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STAVOVCE

Obojživelníky

Skúmanie priaznivého stavu obojživelníkov na území Slovenska je náročnou úlohou, ktorú komplikuje najmä 
fakt, že absentujú údaje umožňujúce historické porovnanie. Komplexný výskum na celom území Slovenska 
nebol dosiaľ realizovaný a väčšina publikovaných faunistických údajov, ktorých charakter je na rôznej úrovni, 
je staršia ako niekoľko desaťročí. Rovnako aj počet odborníkov zameraných na túto skupinu je na Slovensku 
nedostatočný.

Hlavným limitujúcim faktorom pre všetky druhy, od ktorého musíme odvodzovať hodnotiace kritériá a 
najmä stanovenie samotného východiskového stavu, je reprodukčná väzba na vodné prostredie istej kvality. 
Akvatické prostredie vo forme rôznych typov mokradí je najzraniteľnejším životným prostredím, ktoré v minulosti 
prešlo drastickými negatívnymi zmenami, a to najmä odvodnením celých oblastí, reguláciou vodných tokov, 
znečistením a aktívnym zarybňovaním. Preto, aj napriek nemožnosti dostatočného porovnania s minulosťou, je 
zrejmé, že veľkosť a celistvosť areálu, populačná hustota, reprodukčný potenciál) väčšiny druhov sa v priebehu 
posledných desaťročí výrazne zredukovali. Zásahy do životného prostredia spôsobili výraznú fragmentáciu 
areálov mnohých druhov, ktorých izolované populácie  sa stali zraniteľnejšími. Predpokladáme, že i početnosť 
druhov, ktoré sú všeobecne považované za relatívne bežné a ktoré obývajú rozsiahly areál (napr. Rana 
temporaria, Bufo bufo), sa v priebehu uplynulého polstoročia znížila o viac než 50 %. Chemizácia kultúrnej 
krajiny je ďalším významným faktorom, ktorý bude negatívne ovplyvňovať existenciu mnohých druhov ešte dlhé 
obdobie. 

Zabezpečenie priaznivého stavu obojživelníkov na Slovensku preto spočíva najmä v  zachovaní a ochrane 
existujúcich či budovaní nových reprodukčných biotopov.

V súčasnosti hodnotíme len stav jedného druhu ako nepriaznivý, alarmujúca je však najmä početná skupina 
druhov, nachádzajúcich sa blízko hranice tohto stavu, čo pri pokračujúcich negatívnych zmenách v životnom 
prostredí môže mať za následok ich skoré prehodnotenie.

Ján Kautman
vedúci tímu pre 

obojživelníky, plazy a ryby
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Názov druhu: kunka červenobruchá (Bombina bombina)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Discoglossidae

Monotypický druh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Nemecka po Ural, od južného Švédska po Grécko, zasahuje do ázijskej časti 
Turecka
- rozšírenie na Slovensku: V nížinách a pahorkatinách južného Slovenska, zriedkavo prekračuje izohypsu 350 
m. V nadmorských výškach od 250 (zriedkavo aj nižšie) do 500 m n. m.  Často hybridizuje s B. variegata, čím 
vytvára súvislý, široký hybridizačný pás od západnej až po východnú hranicu, v oblasti predhorí a úpätí vyšších 
pohorí.
Hlavné biotopy výskytu: Nížinné lúky a lesy. Ako rozmnožovacie lokality uprednostňuje trvalé, stojaté, vodné 
plochy s vegetáciou. Často sa nachádza v periodických vodách, dažďových mlákach a koľajoch na cestách. 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD2, HD4, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite zaznamenávaný 

pri každej návšteve 
lokality v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 

pravidelná reprodukcia

sporadicky výskyt, druh 
je zaznamenávaný 

nepravidelne, v malých 
počtoch, akustické 

prejavy ojedinelé až 
vzácne, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

druh neprítomný, 
náhodný alebo veľmi 

vzácny výskyt

štruktúra populácie všetky vekové skupiny 
pravidelne zaznamenávané

zaznamenávané len 
dospelé jedince, juvenilné 

a larválne štádiá 
zriedkavé, častá absencia

len ojedinelé výskyty 
spravidla dospelých 

jedincov

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, malý 

izolovaný areál,
okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

výrazne sa zmenšujúci 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav a optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie, nepôvodné 

biotopy

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

úplne nevyhovujúce, 
pravidelné vysychanie
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, 
intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, 

vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 
nedostatok prirodzenej 

potravy, úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka a iná 
antropogénna činnosť

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich lokalít, bez vážnejších 
antropogénnych zásahov, ktoré by spôsobili zánik reprodukčných lokalít a lokalít vhodných pre existenciu 
a prezimovanie adultných a subadultných jedincov. V určitých prípadoch bude potrebné prehlbovať zazemnené 
lokality. V budúcnosti, v prípade opakovania suchých rokov aký bol rok 2003, respektíve v prípade globálneho 
otepľovania, bude v niektorých, v minulosti narušených oblastiach, potrebné umelo vytvoriť reprodukčné lokality, 
aby sa zamedzilo úplnému vymiznutiu druhu na veľkých územiach. Reintrodukcia, prípadne introdukcia sa 
musí vykonávať prostredníctvom vajíčok alebo larválnych štádií z najbližších lokalít (o tomto kroku sa musia 
viesť presné záznamy a musí mu predchádzať vedecký prieskum lokalít, populácií a následné vyhodnotenie 
vhodnosti tohto kroku).

4. Monitoring: Sčítavanie jedincov, registrácia, sčítavanie hlasov, odchyt jedincov sieťkou, odchyt a určovanie 
larválnych štádií, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: kunka žltobruchá (Bombina variegata) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Discoglossidae

Polytypický druh so 4 poddruhmi, na Slovensku sa vyskytuje nominotypický poddruh. 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Poľska po Grécko, od Francúzka po Ukrajinu a Moldavsko
- rozšírenie na Slovensku: V pahorkatinách a pohoriach od nadmorskej výšky 250 až po 1200 m n. m. Do 
500 m n. m. spravidla hybridizuje s B. bombina, čím vytvára súvislý, široký hybridizačný pás od západnej až po 
východnú hranicu, v oblasti predhorí a úpätí vyšších pohorí 
Biotop: Periodické mláky menšej rozlohy, koľaje na cestách, zatopené jamy, lomy. V južných teplejších 
oblastiach viazaná najmä na lesy. Na severnom Slovensku aj v kotlinách, pasienkoch a rašeliniskách.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD2, HD4, E
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika,  populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite zaznamenávaný 

pri každej návšteve 
lokality v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet 

páriacich sa jedincov, 
pravidelné akustické 

prejavy, úspešná 
pravidelná reprodukcia

sporadicky výskyt, výrazné 
kolísanie početnosti, 

druh je zanzamenávaný 
nepravidelne, v malých 

počtoch, akustické prejavy 
ojedinelé až vzácne, 
reprodukcia a larvy 

nepravidelné, zriedkavé, 
v malých počtoch

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie všetky vekové 
skupiny pravidelne 
zaznamenávané

zaznamenávané len 
dospelé jedince, juvenilné 

a larválne štádiá zriedkavé, 
častá absencia

len ojedinelé výskyty 
spravidla dospelých 

jedincov

veľkosť, trend,  
a kontinuita 
celkového areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál,  

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci, zanikajúci  

areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov
prepojenosť

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci.

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie, nepôvodné 

biotopy

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

úplne nevyhovujúce, 
pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka, vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 
nedostatok prirodzenej 

potravy, úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, lesnícka 
a iná antropogénna činnosť

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich lokalít, bez vážnejších antropogénnych 
zásahov, ktoré by znemožnili reprodukciu. Tieto lokality je potrebné monitorovať a v prípade nutnosti im zaistiť 
právnu ochranu. Obmedziť reguláciu drobných lesných potokov, zamedziť odvodňovaniu mokradí a priekop 
aj malej rozlohy. Zabrániť chemickému ošetrovaniu v blízkosti lokalít.  Prehlbovanie zazemnených lokalít. V 
budúcnosti, v prípade opakovania suchých rokov aký bol rok 2003, respektíve v prípade globálneho otepľovania, 
alebo pri zániku pôvodnej lokality z akéhokoľvek dôvodu, bude  potrebné umelo vytvoriť reprodukčné lokality 
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v blízkom okolí, aby sa zamedzilo úplnému vymiznutiu druhu na väčších územiach. Reintrodukcia, prípadne 
introdukcia sa musí vykonávať prostredníctvom vajíčok alebo larválnych štádií z najbližších lokalít (o tomto 
kroku sa musia viesť presné záznamy a musí mu predchádzať vedecký prieskum lokalít a popullácií a následné 
vyhodnotenie vhodnosti tohto kroku).
 
4. Monitoring: Pozorovanie, odchyt a sčítavanie jedincov počas reprodukcie a vodnej fázy života, počítanie 
znášok, odchyt a určovanie larválnych štádií. Registrácia  hlasových prejavov, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: ropucha zelená (Bufo viridis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Bufonidae

Polytypický druh s viacerými nejasnými poddruhmi. Na Slovensku sa vyskytuje nominotypická forma.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Celá Európa okrem Britských ostrovov a Pyrenejského poloostrova, chýba v severnej 
Škandinávii. Zasahuje až do strednej Ázie a severnej Afriky. 
- rozšírenie na Slovensku: Žije mimo zalesnených území, najmä na stepných lokalitách, ale aktívne osídľuje 
poľnohospodársku krajinu, tiež mestá obce a to najmä v nížinách a pahorkatinách. Na sever Slovenska zasahuje 
prostredníctvom odlesnených kotlín, pričom neprekračuje 800 m n. m.
Hlavné biotopy výskytu: Nenáročný, suchomilný, pioniersky druh otvorenej krajiny, obcí, pieskovní a 
kameňolomov. Na suchých stepných, veľmi teplých lokalitách sa ukrýva pred slnkom v rôznych úkrytoch (nory 
hlodavcov, cvrčkov, pod rôznymi predmetmi). Ako reprodukčné lokality slúžia spravidla plytké, často periodické 
mláky, nádrže a často záhradné rybníčky.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 
a pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 
vzácne, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt,  dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál,

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

výrazne sa zmenšujúci, 
zanikajúci areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie, nepôvodné 

biotopy

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

úplne nevyhovujúce, 
pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, 
intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, 

vodohospodárska činnosť, 
rekreačný tlak, nedostatok 

prirodzenej potravy, 
úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka a iná 
antropogénna činnosť,

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup na 

reprodukčnú lokalitu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zachovať rozlohu a kvalitu reprodukčných lokalít. V miestach kde zanikli reprodukčné lokality je možné 
ich obnovovať, alebo budovať nové náhradné nádrže. Zabrániť chemizácii prostredia najmä zo strany 
poľnohospodárstva. Vo vysychajúcich plytkých reprodukčných lokalitách je možné doplňovanie vodou, aby sa 
dokončila metamorfóza.   

4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života. Kladenie zemných pascí,  dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: rosnička zelená (Hyla arborea)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Hylidae

Polytypický druh. Na Slovensku žije nominotypický poddruh. 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Francúzka po západné Rusko, od južnej Škandinávie po Grécko. Chýba na 
Pyrenejskom a Apeninskom poloo strove. Na juhovýchode areálu zasahuje až do strednej Ázie.
- rozšírenie na Slovensku: V nížinách, pahorkatinách južného Slovenska, kotlinami preniká až na severné 
Slovensko (Orava), kde je veľmi zriedkavá. Bola zaznamenaná aj vo výškach nad 1000 m n. m. (Poľana, 1280 
m n. m. Krištín, in litt.). 
Hlavné biotopy výskytu: Je viazaná na menšie stojaté vody s bohatou vegetáciou, bohatým pobrežným najmä 
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krovitým, ale i stromovitým porastom. Uprednostňuje dobre oslnené a teplé stanovištia s vyššou vlhkosťou.  
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zarade nie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 

pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 

vzácne, reprodukcia a larvy 
zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt,  dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, okrajový 

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci zanikajúci 

areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia 
izolovaná,  migrácia 
nepravdepodobná, 

nemožná

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie, nepôvodné 

biotopy

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

úplne nevyhovujúce, 
pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka, vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 
nedostatok prirodzenej 

potravy, úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska,  

lesnícka a iná 
antropogénna činnosť

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup 

na reprodukčnú 
lokalitu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zastaviť odvodňovanie lokalít, zachrániť menšie vodné 
plochy pred vysychaním, eutrofizáciou a antropogénnymi negatívnymi vplyvmi, intenzívnym rybnikárstvom 
a najmä chemizáciou vyplývajúcou z poľnohospodárskej činnosti. Taktiež je potrebné zabrániť odlesňovaniu 
a odstraňovaniu príbrežnej vegetácie. Na záchranu lokálnych populácii je možné budovať náhradné reprodukčné 
biotopy. 
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4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia  

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Pelobatidae

Polytypický druh (2 poddruhy), na Slovensku nominotypický poddruh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál:  Od južného Švédska po Bulharsko, od Francúzka po Rusko až stredoázijské republiky. 
- rozšírenie na Slovensku: V nížinách a pahorkatinách južného Slovenska, najmä v otvorenej, tiež agrárnej 
krajine a riedkych nížinných lesoch. Severnejší výskyt jej umožňuje prienik kotlinami pozdĺž väčších riek. Nad 
500 m n. m. sa vyskytuje len zriedka (historický výskyt pri Poprade v r.1949 nebol potvrdený). 
Hlavné biotopy výskytu: Limitujúcim faktorom výskytu je najmä prítomnosť sypkých, najlepšie hlbších 
piesčitých pôd. Ako reprodukčné lokality uprednostňuje trvalé, stojaté, vodné plochy s vegetáciou. 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 

pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 
vzácne, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt,  dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál,

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci, zanikajúci 

areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie, nepôvodné 

biotopy

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

úplne nevyhovujúce, 
pravidelné vysychanie
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, 
intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, 

vodohospodárska činnosť, 
rekreačný tlak, nedostatok 

prirodzenej potravy, 
úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka a iná 
antropogénna činnosť

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup na 

reprodukčnú lokalitu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich reprodukčných lokalít, bez 
vážnejších antropogénnych zásahov a to najmä zabránením chemizácie prostredia. V niektorých oblastiach, 
najmä tam kde zanikli ojedinelé prirodzené lokality, je potrebné vybudovať lokality náhradné. Dospelé jedince 
najmä v čase reprodukcie sú častou obeťou autodopravy. Druh je potrebné intenzívne mapovať pretože o jeho 
rozšírení nemáme v súčasnosti dostatok údajov zo všetkých oblastí Slovenska. Významnejšie reprodukčné 
lokality  potrebujú právnu ochranu.

4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života (nočné pozorovania). Kladenie zemných pascí, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: skokan ostropyský (Rana arvalis) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Polytypický druh s 3 až 4 nejasnými poddruhmi. Na Slovensku sa syntopicky vyskytujú jedince zodpovedajúce 
nominotypického poddruhu a poddruhu R. arvalis wolterstorffi (respektíve jedince majú prechodné znaky oboch 
poddruhov), čo samo osebe odporuje poddruhovým kritériám. Existujú názory, ktoré poddruhy u R. arvalis 
neakceptujú a tvrdia, že v rámci areálu ide o morfologickú prípadne klinálnu variabilitu druhu. Existuje aj názor, 
že R. arvalis woltersorffi je medzidruhovým krížencom s R. dalmatina.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Od Francúzka po Sibír, od polárneho kruhu po Alpy a Rumunsko. 
- rozšírenie na Slovensku: Disjunktný areál rozdelený na západoslovenskú populáciu (Borská nížina a 
Podunajská rovina) a východoslovenskú populáciu (Východoslovenská rovina).
Hlavné biotopy výskytu: V našich podmienkach vlhkomilný druh vyskytujúci sa najmä vo vlhkých lužných 
lesoch v juhoslovenských nížinách, preferuje podmáčané biotopy. Vyskytuje sa aj v suchších borovicových 
lesoch Borskej nížiny, ale i tu obsadzuje tie najvlhkejšie stanovištia. 
Rozmnožuje sa v plytkých, stojatých vodách a spravidla pôvodných nenarušených biotopoch. 
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite zaznamenávaný 

pri každej návšteve 
lokality v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet 

páriacich sa jedincov, 
pravidelné akustické 

prejavy, úspešná 
pravidelná reprodukcia

výskyt v menších 
počtoch, druh je 
zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti,  akustické 
prejavy ojedinelé až 
vzácne, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt, dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál,

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
zanikajúci areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy

biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie,

reprodukčné biotopy 
nepôvodné,  chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, 
intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, 

vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 
nedostatok prirodzenej 

potravy, úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality 

lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka a iná 
antropogénna činnosť, 

prekážky v reprodukčnej 
migrácii

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup 

na reprodukčnú 
lokalitu

iné ohrozenia chladná, vlhká klíma klíma s teplotnými 
a vlhkostnými  výkyvmi

teplá suchá klíma, 
otepľovanie

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zachovať rozlohu a kvalitu reprodukčných lokalít. Záchranu druhu treba sústrediť najmä na zachovanie 
pôvodných biotopov a obmedzenie negatívnych antropogénnych vplyvov (najmä chemické znečistenie 
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a odvodňovanie krajiny a zachovanie lužných lesov). Náhradné lokality by sa mali čo najviac podobať na lokality 
pôvodné. Prenášanie je skoro zbytočné, ak nie sú vytvorené špecifické nároky na biotop. Potrebná je právna 
ochrana lokalít.  

4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: skokan štíhly (Rana dalmatina ) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Monotypický druh. 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Od Atlantického oceánu po Čierne more, od Baltu (južné Švédsko) po stredomorskú oblasť. 
Vyskytuje sa do 1000 m n. m., zriedkavo však prekračuje nadmorskú výšku 600 m n. m..
- rozšírenie na Slovensku: Nížiny, pahorkatiny a teplejšie listnaté pohoria najmä južnej  časti Slovenska. Na 
východe zasahuje jeho vzácny výskyt až na severnú hranicu štátu. Cez kotliny, pozdĺž väčších riek sa rozširuje 
aj do centrálnej oblasti Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Dobre prispôsobivý, nenáročný, terestricky žijúci druh, vyskytuje sa v teplých lesoch 
a lesostepných biotopoch. Rozmnožuje sa v stojatých vodách, rôzneho charakteru i veľkosti. Hojný je napríklad 
v stepných oblastiach Slovenského krasu. 
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite zaznamenávaný 

pri každej návšteve 
lokality v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 

pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 
vzácne, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt, dlhodobo, 
výrazne sa znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál,

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci zanikajúci 

areál

prepojenosť / izolácia 
populácie populácia v blízkosti 

ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia
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Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci
nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy

biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie

reprodukčné biotopy 
nepôvodné, chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne zásahy 

neovplyvňujúce existenciu 
druhu

časté narušenia, 
intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, 

vodohospodárska činnosť, 
rekreačný tlak, nedostatok 

prirodzenej potravy, 
úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality 

lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohosp., lesnícka a iná 

antropogénna činnosť, 
prekážky v reprodukčnej 

migrácii

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup na 

reprodukčnú lokalitu

iné ohrozenia
reprodukčná lokalita 

vzdialená od cestných 
komunikácií.

reprodukčná lokalita 
v blízkosti  málo 

frekventovanej, cestnej 
komunikácie

reprodukčná 
lokalita v blízkosti 

frekventovanej cestnej 
komunikácie

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zachovať rozlohu a kvalitu reprodukčných lokalít. Záchranu druhu treba sústrediť najmä na zachovanie pôvodných 
biotopov a obmedzenie negatívnych antropogénnych vplyvov (najmä chemické znečistenie a odvodňovanie 
krajiny a necitlivé hospodárenie v lesoch). Na niektorých lokalitách je potrebné vybudovať cestné zábrany a 
cestné podchody, aby sa obmedzil vysoký úhyn na cestných komunikáciách počas reprodukčného ťahu.

4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: skokan zelený (Rana esculenta)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia  

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Medzidruhový, hybridogeneticky veľmi variabilný kríženec (R. lessonae x R. ridibunda), častá triploidita.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Francúzka po západné Rusko (Volga), od južnej Škandinávie po Bulharsko a 
Chorvátsko. Chýba v stredozemnej oblasti, východnej Škandinávii a  na Britských ostrovoch.
- rozšírenie na Slovensku: Od nížin do stredných polôh (700 m n. m.), kde prakticky kopíruje výskyt svojich 

Kniha 1.indb   432Kniha 1.indb   432 6. 5. 2005   16:52:246. 5. 2005   16:52:24



433

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

rodičovských druhov. Pričom v nížinách je miestami hojný a na lokalitách so syntopickým výskytom s R. lessonae 
a R. ridibunda je spravidla dominantným „druhom“. Samostatný výskyt bez aspoň jedného z rodičovských 
druhov je zriedkavý.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva rôzne biotopy, pričom preferuje teplejšie lokality s dostatočne prehrievanou 
vodou ako sú rybníky, jazierka, mŕtve ramená, štrkoviská, záhradné jazierka. Taktiež sa vyskytuje na brehoch 
pomalých nížinných riek. 
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24 / 2003 Z.z), Be3, HD5

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika 
populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet páriacich 

sa jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, úspešná 

pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne. výkyvy 
početnosti, akustické 

prejavy ojedinelé až vzácne, 
reprodukcia a larvy zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt,  dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

štruktúra populácie všetky vekové skupiny 
pravidelne zaznamenávané

zaznamenávané len dospelé 
jedince, juvenilné a larválne 

štádiá zriedkavé, častá 
absencia

len ojedinelé výskyty 
spravidla dospelých 

jedincov

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, malý 
izolovaný areál, okrajový 
pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

výrazne sa 
zmenšujúci 

degradovaný, 
zanikajúci, 

neexistujúci areál
prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od  
ostatných populácií,  vzájomná 

migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov, 
reprodukčné 
biotopy

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,

oh
ro

ze
ni

a

reprodukčné 
lokality 

lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, pravidelné 
vysychanie, reguláciou 

hladiny, chemické znečistenie, 
zazemnenie, intenzívna 

poľnohospodárska, 
vodohospodárska, 

rybnikárska, lesnícka 
a rekreačný tlak

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované, 
množstvo 

negatívnych, faktorov 
a  vplyvov obmedzuje 

až znemožňuje  
výskyt druhu

iné ohrozenia syntopická populácia 
aspoň jedného 

rodičovského druhu

rodičovský druh sa syntopicky 
vyskytuje len ojedinele

neprítomnosť 
rodičovského druhu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zastaviť odvodňovanie lokalít, zachrániť vodné plochy pred 
vysychaním, eutrofizáciou intenzívnym rybnikárstvom a najmä chemizáciou vyplývajúcou z poľnohospodárskej 
činnosti. Prenášanie a reintrodukcia je vzhľadom na súčasné poznatky o komplikovaných taxonomických 
vzťahoch v rámci zelených skokanov nežiadúca.  

4. Monitoring: Pozorovanie, odchyt a sčítavanie jedincov počas aktívnej fázy života. Registrácia hlasových 
prejavov, odoberanie vzoriek, laboratórne spracovanie, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček
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Názov druhu: skokan krátkonohý (Rana lessonae)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Monotypický druh zaraďovaný do podrodu Pelophylax, spolu s R. ridibunda vytvára medzidruhového kríženca 
- klepton R. esculenta   
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Francúzka po západné Rusko (Volga), od južnej Škandinávie po Grécko a 
Bulharsko. Chýba v stredozemnej oblasti.
- rozšírenie na Slovensku: Od nížin do stredných polôh na severe v kotlinách do 700 m n. m. V nížinách je 
výskyt ojedinelý a ostrovčekovitý, v stredných a vyšších polohách je početnejší.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva rôzne biotopy, pričom preferuje chladnejšie biotopy ako jeho príbuzné vodné 
skokany. Preferuje podmáčané biotopy, mokrade, rašeliniská, zaplavované územia s neveľkými vodnými 
plochami, často sa vyskytuje aj na okraji rybníkov a vodných nádrží. Na južnom Slovensku spravidla v alúviu 
väčších riek v lesných ramenách a depresiách, ktoré sú menej prehriate. Na sever aj v otvorenej krajine. Čisté 
populácie sa vyskytujú napr. na Orave. 
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24 / 2003 Z.z), Be3, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na 
celej lokalite v počte 
bežnom pre rozlohu 
lokality, dostatočný 
počet páriacich sa 

jedincov, pravidelné 
akustické prejavy, 

úspešná pravidelná 
reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 

vzácne, reprodukcia a larvy 
zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt, dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

štruktúra populácie všetky vekové 
skupiny pravidelne 
zaznamenávané

zaznamenávané len dospelé 
jedince, juvenilné a larválne 

štádiá zriedkavé, častá 
absencia

len ojedinelé výskyty 
spravidla dospelých 

jedincov

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo 
vnútri, alebo zväčšujúci 

sa areál  na okraji 
celkového rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, okrajový 

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií, 
vzájomná migrácia 

obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov, 
reprodukčné biotopy

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej 

vzdialenosti od 
poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

regulácia hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 
vodohospodárska, 

rybnikárska, lesnícka činnosť 
a rekreačný tlak

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované, 
množstvo 

negatívnych, faktorov 
a  vplyvov obmedzuje 
až znemožňuje  výskyt 

druhu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zastaviť odvodňovanie lokalít, zachrániť vodné plochy pred 
vysychaním, eutrofizáciou, intenzívnym rybnikárstvom a najmä chemizáciou vyplývajúcou z poľnohospodárskej 
činnosti. V miestach zániku pôvodných lokalít, je možné budovať lokality náhradné. Prenášanie a reintrodukcia 
je vzhľadom na súčasné poznatky o komplikovaných taxonomických vzťahoch v rámci zelených skokanov 
nežiadúca.  

4. Monitoring: Pozorovanie, odchyt a sčítavanie jedincov počas aktívnej fázy života, počítanie znášok a 
lariev (pri čistých populáciách). Registrácia hlasových prejavov, odoberanie vzoriek, laboratórne spracovanie, 
dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: skokan rapotavý (Rana ridibunda) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Monotypický druh zaraďovaný do podrodu Pelophylax, spolu s R. lessonae vytvára medzidruhového kríženca 
- klepton R. esculenta.   
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Francúzka po Ural, od Poľska po Grécko. Chýba v stredozemnej oblasti.
- rozšírenie na Slovensku: V nížinách a menších pahorkatinách južného Slovenska, do 300 m n. m., často 
v okolí vodných tokov.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva rôzne biotopy, pričom preferuje teplé lokality s dostatočne prehrievanou vodou 
ako sú rybníky, jazierka, mŕtve ramená, štrkoviská, záhradné jazierka a termálne pramene. Taktiež sa vyskytuje 
na brehoch pomalých nížinných riek (Morava, Dunaj, Latorica)
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24 / 2003 Z.z), Be3, HD5

Kniha 1.indb   435Kniha 1.indb   435 6. 5. 2005   16:52:256. 5. 2005   16:52:25



436

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

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na 
celej lokalite v počte 
bežnom pre rozlohu 

lokality, dostatočný počet 
páriacich sa jedincov, 
pravidelné akustické 

prejavy, úspešná 
pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 

vzácne, reprodukcia a larvy 
zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt, dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

štruktúra populácie všetky vekové 
skupiny pravidelne 
zaznamenávané

zaznamenávané len 
dospelé jedince, juvenilné 

a larválne štádiá zriedkavé, 
častá absencia

len ojedinelé výskyty 
spravidla dospelých 

jedincov

veľkosť, trend a 
kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, okrajový 

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci, zanikajúci 

areál

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov, 
reprodukčné biotopy

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý

oh
ro

ze
ni

a

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, 
vodohospodárska, 

rybnikárska, lesnícka 
a rekreačný tlak

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované, množstvo 
negatívnych, faktorov 
a  vplyvov obmedzuje 
až znemožňuje  výskyt 

druhu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zastaviť odvodňovanie lokalít, zachrániť vodné plochy pred 
vysychaním, eutrofizáciou, intenzívnym rybnikárstvom a najmä chemizáciou vyplývajúcou z poľnohospodárskej 
činnosti. Prenášanie a reintrodukcia je vzhľadom na súčasné poznatky o komplikovaných taxonomických 
vzťahoch v rámci zelených skokanov nežiadúca.  

4. Monitoring: Pozorovanie, odchyt a sčítavanie jedincov počas aktívnej fázy života, počítanie znášok, lariev 
(pri čistých populáciách). Registrácia hlasových prejavov, odoberanie vzoriek, laboratórne spracovanie, 
dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček
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Názov druhu: skokan hnedý (Rana temporaria)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia

Rad: Ecaudata
Čeľaď: Ranidae

Polytypický druh so 4 poddruhmi. Na Slovensku sa vyskytuje nominotypická forma.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Celá Európa okrem južných oblastí stredomorských štátov, zasahuje až za polárny kruh.
- rozšírenie na Slovensku: Vo všetkých pohoriach Slovenska až do 2000 m n. m. Najhojnejší je v zmiešaných 
a ihličnatých lesoch vyšších, chladnejších pohorí. V teplých listnatých lesoch je vzácnejší. Chýba v nížinách 
a odlesnenej krajine. 
Hlavné biotopy výskytu: Prispôsobivý, migračný, chladnomilný druh, uprednostňujúci vlhké prostredie v okolí 
vodných nádrží, rybníkov a potokov v zalesnenej krajine. Reprodukčné lokality sú spravidla stojaté vody rôznych 
nádrží a mokradí. V prípade ich nedostatku sa rozmnožuje aj v periodických mlákach alebo v potokoch. 
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24 / 2003 Z.z), Be3, HD5

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

pravidelný výskyt na celej 
lokalite zaznamenávaný 

pri každej návšteve 
lokality v počte bežnom 

pre rozlohu lokality, 
dostatočný počet 

páriacich sa jedincov, 
pravidelné akustické 

prejavy, úspešná 
pravidelná reprodukcia

výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, akustické 
prejavy ojedinelé až 

vzácne, reprodukcia a larvy 
zriedkavé

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt, dlhodobo, 
výrazne sa  znižujúca  

početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, malý 

izolovaný areál,
okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického 

rozšírenia

výrazne sa zmenšujúci 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od  ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci
nevyhovujúci, malý

reprodukčné biotopy
biotopy v optimálnej 

veľkosti a kvalite 
s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, časté 
vysychanie

reprodukčné biotopy 
nepôvodné, chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie
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Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka, vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 
nedostatok prirodzenej 

potravy, úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality 

lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
v dostatočnej vzdialenosti 

od poľnohospodársky 
využívanej krajiny

negatívne vplyvy, 
pravidelné vysychanie, 

reguláciou hladiny, 
chemické znečistenie, 

zazemnenie, intenzívna 
poľnohospodárska, lesnícka 
a iná antropogénna činnosť, 

prekážky v reprodukčnej 
migrácii

veľmi poškodené,  
znečistené, 

degradované
znemožnený prístup na 

reprodukčnú lokalitu

iné ohrozenia

nezbieraný, 
nekonzumovaný 

reprodukčná lokalita  
vzdialené od cestných 

komunikácií

ojedinelé prípady zberu 
a konzumácie, reprodukčná 

lokalita v blízkosti  málo 
frekventovanej, cestnej 

komunikácie

tradičný zber, 
konzumácia, 
reprodukčná 

lokalita v blízkosti 
frekventovanej cestnej 

komunikácie

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Zachovať rozlohu a kvalitu reprodukčných lokalít. Ochranu druhu treba sústrediť najmä na zachovanie pôvodných 
biotopov a obmedzenie negatívnych antropogénnych vplyvov (najmä chemické znečistenie a odvodňovanie 
krajiny a necitlivé hospodárenie v lesoch, regulácie potokov). Na niektorých lokalitách je potrebné vybudovať 
cestné zábrany a cestné podchody, aby sa obmedzil vysoký úhyn na cestných komunikáciách počas 
reprodukčného ťahu. Spádové reprodukčné lokality s početným výskytom, ktoré sťahujú jedince z veľkej 
vzdialenosti a sú osamotené na veľkom území potrebujú právnu ochranu. V oblastiach kde sa druh zbiera 
a konzumuje treba posilniť osvetu a obmedzovať túto činnosť všetkými dostupnými prostriedkami.

4. Monitoring: Pozorovanie a sčítavanie jedincov počas reprodukcie, počítanie znášok, odchyt a určovanie 
larválnych štádií. Registrácia, sčítavanie hlasových prejavov, Pozorovania, odchyt, sčítanie počas terestrickej 
fázy života, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: mlok hrebenatý (Triturus cristatus)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Urodela
Čeľaď: Salamandridae

Monotypický druh zaraďovaný do podrodu Neotriton. Poznáme ďalšie 3 príbuzné druhy (pôvodne považované 
za poddruhy T. cristatus). S T. dobrogicus na miestach kde sa prekrývajú areály rozšírenia môže vzácne 
hybridizovať.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – od Veľkej Británie až po východnú hranicu Európy (Ural), chýba na juhu Balkánskeho 
polostrova a v Maďarsku (možný výskyt na severovýchode Maďarska), na Pyrenejskom a Apeninskom 
poloostrove, v južnom Francúzku, Írsku.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa najmä v stredných polohách medzi 150 až 900 m n. m., najčastejšie 
od 250 do 600 m n. m.. Na hypsometricky nižších lokalitách najmä v styku s T. dobrogicus môže vytvárať hybridy 
(Slovenský kras, Rožňavská pahorkatina, juh Vihorlatu). Najhojnejší výskyt je po obvode karpatského oblúka 
(Ondavská vrchovina, Oravské vrchovina, Spišská Magura, Busov, Beskydské predhorie, Bukovské vrchy), 
kde kopíruje flyšové pásmo. Z jeho vonkajšej strany je oveľa hojnejší (ČR, PL, UKR). Do vnútra Karpát preniká 
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kotlinami (Žilinská, Oravská, Turčianska, Liptovská, Košická kotlina), kde je jeho výskyt zriedkavý a vzácny a to 
najmä kôli nedostatku (izolácie) vhodných biotopov (Malá Fatra, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské medzihorie, 
Vihorlat, Rožňavská pahorkatina, Revúcka vrchovina, Slovenský raj). 
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné lokality sú stojaté, hlbšie (viac ako 1m) vodné nádrže, jazierka, jamy, 
močidlá a pod.. Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije v lesoch ale i v odlesnenej krajine, kde v okolí reprodukčnej 
lokality nachádza dostatok úkrytov pre skrytý spôsob terestrického života. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24 / 2003 Z.z), Be2, HD2, HD4, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

počas akvatickej fázy 
života pravidelný 

výskyt na celej lokalite 
zaznamenávaný pri 

každej návšteve lokality 
úspešná pravidelná 

reprodukcia

počas akvatickej 
fázy života výskyt 

v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

počas akvatickej fázy 
života neprítomný, 
náhodný výskyt, 

veľmi vzácny výskyt, 
dlhodobo, výrazne sa  
znižujúca  početnosť

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
adultné jedince, larválne 

a subadultné jedince 
vzácne, zriedkavé

subadultné a larválne 
jedince nepozorované, 

dlhodobo absentujú

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, okrajový 

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý, výrazne sa 
zmenšujúci,  zanikajúci 

areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,  
zničený

reprodukčné biotopy stabilná, nevysychajúca 
reprodukčná lokalita, 

s pravidelnou úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

neporušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 
reprodukciu druhu, 

občasné vysychanie, 
nepôvodné - vhodné

reprodukčné biotopy 
nepôvodné,  chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, 

lesnícka, vodohospodárska 
činnosť, rekreačný tlak, 

nedostatok úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom 
a kvalitou vody, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny, 
nezarybnené

mierne obmedzenia, 
vodohospodársky 
regulovaný stav 
vody, čiastočné 

chemické znečistenie, 
eutrofizácia, intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, vodohospodárska 
činnosť v blízkosti lokality, 

nezarybnené

veľmi poškodené,  
chemicky, znečistené, 

degradované, 
zarybnené

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich lokalít, bez vážnejších antropogénnych 
zásahov najmä do vodného režimu, ale i blízkeho okolia, ktoré by spôsobili zánik reprodukčných lokalít. Pre 
zachovanie druhu v niektorých oblastiach je potrebné už dnes budovať náhradné biotopy a to vyhĺbením vhodne 
situovaných hlbších jám (v blízkosti zanikajúcich lokalít) s dostatkom spodnej vody a bez ichtyofauny. V prípade 
vysádzania na nových lokalitách je nutné vypúšťať larválne štádiá (prenosom z bohatších, čo  najbližších lokalít, 
alebo z  odchovov v umelých podmienkach). Mnohé lokality potrebujú právnu ochranu. 

4. Monitoring: Pozorovanie aktívnych jedincov v akvatickej fáze života. Nočný odchyt a sčítavanie jedincov, za 
pomoci silnej lampy a ručnej sieťky, denný odchyt bagrovaním sieťkou, odchyt larválnych štádií ručnou sieťkou 
a ich determinácia (v oblastiach jednoznačného výskytu čistej populácie druhu (mimo oblasti styčných zón s T. 
dobrogicus), dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: mlok dunajský (Triturus dobrogicus)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia 

Rad: Urodela
Čeľaď: Salamandridae

V súčasnosti považovaný za polytypický druh. Na území Slovenska sa vyskytuje T. d. macrosomus (LITVINCHUK 
& BORKIN, 2000), zaraďovaný do podrodu Neotriton. S T. cristatus na miestach kde sa stýkajú areály rozšírenia 
môže vzácne hybridizovať.   
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – povodie Dunaja a Dnestru od dolného Rakúska, juhovýchodných Čiech cez južné 
Slovensko, Maďarsko, juhozápadnú Ukrajinu, severné Chorvátsko po Rumunsko, Moldavsko a Bulharsko.  
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku dosahuje areál rozšírenia druhu svoju severozápadnú hranicu. 
Vyskytuje sa najmä v nížinách od 100 až 250 metrov (hybridizujúca populácia T. dobrogicus x T. cristatus 
v oblasti Revúckej vrchoviny až v extrémnej výške 400 m). Prevažná väčšina lokalít je sústredená v nadmorskej 
výške od 100 do 200 m n. m., v Borskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V nížinách stredného 
Slovenska sa vyskytuje ostrovčekovite.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné lokality sú stojaté, hlbšie  vodné nádrže, jazierka, jamy, kanály a pod.. 
Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije v lesoch ale i v odlesnenej krajine, kde v okolí reprodukčnej lokality 
nachádza dostatok úkrytov pre skrytý spôsob terestrického života. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24 / 2003 Z.z), Be2, HD2, E 
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

počas akvatickej fázy 
života pravidelný 

výskyt na celej lokalite 
zaznamenávaný pri 

každej návšteve lokality, 
úspešná pravidelná 

reprodukcia

počas akvatickej fázy života 
výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

počas akvatickej fázy 
života neprítomný, 
náhodný výskyt, 

veľmi vzácny výskyt, 
dlhodobo, výrazne sa  
znižujúca  početnosť

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
adultné jedince, larválne 

a subadultné jedince vzácne, 
zriedkavé

subadultné a larválne 
jedince nepozorované, 

dlhodobo absentujú

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál, okrajový 

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý,  výrazne sa 
zmenšujúci alebo 
zanikajúci areál

prepojenosť / izolácia 
populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií,  
vzájomná migrácia 

obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,  
zničený

reprodukčné biotopy stabilná, nevysychajúca 
reprodukčná lokalita, 

s pravidelnou úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

neporušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, občasné 
vysychanie, nepôvodné - 

vhodné

reprodukčné biotopy 
nepôvodné,  chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny.

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, lesnícka, 
vodohospodárska činnosť, 
rekreačný tlak, nedostatok 

úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
a kvalitou vody, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny, 
nezarybnené

mierne obmedzenia, 
vodohospodársky 
regulovaný stav 
vody, čiastočné 

chemické znečistenie, 
eutrofizácia, intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, vodohospodárska 
činnosť v blízkosti lokality, 

nezarybnené

veľmi poškodené,  
chemicky, znečistené, 

degradované
zarybnené

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Hlavným opatrením na udržanie súčasného stavu je zachovanie existujúcich lokalít, bez vážnejších 
antropogénnych zásahov najmä do vodného režimu, ale i blízkeho okolia, ktoré by spôsobili zánik reprodukčných 
lokalít. Pre zachovanie druhu v niektorých oblastiach je potrebné už dnes budovať náhradné biotopy a to 
vyhĺbením vhodne situovaných hlbších jám (v blízkosti zanikajúcich lokalít) s dostatkom spodnej vody a bez 
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ichtyofauny. V prípade vysádzania na nových lokalitách je v oblasti potrebné urobiť dôkladný prieskum populácií  
a následne vypúšťať larválne štádiá (prenosom z bohatších, čo najbližších lokalít, alebo z  odchovov v umelých 
podmienkach). Mnohé lokality potrebujú právnu ochranu. 

4. Monitoring: Pozorovanie aktívnych jedincov v akvatickej fáze života. Nočný odchyt a sčítavanie jedincov, za 
pomoci silnej lampy a ručnej sieťky, denný odchyt bagrovaním sieťkou, odchyt larválnych štádií ručnou sieťkou 
ich determinácia (v oblastiach jednoznačného výskytu čistej populácie druhu (mimo oblasti styčných zón s T 
cristatus), dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: mlok karpatský (Triturus montandoni)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Amphibia  

Rad: Urodela
Čeľaď: Salamandridae

Monotypický druh  patriaci do podrodu Paleotriton, v miestach vzácneho syntopického výskytu s T. vulgaris 
môže vzájomne hybridizovať. 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa –  Karpatsko-sudetský endemit, ktorý sa vyskytuje v celých Karpatoch od Rumunska 
cez Ukrajinu po Poľsko a Slovensko. Najzápadnejší ostrovčekovitý výskyt sa nachádza mimo Karpát v sudetskej 
oblasti  severovýchodných Čiech.
- rozšírenie na Slovensku: Slovenská populácia druhu leží v severozápadnej oblasti areálu. Vyskytuje sa 
najmä v stredných a vyšších  polohách pohorí severu stredného a východného Slovenska.  Jeho výskyt je 
viazaný na lesy najmä ihličiny a bučiny severných pohorí od Malej a Veľkej Fatry na východ (výskyt v oblasti 
Kysúc je pravdepodobný, zatiaľ nedoložený). Hypsometricky sa najčastejšie vyskytuje od 500 do 1000 m n. m. 
Do kotlín zostupuje neochotne a výskyt v otvorenej krajine je zriedkavý. 
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné lokality sú stojaté - jazierka, tajchy, jamy, ale najmä plytké mokrade, 
snehové mláky, periodické mláky a koľaje na lesných cestách. Vyhýba sa zarybneným vodám. Žije hlavne 
v lesoch, kde nachádza vhodné podmienky pre terestrický spôsob života. V odlesnenej krajine sú jeho stavy 
nízke a spravidla sa z nej postupne vytráca. Výnimku tvoria napríklad rašeliniská Oravy alebo mokrade na 
väčších pasienkoch..
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24 / 2003 Z.z), HD2, HD4, Be2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

počas akvatickej fázy 
života pravidelný 

výskyt na celej lokalite 
zaznamenávaný pri 

každej návšteve lokality 
úspešná pravidelná 

reprodukcia

počas akvatickej fázy života 
výskyt v menších počtoch, 
druh je zaznamenávaný 

nepravidelne, výkyvy 
početnosti, reprodukcia 

a larvy zriedkavé

počas akvatickej fázy 
života neprítomný, 
náhodný výskyt, 

veľmi vzácny výskyt,  
dlhodobo, výrazne sa  
znižujúca  početnosť

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly sa 
zmenšujúci  areál,

pulzujúci areál na okraji 
geografického rozšírenia

malý,  výrazne sa 
zmenšujúci, zanikajúci 

areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) 
od  ostatných populácií,  

vzájomná migrácia 
obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia
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Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,  
zničený

reprodukčné biotopy stabilná, nevysychajúca 
reprodukčná lokalita, 

s pravidelnou úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

neporušené

nedostatok vhodných 
biotopov, malá lokalita 

s obmedzenými 
podmienkami  pre 

reprodukciu druhu, občasné 
vysychanie, nepôvodné - 

vhodné

reprodukčné biotopy 
nepôvodné,  chýbajú 

alebo sú úplne 
nevyhovujúce, 

pravidelné vysychanie

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny.

časté narušenia, intenzívna 
poľnohospodárska, lesnícka, 
vodohospodárska činnosť, 
rekreačný tlak, nedostatok 

úkrytov

degradované, 
nevhodné, 

poľnohospodársky, 
chemicky poškodená 

krajina

reprodukčné lokality lokality bez negatívnych 
vplyvov, s vyhovujúcim 

vodným režimom, 
a kvalitou vody, 

v dostatočnej vzdialenosti 
od poľnohospodársky 

využívanej krajiny, 
nezarybnené

mierne obmedzenia, 
vodohospodársky 
regulovaný stav 
vody, čiastočné 

chemické znečistenie, 
eutrofizácia, intenzívna 

poľnohospodárska, 
lesnícka, vodohospodárska 
činnosť v blízkosti lokality, 

nezarybnené

veľmi poškodené,  
chemicky, znečistené, 

degradované
zarybnené

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
V niektorých oblastiach by bolo vhodné obnoviť nedávno zaniknuté mokrade, kde ešte v okolí môže prežívať 
pôvodná populácia alebo vybudovať náhradné biotopy. Obmedziť reguláciu horských tokov a tak podporiť 
prirodzený vznik nových lokalít. Zabrániť veľkoplošnému odlesňovaniu a odvodňovaniu mokradí. Obmedziť 
zarybňovanie malých vodných plôch s výskytom druhu. Vysadenie novej populácie by sa malo uskutočniť vždy 
po dokonalom zvážení vhodnosti podmienok, prostredníctvom larválnych štádií z lokality v najbližšom okolí. 
Mnohé, najmä reprodukčné lokality a ich blízke okolie, potrebujú právnu ochranu. 

4. Monitoring: Pozorovanie aktívnych jedincov v akvatickej fáze života. Nočný odchyt a sčítavanie jedincov, za 
pomoci silnej lampy a ručnej sieťky, denný odchyt bagrovaním sieťkou, odchyt larválnych štádií ručnou sieťkou 
ich determinácia, dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček
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Plazy

Podobne ako  o obojživelníkoch, máme aj o rozšírení a početnosti tejto triedy len neúplné, často veľmi 
staré informácie. Najväčším problémom pri stanovovaní priaznivého stavu jednotlivých druhov plazov je malý 
počet herpetológov a logisticky a časovo náročné metódy mapovania.

Pri mnohých druhoch (najmä hady bez väzby na vodné prostredie a Anguis fragilis), ktoré žijú nenápadne 
rozptýlené v prostredí, sa budeme musieť často uspokojiť s konštatovaním prezencie aj jediného exemplára, 
či dlhodobej absencie (nezaregistrovania ani jedného exemplára). Vyhodnotenie takýchto zistení bude veľmi 
obtiažne a priaznivosť či nepriaznivosť stavu bude do značnej miery špekulatívna, keďže bude podliehať 
subjektívnemu názoru hodnotiaceho odborníka, ak sa k tomuto kroku vôbec odhodlá. Hodnotenie priaznivosti 
podmienok prostredia pre výskyt zostane len pomocným kritériom, ktoré môže nasmerovať alebo zintenzívniť 
faunistický výskum. Zaradenie do nepriaznivého stavu je jednoznačné pri kriticky ohrozenej Emys orbicularis 
a jašterici Zootoca vivipara pannonica, ktorých výskyt je obmedzený na veľmi malý počet ľahko zraniteľných 
lokalít mokraďového charakteru. K zaradeniu do nepriaznivého stavu majú blízko aj Natrix tessellata a Coronella 
austriaca. Pri scinkovi Ablepharus kitaibelii je situácia trochu odlišná a hraničné zaradenie je ovplyvnené severnou 
hranicou areálu prechádzajúcou južným Slovenskom, malými znalosťami bionómie druhu a nenápadným 
vzhľadom a spôsobom života, ktorý druhu umožnil takmer nepozorovane prežívať na väčšom počte lokalít než 
sa pôvodne predpokladalo.

Ján Kautman
vedúci tímu pre 

obojživelníky, plazy a ryby

Kniha 1.indb   444Kniha 1.indb   444 6. 5. 2005   16:52:306. 5. 2005   16:52:30



445

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Scincidae

Polytypický druh  s viacerými poddruhmi. Na  Slovensku žije poddruh A. kitaibelíí fitzingeri (MERTENS, 1952). 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Balkánsky polostrov cez Turecko do Sýrie, Izraela a zakaukazských republík. Na sever cez 
Rumunsko a Maďarsko zasahuje na juh Slovenska, kde je severná hranica jeho rozšírenia. A.f. fitzingeri sa 
vyskytuje len na území Maďarska a Slovenska ako izolovaná severná populácia.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v lesostepných oblastiach, v teplých pohoriach a pahorkatinách 
južného Slovenska od Burdy cez južnú časť Krupinskej pahorkatiny po Silicu v Slovenskom krase. Výskyt 
v oblasti Cerovej vrchoviny je pravdepodobný, ale zatiaľ nepotvrdený. 
Hlavné biotopy výskytu: Teplomilný druh žijúci na južne orientovaných, riedko stromami zarastených skôr 
krovinatých, xerotermných svahoch, často v kamennej suti a opadanom lístí s dostatkom úkrytov.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be3, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie
pravidelne 

zaznamenávané všetky 
vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len 

dospelé, juvenilné jedince 
zriedkavé alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) 
od  ostatných populácií,  

vzájomná migrácia 
obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný,

suboptimálna veľkosť, 
sukcesia, nepôvodný 
– vhodný, čiastočne 

nevyhovujúci,

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu  a populácie
negatívne vplyvy nie sú, 

lokality v dostatočnej 
vzdialenosti od chemicky 

ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný 

tlak

silné negatívne vplyvy, 
degradované, nevhodné 

biotopy,

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu  
A. kitaibelii je vzácny druh, ktorého známych lokalít na našom území je veľmi málo. Potrebné je zachovať ich v 
pôvodnom charaktere, aby pretrvali vhodné podmienky pre existenciu druhu. Potrebné je zachovať lesostepný 
charakter biotopu, obmedziť najmä lesnícke práce a zabezpečiť právnu ochranu územia výskytu.

4. Monitoring:  
1. Pozorovaním, odchytom na vhodných stanovištiach.  
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2. Zakopaním zemných pascí  v miestach pravdepodobného výskytu, s pravidelnou každodennou kontrolou.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: užovka hladká (Coronella austriaca)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Colubridae

Polytypický druh (3 poddruhy), na území Slovenska sa vyskytuje len nominotypický poddruh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Celá Európa okrem Írska, severnej Škandinávie, južnej časti Pyrenejského polostrova a južného 
Grécka. Na juhu zasahuje do severnej Afriky, na východe po západný Sibír, Kazachstan a Stredný Východ.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa od nížin až po 1200 m n. m. Chýba v agrárnej krajine, v mokradiac
h, v súvislých chladnejších lesoch a vo vysokých horských polohách. Vyskytuje sa rozptýlene po celom území. 
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje stepné a lesostepné, presvetlené lokality ako sú okraje lesov, rúbaniská, 
kamenné sute a krasové oblasti s dostatkom úkrytov a najmä s dostatkom potravy. Dáva prednosť presvetlenému 
porastu, krovinám, lúkam, záhradám a kameňolomom  s dostatkom  úkrytov a potravy
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie
pravidelne 

zaznamenávané všetky 
vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií,  
vzájomná migrácia 

obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu 
dobrý stav optimálna 

veľkosť, pôvodný, alebo 
pôvodnému stavu 

podobný s dostatkom 
prirodzenej potravy

suboptimálna veľkosť, 
sukcesia, nepôvodný 
– vhodný, čiastočne 
nevyhovujúci, úbytok 
prirodzenej potravy

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia, 

absencia prirodzenej 
potravy

oh
ro

ze
ni

a

biotopu a populácie 
negatívne vplyvy nie sú, 

lokality v dostatočnej 
vzdialenosti od chemicky 

ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka, urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný tlak

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Z hľadiska ochrany a perspektívy druhu je dôležité zachovanie biotopov s dostatkom prirodzenej potravy, čo 
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znamená chrániť ostatné druhy plazov tak, aby vytvárali dostatočnú potravnú bázu pre výskyt C. austriaca. 
Potrebná je osveta ohľadom determinácie druhu, jeho spôsobe života a rozšírení, pretože sa často vyskytuje aj 
v záhradách (na rozdiel od vretenice), dopláca na podobnosť s vretenicou a strach človeka.

4. Monitoring: Zisťovanie prítomnosti druhu je veľmi obtiažne, spravidla náhodné, založené na pozorovaní. 
Je potrebné evidovať všetky výskyty (aj uhynuté jedince), aby sme dostali aspoň čiastočný prehľad o rozšírení 
a početnosti tohto hada. Monitoring musí byť dlhodobý, pretože počas krátkodobého monitoringu je veľmi 
pravdepodobné nepresné zmapovanie a chybná interpretácia skutočného stavu a tiež trendov v populácii 
druhu.
Na spoločných lokalitách s P. muralis je možné zistiť prítomnosť prostredníctvom spoločných parazitov.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: užovka stromová (Elaphe longissima)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Colubridae

Polytypický druh (3 poddruhy), na území Slovenska sa vyskytuje nominotypický poddruh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Vyskytuje sa v celej stredozemnej oblasti, odkiaľ zasahuje do strednej Európy. Na Slovensku 
(ak odmyslime ostrovčekovitý výskyt na juhovýchode Poľska) prebieha jeho severná hranica výskytu.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa od nížin a úpätí pohorí od 100 m n. m. až po vyššie polohy zriedkavo 
presahujúce 1000 m n. m. Chýba v agrárnej krajine,  v súvislých chladnejších lesoch a vo vysokých horských 
polohách. Vyskytuje sa v listnatých vzácnejšie zmiešaných lesoch a to najmä v teplejších pohoriach. Do nížin 
zostupuje len ojedinele (Rusovce, Podunajské Biskupice – Kopáč, Gbelce). Na severnom Slovensku preniká 
kotlinami na teplejšie, južne orientované svahy (Prielom Hornádu - Ihrík, Považie – Lipovany). Na východnom 
Slovensku zasahuje výskyt až na severnú hranicu.
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje presvetlené lokality ako sú okraje lesov, rúbaniská, vinohrady, záhrady, 
xerotermné biotopy a zrúcaniny. Často sa ukrýva aj zimuje  v rôznych stavbách (záhradné a vinohradnícke 
domčeky, stodoly, drevárne, chaty a pod.) 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, 3, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) 
od  ostatných populácií,  

vzájomná migrácia 
obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia
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Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

bi
ot

op

stav biotopu 
dobrý stav optimálna 

veľkosť, pôvodný, alebo 
pôvodnému stavu 

podobný s dostatkom 
prirodzenej potravy

suboptimálna veľkosť,  
nepôvodný – vhodný, 

čiastočne nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia, 

nedostatok potravy

oh
ro

ze
ni

a biotopu a populácie negatívne vplyvy nie sú,
alebo v minimálnej druhu 

neškodlivej miere

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný 

tlak,

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy, 
hustá cestná sieť

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Z hľadiska ochrany a perspektívy druhu je dôležité zachovanie vhodných lesných až lesostepných biotopov 
s dostatkom prirodzenej potravy. Potrebná je osveta ohľadom determinácie druhu, jeho spôsobe života, rozšírení 
a užitočnosti, pretože sa často vyskytuje aj v záhradách a bežne hľadá úkryt v ľudských stavbách.
 
4. Monitoring: Zisťovanie prítomnosti druhu je veľmi obtiažne, spravidla náhodné, založené na pozorovaní 
a odchyte aktívnych jedincov. Pri prehľadávaní vhodných úkrytov je možnosť identifikovať prítomnosť 
podľa  nájdených zvlečiek. Monitoring musí byť dlhodobý, pretože počas krátkodobého monitoringu je veľmi 
pravdepodobné nepresné zmapovanie, chybná interpretácia skutočného stavu a trendov v populácii druhu.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: korytnačka močiarna (Emys orbicularis)

1. Základná charakteristika druhu 
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Testudines
Čeľaď:  Emydidae

Polytypický druh  s viacerými  poddruhmi. Na Slovensku žije nominotypický poddruh 
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – okrem Škandinávie, Britských ostrovov, Sicílie, Kréty, Cyprusu. Chýba na juhu 
Španielska a v Portugalsku. Juhovýchodná hranica rozšírenia je až v Pakistane a severovýchodnou hranicou 
je Kaspické a Aralské more. V strednej Európe je výskyt ostrovčekovitý, často veľmi vzácny a izolovaný. Mnohé 
populácie boli introdukované už v dávnejších dobách, ale i v súčasnosti. Z tohto dôvodu nevieme jednoznačne 
určiť autochtónnosť na niektorých lokalitách.
- rozšírenie na Slovensku: Slovenská populácia druhu leží vo vnútri areálu, v jeho severnej časti. Areál 
v strednej Európe je veľmi rozdrobený a početnosť vhodných lokalít je nízka a stále ubúda. Na Slovensku je 
v súčasnosti jediná lokalita s potvrdeným rozmnožovaním (NPR Tajba – Streda nad Bodrogom). V minulosti boli 
na východnom Slovensku známe lokality po celej východoslovenskej rovine na juh od Vihorlatu. Na strednom 
Slovensku sú ojedinelé pozorovania v oblasti Kiarovského močiara. Na západnom Slovensku bola v historických 
dobách korytnačka rozšírená najmä v Podunajsku a v alúviách väčších nížinných tokov. Dnes  už existujú len 
jednotlivé záznamy o výskyte spravidla starších jedincov nejasného pôvodu (Holíč, Malé Leváre, Rusovce, 
Pusté Uľany, VN Sĺňava, Patince, Gbelce, Martovce). Nepôvodné populácie sú výsledkom reintrodukcie druhu 
na vytypovaných lokalitách (Prievaly, Podunajské Biskupice). Vyskytuje sa v nížinách do 200 m n. m.
Hlavné biotopy výskytu: Mŕtve ramená, väčšie zaplavené depresie, jazerá, kanály a pomalé vodné toky 
s bohatou vegetáciou, v ktorej blízkosti sa nachádza vhodná reprodukčná, piesčitá (sypká) lokalita, ktorá 
umožňuje zahrabať samici znášku.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD2, HD4
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

náhodný výskyt, druh 
na lokalite absentuje

štruktúra populácie
pravidelne 

zaznamenávané všetky 
vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií, vzájomná 

migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný, nepôvodný 

– vhodný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,  
zničený, zaniknutý

reprodukčné biotopy

biotopy v optimálnej 
veľkosti a kvalite 

s pravidelne úspešnou 
reprodukciou, pôvodné, 

málo porušené,  
nepôvodné – vhodné

nedostatok vhodných, 
občasné kladisko, poškodené, 
malé, ohrozené, nedohľadané 

kladisko (prítomnosť juv. 
jedincov na lokalite), veľká 

vzdialenosť od miesta výskytu 
adultov

reprodukčné biotopy 
chýbajú alebo sú 

nevyhovujúce

oh
ro

ze
ni

a

biotopy adultov 
a subadultov 

neporušené lokality, 
alebo len mierne 

zásahy neovplyvňujúce 
existenciu druhu

časté antropogénne 
vplyvy: intenzívna lesnícka,  
poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný 

tlak, vodohospodárske zásahy, 
úhyn na komunikáciách, 
vysychanie, nedostatok 

potravy

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy

reprodukčné lokality 
piesčité, vhodné biotopy 

bez negatívnych 
antropogénnych zásahov, 

nízky predačný tlak

malé lokality, menej vhodný 
substrát, veľký predačný tlak 

na znášku a juv. jedincov, 
antropogénna činnosť 

ovplyvňujúca stav a vhodnosť 
lokality

absolútny predačný 
tlak na znášku a juv. 
jedincov, likvidácia 

reprodukčnej lokality 
antropogénnou 

činnosťou

iné ohrozenia 
žiadna introdukcia 

nepôvodných jedincov, 
žiaden odchyt na 
chovateľské účely

známy prípad introdukcie 
zvierat neznámeho 

pôvodu, alebo iných druhov 
korytnačiek, ojedinelý odchyt 

za účelom chovateľstva, 
občasný úhyn na 
komunikáciách

častý odchyt za 
účelom chovateľstva, 
introdukcia väčšieho 

počtu jedincov
neznámeho pôvodu 

a nepôvodných 
druhov, častý úhyn na 

komunikáciách

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Záchrana druhu spočíva v absolútnej ochrane lokalít s prirodzeným výskytom druhu a v dôslednej ochrane 
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akvatického i reprodukčného biotopu. V prípade NPR Tajba, ktorá je napájaná len zrážkovou vodou a hrozí jej 
postupné zazemnenie, alebo vyschnutie, bude potrebné zvážiť lokálne prehĺbenie lokality, prípadne v suchých 
rokoch doplnenie stavu vody napr. prečerpaním z neďalekého kanála. Dôsledne sa treba venovať a podporovať 
výskum druhu  a  čo najdôkladnejšie spoznať bionómiu jedincov tejto lokality, aby sa včas dalo zabrániť možným 
úhynom všetkých štádií. Je potrebné vyriešiť právnu ochranu reprodukčnej lokality. Znášky treba chrániť pred 
predačným tlakom (mechanicky, chemicky).
Na lokalitách kde sa nachádzajú posledné zvyšky starých populácií  je potrebné urobiť dôsledný faunistický 
a terénny prieskum a prijať opatrenia na obnovu či záchranu lokality, prípadne vybudovať umelé kladiská a to 
vhodne orientovaným navozením piesku (sypkého substrátu), respektíve odtienením kladiska. Zabepečiť 
právnu ochranu biotopu a eliminovať rekreačný tlak. Na miestach s výskytom korytnačky uvažovať o obmedzení 
rybárskeho práva, respektíve o obmedzení rybolovných techník. Zároveň je potrebné zvážiť posilnenie lokality 
reintrodukciou zvierat z odchovnej stanice. Bude potrebné vytypovať nové, vhodné lokality pre možnú introdukciu 
druhu, ktorých vhodnosť musia posúdiť odborníci. Treba zabrániť introdukcii zvierat neznámeho pôvodu 
a zvierat patriacich k iným poddruhom či geografickým formám. Treba obmedziť vypúšťanie nepôvodných 
druhov korytnačiek, ktoré môžu byť donormi nových chorôb a parazitov. 
    
4. Monitoring: Pozorovanie, sčítavanie, prípadný odchyt jedincov v pri slnení (najlepšie v prvé teplé, jarné dni) 
a fotodokumentácia jedincov. Na lokalitách s nepotvrdeným výskytom kladenie košových pascí. Sledovanie 
gravidných samíc a vyhľadávanie možnej reprodukčnej lokality (telemetria), dokumentácia. 

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: jašterica bystrá (Lacerta agilis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Lacertidae

Polytypický druh  s 8. poddruhmi. Na Slovensku žije nominotypický poddruh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Od Britských ostrovov  po jazero Bajkal, od severu Škandinávie po Bulharsko, Taliansko a 
severné Španielsko
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa od nížin až po 1000 m n. m. Najhojnejšia je v nížinách a stredných 
polohách, vo vysokých polohách je zriedkavá. Chýba v hustých súvislých lesoch.
Hlavné biotopy výskytu: Eurytopný druh, ktorý je veľmi prispôsobivý. Vyskytuje od vlhkých lúk až po suché 
stepné a piesčité oblasti, často na rôznych hrádzach, násypoch, v záhradách, lúkách, pasienkoch, rúbaniskách, 
medziach a úvozoch ciest pričom v pohoriach preferuje južne orientované svahy.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2
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2. Definovanie  stavu druhu

Kritériá
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií, vzájomná 

migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
sukcesia, nepôvodný 
– vhodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu  a populácie negatívne vplyvy nie sú, 
lokality v dostatočnej 

vzdialenosti od chemicky 
ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný tlak

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu  
Zachovanie pôvodných lesostepných a lúčnych biotopov s obmedzením chemizácie krajiny. V období aktivity 
zákaz vypaľovania trávy a podrastov. Obmedzenie veľkoplošného hospodárenia v poľnohospodárstve.

4. Monitoring: Terénny prieskum, pozorovanie, sčítavanie, odchyt do rúk alebo pomocou slučky a 
dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: jašterica zelená (Lacerta viridis) 

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Lacertidae

Polytypický druh  s 2.  poddruhmi. Na Slovensku žije nominotypický poddruh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa – Od Poľska po Grécko, od Slovinska po Dneper a Turecko.
- rozšírenie na Slovensku: Teplomilný druh vyskytuje sa v stepných a lesostepných lokalitách spravidla na 
južne orientovaných svahoch teplých pohorí a pahorkatín. Dolinami riek zasahuje až na stredné Považie, popri 
Hrone až k Banskej Bystrici, južné svahy Poľany, Slovenský a Drienčanský kras a južné svahy Vihorlatu. Na 
našom území zriedka prekračuje izohypsu 600 m n. m.. Na Muráni bola zaznamenaná až vo výške 1000 m n. 
m.. 
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Hlavné biotopy výskytu: Stepné a lesostepné lúky, škrapové oblasti, kamenné sute, vinohrady, záhrady, 
násypy opustených lomy, okraje lesov a rúbaniská.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií,  vzájomná 

migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
sukcesia, nepôvodný 
– vhodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu a populácie negatívne vplyvy nie sú, 
lokality v dostatočnej 

vzdialenosti od chemicky 
ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí, rekreačný tlak

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zachovanie pôvodných lesostepných biotopov a obmedzenie chemizácie krajiny. V období aktivity zákaz 
vypaľovania trávy a podrastov. Obmedzenie sukcesie trávnato- krovinatých a xerotermných lokalít.

4. Monitoring: Terénny prieskum vhodných lokalít, pozorovanie, sčítavanie, odchyt do rúk alebo pomocou 
slučky a dokumentácia. 

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček
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Názov druhu: jašterica živorodá (Lacerta = Zootoca vivipara pannonica)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Lacertidae

Validita nížinnej formy Z.v. pannonica je určitou skupinou odborníkov spochybňovaná. V každom prípade ide 
o nížinnú formu, ktorej bionómia je veľmi odlišná od nominotypického poddruhu.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Nížiny severozápadného Rakúska, Maďarska, Slovenska a pravdepodobne aj západnej 
Ukrajiny.
- rozšírenie na Slovensku: Juhovýchodné Slovensko v okolí riek Latorice a Bodrogu, tiež pri kanáloch 
a mŕtvych ramenách do 120 m n. m. Historická lokalita zo západného Slovenska – Gabčíkovo, nepotvrdená 
respektíve zničená. Nové lokality v tejto oblasti zatiaľ neobjavené.
Hlavné biotopy výskytu: Podmáčané, nížinné, vlhké lúky, okraje lesov a krovísk, so spleťou suchých ostríc 
a bohatou vegetáciou. 
Status ohrozenosti druhu: LR:nt  (ako nominotypický poddruh)
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len 

dospelé, juvenilné jedince 
zriedkavé alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie populácia v blízkosti 

ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od 
ostatných populácií,  
vzájomná migrácia 

obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 

čiastočne nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,

oh
ro

ze
ni

a

biotopu  a populácie 

negatívne vplyvy nie sú, 
lokality v dostatočnej 

vzdialenosti od chemicky 
ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí,  rekreačný 

tlak

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy,
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Jednoznačné legislatívne vymedzenie taxónu. Podrobný monitoring území s možným výskytom. Zachovanie 
pôvodného biotopu a jeho právna ochrana. Podpora výskumu  bionómie taxónu. 

4. Monitoring: Terénny prieskum vhodných biotopov, pozorovanie, sčítavanie, odchyt do rúk, pomocou slučky 
alebo sieťky a dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: užovka fŕkaná (Natrix tesselata)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Colubridae

Monotypický, veľmi variabilný  druh.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Vyskytuje sa v severnej Afrike, celej stredozemnej oblasti, až po Slovensko, kde prebieha 
severná hranica jeho rozšírenia. Na západe od Nemecka a Talianska až po západnú Čínu.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v teplejších oblastiach južného Slovenska odkiaľ vzácne zasahuje 
kotlinami až k Banskej Bystrici, Ladcom, Margecanom. Na východnom Slovensku sa jej výskyt približuje až 
k severnej hranici štátu. Vyskytuje sa od najnižších polôh do 400 m n. m. Vzhľadom na špecifické nároky na 
potravu a biotop je jej výskyt ostrovčekovitý až vzácny
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje teplé, presvetlené vodné toky s dostatkom rýb a členitým brehom. 
Podmienkou výskytu je prítomnosť vhodných zimovísk, ktoré spravidla nachádza v okolitých pohoriach najmä na 
južne orientovaných teplých, členitých, skalnatých svahoch. Zimovisko (často hromadné) sa nemusí nachádzať 
v bezprostrednej blízkosti vodného biotopu, užovka dokáže migrovať za týmto účelom aj niekoľko kilometrov. 
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be3, HD4

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie 

druh je zaznamenávaný pri 
každej návšteve lokality, 

juvenilné jedince sú 
pravidelne zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne zaznamenávané 
všetky vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len 

dospelé, juvenilné jedince 
zriedkavé alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie populácia v blízkosti 

ďalších populácií, 
vzájomná migrácia jedincov 

jednoduchá

populácia na okraji 
výskytu, čiastočná 

izolácia (prekážka, väčšia 
vzdialenosť) od ostatných 

populácií,  vzájomná 
migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia
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Kritériá hodnotenia

 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A

dobrý
B

priemerný
C

nepriaznivý
bi

ot
op

akvatický biotop dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 

čiastočne nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia

zimovisko

prítomný vhodný biotop, 
v bezprostrednej 

blízkosti vodnej lokality, 
s dostatočným množstvom 
prasklín a dutín s vhodnou 

orientáciou a oslnením

vhodný biotop vzdialený 
od vodnej lokality, 

(prekážky, cesta), náhradné 
neprirodzené zimovisko, 
suboptimálna veľkosť, 

antropogénny tlak

nevhodné biotopy, 
zničené biotopy, 

absencia vhodného 
zimoviska

oh
ro

ze
ni

a biotopu  a populácie negatívne vplyvy nie sú, 
lokality v dostatočnej 

vzdialenosti od chemicky 
ošetrovanej krajiny,

dostatok potravy

časté antropogénne vplyvy: 
vodohospodárska,  lesnícka,  
poľnohospodárska činnosť 

regulácia toku a jeho 
znečistenie, rekreačný tlak, 

potravné obmedzenia

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy,
nedostatok potravy

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu  
Jej výskyt je zraniteľný z viacerých príčin a to znečistením tokov, nevhodnou reguláciou tokov, absenciou 
vhodnej potravy, zarastaním – stratou oslnených príbrežných miest, nevhodnými zimoviskom, jeho zarastaním, 
či veľkou vzdialenosťou  k dosiahnutiu zimoviska, najmä ak sa na trase nachádza cestná komunikácia alebo 
iná prekážka. Ochrana druhu je zložitá, pretože treba zabezpečiť všetky potreby druhu. Strata ktorejkoľvek 
môže spôsobiť pokles populácie a, alebo lokálne vymiznutie. Potrebná je právna ochrana akvatických biotopov 
a zimovísk. Druhu je pre jeho zraniteľnosť potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

4. Monitoring: Druh je potrebné monitorovať na zimoviskách a jarných stanovištiach (pokiaľ sú známe) aj 
podľa zvlečiek. Na migračnej trase sú to spravidla zrazené jedince na cestných komunikáciách, ale najmä 
v príbrežnej oblasti a vo vode samotnej, kde sa populácia koncentruje v teplejších mesiacoch za vhodného 
počasia. O výskyte, početnosti a podmienkach treba viesť dokumentáciu. V oblastiach kde tento druh už 
historicky vymizol a došlo k zlepšeniu podmienok, treba uvažovať o jeho reintrodukcii.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček

Názov druhu: jašterica múrová (Podarcis muralis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Reptilia

Rad: Squamata
Čeľaď: Lacertidae

Polytypický druh  s mnohými poddruhmi najmä  v stredomorskej oblasti.
Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Stredozemná oblasť po severné Slovensko na východe krajiny a po Benelux na západe. Od 
Francúzka a severného Španielska na západe po čiernomorskú oblasť Bulharska a Turecka na východe. 
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku prebieha severná hranica areálu druhu. Obýva skalné biotopy, preto 
je jeho rozšírenie ostrovčekovité a súvislejšie plochy osídľuje len zriedka. Chýba v nížinách, vo veľkej časti 
Nízkych Tatier a vo Vysokých Tatrách. Považím prenikol už na strednú Oravu a Kysuce, Pohroním do oblasti 
Ľubietovej. Na východnom Slovensku po Spišskú kotlinu a Vihorlat. Vystupuje až do výšky 1400 m n. m. (Veľká 
Fatra)
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje vápencový a andezitový podklad, žule sa vyhýba. Pôvodné lokality sú 
rôzne obnažené skalné útvary v našich pohoriach (Zadiel, Muráň, Vršatec a pod.). Približne 90 % lokalít druhu 
je antropogénneho pôvodu. Sú to najmä lomy, hrady a rôzne kamenné stavby, úvozy ciest, železničné násypy, 
priehradné a oporné múry, kamenné hrádze a pod.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), Be2, HD4
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
 PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A
dobrý

B
priemerný

C
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť, hustota, 
dynamika populácie

druh je zaznamenávaný 
pri každej návšteve 
lokality, juvenilné 

jedince sú pravidelne 
zaznamenávané

druh je zaznamenávaný 
nepravidelne, v malých 
počtoch, reprodukcia 

zriedkavá

neprítomný, náhodný 
výskyt, veľmi vzácny 

výskyt

štruktúra populácie pravidelne 
zaznamenávané všetky 

vývojové štádiá

pravidelne zaznamenávané 
jedince spravidla len dospelé, 

juvenilné jedince zriedkavé 
alebo chýbajú

ojedinelé výskyty 
adultných jedincov, 
absencia výskytu

veľkosť, trend 
a kontinuita areálu

veľký, stabilný vo vnútri, 
alebo zväčšujúci sa 

areál  na okraji celkového 
rozšírenia.

nestabilný, pomaly 
sa zmenšujúci  areál, 

okrajový pulzujúci areál 
na okraji geografického, 

hypsometrického rozšírenia

malý, výrazne 
sa zmenšujúci, 
degradovaný, 

zanikajúci, neexistujúci 
areál

prepojenosť / 
izolácia populácie

populácia v blízkosti 
ďalších populácií, 
vzájomná migrácia 

jedincov jednoduchá

populácia na okraji výskytu, 
čiastočná izolácia (prekážka, 

väčšia vzdialenosť) od  
ostatných populácií,  vzájomná 

migrácia obmedzená

populácia izolovaná, 
žiadna migrácia

bi
ot

op

stav biotopu dobrý stav optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
sukcesia, nepôvodný 
– vhodný, čiastočne 

nevyhovujúci

nevyhovujúci, malý,
silná sukcesia

oh
ro

ze
ni

a

biotopu  a populácie negatívne vplyvy nie sú, 
lokality v dostatočnej 

vzdialenosti od chemicky 
ošetrovanej krajiny

časté antropogénne vplyvy:  
lesnícka,  urbanistická, 

poľnohospodárska činnosť 
v blízkom okolí,  rekreačný tlak

silné negatívne 
vplyvy, degradované, 

nevhodné biotopy,

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Ochrana druhu  by sa mala sústrediť najmä na pôvodné, skalnaté lokality, kde by bolo vhodné zastaviť, respektíve 
zvrátiť sukcesiu osvetleného strmého biotopu.

4. Monitoring: Terénny prieskum vhodných lokalít, pozorovanie, sčítavanie, odchyt do rúk alebo pomocou 
slučky a dokumentácia.

Spracoval: Ján Kautman Oponoval: Peter Mikulíček
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Ryby

Hodnotenie stavu jednotlivých druhov našej fauny na základe kvantifikovania najpodstatnejších 
ekologických parametrov umožňuje exaktnejšie posudzovať ich momentálny stav, a predovšetkým, porovnávať 
získané výsledky v čase a priestore, ako aj porovnávať stav jednotlivých taxónov medzi sebou. Pochopiteľne, 
pri kvantifikovaní prevažne empirických poznatkov je pre úspešnú aplikáciu získaných výsledkov mimoriadne 
dôležité vhodne zvoliť posudzované parametre, vhodne nastaviť ich štruktúru a optimálne ich vážiť. Aj keď sa 
tento zámer v podstate podaril zvládnuť, predsa len určitá nutnosť unifikácie kvantifikačných postupov pre veľmi 
široké taxonomické skupiny, so sebou nesie riziko čiastočne skreslených výsledkov.

Určitým nedostatkom bola aj veľmi krátka doba, ktorá neumožňovala vyhodnotenie a sumár lokalít za celé 
Slovensko, tak ako tomu bolo napr. v susedných štátoch, kde sa inventarizácia robila niekoľko rokov. Aj napriek 
tomu bolo vyhodnotených vyše 1000 ichtyologických prieskumov na skoro 500 lokalitách, za posledných 10 
rokov. Väčšina prieskumov bola realizovaná v povodí Tisy, kde je aj najväčšia koncentrácia druhov, pre ktoré sa 
„Priaznivý stav druhov“ vypracovával. Zvyšné údaje boli doplnené na základe literárnych údajov, v počte vyše 
200 položiek, pričom je však dôležité upozorniť, že išlo v prevažnej miere o staršie, neaktualizované údaje.

Súhrnom vlastných prieskumov, konzultácií s ďalšími expertmi z oblasti ichtyológie, excerpciou z literárnych 
prameňov, ako aj poznaním nárokov na biotop jednotlivých druhov, vychádzajúc z autopsie, je predložené 
hodnotenie, ktoré síce vzhľadom na okolnosti uvedené vyššie nie je dokonalé, ale predstavuje dostatočný základ 
pre východziu pozíciu v rámci starostlivosti o jednotlivé druhy rýb, zaradené so systému NATURA 2000.

Ján Koščo

Názov druhu: boleň dravý (Aspius aspius)    

1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Cypriniformes
Čeľaď: Cyprinidae 
Podčeľaď: Leuciscinae  

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: V Severnom, Baltskom, Čiernom a Kaspickom úmorí 
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Morava, Váh, Nitra, Žitava, Bebrava, Hron, Ipeľ, Hornád, Latorica, Laborec, 
Bodrog, Tisa, Čierna voda, Topľa, Ondava
Hlavné biotopy výskytu: Stredné a dolné úseky riek, ich inundačné vody, údolné nádrže, kde sa zdržiava vo 
voľnej vode. V tokoch vyhľadáva hlbšie miesta, prúdové tiene.
Status ohrozenosti druhu: -     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z.z.), Be3, HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – 
dobrý

B – 
priemerný

C – 
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie
bežne sa vyskytujúci 

druh v rámci rozsiahleho 
areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, alebo 
pulzujúci výskyt na okraji 

areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie  

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a  

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej oscilácie 

a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou schopnosťou 

samostatne prekonať 
nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – 
dobrý

B – 
priemerný

C – 
nepriaznivý

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy 
do biotopu 
(meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie 
umožňujúce existenciu druhu 

s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Vylúčiť prenos násady medzi jednotlivými povodiami. Sledovať úlovky a regulovať lov na vybraných lokalitách s 
prirodzeným výskytom a reprodukciou.

4. Monitoring: Agregátový prieskum výskytu juvenilov v aluviálnych vodách. Evidencia úlovkov rybárov.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: mrena severná (Barbus barbus)    
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cyprinidae     

Rad: Cypriniformes
Trieda: Actinopterigii     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západná a stredná Európa.    
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Váh, Nitra, Turiec, Vlára, Orava, Ipeľ, Hornád, Torysa, Laborec, 
Latorica, Ondava, Bodrog, Tisa, Dunajec, Poprad.
Hlavné biotopy výskytu: Prúdivé a prekysličené úseky podhorských a nížinných riek, prevažne s tvrdým 
kamenitým a balvanitým dnom.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: HD5
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – 
dobrý

B – 
priemerný

C – 
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

Nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie 
umožňujúce existenciu 
druhu s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zachovať, resp. vytvoriť reofilné úseky tokov, obmedziť bariéry na tokoch vytvorením vhodných rybochodov. 
Regulovať odlov na vybraných lokalitách v rámci každého čiastkového povodia.

4. Monitoring: Evidencia úlovku rybárov.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 
Synonymum Barbus meridionalis petenyi 
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Cypriniformes
Čeľaď: Cyprinidae 
Podčeľaď: Cyprininae 
  

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Povodie Visky, Dunaja, Dnestra, Vardaru, Strumy, Marice a na Peloponézskom poloostrove.
- rozšírenie na Slovensku: Povodie Tisy - Topľa, Laborec, Ondava, Torysa, Hornád, povodie Visky - Dunajec, 
Poprad a povodie Dunaja - Hron, Ipeľ.
Hlavné biotopy výskytu: Od málo prúdivých a zabahnených potokov až po rýchlo tečúce hlbšie úseky 
podhorských tokov, ale aj v jazerách a údolných nádržiach.
Status ohrozenosti druhu: VU     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie 
všetky vekové kategórie 

dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Obmedziť regulácie tokov.

4. Monitoring: Agregátové odlovy na vybraných lokalitách.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: pĺž podunajský (Cobitis elongatoides)    
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Cypriniformes  
Čeľaď: Cobitidae   

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Od Európy cez severnú časť strednej Ázie, Sibír, Severnú Čínu, Ďaleký Východ, Japonsko a 
severná Afrika
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Žitný Ostrov, Rudava, Malina, Nitra, Nitrica, Žitava, Turiec, 
Slatina, Morava, Perec, Paríž, Váh, Dudváh, Rimava, Ipeľ, Slaná, Muráň, Bodra, Hornád, Oľšava, Turna, Torysa, 
Ondava, Trnávka, Bodrog, Laborec, Uh, Tisa, Okna, Čierna voda, Latorica
Hlavné biotopy výskytu: V pomaly tečúcich a stojatých vodách, kde preferuje pomalšie úseky y výskytom 
sedimentu.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt  
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3, HD2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
jgeneračných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej oscilácie 

a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Vyhnúť sa melioráciám a napriamovaniu tokov. Obmedziť znečistenie.

4. Monitoring: Agregátové odlovy na vybraných lokalitách.   

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)    
      
1. Základná charakteristika druhu:     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cottidae     

Rad: Scorpaeniforme
Trieda: Actinopterigii     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Väčšina Európy.    
- rozšírenie na Sovensku: Dunaj, Váh, Vlára, Hron, Nitra, Turiec, Kysuca, Orava, Hornád, Čiernošná, Zbojský 
potok, Ulička, Poprad, Dunajec.
Hlavné biotopy výskytu: Plytšie úseky horských a podhorských potokov s členitým kamenistým dnom a 
chladnou vodou.
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 - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy
podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

vylúčená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...) 

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo

druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zamedziť prieniku allochtónnych druhov rodu Neogobio, vyhnúť sa reguláciám. Vyčleniť v každom povodí 
lokality so silnou populáciou a tie monitorovať.

4. Monitoring: Agregátové odlovy.     
      
Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi)   
      
1. Základná charakteristika druhu:     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Petromyzontidae     

Rad: Petromyzontiformes 
Nadtrieda: Cyclostomata    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Východná časť dunajského povodia (Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Zakarpatská Ukrajina 
– povodie Tisy.
- rozšírenie na Slovensku: Povodie Tisy, v horných tokoch väčšiny čiastkových povodí: Slaná, Rimava, 
Čremošná, Bodva, Hornád, Veľká Biela voda, Vernársky potok, Hnilec, Topľa, Ondava, Ladomírka, Laborec, 
Okna, Ublianka, Luh, Ulička, Zbojský potok.
Hlavné biotopy výskytu: V horských a podhorských úsekoch riek, larvy žijú v piesčito - humusovitých nánosoch, 
hlavne v meandroch nezregulovaných potokov
Status ohrozenosti druhu: CR   
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, E
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie

bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie 

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie
žiadne

znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zabezpečiť prístup na vhodné neresiská a skvalitniť habitáty s výskytom minoh.

4. Monitoring: Agregátové odlovy minoh v jesennom období.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae)   

      
1. Základná charakteristika druhu:     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Petromyzontidae     

Rad: Petromyzontiformes
Nadtrieda: Cyclostomata    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Má najväčší areál z naších mihúľ - európske úmorie Jadranského, Egejského, Čierneho a 
Baltického mora a v Ázijských čiernomorských prítokoch
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj a jeho priame prítoky (okrem Tisy): Morava, Rudava, Váh, Čierny a Biely 
Váh, Hybica, Mútňanka, Jelešná, Nitra, Hron, Bystrica, Rohožná, Slatina, Turiec, Biely potok, Studenec, Ipeľ, 
Orava
Hlavné biotopy výskytu: V horských a podhorských úsekoch riek so štrkovitým dnom, larvy žijú v piesčito - 
humusovitých nánosoch, často pod podmývanými brehmi
Status ohrozenosti druhu: CR   
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedicov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky,možnosť 
neresových migrácií 

vylúčená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  antropických zásahov nedostatočné antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zabezpečiť prístup na vhodné neresiská a skvalitniť biotopy s výskytom minoh.
      
4. Monitoring: Agregátové odlovy minoh v jesennom období.   

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus)    

      
1. Základná charakteristika druhu:     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cyprinidae     

Rad: Cypriniformes 
Trieda: Actinopterigii     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: V povodí Volgy, Kamy, Donu, Dnepra, Bugu, Dnestra, Dunaja a Visly.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Morava, Váh, Vlára, Dudváh, Blava, VN Veľké Kozmálovce, 
Hron, Nitra, Žitava, Krupina, Štiavnička, Slatina, Ipeľ, Bodva, Ida, Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, 
Čierna voda, Uh, Latorica, Tisa, Bodrog, Ublianka.
Hlavné biotopy výskytu: Hlbšie vody väčších tokov v nížinných oblastiach, ich menšie prítoky s tvrdým ílovitým 
alebo pieskovitým dnom, zriedkavejsie v inundačných vodách.
Status ohrozenosti druhu: -     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), HD2, Be3

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincovácia

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Obmedziť reguláciu tokov a zásahy do ich prirodzeného charakteru. Zamedziť znečisťovaniu lokalít.

4. Monitoring: Agregátové odlovy na vybraných lokalitách.   
      
Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hrúz Kesslerov (Gobio kesslerii)    
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Podčeľaď: Gobioninae     

Čeľaď: Cyprinidae 
Rad: Cypriniformes 
Trieda: Actinopterigii
Nadtrieda: Gnathostomata    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Povodie Dunaja, Dnestra, Prutu. San (prítok Visly). 
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Hron, Rimava, Kysuca, Krupina, Štiavnička, Čierna Orava, Jelešná, Ipeľ, 
Blh, Slaná, Hornád, Torysa, Ondava, Topľa, Tisa, Uh, Ulička, Ublianka, Bodva, Laborec.
Hlavné biotopy výskytu: Plytké prúdivejšie úseky a prahy v strednom toku, s kamenitým dnom. 
Status ohrozenosti druhu: CR
 Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24/2003 Z. z.), HD2, Be3
    
2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie 
priaznivá štruktúra 
populácie, všetky 

vekové kategórie dobre 
zastúpené

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok  

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie populácia sa dlhodobo 

udržiava na priaznivej 
úrovni

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych  
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo

druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Vylúčiť ťažbu štrku, regulácie a zásahy do prirodzeného charakteru toku v úsekoch reálneho a predpokladaného 
výskytu. Venovať zvýšenú pozornosť mapovaniu ďalších možných lokalít výskytu.

4. Monitoring: Jesenné agregátové prieskumy na súčastných a predpokladaných lokalitách výskytu.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus)    
    
1. Základná charakteristika druhu        
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Cypriniformes
Čeľaď: Cyprinidae    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Východná časť povodia Dunaja v ČR, SR, Rumunska, Zakarpatskej Ukrajine, Bulharsku, v 
Nemecku - Isar.
- rozšírenie na Slovensku: Bodva, Topľa, Ondava, Laborec, Torysa, Hornád, Dunaj, Orava, Váh, Vlára, 
Ulička.
Hlavné biotopy výskytu: Podhorské úseky riek s hlbšími prúdmi a menším spádom, perejovité štrkové 
lavice.
Status ohrozenosti druhu: CR   
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, E
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
po

pu
lá

ci
a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie priaznivá štruktára 
populácie, všetky vekové 

kategórie dobre zastúpené

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok  

juvenílnych a generačných 
jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou schopnosťou 

samostatne prekonať 
nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné 
biotopy

podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií  

silne obmedzená

antropické zásahy 
do biotopu 
(meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych antropických 
zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý rybárskymi 
aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Druh vyžaduje prítomnosť štrkových lavíc (prahov). Z toho dôvodu je priemyselná ťažba štrku kľúčovým 
decimujúcim faktorom a treba ju na lokalitách úplne vylúčiť. Vylúčiť ďalšiu fragmentáciu toku a zmeny lotických 
úsekov riek na lenitické. V prípade ďalšieho poklesu populácie renaturalizovať regulované úseky, v ktorých sa 
v minulosti vyskytoval. 

4. Monitoring: Agregátové odlovy v jesennom období.                             

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni)   

      
1. Základná charakteristika druhu      
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Perciformes  
Čeľaď: Percidae  
Podčeľaď: Percinae   

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunaj, Dneper    
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Váh, Ipeľ, Laborec, Latorica, Tisa, Uh, Ondava. 
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje väčšie rieky, ich prietočné ramená, príp. pravidelne zaplavované biotopy v 
inundáciach.
Status ohrozenosti druhu: EN     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, HD4, Be3, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

Kniha 1.indb   470Kniha 1.indb   470 6. 5. 2005   16:52:446. 5. 2005   16:52:44



471

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Venovať pozornosť aspektom ekológie tohto druhu. Monitorovať lokality výskytu.

4. Monitoring: Pravidelný prieskum agregátom v aluviálnych vodách aj v tokoch.   

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser) 

1. Základná charakteristika druhu: 
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Percidae 

Rad: Perciformes 
Trieda: Actinopterigii
Nadtrieda: Gnathostomata 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunaj, Kamčija
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Morava, Váh, Dudváh, Žitava, Nitra, Turiec, Hron, Ipeľ, Tisa, 
Bodrog, Latorica, Laborec, Ondava, Uh, Čierna voda.
Hlavné biotopy výskytu: Prúdomilný bentický druh žijúci hlavne v hlbších prúdiacich vodách hlavného koryta 
riek, tiež pod bariérami na tokoch. Preferuje pieskovité, prípadne kamenité dno.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, HD5, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 
úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh
 
3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Odstrániť fragmentácie na nížinných úsekoch tokov. Obmedziť ďalšie negatívne zásahy do charakteru tokov. 
Zákaz lovu.

4. Monitoring: Agregátové odlovy pri migráciách na bariérach v období neresu, evidencia úlovku rybárov.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: hlavátka podunajská (Hucho hucho) 
    
1. Základná charakteristika druhu   
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii

Rad: Salmoniformes 
Čeľaď: Salmonidae 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický a sinoindický druh s disjunktným areálom rozšírenia.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Morava, Váh, Orava - Kysuca, Revúca, Turiec, Hron, introdukovaná do 
Dunajca, Popradu, Hornádu, Nitry.
Hlavné biotopy výskytu: Podhorská zóna riek s chladnou a prekysličenou vodou a štrkopieskovým dnom. 
Preferuje členitý prirodzený tok. Osídľuje aj údolné nádrže s chladnou vodou.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, HD5, E
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý
po

pu
lá

ci
a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra, 
nedostatok juvenílnych, 

alebo generačných 
jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy
podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky ,možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych  
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo

druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Regulácia lovu a nutnosť umelého zarybňovania lokalít s pôvodným výskytom. Sprísnená ochrana neresísk. V 
prípade ďalšieho poklesu populácie odstrániť migračné bariéry na tokoch a renaturalizovať pôvodnú biotopovú 
diverzitu na vybraných lokalitách. Dôležitá je tiež chladná voda.

4. Monitoring: Registrácia a vyhodnocovanie úlovkov rybárov.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: mihuľa potočná (Lampetra planeri)   
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Nadtrieda: Cyclostomata (Agnatha) 

Rad: Petromyzontiformes 
Čeľaď: Petromyzontidae   

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Okrem Čiernomorského, Kaspického a Jadranského úmoria žije v riekach väčšiny európskych 
úmorí, teda rozšírenie je zhodné s mihuľou riečnou (Lampetra fluviatilis), ale je lokalizované do vyšších úsekov 
riek a ich prítokov
- rozšírenie na Slovensku: Baltské úmorie - povodie Popradu a Dunajca, Ľubický potok, Velický potok, 
Lučivianka.
Hlavné biotopy výskytu: Potoky a riečky najmä v pstruhovom, prípadne lipňovom pásme, larvy žijú v 
pieskovitých a ílovitých nánosoch.
Status ohrozenosti druhu: CR     
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), HD2, Be3

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zabezpečiť existenciu vhodných biotopov pre vývoj minoh (nánosy), obmedzením napriamovaní a regulácii na 
tokoch s jej výskytom. V prípade poklesu populácií renaturalizovať pôvodné lokality výskytu. 

4. Monitoring: Agregátové odlovy minoh v jesennom období.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: čík európsky (Misgurnus fossilis)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii 

Rad: Cypriniformes 
Čeľaď: Cobitidae

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Od Seiny po Nevu, od Dunaja po Volgu.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Žitný ostrov, Žitava, Váh, Dudváh, Ipeľ, Tisa, Bodrog, Laborec, 
Latorica, Ondava, Trnávka.
Hlavné biotopy výskytu: Žije pri dne zabahnených stojatých, prípadne iba mierne tečúcich vôd.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej oscilácie 

a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné 
biotopy

podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy 
do biotopu 
(meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Uchovanie zabahnených, lenitických biotopov. Vylúčiť ich znečisťovanie. Umožniť bezbariérové komunikácie 
fragmentovaných populácií.

4. Monitoring: Agregátové odlovy na vybraných lokalitách.   
      
Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: šabľa krivočiara (Pelecus cultratus)  
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cyprinidae     

Rad: Cypriniformes 
Trieda: Actinopterigii

Rozšírenie druhu:     
- celkový areál: Úmorie Čierneho a Kaspického mora, Aralského jazera a Baltického mora.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Morava, Malý Dunaj, Váh, Nitra, Žitava, Bodrog, Tisa, Latorica.
Hlavné biotopy výskytu: Od brakických vôd až po rieky, jazerá a vodné nádrže.Častejšie v hlbšej vode, ale 
zdržiava sa aj pod hladinou.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc   
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a, 6b (24/2003), HD2, Be3

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych  
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zamedziť ďalšej fragmentácii tokov. Zákaz lovu.

4. Monitoring: Evidencia úlovku rybárov   

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: lopatka dúhová (Rhodeus amarus)   
     
1. Základná charakteristika druhu    
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cyprinidae    

Rad: Cypriniformes
Trieda: Actinopterigii

Rozšírenie druhu:    
- celkový areál: Európa od Seiny po Ural a od Álp po Juhoslovanský Kras. Západná časť Malej Ázie, 
Zakaukazsko, povodie Amuru, Kórea, Severná Čína, Sachalin. 
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj a jeho ramená, Malý Dunaj, Žitný Ostrov, Morava, Hron, Slatina, Blava, 
Sikenica, Váh, Turiec, Nitra, Žitava, Ipeľ, Rimava, Orava, Slaná, Bodva, Turňa, Hornád, Torysa, Olšava, Topľa, 
Ondava, Trnávka, Laborec, Cirocha, Ublianka, Uh, Čierna voda, Latorica, Okna, Bodrog, Tisa.
Hlavné biotopy výskytu: Hojná v pomaly tečúcich a stojatých vodách s výskytom lastúrnikov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003), Be3, HD2
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie
bežne sa vyskytujúci 

druh v rámci rozsiahleho 
areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie 
všetky vekové kategórie 

dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie 

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych  
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych druhov 
s kompetičným vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Obmedziť znečisťovanie a regulácie biotopov. V prípade zhoršenia stavu umožniť migrácie do susedných 
biotopov.

4. Monitoring:
Agregátové odlovy na vybraných lokalitách v rámci jednotlivých čiastkových povodí.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: plotica perleťová (Rutilus meidingeri)     
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Cypriniformes 
Čeľaď: Cyprinidae     
Podčeľaď: Leuciscinae

Rozšírenie druhu:   
- celkový areál: V alpských jazerách systému Horného Dunaja.  
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj     
Hlavné biotopy výskytu: Žije prevažne v jazerách, iba počas neresu migruje do riek.  
Status ohrozenosti druhu: DD    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003), Be3, HD2, HD5, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie

 

bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu Zákaz lovu splavených 
jedincov. Možnosť ich usídlenia v niektorých biotopoch DVD je však pravdepodobne vylúčená.  
4. Monitoring: Registrácia úlovkov rybárov v období neresových migrácií  

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: plotica lesklá (Rutilus pigus)   
      
1. Základná charakteristika druhu:      
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cyprinidae     

Rad: Cypriniformes
Trieda: Actinopterigii

Rozšírenie druhu:     
- celkový areál: V Dunaji od Rakúska po Srbsko a v jeho väčších prítokoch. V povodí Pádu v severnom 
Taliansku.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj a jeho ramená, Malý Dunaj, Morava, Váh, Hron, Nitra, Ipeľ, Tisa, Latorica.
Hlavné biotopy výskytu: Osídľuje väčšie rieky a jazerá, kde sa zdržiava vo väčších hĺbkach, pri dne. 
Status ohrozenosti druhu: EN    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, HD5, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie
bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

Bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie
žiadne znečistenie umožňujúce 

existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Konkrétne opatrenia nie sú nevyhnutné. Mapovanie nových lokalít výskytu.

4. Monitoring: Evidencia úlovku rybárov na väčších tokoch a nádržiach. Mapovanie ďalších lokalít výskytu.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: pĺž vrchovský (Sabanajewia balcanica) 
Synonymum Sabanajewia aurata  
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Čeľaď: Cobitidae      

Rad: Cypriniformes
Trieda: Actinopterigii     

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunaj, Vardar, Marica, Struma, Mesta, Visla, Nemen, Don, Kubáň, Kura, Arax  (Kaukaz), Sefid 
Rud (Irán), Tedžen, Murgalo (Turkménsko), Amndarja, Syrdarja, Eufrat.
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Biela voda, Kysuca, Vlára, Turiec, Orava, Jelešná, Kriváň, Rimava, Blh, 
Váh, Malý Dunaj, Nitra, Bebrava, Hron, Slatina, Sikenica, Ipeľ, Štiavnica, Slaná, Bodra, Hornád, Olšava, Torysa, 
Topľa, Ondava, Uh, Cirocha, Latorica, Tisa, Bodrog, Laborec, Ulička, Ublianka.
Hlavné biotopy výskytu: Od horských až po nížinné toky, kde preferuje skôr prúdivejšie úseky sa štrkokamenitým 
dnom.
Status ohrozenosti druhu: EN    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných, alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 

denaturáciu, vymiznutie 
druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo 

druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Vylúčiť ďalšie regulácie a úpravy na tokoch s výskytom tohto druhu tak, aby v každom čiastkovom povodí bola 
uchovaná aspoň jedna silná populácia.

4. Monitoring: Pravidelné agregátové prieskumy vybraných lokalít.  

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
     

Názov druhu: lipeň timiánový (Thymallus thymallus) 
  
1. Základná charakteristika druhu 
Systematicke zaradenie druhu: Čeľaď: Thymallidae 

Rad: Salmoniformes 
Trieda: Actinopterigii 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Areál rozšírenia tohto druhu zaberá väčšinu Európy.
- rozšírenie na Slovensku: Váh, Nitra, Hron, Slatina, Turiec, Orava, Dunajec, Poprad, Hornád, Hnilec, Ulička, 
Ublianka.
Hlavné biotopy výskytu: Osídľuje stredne veľké podhorské, členité, prekyslečené a chladné toky s kamenito-
štrkovitým dnom. Nevyžaduje úkryty.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3, HD5
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2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý
po

pu
lá

ci
a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 
generačných,  alebo 
juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zarybňovať len v rámci konkrétneho povodia s vylúčením miešania genetického materiálu. Uchovať prirodzené 
biotopy, vytvoriť rybochody na existujúcich bariérach. Lov regulovať tak, aby bol dostatok generačných rýb 
schopných reprodukcie.

4. Monitoring: Evidencia úlovku rybárov a kontrola vysádzania násad.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Názov druhu: blatniak tmavý (Umbra krameri)    
      
1. Základná charakteristika druhu                                          
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterigii   

Rad: Esociformes 
Čeľaď: Umbridae  
   

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Žije v povodí dolného a stredného toku Dunaja a Dnestra. 
- rozšírenie na Slovensku: Žitný ostrov - Podunajská nížina, Medzibodrožie - Východoslovenská nížina, 
Záhorská nížina.
Hlavné biotopy výskytu: Stojaté alebo iba mierne tečúce vody s hustým porastom makrofytov a bahnitým 
dnom, často s ranným deficitom kyslika.
Status ohrozenosti druhu: CR    
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a, 6b (24/2003 Z. z.), Be2, HD2

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

generačných,
alebo juvenílnych jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná a 

úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické 
zásahy umožňujúce 

čiastočné zachovanie 
požiadaviek na biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 

vysádzaný, alebo 
druh ináč obmedzený 
rybárskymi aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Bez vytvorenia nových, od inundačných vôd izolovaných biotopov, je zachovanie tohto druhu (zvlášť na 
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Východoslovenskej nížine) mizivé. Vytvorené biotopy by mali mať prirodzený alebo prirodzenému podobný 
charakter. Mali by mať kontrolovanú obsádku rýb a zvláštny stupeň ochrany.

4. Monitoring: Sezónny agregátový monitoring na lokalitách s bývalým, súčasným a predpokladaným 
výskytom.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: kolok vretenovitý (Zingel streber)

1. Základná charakteristika druhu
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii 

Rad: Perciformes 
Čeľaď: Percidae 
Podčeľaď: Luciopercinae 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunaj, Prut, Vardav
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Malý Dunaj, Morava, Orava, Kysuca, Váh, Hron, Turiec, Teplica, Ipeľ, Bodva, 
Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Tisa
Hlavné biotopy výskytu: Reofilný bentický druh, osídľuje silnejšie prúdy v podhorskej zóne riek, resp. hlavný 
tok v nížinných riekach. Preferuje štrkovité alebo kamenité dno.
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be3, HD2, E

2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci druh 
v rámci rozsiahleho areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, priaznivá 

štruktúra populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenílnych, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie

populácia sa dlhodobo 
udržiava na priaznivej 

úrovni, pravidelná 
a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou 

schopnosťou 
samostatne prekonať 

nepriaznivý stav

bi
ot

op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný biotop

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 
neresových migrácií na 

susedné, prepojené biotopy

nevhodné neresové 
podmienky, možnosť 
neresových migrácií 

silne obmedzená
antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov

aktuálne antropické zásahy 
umožňujúce čiastočné 

zachovanie požiadaviek na 
biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - dostatočný C - nepriaznivý
oh

ro
ze

ni
a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie 
spôsobujúce 
denaturáciu, 

vymiznutie druhu
rybárstvo druh nedotknutý 

rybárskymi aktivitami
druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  

rybárskymi aktivitami, 
nevysádzaný

allochtónne druhy absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Vylúčiť ťažbu štrku, obmedziť ďalšiu degradáciu biotopu.

4. Monitoring: Agregátové odlovy na známych lokalitách.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 

Názov druhu: kolok veľký (Zingel zingel)
      
1. Základná charakteristika druhu     
Systematické zaradenie druhu: Trieda: Actinopterygii  

Rad: Perciformes 
Čeľaď: Percidae    

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Dunaj, Dnester    
- rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Morava, Váh, Hron, Ipeľ, Tisa, Bodrog, Latorica, Uh, Laborec, Ondava
Hlavné biotopy výskytu: Prúdomilný bentický druh, preferuje štrkovité alebo kamenité dno hlavného koryta 
riek v podhorskej až nížinnej zóne.
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: Be3, HD2, HD4, HD5, E
  
2. Definovanie stavu

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

veľkosť populácie bežne sa vyskytujúci 
druh v rámci rozsiahleho 

areálu

pravidelne sa vyskytujúci 
druh v  nesúvislom 

ostrovčekovitom areáli, 
alebo pulzujúci výskyt na 

okraji areálu

sporadický výskyt

štruktúra populácie všetky vekové kategórie 
dobre zastúpené, 
priaznivá štruktúra 

populácie

nepriaznivá štruktúra 
populácie, nedostatok 

juvenilných, alebo 
generačných jedincov

výskyt ojedinelých 
jedincov

trend vývoja 
populácie populácia sa dlhodobo 

udržiava na priaznivej 
úrovni, pravidelná 

a úspešná reprodukcia

populácia vykazuje výkyvy 
z rámca prirodzenej 
oscilácie a fluktuácie

druh s výrazne 
oslabenou schopnosťou 

samostatne prekonať 
nepriaznivý stav
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - dobrý B - priemerný C - nepriaznivý
bi

ot
op

biotop adultov 
a subadultov

dobrý stav, optimálna 
veľkosť, pôvodný, alebo 

pôvodnému stavu 
podobný

suboptimálna veľkosť, 
nepôvodný – vhodný, 
čiastočne poškodený

nevhodný, chýba 
vhodný

reprodukčné biotopy podmienky pre neres a 
vývin lariev priaznivé

nedostatočné neresové 
podmienky, ale možnosť 

neresových migrácií 
na susedné, prepojené 

biotopy

Nevhodné neresové 
podmienky,možnosť 
neresových migrácií  

silne obmedzená

antropické zásahy do 
biotopu (meliorácie, 
regulácie,...)

bez  aktuálnych 
antropických zásahov aktuálne antropické zásahy 

umožňujúce čiastočné 
zachovanie požiadaviek na 

biotop

antropickými zásahmi 
degradovaný, 

nevyhovujúci biotop

oh
ro

ze
ni

a

znečistenie žiadne znečistenie umožňujúce 
existenciu druhu 
s obmedzením

znečistenie spôsobujúce 
denaturáciu, vymiznutie 

druhu

rybárstvo druh nedotknutý 
rybárskymi aktivitami

druh lovený, ale pravidelne 
vysádzaný, alebo druh ináč 

obmedzený rybárskymi 
aktivitami

druh výrazne 
obmedzený  rybárskymi 
aktivitami, nevysádzaný

allochtónne druhy
absencia allochtónnych 
druhov, resp. ich výskyt 

druh neobmedzuje

výskyt allochtónnych 
druhov s kompetičným 

vplyvom

výskyt allochtónnych 
druhov s decimujúcim 
účinkom na hodnotený 

druh

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zákaz lovu po celý rok, na riečných stupňoch zabezpečiť možnosť migrácií do vyšších štrkovitých úsekov v 
prípade zhoršenia situácie renaturalizáciou odstrániť úseky fragmentujúce jeho areál.

4. Monitoring: Agregátové odlovy pri neresových migráciach na riečnych bariérach a celoročné evidovanie 
úlovkov rybárov.

Spracoval: Ján Koščo Oponoval: Vladimír Kováč 
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Cicavce okrem netopierov

Definície priaznivého stavu pre jednotlivé druhy cicavcov (netopiere spracovala iná skupina autorov) sú 
založené na aktuálnych poznatkoch o rozšírení, početnosti a ekológii jednotlivých druhov. Pri vypracovávaní sme 
sa snažili použiť jednotný postup v rámci podobných skupín, experti na jednotlivé druhy majú vždy snahu výrazne 
podrobnejšie sa venovať práve druhu, ktorým sa detailne zaoberajú, čo sme sa snažili odstrániť. Predložené 
definície prirodzene odrážajú stupeň poznania jednotlivých druhov na Slovensku, pričom je potrebné zdôrazniť, 
že jedná sa o tri základné skupiny živočíchov rozdielnych z hľadiska ich veľkosti a nárokov na prostredie, 
ako aj ich ekologické charakteristiky. Jednou z týchto skupín sú šelmy, ďalšou sú drobné (a ostatné stredne 
veľké) zemné cicavce a poslednou ostatné stredne veľké a veľké druhy cicavcov (Bison bonasus, Castor fiber, 
Marmota marmota latirostris a Rupicapra rupicapra tatrica). Aj keď sa jedná o veľmi dobre známe druhy, ktoré 
boli predmetom výskumu v minulosti, väčšina údajov u prvej a tretej skupiny sa dotýka rozšírenia, odhadov 
početnosti z oficiálnych poľovníckych štatistík, kraniometrických výskumov a aplikácií pre poľovnícku exploatáciu 
u prvých dvoch skupín. Výskumy, ktoré by sa dotýkali priamo ekológie, sledovania časovo-priestorových 
nárokov, detailnejšie sledovanie populačnej dynamiky a preferencií habitatov v podmienkach Slovenska buď 
úplne absentujú, alebo sú len sporadické (možno spomenúť sporadické detailnejšie poznatky u druhu Canis 
lupus, početnejšie u druhov Marmota marmota latirostris a Rupicapra rupicapra tatrica). Preto bolo potrebné 
sa pri definovaní priaznivého stavu oprieť aj o výsledky z iných európskych krajín. Inou kategóriou sú drobné 
zemné cicavce, kde existuje pomerne veľa poznatkov o rozšírení a ekologických nárokoch. Sledovanie časovo-
priestorovej aktivity a populačnej dynamiky na našom území sa v tomto smere začína výraznejšie rozvíjať 
v poslednom období. Uvedené skutočnosti mali vplyv aj na predložené definovanie priaznivého stavu, ktorého 
súčasťou popri kritériách hodnotenia sú aj stručné návrhy manažmentových opatrení a metodík monitoringu, 
ktoré sa budú ďalej podrobnejšie rozpracovávať. Preto je potrebné chápať predložené definície ako aktuálne 
využitie poznatkov pre hodnotenie stavu, ktoré sa bude diferencovane u jednotlivých skupín a druhov periodicky 
dopĺňať a prehodnocovať. Zásadným pre kvalitné spracovanie takýchto podkladov sú výsledky výskumu 
uskutočňované predovšetkým modernými ekologickými (telemetria, odchyt do živolovných pascí, sledovanie 
populačných charakteristík a habitatových nárokov) a genetickými technikami.

Podklady pre definovanie priaznivého stavu boli získané aj vďaka grantu VEGA č. 1/1327/04.

Rudolf Kropil
vedúci tímu pre cicavce 

(okrem netopierov)

Názov druhu: škrečok poľný (Cricetus cricetus)   

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Cricetidae (škrečkovité)
Rod: Cricetus (škrečok)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západnú hranicu areálu rozšírenia tvorí Rýn, cez Holandsko, Belgicko a strednú Európu cez 
stepnú a lesostepnú zónu až k východnej hranici Kazachstanu. Na naše územie prenikol s východoeurópskych 
stepí.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku je rozšírený v oblasti nížin a pahorkatín južného Slovenska odkiaľ 
preniká údoliami riek do severnejších karpatských kotlín. 
Hlavné biotopy výskytu: Na území Slovenska osídlil „kultúrnu step“. Okrem polí s kultúrami osídľuje aj 
technické artefakty ako napr. protipovodňové hrádze, telesá ciest a pod.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
po

pu
lá

ci
a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Viac ako 40 užívaných 
východov z nor na hektár. 

(nie viac potom je to už 
kalamita a nedá sa hovoriť 

o priaznivom stave)

25 - 40 užívaných východov 
z nor na hektár.

Menej ako 25 užívaných 
východov z nor na hektár.

1.2. Populačný 
trend

Populácia je stabilizovaná 
a  pravidelné výkyvy 
nárastu početnosti 

(gradačné cykly) eliminuje 
samoregulačnými 
mechanizmami.

Populácia je stabilizovaná 
a výkyvy nárastu početnosti  

(gradačné cykly) sú 
nepravidelné, alebo 
neprebiehajú vôbec.

Výkyvy nárastu 
početnosti  (gradačné 
cykly) neprebiehajú 

vôbec.

1.3. Areálový 
trend Areál sa zväčšuje. Areál je stabilný, alebo sa 

mierne zväčšuje.
Areál sa mierne 

zmenšuje.

bi
ot

op 2.1. 
Reprodukčný 
biotop

Všetky abiotické (fyzikálne 
vlastnosti pôdy, sklon, 
expozícia) a biotické 

(vegetácia) atribúty  sú 
v optime.

Väčšina abiotických  
a biotických atribútov  je 

v optime.

Len niektoré abiotické  
a biotické atribúty  sú 
optimálne. Potreba 

manažmentu.

2.2.Potravný 
biotop

Optimálna diverzita kultúr 
vhodných na:

1. prežitie počas 
vegetačnej sezóny

2. vytvorenie kaloricky 
vhodných zimných 

zásob.

Primeraná diverzita kultúr 
vhodných na:

1. prežitie počas vegetačnej 
sezóny

2.vytvorenie kaloricky 
vhodných zimných zásob.

Prítomnosť niektorých 
kultúr vhodných na:

1. prežitie počas 
vegetačnej sezóny

2. vytvorenie kaloricky 
vhodných zimných 

zásob.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Reálne ako aj potenciálne 
zdroje ohrozenia druhu 

sú eliminované a pôsobia 
minimálne alebo vôbec.

Reálne ako aj potenciálne 
zdroje ohrozenia druhu 

pôsobia minimálne.

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
biotopu

Minimálne 80% stanovíšť 
s výskytom druhu dlhodobo 

nehrozí zmena funkcie 
resp. obhospodarovania.

Minimálne 50% stanovíšť 
s výskytom druhu dlhodobo 
nehrozí zmena funkcie resp. 

obhospodarovania.

Viac ako 50% 
stanovíšť s výskytom 
druhu dlhodobo hrozí 
zmena funkcie resp. 
obhospodarovania.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 
Zabezpečenie agrocenózy s optimálnou trofickou bázou.

4. Monitoring:
Bežné kvantitatívne teriologické metódy.
Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil
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Názov druhu: plch lesný (Dryomys nitedula)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Gliridae (plchovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Obýva pásmo listnatých lesov medzi 10° - 90° východnej šírky a 30° - 60° severnej dĺžky.
- rozšírenie na Slovensku: Tento východný prvok fauny obýva väčšinu pohorí Západných Karpát, hypsometricky 
od  podhorských listnatých lesov (250 m n. m.) až po horské zmiešané a ihličnaté lesy (1500 m n. m.).
Hlavné biotopy výskytu: Druh so širokou škálou nárokov na biotop. V podmienkach Západných Karpát 
osídľuje vlhšie stanovištia s bohatým bylinným a krovinným podrastom spĺňajúce trofické požiadavky druhu 
v komplexoch listnatých ako aj ihličnatých lesov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be3

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Viac ako 5 jedincov na 
hektár (stav zistiteľný 

relatívnymi teriologickými 
metódami).

5-3 jedince na hektár 
(stav zistiteľný relatívnymi 
teriologickými metódami).

Menej ako 3 jedince na 
hektár (stav zistiteľný 

relatívnymi ter. 
metódami).

1.2. Populačný trend

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 
merateľné hodnoty 

rastu populácie výrazný 
stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie mierne stúpajúci 

trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 
merateľné hodnoty 

rastu populácie 
krátkodobú stagnáciu.

1.3. Areálový trend

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie na hranici 

areálu rozšírenia druhu 
výrazný stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie na hranici areálu 

rozšírenia druhu mierne 
stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 
merateľné hodnoty 
rastu populácie  na 

hranici areálu rozšírenia 
druhu mierne stúpajúci 

trend.

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Biotop vykazuje optimálnu 
prítomnosť a stabilitu 

abiotických a biotických 
rekvizít.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň ohrozenia 
druhu

Známe ale aj  
potencionálne zdroje 
ohrozenia (väčšinou 

antropického pôvodu: 
mechanická likvidácia 

podrastu, vypaľovanie) sú 
dlhodobo eliminované.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo a prechodne.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo 

a nepravidelne.

3.2. Stupeň ohrozenia 
biotopu

Minimálne 90% známych 
lokalít  s výskytom druhu 
dlhodobo nehrozí náhla 

zmena stanovištných 
podmienok.

Minimálne 70% známych 
lokalít  s výskytom druhu 
dlhodobo nehrozí zmena 
stanovištných podmienok.

Viac ako 30% 
stanovíšť s výskytom 
druhu dlhodobo hrozí 
zmena stanovištných 

podmienok.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

4. Monitoring:

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil
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Názov druhu: hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus mehelyi) 

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Arvicolidae (hrabošovité)
Rod: Microtus (hraboš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Areál druhu Microtus oeconomus sa rozprestiera v boreálnej zóne palearktu, zasahujúc 
až na Aljašku a severozápad Kanady. Obýva tu zónu tundry a tajgy v rozmedzí 50º až 70º  severnej šírky. Na 
území severnej Európy osídľuje vhodné biotopy najsevernejších častí Švédska, Nórska a Fínska, v strednej 
Európe je kontinuálne rozšíreny v Poľsku a v  severnom Nemecku. Izolovane pôsobia populácie v Holandsku, 
a v oblasti Panónskej nížiny. Izolovaná populácia subspécie mehelyi fragmentárne osídľuje práve túto oblasť 
s najvýznamnejšími lokalitami výskytu v pobrežnom pásme Blatenského (Maďarsko) a Neziderského jazera 
(Rakúsko), v oblasti Žitného ostrova (Slovensko) a Szigetközu (Maďarsko).
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska je hraboš severský panónsky rozšírený len v južnej časti 
Podunajskej roviny. Posledné výskumy odhalili zbytky populácií aj v najjužnejšej časti Hronskej pahorkatiny. 
Existencia prevažnej väčšiny lokalít je závislá na hydrologických pomeroch Dunaja.
Hlavné biotopy výskytu: Na území Slovenska obýva druh mokradné biotopy situované do pobrežných až 
litoralných častí močiarov, odrezaných meandrov nížinných riek, jazier a pod. Tu uprednostňujú stanovištia 
s pravidelným vodným režimom (stabilná hladina spodnej vody, pravidelné záplavy) a súvislým porastom 
vlkomilnej vegetácie prevažne však ostrice (Carex sp.) vytvárajúcej v podmočenom teréne vyvýšené útvary 
– bulty.
Status ohrozenosti druhu: EN 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), Be3, HD2, HD4

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

V synúziach drobných 
cicavcov na viacerých 
stanovištiach určitej 

oblasti je eudominantným 
druhom (viac ako 10%).

V synúziach drobných 
cicavcov na viacerých 

stanovištiach určitej oblasti 
je dominantným druhom 

(5-10%)

V synúziach drobných 
cicavcov na viacerých 

stanovištiach 
určitej oblasti je 

subdominantným druhom 
(menej ako 2 %).

1.2. Populačný 
trend

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

ukazovatele výrazný 
nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

ukazovatele mierny nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

ukazovatele kratkodobú 
stagnáciu.

1.3. Areálový trend

V určenom časovom 
intervale (min. 10 rokov) 
nedochádza k výraznej 
redukcii (erózii) areálu.

V určenom časovom 
intervale (5 rokov) 

nedochádza k výraznej 
redukcii (erózii) areálu.

V určenom časovom 
intervale (3 roky) 

nedochádza k výraznej 
redukcii (erózii) areálu.

1.4. Izolovanosť 
populácie

Možnosť komunikácie 
medzi väčšinou (80%) 

stanovíšť (v rámci 
populácie na rôznej 

úrovni). Možnosť 
migrácie jedincov druhu 

možná vo všetkých 
smeroch.

Možnosť komunikácie 
aspoň s polovicou (50%) 

stanovíšť (v rámci populácie 
na rôznej úrovni). Možnosť 

migrácie jedincov druhu 
obmedzená do niekoľkých 

smerov.

Možnosť komunikácie 
s niekoľkými (min.20%) 
stanovišťami (v rámci 
populácie na rôznej 

úrovni). Možnosť 
migrácie jedincov druhu 

obmedzená.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Biotop vykazuje 
optimálnu prítomnosť 

abiotických a biotických 
rekvizít: stabilný vodný 

režim (dostatočná hladina 
spodnej vody, pravidelné 
záplavy), kvalita (druhové 

zloženie)a kvantita 
(plocha) vegetačného 

krytu.

Biotop vykazuje prítomnosť 
abiotických a biotických 
rekvizít: menej stabilný 
vodný režim (kolísajúca 
hladina spodnej vody, 
nepravidelné záplavy), 

kvalita (druhové zloženie) 
a kvantita (plocha) 
vegetačného krytu.

Biotop vykazuje 
prítomnosť abiotických 
a biotických rekvizít: 

nestabilný vodný 
režim (nestabilná 

hladina spodnej vody, 
nepravidelné záplavy). 

Kvalita a kvantita  
vegetačného krytu 

vykazuje reverzibilné 
zmeny.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Plne závislý na ohrození 
biotopu.

Plne závislý na ohrození 
biotopu.

Plne závislý na ohrození 
biotopu.

3.2. Stupeň 
ohrozenia biotopu

Minimálne 90% 
stanovíšť s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena vodného režimu 
a vegetačného pokryvu.

Minimálne 70% stanovíšť 
s výskytom druhu dlhodobo 

nehrozí zmena vodného 
režimu a vegetačného 

pokryvu.

Viac ako 30% stanovíšť 
s výskytom druhu 

dlhodobo hrozí zmena 
vodného režimu 

a vegetačného pokryvu.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Zabezpečenie vodného režimu a topických podmienok.

4. Monitoring:
Bežné teriologické kvantitatívne metódy.

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a a Rudolf Kropil

Názov druhu: hraboš tatranský (Microtus tatricus)   

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Arvicolidae (hrabošovité)
Rod: Microtus (hraboš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh je karpatským endemitom. Doteraz bol zistený v Západných Karpatoch na území 
Slovenska a Poľska. Vo Východných Karpatoch na Ukrajine a v Rumunsku.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku obýva klimaxové horské lesy karpatských pohorí. Bol tu zistený 
v rozmedzí 750 – 2340 m n. m: Veľká a Malá Fatra, Kremnické vrchy, Oravské Beskydy, Nízke Tatry, Západné 
Tatry, Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Muránska planina.
Hlavné biotopy výskytu: V oblasti Západných Karpát preferuje vlhké, chladnejšie  stanovištia  so silnejšou 
vrstvou organickej hmoty (humusu) a bohatým podrastom. Osídľuje vegetáciou zarastené skalné sutiny a to od 
alpských lúk až po zapojené horské inverzné doliny, ktorými zostupuje do nižších polôh.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z. z.), Be2, HD2, HD4, E
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Priemerná populačná 
hustota (na lokalitách 

s výskytom druhu) viac ako 
1,5 jedinca na hektár.

Priemerná populačná 
hustota (na lokalitách 

s výskytom druhu) 1 – 1,5 
jedinca na hektár.

Priemerná populačná 
hustota (na lokalitách 

s výskytom druhu) menej 
ako 1 jedinec na hektár.

1.2. Populačný 
trend

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie výrazný nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie mierny nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie kratkodobú 

stagnáciu.

1.3. Areálový trend Nepredpokladajú sa 
areálové zmeny.

Nepredpokladajú sa 
areálové zmeny.

Nepredpokladajú sa 
areálové zmeny.

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Biotop vykazuje optimálnu 
prítomnosť abiotických 

a biotických rekvizít: vlhké, 
chladné inverzné doliny so 
špeciálnou mikroklímou, 

dostatočne hrubou vrstvou 
humusu  (na skalnej sutine) 

a bohatou vlhkomilnou 
vegetáciou.

Nedá sa presnejšie 
definovať.

Nedá sa presnejšie 
definovať.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Plne závislý na vhodnom 
biotope.

Plne závislý na vhodnom 
biotope.

Plne závislý na vhodnom 
biotope.

3.2. Stupeň 
ohrozenia biotopu

Minimálne 90% 
stanovíšť s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena mikroklimatických 
podmienok  (erózia pôdy, 

odlesnenie a pod.).

Minimálne 70% 
stanovíšť s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena mikroklimatických 
podmienok  (erózia pôdy, 

odlesnenie a pod).

Viac ako 30% stanovíšť 
s výskytom druhu 

dlhodobo hrozí zmena 
mikroklimatických 

podmienok  (erózia pôdy, 
odlesnenie a pod).

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu

4. Monitoring:
Základné kvantitatívne teriologické metódy

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil

Názov druhu: plch lieskový (Muscardinus avellanarius) 

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Gliridae (plchovité)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh rozšírený v západnom Palearkte.
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska súvisle rozšírený v lesných komplexoch Západných Karpat, 
okrem v súčasnosti a nedávnej minulosti inundovaných lužných lesov (Žitný Ostrov, Východoslovenská 
rovina).  
Hlavné biotopy výskytu: Druh so širokou škálou nárokov na biotop. V podmienkach Západných Karpát osídľuje 
vlhšie stanovištia s bohatým bylinným a krovinným podrastom spĺňajúce trofické požiadavky druhu v lesoch 
všetkých typov: od lužných po karpatské horské lesy v nadmorských výškach 110 až 1700 m.
Status ohrozenosti druhu:LR:lc 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6a (24/2003 Z. z.), Be3, HD4
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Viac ako 10 jedincov na 
hektár (stav zistitelný 

relatívnymi teriologickými 
metódami).

10-5 jedince na hektár 
(stav zistitelný relatívnymi 
teriologickými metódami).

Menej ako 5 jedincov 
na hektár (stav zistitelný 
relatívnymi teriologickými 

metódami).

1.2. Populačný trend

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 
merateľné hodnoty 

rastu populácie výrazný 
stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 
merateľné hodnoty 

rastu populácie mierne 
stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie kratkodobú 

stagnáciu.

1.3. Areálový trend

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie na hranici 

areálu rozšírenia druhu 
výrazný stúpajúci trend

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie na hranici 

areálu rozšírenia druhu 
mierne stúpajúci trend.

V minimálne päťročnom 
intervale vykazujú 

merateľné hodnoty rastu 
populácie  na hranici 

areálu rozšírenia druhu 
mierne stúpajúci trend.

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Biotop vykazuje 
optimálnu prítomnosť 
a stabilitu abiotických 
a biotických rekvizít.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Známe ale aj  
potencionálne zdroje 
ohrozenia (väčšinou 

antropického pôvodu: 
mechanická likvidácia 

podrastu, vypaľovanie) sú 
dlhodobo eliminované.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo a prechodne.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo 

a nepravidelne.

3.2. Stupeň 
ohrozenia biotopu

Minimálne 90% známych 
lokalít  s výskytom druhu 
dlhodobo nehrozí náhla 

zmena stanovištných 
podmienok.

Minimálne 70% známych 
lokalít  s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena stanovištných 

podmienok.

Viac ako 30% stanovíšť 
s výskytom druhu 

dlhodobo hrozí zmena 
stanovištných podmienok.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 

4. Monitoring:
Metóda búdok, alebo CMR s čipovým označovaním a dohľadávaním hibernujúcich  jedincov.

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil

Názov druhu: myšovka horská (Sicista betulina) 

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Zapodidae (myšovkovité)
Rod: Sicista (myšovka) 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Lesná, lesostepná oblasť a oblasť horských lesov Európy a Azie až po Zabajkalsko. 
- rozšírenie na Slovensku: Na území Slovenska obýva horské ekosystémy  (spravidla  smrekového 
vegetačného stupňa) vyšších západokarpatských pohorí: Slovenské Beskydy, Západné a Vysoké Tatry, Nízke 
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Tatry, Malá a Veľká Fatra, Poľana, Muránska planina, Kremnické vrchy, Vihorlat a pravdepodobne ďalšie 
karpatské pohoria.
Hlavné biotopy výskytu: Osídľuje pomerne široké spektrum biotopov  ihličnatých ako aj listnatých lesov 
s preferenciou vlhkých stanovíšť, kriačin v močiaroch a rašeliniskách. Vo vyšších pohoriach osídľuje aj pásmo 
kosodreviny, horských pasienkov a alpínskych lúk.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z. z.), HD4, Be2

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Vzhľadom na natalitu 
druhu: viac ako 10 

jedincov optimálneho 
sexuálneho zloženia na 

hektár.

5-10 jedincov/ha Menej ako 5 jedincov/ha.

1.2. Populačný trend

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie výrazný nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie mierny nárast.

V minimálne trojročnom 
intervale vykazujú 

kvantitatívne ukazovatele 
populácie kratkodobú 

stagnáciu.

1.3. Areálový trend
Nehodnotené vzhľadom 
k nedostatku poznatkov 

o areále v SR.

Nehodnotené vzhľadom 
k nedostatku poznatkov 

o areále v SR.

Nehodnotené vzhľadom 
k nedostatku poznatkov 

o areále v SR.

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Biotop vykazuje 
optimálnu prítomnosť 
a stabilitu vhodných 

trofických a topických 
podmienok

Biotop vykazuje 
čiastočnú prítomnosť 
vhodných trofických 

a topických podmienok.

Nedá sa presnejšie 
definovať.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Známe ale aj  
potencionálne zdroje 
ohrozenia (väčšinou 

antropického pôvodu: 
mechanická likvidácia 

podrastu, vypaľovanie) sú 
dlhodobo eliminované.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo 

a nepravidelne.

Zdroje ohrozenia 
(väčšinou antropického 

pôvodu) pôsobia 
krátkodobo a pravidelne.

3.2. Stupeň 
ohrozenia biotopu

Minimálne 90% 
stanovíšť s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena stanovištných 

podmienok.

Minimálne 70% 
stanovíšť s výskytom 

druhu dlhodobo nehrozí 
zmena stanovištných 

podmienok.

Viac ako 30% stanovíšť 
s výskytom druhu 

dlhodobo hrozí zmena 
stanovištných podmienok.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu 

4. Monitoring: Bežné teriologické metódy.

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil
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Názov druhu: syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)  

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Sciuridae (vevericovité)
Rod: Spermophilus (syseľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: V súčasnosti sa areál výskytu nachádza medzi 12° 40‘ a 29°  00‘  východnej dĺžky a 40°  20‘  
a 51°  00‘  severnej šírky. Disjuktivný areál sa nachádza na území prebiehajúcom od severozápadných Čiech 
cez strednú a juhovýchodnú Európy po východnú časť Balkánskeho poloostrova, Moldavsko až na územie 
Ukrajiny. 
- rozšírenie na Slovensku: Slovensko predstavuje stredoeurópsku časť areálu rozšírenia druhu. Hranicu areálu 
na našom území tvorí pomyselná čiara oddeľujúca vyššie pohoria Západných Karpát od juhoslovenských kotlín 
a pahorkatín (Podunajská rovina, Nitrianska, Žitavská a hronská pahorkatina, Košická kotlina, Východoslovenská 
rovina)  a nízkych karpatských  predhorí (Cerova vrchovina, Slovenský kras). Z tohto centra rozšírenia preníká 
druh do karpatských kotlín (napr. Spišsko-Šarišské medzihorie), kde ostrovčekovite osídľuje vhodné biotopy.
Hlavné biotopy výskytu: Travnaté, neorané plochy s rôznou funkciou, ovplyvnené (alebo vzniknuté) činnosťou 
človeka (spravidla kosené lúky, pasienky, medze, funkčné priestory – letiská, športoviská a pod.)
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

1.1. Veľkosť 
populácie

Pri maximalnych stavoch 
viac ako 50 jedincov/ha

30 – 50 jedincov/ha Menej ako 30 jedincov/ha

1.2. Populačný 
trend

Početnosť kolonií 
každoročne stúpa. 
Populacia vykazuje 

v pravidelných intervaloch 
gradačné cykly

Početnosť kolonií 
má mierne stúpajúci 
charakter. Hustota 
populacie kolíše 

v nepravidelných cykloch.

Početnosť kolonií 
v priebehu niekoľkých 

rokov neprejavuje 
stúpajúci trend. Kolísanie 
populačnej hustoty nie je 

patrné.

1.3. Veľkosť areálu 
Areál je súvislý, s 

pravidelne stúpajúcim 
počtom nových kolónií.

Areál je súvislý, s  
nepravidelne stúpajúcim 

alebo stagnujúcim 
počtom nových kolónií.

Nepravidelne stúpajúci 
alebo stagnujúci počet 
nových kolónií, veľkosť 

areálu stagnuje alebo sa 
zmenšuje.

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje. Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje. Areál sa mierne zmenšuje.

1.5 Izolovanosť 
populácie

Populácia nie je izolovaná, 
viaceré kolónie komunikujú 

medzi sebou, expanzia 
nových kolónií môže 
prebiehať všetkými 

smermi.

Populácia nie je 
izolovaná, expanzia 
nových kolónií môže 
prebiehať viacerými 

smermi.

Populácia nie je izolovaná, 
expanzia nových kolónií 

môže prebiehať minimálne 
jedným smerom

bi
ot

op 2.1. Reprodukčný 
biotop

Všetky abiotické (fyzikálne 
vlastnosti pôdy, sklon, 
expozícia) a biotické 

(vegetávia, výška podrastu 
) atribúty sú v optime.

Väčšina abiotických  
a biotických atribútov  je 

v optime.

Len niektoré abiotické  
a biotické atribúty  sú 
optimálne. Potreba 

manažmentu.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu

Menej ako 25% kolónií je 
ohrozených prirodzenými 

predátormi alebo človekom 
(lov, deratizácia).

25% až 50% kolónií 
je ohrozených 

prirodzenými predátormi 
alebo človekom (lov, 

deratizácia).

Viac ako 50% kolónií 
je ohrozených 

prirodzenými predátormi 
alebo človekom (lov, 

deratizácia).

3.2. Stupeň 
ohrozenia biotopu

Minimálne 80% stanovíšť 
(kolónií) dlhodobo nehrozí 

zmena funkcie resp. 
obhospodarovania. 20% je 
ohrozená potencionálnymi 

rýchlymi zmenami.

Minimálne 50% stanovíšť 
(kolónií) dlhodobo 

nehrozí zmena funkcie 
resp. obhospodarovania. 

50% je ohrozená 
potencionálnymi rýchlymi 

zmenami.

Viac ako 50% stanovíšť 
(kolónií) dlhodobo hrozí 

zmena funkcie resp. 
obhospodarovania. 80% je 
ohrozená potencionálnymi 

rýchlymi zmenami.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Kosenie.
Zachovanie pasienkov.

4. Monitoring
Sledovanie vybraných kvantitatívnych a kvalitativných vlastností populácie vybraných reprezentatívnych 
kolónií.

Spracoval: Michal Ambros Oponovali: Alexander Dudich a Rudolf Kropil

Názov druhu: svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota 
latirostris)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Sciuridae (vevericovité)
Rod: Marmota (svišť)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je ako endemický poddruh len v Západných Karpatoch a to na slovenskej 
a poľskej strane Tatier a v ďumbierskej časti Nízkych Tatrách.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na území Vysokých, Belianskych a Západných Tatier 
a v ďumbierskej časti Nízkych Tatier.
Hlavné biotopy výskytu: Žije v alpínskom a subalpínskom pásme vysokých pohorí na lokalitách, kde  nie sú 
súvislé porasty kosodreviny.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

 p
op

ul
ác

ia

1.1.veľkosť populácie 
/ priemerná 
početnosť v kolónii   

Celková početnosť na 
území Tatier > 1600  
jedincov resp. > 200 
kolónií a priemerná 

početnosť  > 8 jedincov v 
kolónii.  

Celková početnosť na 
území Tatier 750-1600 
jedincov resp. 150-200 

kolónií a priemerná 
početnosť je 5-8 jedincov 

v kolónii.

Celková početnosť 
na území Tatier < 750 
jedincov resp. < 150 
kolónií a priemerná 

početnosť  < 5 jedincov v 
kolónii.

Celková početnosť na 
území ďumbierskej časti 

Nízkych Tatier > 400 
jedincov resp. 50 kolónií 
a priemerná početnosť > 

8 jedincov/kolónia.

Celková početnosť na 
území ďumbierskej časti 
Nízkych Tatier 150-400 

jedincov resp. 30-50 
kolónií a priemerná 

početnosť je 5-8 jedincov 
v kolónii.

Celková početnosť na 
území ďumbierskej časti 

Nízkych Tatier < 150 
jedincov resp. < 30 kolónií 
a priemerná početnosť  < 

5 jedincov v kolónii.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%. 

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. veľkosť areálu

Veľkosť areálu v Tatrách 
je viac ako 2000 ha

Veľkosť areálu v Tatrách 
je 1000-2000 ha.

Veľkosť areálu v Tatrách je 
menej ako 1000 ha.

Veľkosť areálu 
v ďumbierskej časti 

Nízkych Tatrách je viac 
ako 500 ha.

Veľkosť areálu 
v ďumbierskej časti 

Nízkych Tatrách je 200-
500 ha.

Veľkosť areálu 
v ďumbierskej časti 

Nízkych Tatrách je menej 
ako 200 ha.

1.4. areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20%.
Areál je stabilný, mierne 

zmeny sú v rozsahu 
+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Alpínske lúky najmä 
úsypové až múrovo-

náplavové kužele 
s možnosťou vyhrabania 

nôr a firnové morény, 
ktoré sú významným 

fenoménom pre 
zakladanie kolónií. 

Prevládajú alpínske 
lúky najmä úsypové až 

múrovo-náplavové kužele 
s možnosťou vyhrabania 

nôr a firnové morény, 
ktoré sú významným 

fenoménom pre 
zakladanie kolónií.

Prevládajú iné biotopy.

2.2. potravný biotop

Trávnaté alpínske 
spoločenstvá okrem 

spoločenstiev so 
zapojeným porastom 

Calamagrostis villosae 
zriedkavejšie subalpínske 

biotopy s narušenou 
kosodrevinou. 

Prevládajú trávnaté 
alpínske spoločenstvá 

okrem spoločenstiev so 
zapojeným porastom 

Calamagrostis villosae 
zriedkavejšie subalpínske 

biotopy s narušenou 
kosodrevinou.

Prevládajú iné biotopy. 
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

 o
hr

oz
en

ia

3.1. Vyrušovanie 
a prenasledovanie 
druhu

Žiadne vyrušovanie 
kolónií. Intenzita 

rekreačno-športových 
aktivít (turistika, 

horolezectvo, paragliding, 
skialpinizmus dlhodobo 

nízka. Žiadny výskyt 
domácich zvierat, najmä 

psov. Žiadne ilegálne 
odchyty jedincov.

Minimálne vyrušovanie 
kolónií. Intenzita 

rekreačno-športových 
aktivít (turistika, 

horolezectvo, paragliding, 
skialpinizmus dlhodobo 

priemerná. Žiadny výskyt 
domácich zvierat, najmä 

psov. Žiadne ilegálne 
odchyty jedincov. 

Významné vyrušovanie 
kolónií. Intenzita 

rekreačno-športových 
aktivít (turistika, 

horolezectvo, paragliding, 
skialpinizmus dlhodobo 

vysoká. Výskyt domácich 
zvierat, najmä psov. 

Ilegálne odchyty jedincov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

 Žiadne narušenie 
a likvidácia vhodných 

biotopov.

 Takmer žiadne (< 10 %) 
narušenie a likvidácia 

vhodných biotopov, resp. 
kompenzácia podielu 

týchto biotopov.

 Vážne narušenie 
a likvidácia vhodných 

biotopov  na rozlohe > 10 
%.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Kontrola a zabezpečenie dodržiavania návštevného poriadku NP v areáloch swvišťa vrchovského 

tatranského, regulácia intenzity resp. zamedzenie antropických vplyvov v areáloch: najmä bivakovanie po 
dolinách, neusmernená turistika, fotografovanie, pytliactvo.

• Prísny zákaz vstupu na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné habitaty.
• Zlepšenie komunikácie a informovanosti návštevníkov NP, ktorí sa dostávajú do areálu svišťa.
• Kontrola zdravotného stavu.
• Sledovanie a kontrola výskytu a početnosti predátorov v areáloch svišťa a vyhodnotenie predácie svišťa.
• Skvalitnie a zmodernizovanie metód a praktickej realizácie kontroly a vyhodnotenia stavu populácie, 

využívanie počítačovej a telemetrickej techniky a monitoring metódou GPS.

4. Monitoring:
Priame sledovanie obsadenia  kolónií a zisťovanie priemerného počtu jedincov v kolóniách priamym 
pozorovaním.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponovali: Barbara Chovancová 
                    a Stanislav Ondruš

Názov druhu: bobor vodný (Castor fiber)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Rodentia (hlodavce)
Čeľaď: Castoridae (bobrovité)
Rod: Castor (bobor)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je v Eurázii, v Európe sa zachoval na štyroch izolovaných územiach na dolnom 
toku Rhôny vo Francúzsku, na strednom toku Labe v Sasku, v juhozápadnom Nórsku, v oblasti Pripiatskych 
rašelinísk v Bielorusku, Poľsku a Rusku a v oblasti Voroneže. Po uzákonení ochrany a reštitúciách sa rozšíril 
do mnohých ďalších krajín. 
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na dvoch od seba navzájom izolovaných územiach, a to v Záhorskej 
a Podunajskej nížine (jedince z reštitúcie v Dolnom Rakúsku) a severe stredného a východného Slovenska 
(jedince rozšírené z Mazurských jazier v Poľsku).
Hlavné biotopy výskytu: Vyskytuje sa pri tečúcich (najmä dolné toky) a stojatých vodách s lužnými lesmi a 
brehovými porastami, pričom uprednostňuje mäkké listnáče, najmä topole a vŕby.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be3, E
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

 p
op

ul
ác

ia

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Výskyt viac ako 3 
rodín/100 km2 na území 
s vhodným biotopom, 

resp. priemerná hustota 
> 20 jedincov/100 km2 
na území s vhodným 

biotopom.

Výskyt 1-3 rodín/100 
km2 na území s 

vhodným biotopom, 
resp. priemerná hustota 
5-20 jedincov/100 km2 
na území s vhodným 

biotopom.

Prechodný výskyt, 
alebo výskyt ojedinelých 

jedincov na území s 
vhodným biotopom.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu 

+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Dolné a stredné toky 
tečúcich a stojatých 

vodách s lužnými lesmi 
a brehovými porastami, 

tvorené mäkkými 
listnáčmi, najmä topoľmi 

a vŕbami.

Početný výskyt tečúcich 
a stojatých vôd s lužnými 

lesmi a brehovými 
porastami.

Výskyt tečúcich 
a stojatých vôd s lužnými 

lesmi a brehovými 
porastami je len 

sporadický a nesúvislý.

2.2. potravný biotop

Lužné lesy a brehové 
porasty tvorené mäkkými 
listnáčmi, najmä topoľmi 

a vŕbami, a zárastom 
šťavnatých bylín na 

presvetlených miestach.

Prevládajú lužné lesy 
a brehové porasty so 
zárastom šťavnatých 

bylín na presvetlených 
miestach.

Len sporadický 
a nesúvislý výskyt lužných 

lesov a brehových 
porastov so zárastom 
šťavnatých bylín na 

presvetlených miestach.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. vyrušovanie 
a prenasledovanie 
druhu

Žiadne vyrušovanie 
rodín na obsadených 

lokalitách, žiadne ilegálne 
odchyty a lov jedincov.

Žiadne vyrušovanie rodín 
v období rozmnožovania, 
žiadne ilegálne odchyty a 

lov jedincov.

Vyrušovanie rodín 
v období rozmnožovania, 

ilegálne odchyty a lov 
jedincov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Takmer žiadne narušenie 
a likvidácia lužných lesov 

a brehových porastov 
tvorených mäkkými 

listnáčmi, najmä topoľmi 
a vŕbami, so zárastom 

šťavnatých bylín na 
presvetlených miestach.

Takmer žiadne (< 
10 %) narušenie 

a likvidácia lužných lesov 
a brehových porastov 
so zárastom bylín na 

presvetlených miestach, 
resp. kompenzácia 

podielu týchto biotopov.

Narušenie a likvidácia 
lužných lesov a brehových 

porastov so zárastom 
bylín na presvetlených 

miestach  na rozlohe > 10 
%.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu tečúcich (najmä dolné toky) a stojatých vôd s lužnými lesmi a 

brehovými porastami, tvorenými najmä mäkkými listnáčmi, najmä topoľmi a vŕbami.
• Zakázať vstup na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné biotopy.
• Realizovať opatrenia na prevenciu škôd, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať činnosťou bobrov najmä 

v oblasti vodného, lesného a rybného hospodárstva a poľnohospodárstva.
• Zlepšiť komunikáciu a informovanosť návštevníkov lokalít s výskytom bobra.
• Zabezpečiť monitoring a zhodnotiť súčasný potenciálny výskyt bobra kanadského (Castor canadensis).

4. Monitoring:
Zisťovanie početnosti podľa počtu ohryzov v decembri resp. v januári a stanovenia tzv. o. k. indexu. 
Sledovanie areálu nepriamymi metódami na základe pobytových znakov.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Pavel Hell
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Názov druhu: vydra riečna (Lutra lutra)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
Rod: Lutra (vydra)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírená je vo väčšine Európy, hlavne v jej východnej časti, v západnej časti Pyrenejského 
polostrova, vo Francúzsku a na Britských ostrovoch, v Ázii po japonské ostrovy, Sumatru a Jávu a tiež v severnej 
Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na takmer celom území Slovenska s výnimkou jeho západnej 
a juhovýchodnej časti.
Hlavné biotopy výskytu: Všetky typy tečúcich a stojatých čistých na ryby bohatých vôd, predovšetkým 
stredné úseky riek s bohatou štruktúrou pobrežia, najmä zákrutami, meandrami, podmytými brehmi a hustým 
zárastom.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, W1, E

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť 
populácie/ populačná 
hustota 

Celková početnosť na 
území Slovenska > 500 

jedincov, resp. priemerná 
hustota > 10 jedincov/100 

km tokov.

Celková početnosť na 
území Slovenska 200-

500 jedincov, resp. 
priemerná hustota 2-10 
jedincov/100 km tokov.

Celková početnosť na 
území Slovenska < 200 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 2 jedince/100 

km tokov.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu 

+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Brehy a bohato 
štruktúrované brehové 

porasty tečúcich 
a stojatých čistých vôd, 
predovšetkým stredné 

úseky riek s množstvom 
zákrut, meandrov, 
podmytými brehmi 
a hustým zárastom.

Prevládajú brehy a  
štruktúrované brehové 

porasty tečúcich 
a stojatých čistých vôd 
s množstvom zákrut, 

meandrov, podmytými 
brehmi a  zárastom.

Brehy a bohato 
štruktúrované brehové 

porasty tečúcich 
a stojatých čistých vôd 
s množstvom zákrut, 
meandrov a hustým 

zárastom sú len 
sporadické.

2.2. potravný biotop

Všetky typy tečúcich 
a stojatých čistých a 

na ryby bohatých vôd, 
predovšetkým stredné 
úseky riek a stredne 
veľké stojaté vody.

Prevládajú tečúce 
a stojaté čisté a na 
ryby bohaté vody, 

predovšetkým stredné 
úseky riek a stredne 
veľké stojaté vody.

Prevládajú iné ako tečúce 
a stojaté čisté a na ryby 

bohaté vody.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

 o
hr

oz
en

ia

3.1. Vyrušovanie 
a prenasledovanie 
druhu

Žiadne vyrušovanie a 
prenasledovanie na 

lokalitách výskytu, nízka 
intenzita športového 

rybárstva.

Takmer žiadne 
vyrušovanie a 

prenasledovanie na 
lokalitách výskytu samíc 
s  mláďatami, priemerná 

intenzita športového 
rybárstva.

Vyrušovanie a 
prenasledovanie na 

lokalitách výskytu samíc 
s  mláďatami, vysoká 
intenzita športového 

rybárstva.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne znečistenie, 
narušenie a likvidácia 
tečúcich a stojatých 

čistých a na ryby 
bohatých vôd s bohato 

štruktúrovanými 
brehovými porastami, 
predovšetkým stredné 
úseky riek a stredne 

veľké stojaté vody, resp. 
zvýšenie podielu týchto 

biotopov.

Takmer žiadne (<10 
%) znečistenie, 

narušenie a likvidácia 
tečúcich a stojatých 

vôd so štruktúrovanými 
brehovými porastami, 

resp. kompenzácia 
podielu týchto biotopov.

Znečistenie, narušenie 
a likvidácia tečúcich 
a stojatých vôd so 
štruktúrovanými 

brehovými porastami na 
rozlohe > 10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu tečúcich a stojatých čistých a na ryby bohatých vôd s bohato 

štruktúrovanými brehovými porastami, predovšetkým stredné úseky riek a stredne veľké stojaté vody.
• Zabezpečovať technické riešenie potenciálnych bariér na vodných tokoch a prechodov cez cestné 

komunikácie.
• Obmedziť vstup na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné biotopy.
• Zlepšiť komunikáciu a zvýšiť informovanosť návštevníkov lokalít s výskytom vydry, najmä rybármi a 

poľovníkmi.

4. Monitoring:
Veľkoplošné sčítania podľa pobytových znakov na modelových územiach, sledovanie areálu, doplnkovo 
telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponovali: Anton Krištín a Peter Urban

Názov druhu: kuna lesná (Martes martes)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
Rod: Martes (kuna)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírená je v Eurázii po západnú Sibír. Obýva takmer celú Európu mimo časti Anglicka, 
severu Škandinávie, juhu Pyrenejského polostrova a Balkánu a stepných oblastí Ukrajiny.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v lesnatých oblastiach celého Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Súvislé, fragmentované aj izolované lesy, vystupuje až po hornú hranicu lesa.
Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do medzinárodnej legislatívy: HD5, Be3
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Priemerná hustota > 5 
jedincov/10 km2 hlavného 

lesného biotopu.

Priemerná hustota 2-5 
jedincov/10 km2 hlavného 

lesného biotopu.

Priemerná hustota < 2 
jedince/10 km2 hlavného 

lesného biotopu.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu 

+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

bi
ot

op

2.1. reprodukčný 
biotop

Súvislé, fragmentované 
aj izolované listnaté, 

zmiešané a ihličnaté lesy.

Prevládajú súvislé, 
fragmentované alebo 
aj izolované listnaté, 

zmiešané a ihličnaté lesy.

Prevládajú nelesné 
biotopy.

2.2. potravný biotop

Listnaté, zmiešané 
a ihličnaté bohato 

štruktúrované lesy, najmä 
kmeňoviny.

Prevládajú listnaté, 
zmiešané a ihličnaté 
bohato štruktúrované 

lesy.

Prevládajú iné biotopy.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. ohrozenie druhu Žiadne prenasledovanie 
a lov.

Takmer žiadne 
prenasledovanie a lov.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie 
a likvidácia listnatých, 

zmiešaných a ihličnatých 
lesov, najmä kmeňovín.

Takmer žiadne (<10 %) 
narušenie a likvidácia 

listnatých, zmiešaných a 
ihličnatých lesov, najmä 

kmeňovín.

Narušenie a likvidácia 
listnatých, zmiešaných a 
ihličnatých lesov, najmä 
kmeňovín.na rozlohe > 

10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru a rozlohu lesov, resp. zvýšenie ich podielu.
• Zastaviť ilegálny odstrel.

4. Monitoring:
Veľkoplošný cenzus alebo sčítanie na transekte podľa pobytových znakov na modelových územiach, 
sledovanie areálu.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: tchor svetlý (Mustela eversmanni)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
Rod: Mustela (lasica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je v Eurázii. Zo stredoázijských stepí ide areál cez Ukrajinu do Poľska, Bulharska 
a Rumunska. Izolovaná populácia žije v stepných oblastiach Maďarska, Slovenska, Rakúska a Čiech.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa hlavne v Podunajskej a Východoslovenskej nížine, vzácne v ostatných 
častiach Panónskej oblasti.
Hlavné biotopy výskytu: Ako stepný druh v našich podmienkach uprednostňuje poľnohospodársku krajinu, 
najmä polia, pasienky, suché lúky a úhory. Nežije v súvislých zapojených lesoch ani v intravilánoch obcí.
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Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do medzinárodnej legislatívy: 6a, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, Be2

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť 
populácie/ populačná 
hustota   

Pravidelný výskyt 
jedincov v období 

párenia, resp. v období 
výchovy mláďat.

Zriedkavý výskyt jedincov 
v období párenia, resp. 

v období výchovy mláďat.

Výskyt jedincov v období 
párenia, resp. v období 
výchovy mláďat nebol 

zaregistrovaný.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 
progresívna, stúpa.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje. Areál je stabilný, alebo  
mierne kolíše. Areál sa zmenšuje.

bi
ot

op

2.1. reprodukčný 
biotop

Poľnohospodárska 
krajina, najmä polia, 
pasienky, suché lúky 

a úhory.

Prevláda 
poľnohospodárska 

krajina, najmä polia, 
pasienky, suché lúky 

a úhory.

Prevládajú iné biotopy.

2.2. potravný biotop Polia, pasienky, suché 
lúky a úhory.

Prevládajú polia, 
pasienky, suché lúky 

a úhory.
Prevládajú iné biotopy.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. ohrozenie druhu Žiadne prenasledovanie 
a lov.

Takmer žiadne 
prenasledovanie a lov.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne zmenšovanie 
rozlohy 

poľnohospodárskej 
krajiny, najmä polí, 
pasienkov, suchých 
lúk a úhorov. resp. 

zvyšovanie rozlohy týchto 
biotopov.

Takmer žiadne (<10 %) 
zmenšovanie rozlohy 
poľnohospodárskej 
krajiny, najmä polí, 
pasienkov, suchých 
lúk a úhorov, resp. 

kompenzácia rozlohy 
týchto biotopov.

Zmenšovanie rozlohy 
poľnohospodárskej krajiny, 

najmä polí, pasienkov, 
suchých lúk a úhorov na 

rozlohe > 10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať rozlohu poľnohospodárskej krajiny, najmä polí, pasienkov, suchých lúk a úhorov. resp. 

zvyšovanie rozlohy týchto biotopov.
• Zamedziť prenasledovanie a lov.

4. Monitoring:
Monitorovanie výskytu všetkými dostupnými priamymi aj nepriamymi metódami, hlavne v okolí stohov 
v poľných biotopoch známych lokalít.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: tchor tmavý (Mustela putorius)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
Rod: Mustela (lasica)
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Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je v Eurázii a severnej Afrike. Obýva takmer celú Európu okrem britských ostrovov, 
časti Škandinávie, Grécka a stredomorských ostrovov.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na celom území Slovenska do výšky takmer 1000 m n. m..
Hlavné biotopy výskytu: Uprednostňuje prostredie intravilánov obcí, pobrežné porasty tokov a lesné okraje 
susediace s poľnohospodárskou krajinou. Nežije v súvislých zapojených lesoch.
Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do medzinárodnej legislatívy: HD5, Be3

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Početný výskyt jedincov 
v období párenia.

Zriedkavý výskyt jedincov 
v období párenia.

Výskyt jedincov v období 
v období párenia nebol 

zaregistrovaný.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 
progresívna, stúpa.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje. Areál je stabilný, alebo  
mierne kolíše. Areál sa zmenšuje.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Antropogénne prostredie 
intravilánov obcí, 

pobrežné porasty tokov 
a lesné okraje susediace 

s poľnohospodárskou 
krajinou.

Prevláda prostredie 
intravilánov obcí, 

pobrežné porasty tokov 
a lesné okraje susediace 

s poľnohospodárskou 
krajinou.

Prevládajú iné biotopy.

2.2. potravný biotop Poľnohospodárska 
krajina a intravilány obcí.

Prevláda 
poľnohospodárska krajina 

a intravilány obcí.
Prevládajú iné biotopy.

 o
hr

oz
en

ia

3.1. ohrozenie druhu Žiadne prenasledovanie 
a lov.

Takmer žiadne 
prenasledovanie a lov.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne zmenšovanie 
rozlohy prostredia 
intravilánov obcí, 

pobrežných porastov 
okolo tokov a lesných 
okrajov susediacich 

s agrocenózami, resp. 
zvyšovanie rozlohy týchto 

biotopov.

Takmer žiadne (<10 
%) zmenšovanie 
rozlohy prostredia 
intravilánov obcí, 

pobrežných porastov 
okolo tokov a lesných 
okrajov susediacich 

s agrocenózami, resp. 
kompenzácia rozlohy 

týchto biotopov.

Zmenšovanie rozlohy 
prostredia intravilánov 

obcí, pobrežných porastov 
okolo tokov a lesných 
okrajov susediacich 
s agrocenózami.na 

rozlohe > 10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať rozlohu prostredia intravilánov obcí, pobrežných porastov okolo tokov a lesných okrajov 

susediacich s agrocenózami, resp. zvyšovanie rozlohy týchto biotopov.

4. Monitoring:
Monitorovanie výskytu podľa pobytových znakov v zimnom období, sledovanie zmien hraníc areálu.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: vlk dravý (Canis lupus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Canidae (psovité)
Rod: Canis (vlk)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Holarktický typ rozšírenia, obýva Euráziu a severnú Ameriku. Pretože bol v mnohých krajinách 
vyhubený, areál je nesúvislý.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v pohoriach stredného a východného Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Bohato štruktúrovaná rozľahlá lesná krajina s pasienkami, poliami, hoľami alebo 
lúkami v stredných a vyšších polohách.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b (24/2003 Z.z.), HD2, HD5, Be2, E
 
2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Celková početnosť na 
území Slovenska > 500 

jedincov, resp. priemerná 
hustota > 3 jedince/100 
km2 hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska 300-

500 jedincov, resp. 
priemerná hustota 1,5-3 

jedince/100 km2 hlavného 
biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska < 300 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 1,5 jedinca/100 

km2 hlavného biotopu.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20%.
Areál je stabilný, mierne 

zmeny sú v rozsahu 
+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

1.4. veľkosť svoriek V priemere viac ako 6 
jedincov vo svorke.

V priemere 4-6 jedincov 
vo svorke.

V priemere menej ako 4 
jedince vo svorke.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Bohato štruktúrovaná 
rozľahlá lesná krajina 
s pasienkami, poliami, 
hoľami alebo lúkami 

v stredných a vyšších 
polohách.

Prevláda rozľahlá lesná 
krajina s pasienkami, 
poliami, hoľami alebo 

lúkami v stredných 
a vyšších polohách.

Prevláda iná ako 
bohato štruktúrovaná 
rozľahlá lesná krajina 
s pasienkami, poliami, 
hoľami alebo lúkami 

v stredných a vyšších 
polohách.

2.2. potravný biotop

Štruktúrovaná rozľahlá 
lesná krajina s 

pasienkami, poliami, 
hoľami alebo lúkami.

Prevláda rozľahlá lesná 
krajina s pasienkami, 
poliami, hoľami alebo 

lúkami.

Prevláda iná ako 
štruktúrovaná rozľahlá 

lesná krajina s 
pasienkami, poliami, 
hoľami alebo lúkami.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. ohrozenie druhu

Žiadne prenasledovanie 
a lov v jadrových zónach.

Takmer žiadne 
prenasledovanie 
a obmedzený lov 

v jadrových zónach.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov v 

celom areáli.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie 
a likvidácia pôvodných 

zmiešaných a ihličnatých 
lesov s množstvom 
vývratov, polomov 

a skalnými prevismi, 
resp. zvýšenie podielu 
týchto biotopov. Vysoká 

početnosť raticovej, 
najmä jelenej zveri.

Takmer žiadne 
(<10 %) narušenie 

a likvidácia pôvodných 
zmiešaných a ihličnatých 

lesov s množstvom 
vývratov, polomov 

a skalnými prevismi, 
resp. kompenzácia 

podielu týchto biotopov. 
Priemerná početnosť 

raticovej, najmä jelenej 
zveri.

Narušenie a likvidácia 
pôvodných zmiešaných 

a ihličnatých lesov 
s množstvom úkrytov na 
rozlohe > 10 %. Nízka 

početnosť raticovej, najmä 
jelenej zveri.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Zachovať bohato štruktúrovanú rozľahlú lesnú krajinu s pasienkami, poliami, hoľami alebo lúkami v stredných 
a vyšších polohách.
Udržiavať primeranú hustotu raticovej zveri, predovšetkým jelenej.
Zabezpečiť zastavenie ilegálneho odstrelu.
V pasienkovom chove oviec aplikovať ochranu pred šelmami tradičným spôsobom, najmä strážnymi psami 
a košarovaním.

4. Monitoring:
Veľkoplošné sčítania podľa pobytových znakov na modelových územiach, sledovanie areálu, doplnkovo 
telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Pavel Hell

Názov druhu: mačka divá (Felis silvestris)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Felidae (mačkovité)
Rod: Felis (mačka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírená je v Európe, kde má nesúvislý areál, ďalej v Afrike a v západnej, strednej a južnej 
Ázii.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa najmä v pásme dubín a bučín v pahorkatinách a podhorských 
oblastiach, zriedkavejšie v horských oblastiach a vzácne na nížinách.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté a zmiešané lesy s dominanciou listnáčov susediace s otvorenými biotopmi 
v nadmorskej výške 300-700 m s výskytom skalných a stromových dutín, resp. líščích a jazvečích brlohov.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 6b (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, W2
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4. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Celková početnosť na 
území Slovenska > 2000 
jedincov, resp. priemerná 
hustota > 20 jedincov/100 

km2 hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska 500-
2000 jedincov, resp. 

priemerná hustota 10-
20 jedincov/100 km2 
hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska < 500 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 10 jedincov/100 

km2 hlavného biotopu.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20%.
Areál je stabilný, mierne 

zmeny sú v rozsahu 
+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Listnaté a zmiešané lesy 
s dominanciou listnáčov 
susediace s otvorenými 
biotopmi v nadm. výške 
300-700 m s výskytom 
skalných a stromových 

dutín, resp. líščích 
a jazvečích brlohov.

Prevládajú listnaté 
a zmiešané lesy 

s dominanciou listnáčov 
susediace s otvorenými 

biotopmi s výskytom 
skalných a stromových 

dutín a brlohov.

Prevládajú iné ako 
listnaté a zmiešané lesy 
s dominanciou listnáčov 
susediace s otvorenými 

biotopmi s výskytom 
skalných a stromových 

dutín a brlohov.

2.2. potravný biotop

Otvorené biotopy, najmä 
lúky, čistiny susediace 

s lesmi.

Prevládajú otvorené 
biotopy, najmä lúky, 

čistiny susediace s lesmi.

Prevládajú iné ako 
otvorené biotopy, najmä 
lúky, čistiny susediace 

s lesmi.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. ohrozenie druhu

Žiadne prenasledovanie 
a lov, malá možnosť 
kríženia s mačkou 

domácou.

Takmer žiadne 
prenasledovanie a lov, 

možnosť kríženia 
s mačkou domácou.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov, 

intenzívne kríženie 
s mačkou domácou.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie 
a likvidácia listnatých 
a zmiešaných lesov 

s dominanciou listnáčov 
susediacich s otvorenými 

biotopmi v nadmorskej 
výške 300-700 m 

s výskytom skalných 
a stromových dutín, 
líščích a jazvečích 

brlohov resp. zvýšenie 
podielu týchto biotopov.

Takmer žiadne (<10 %) 
narušenie a likvidácia 

listnatých a zmiešaných 
lesov s dominanciou 
listnáčov susediacich 
s otvorenými biotopmi 
a výskytom skalných 

stromových dutín 
a brlohov resp. 

kompenzácia podielu 
týchto biotopov.

Narušenie a likvidácia 
listnatých a zmiešaných 

lesov s dominanciou 
listnáčov susediacich 
s otvorenými biotopmi 
a výskytom skalných 
stromových dutín a 

brlohov na rozlohe > 10 
%.

5. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu listnatých a zmiešaných lesov s prevahou listnáčov susediacich 

s otvorenými biotopmi s výskytom skalných a stromových dutín, líščích a jazvečích brlohov v nadmorskej 
výške 300-700 m.

• Obmedziť možnosti kríženia s mačkou domácou eliminovaním domácich mačiek vo voľnej prírode

4. Monitoring:
Veľkoplošné sčítania podľa pobytových znakov na modelových územiach, sledovanie areálu, doplnkovo 
telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Vladimír Hrúz
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Názov druhu: rys ostrovid (Lynx lynx)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Felidae (mačkovité)
Rod: Lynx (rys)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je v Eurázii. V Európe má izolované časti areálu v Karpatoch a na Balkáne, súvislý 
areál tvorí pás od Sibíri do severného Ruska, pobaltských krajín a Škandinávie. Koncom minulého storočia 
sa jeho početnosť zvýšila a vyskytuje sa aj v Alpách, Bavorskom lese a na niektorých územiach v Čechách, 
Rakúsku a Slovinsku.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v lesnatých oblastiach stredného a východného Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Zmiešané a ihličnaté lesy s množstvom vývratov, polomov a skalnými prevismi 
prevažne v nadmorskej výške 800-1000 m.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be3, W2, E
 
2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť populácie 
/ populačná hustota   

Celková početnosť na 
území Slovenska > 400 

jedincov, resp. priemerná 
hustota > 2 jedince/100 
km2 hlavného lesného 

biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska 250-

400 jedincov, resp. 
priemerná hustota 1-2 

jedince/100 km2 hlavného 
lesného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska < 250 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 1 jedinec/100 
km2 hlavného lesného 

biotopu.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 

lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu 

+20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

bi
ot

op

2.1. reprodukčný 
biotop

Pôvodné zmiešané 
a ihličnaté lesy 

s množstvom vývratov, 
polomov a skalnými 

prevismi v nadm. výške 
600 -1200 m.

Prevládajú zmiešané 
a ihličnaté lesy 

s množstvom úkrytov 
v nadm. výške 600 -1200 

m.

Prevládajú iné ako 
zmiešané a ihličnaté 

lesy s mladými hustými 
porastami a množstvom 

úkrytov v nadm. výške 600 
-1200 m.

2.2. potravný biotop

Pôvodné zmiešané 
a ihličnaté lesy aj 

s mladými hustými 
porastami aj otvorenými 

biotopmi.

Prevládajú zmiešané 
a ihličnaté lesy aj 

s mladými hustými 
porastami aj otvorenými 

biotopmi.

Prevládajú iné ako 
zmiešané a ihličnaté lesy 

aj s mladými hustými 
porastami aj otvorenými 

biotopmi.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Ohrozenie druhu Žiadne prenasledovanie 
a lov.

Takmer žiadne 
prenasledovanie a lov.

Intenzívne 
prenasledovanie a lov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie 
a likvidácia pôvodných 

zmiešaných a ihličnatých 
lesov s množstvom 
vývratov, polomov 

a skalnými prevismi 
v nadmorskej 600-1200 

m, resp. zvýšenie podielu 
týchto biotopov. Vysoká 

početnosť raticovej, 
najmä srnčej zveri

Takmer žiadne 
(<10 %) narušenie 

a likvidácia pôvodných 
zmiešaných a ihličnatých 

lesov s množstvom 
vývratov, polomov 

a skalnými prevismi, 
resp. kompenzácia 

podielu týchto biotopov. 
Priemerná početnosť 

raticovej, najmä srnčej 
zveri.

Narušenie a likvidácia 
pôvodných zmiešaných 

a ihličnatých lesov 
s množstvom úkrytov na 
rozlohe > 10 %. Nízka 

početnosť raticovej, najmä 
srnčej zveri.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu pôvodných zmiešaných a ihličnatých lesov s množstvom vývratov, 

polomov a skalnými prevismi v nadmorskej 600-1200 m, resp. zvýšenie podielu týchto biotopov.
• Udržiavať primeranú hustotu raticovej zveri, predovšetkým srnčej.
• Zabezpečiť zastavenie ilegálneho odstrelu.
• V pasienkovom chove oviec aplikovať ochranu pred šelmami tradičným spôsobom, najmä strážnymi 

psami a košarovaním.

4. Monitoring:
Veľkoplošné sčítania podľa pobytových znakov na modelových územiach, sledovanie areálu, doplnkovo 
telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Pavel Hell

Názov druhu: medveď hnedý (Ursus arctos)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Carnivora (šelmotvaré)
Čeľaď: Ursidae (medveďovité)
Rod: Ursus (medveď)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Pôvodne palearktický typ rozšírenia. Dnes jeho súvislá eurázijská časť areálu zasahuje do 
Škandinávie, pobaltských krajín a Ruska, izolované populácie sú v Karpatoch, na Balkáne, Pyrenejskom 
a Apeninskom polostrove, vyskytuje sa tiež v Severnej Amerike.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v horských oblastiach stredného a severného Slovenska, 
východokarpatská populácia zasahuje do Nízkych Beskýd a Bukovských vrchov na severovýchode Slovenska, 
pričom tieto časti areálu sú spojené len v Poľsku.
Hlavné biotopy výskytu: Prevažne bukové, zmiešané a ihličnaté lesy s bralami, vývratmi a inými úkrytmi 
susediace s rúbaniskami v podhorských a horských oblastiach od nadmorskej výšky 600 m. 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, E
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2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

 p
op

ul
ác

ia

1.1.veľkosť 
populácie/ 
populačná hustota   

Celková početnosť na 
území Slovenska > 800 

jedincov, resp. priemerná 
hustota > 10 jedincov/100 

km2 hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska 500-800 
jedincov, resp. priemerná 
hustota 5-10 jedincov/100 

km2 hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Slovenska < 500 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 5 jedincov/100 
km2 hlavného biotopu.

1.2. populačný 
trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20%.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami 

+20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20%.

1.4. štruktúra 
populácie

Podiel tohoročných 
mláďat v populácií > 20 
% a podiel jedincov 12+ 

> 20 %.

Podiel tohoročných mláďat 
v populácií 10-20 % 

a podiel jedincov 12+ je 
10-20 %.

Podiel tohoročných 
mláďat v populácií < 10 

% a podiel jedincov 12+ < 
10 %.

Podiel vodiacich 
medvedíc je > 15 %.

Podiel vodiacich medvedíc 
je > 10-15 %.

Podiel vodiacich medvedíc 
je < 10 %.

1.5. počet mláďat 
na vodiacu 
medvedicu

Priemerný počet mláďat 
na vodiacu medvedicu 

> 2.

Priemerný počet mláďat 
na vodiacu medvedicu je 

1,5-2.

Priemerný počet mláďat 
na vodiacu medvedicu < 

1,5.

 b
io

to
p

2.1. reprodukčný 
biotop

Prevažne zmiešané 
a ihličnaté lesy v 

horských oblastiach 
s bralami, vývratmi 

a inými úkrytmi susediace 
s rúbaniskami.

Prevládajú bukové,  
zmiešané a ihličnaté lesy 
v podhorských a horských 

oblastiach s bralami, 
vývratmi a inými úkrytmi 

susediace s rúbaniskami.

Prevládajú iné ako 
bukové, zmiešané 

a ihličnaté lesy 
v podhorských a horských 

oblastiach s bralami, 
vývratmi a inými úkrytmi 

susediace s rúbaniskami.

2.2. potravný biotop
Prevažne otvorené 

plochy, rúbaniská a lesy v 
horských oblastiach.

Prevládajú otvorené 
biotopy, rúbaniská a lesy 

v podhorských a horských 
oblastiach.

Prevládajú iné ako 
otvorené biotopy, 
rúbaniská a lesy 

v podhorských a horských 
oblastiach.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. ohrozenie 
druhu Žiadny lov. Regulovaný lov. Intenzívne 

prenasledovanie a lov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie, 
fragmentácia a likvidácia 
pôvodných zmiešaných 

a ihličnatých lesov v 
horských oblastiach 
s bralami, vývratmi 

a inými úkrytmi susediace 
s rúbaniskami, resp. 

zvýšenie podielu týchto 
biotopov.

Takmer žiadne (<10 %) 
narušenie, fragmentácia 
a likvidácia bukových, 

zmiešaných a ihličnatých 
lesov s úkrytmi 

susediacimi s rúbaniskami 
v podhorských a horských 

oblastiach, resp. 
kompenzácia podielu 

týchto biotopov.

Narušenie, fragmentácia 
a likvidácia bukových, 

zmiešaných a ihličnatých 
lesov s úkrytmi 

susediacimi s rúbaniskami 
v podhorských a horských 

oblastiach na rozlohe > 
10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Zachovať štruktúru, rozlohu a kvalitu bukových, zmiešaných a ihličnatých lesov s bralami, vývratmi a inými 

úkrytmi susediacimi s rúbaniskami v podhorských a horských oblastiach od nadmorskej výšky 600 m. 
• Zabezpečiť zastavenie ilegálneho odstrelu.
• V pasienkovom chove oviec aplikovať ochranu pred šelmami tradičným spôsobom, najmä strážnymi 

psami a košarovaním.
• Regulačný lov diferencovať podľa pohlavia a vekových kategórií, aby bola zachovaná optimálna sociálna 

štruktúra populácie.
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4. Monitoring:
Veľkoplošné sčítania podľa pobytových znakov na modelových územiach, sledovanie areálu, doplnkovo 
telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Pavel Hell

Názov druhu: kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra 
tatrica)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Artiodactyla (párnokopytníkotvaré)
Čeľaď: Bovidae (turovité)
Rod: Rupicapra (kamzík)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírený je ako endemický poddruh len v Západných Karpatoch a to na slovenskej a poľskej 
strane Tatier a v Nízkych Tatrách.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa na území Vysokých, Belianskych a Západných Tatier a reštituovaný 
bol na územie Nízkych Tatier.
Hlavné biotopy výskytu: Žije v alpínskom a subalpínskom pásme vysokých pohorí.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be3

2. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.veľkosť 
populácie / 
populačná hustota   

Celková početnosť na 
území Tatier >1000 

jedincov, resp. priemerná 
hustota > 50 jedincov/100 

ha.

Celková početnosť  na 
území Tatier je 300-1000 
jedincov, resp. priemerná 
hustota 20-50 jedincov/

100 ha.

Celková početnosť 
na území Tatier < 300 

jedincov, resp. priemerná 
hustota < 20 jedincov/100 

ha.
Celková početnosť na 

území Nízkych Tatier >150 
jedincov, resp. priemerná 
hustota > 30 jedincov/100 

ha hlavného biotopu.

Celková početnosť na 
území Nízkych Tatier 

100-150 jedincov, resp. 
priemerná hustota > 20-

30 jedincov/100 ha.

Celková početnosť na 
území Nízkych Tatier <100 
jedincov, resp. priemerná 
hustota < 20 jedincov/100 

ha.

1.2. populačný 
trend
celoslovenský/na 
lokalite

Populácia resp. populačná 
hustota je progresívna, 
stúpa o viac ako 20%.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20%.

1.3. veľkosť areálu

Veľkosť areálu v Tatrách je 
viac ako 5000 ha.

Veľkosť areálu v Tatrách 
je 2000-5000 ha.

Veľkosť areálu v Tatrách je 
menej ako 2000 ha.

Veľkosť areálu v Nízkych 
Tatrách je viac ako 1000 

ha.
Veľkosť areálu v Nízkych 
Tatrách je 500-1000 ha.

Veľkosť areálu v Nízkych 
Tatrách je menej ako 500 

ha.

1.4. areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20%.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu 

+20%.
Areál sa zmenšuje o viac 

ako 20%.

1.5. štruktúra 
populácie

Sexuálny index adultov je 
v prospech samíc (1MM: 

>1,5 FF max. 3 FF)
Sexuálny index adultov je 
v prospech samíc (1MM: 

>1-1,5FF)

Sexuálny index adultov 
nie je v prospech samíc 

(1MM:1 a menej FF, resp. 
> 3 FF )

1.6. natalita a 
mortalita

Podiel fertilných samíc 
>  80 %, priemerný počet 
mláďat na fertilnú samicu 

> 1,1 a priemerná mortalita 
ročných mláďat < 50 %.

Podiel fertilných samíc 
60-  80 %, priemerný 

počet mláďat na 
fertilnú samicu > 1-1,1 
a priemerná mortalita 

ročných mláďat je 50-80 
%.

Podiel fertilných samíc < 
60 %, priemerný počet 

mláďat na fertilnú samicu 
je 1,0 a priemerná 

mortalita ročných mláďat 
> 80 %.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. reprodukčný 
biotop

Alpínske, menej 
subalpínske a subniválne  

biotopy z nezapojenou 
kosodrevinou nad hornou 

hranicou lesa s možnosťou 
úkrytu, najmä alpínské 

lúky, bralá a skaly, 
čiastočne rozpojené 
porasty kosodreviny.

Prevládajú alpínske, 
menej subalpínske a 
subniválne  biotopy 

z nezapojenou 
kosodrevinou nad 

hornou hranicou lesa 
s možnosťou úkrytu, 
najmä alpínské lúky, 

bralá a skaly, čiastočne 
rozpojené porasty 

kosodreviny

Prevládajú iné ako 
alpínske, prípadne 

subalpínske a subniválne  
biotopy z nezapojenou 

kosodrevinou nad hornou 
hranicou lesa.

2.2. potravný biotop
Alpínske, menej 

subalpínske a subniválne  
biotopy, najmä alpínské 

lúky.

Prevládajú alpínske, 
prípadne subalpínske 
a subniválne  biotopy, 
najmä alpínské lúky.

Prevládajú iné ako 
alpínske, subalpínske 

alebo subniválne biotopy 
nad hornou hranicou lesa.

2.3. biotop 
významný počas 
zimovania

Výslnné a záveterné 
alpínske biotopy 

s nižšou vrstvou snehu a  
možnosťou úkrytov.

Prevládajú výslnné 
a záveterné alpínske 

biotopy s nižšou vrstvou 
snehu a  možnosťou 

úkrytov.

Nedostatok výslnných 
a záveterných alpínskych 
biotopov s nižšou vrstvou 

snehu a  možnosťou 
úkrytov.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Vyrušovanie 
a prenasledovanie 
druhu

Žiadne vyrušovanie 
v období ruje, rodenia 
mláďat, na zimných 
stanovištiach a na 

lokalitách výskytu samíc    
s  mláďatami. Intenzita 

letnej a zimnej návštevnosti 
dlhodobo nízka.

Nepatrné vyrušovanie 
v období ruje, 

rodenia mláďat a na 
lokalitách výskytu 

samíc s mláďatami. 
Intenzita letnej a zimnej 
návštevnosti dlhodobo 

priemerná.

Vyrušovanie v období 
ruje, rodenia mláďat, na 
zimných stanovištiach 
a na lokalitách výskytu 

samíc s malými 
mláďatami. Intenzita letnej 

a zimnej návštevnosti 
dlhodobo vysoká.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie a 
devastácia alpínskych, 

subniválnych  
a nezapojených 

subalpínskych biotopov.

Nepatrné narušenie a 
devastácia alpínskych, 

subniválnych  
a nezapojených 

subalpínskych biotopov, 
resp. kompenzácia 

podielu týchto biotopov.

Narušenie a 
devastácia alpínskych, 

subniválnych  
a nezapojených 

subalpínskych biotopov na 
rozlohe > 10 %.

3.3. biotop 
významný počas 
ruje a zimovania

Žiadne narušenie 
a likvidácia výslnných 

alpínskych, subniválnych 
a nezapojených  sub
alpínskych biotopov 

s nižšou vrstvou snehu, 
s možnosťou úkrytu.

Takmer žiadne (< 
10 %)  narušenie 

a likvidácia výslnných 
alpínskych, subniválnych 

a nezapojených  sub
alpínskych biotopov 

s nižšou vrstvou snehu, 
s možnosťou úkrytu, resp. 

kompenzácia podielu 
týchto biotopov.

Narušenie a likvidácia 
výslnných alpínskych, 
subniválnych a nezapo
jených  subalpínskych 

biotopov s nižšou vrstvou 
snehu, s možnosťou 

úkrytu na rozlohe > 10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Kontrola a zabezpečenie dodržiavania návštevného poriadku NP v areáloch kamzíka vrchovského 

tatranského, regulácia intenzity resp. zamedzenie antropických vplyvov v areáloch kamzíka: najmä 
bivakovanie po dolinách, neusmernená turistika, lyžovanie, horolezectvo, skialpinizmus, paragliding, 
lietanie, fotografovanie, pytliactvo.

• Prísny zákaz vstupu na lokality, ktoré predstavujú dôležité reprodukčné habitaty a habitaty významné 
počas zimy.

• Zlepšenie komunikácie a informovanosti návštevníkov NP, ktorí sa dostávajú do areálu kamzíka.
• Kontrola zdravotného stavu kamzíkov.
• Sledovanie a kontrola výskytu a početnosti predátorov v areáloch kamzíka a vyhodnotenie predácie 

kamzíka.
• Skvalitnie a zmodernizovanie metód a praktickej realizácie kontroly a vyhodnotenia stavu populácie, 

využívanie počítačovej a telemetrickej techniky a monitoring metódou GPS.
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4. Monitoring:
Priame a nepriame sledovanie podľa pobytových znakov vo voľnej prírode v oblasti výskytu, sledovanie areálu 
vizuálnym sledovaním a podľa pobytových znakov, kontrolné telemetrické sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponovali: Barbara Chovancová 
                    a Stanislav Ondruš

Názov druhu: zubor hrivnatý (Bison bonasus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Rad: Artiodactyla (párnokopytníkotvaré)
Čeľaď: Bovidae (turovité)
Rod: Bison (zubor)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Žije v Poľsku, na Kaukaze a malé populácie tiež v ďalších krajinách, predovšetkým na území 
bývalého Sovietskeho zväzu, na Kryme, v Kirgizsku, vo Švédsku a ďalších krajinách. Po vyhubení vo voľnej 
prírode v Poľsku v roku 1922 vznikla v nasledujúcom roku medzinárodná spoločnosť na záchranu zubra a vďaka 
kríženiu asi 50 jedincov zo zoologických záhrad sa obnovila populácia v Bialoveži, ale aj na ďalších miestach 
a po roku 1978 celosvetová populácia dosiahla počet 2000 jedincov, z toho 800 vo voľnej prírode.
- rozšírenie na Slovensku: Vyskytuje sa v trvalej chovnej zvernici v Topoľčiankach, zvieratá sú však výrazne 
domestikované a ohrozené príbuzenskou plemenitbou pretože základom chovu bolo 5 jedincov z Poľska 
a bývaleho Sovietskeho zväzu. Navyše prostredie zvernice je značne zdevastované vysokou hustotou. 
Pravidelne sa u nás v zime vyskytuje črieda na severovýchodnom Slovensku, ktorá prichádza z Poľska. V roku 
2004 bolo do tejto oblasti privezených 5 jedincov, následne vypustených do voľnej prírody.
Hlavné biotopy výskytu: Žije v alpínskom a subalpínskom pásme vysokých pohorí.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6b (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be3

3. Definovanie stavu:

Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie

Výskyt vo voľnej prírode 
v období rodenia mláďat.

Pravidelný výskyt vo 
voľnej prírode v období 
mimo rodenia mláďat.

Nepravidelný výskyt vo 
voľnej prírode v období 
mimo rodenia mláďat.

1.2. populačný trend
celoslovenský/na 
lokalite

Početnosť a výskyty 
stúpajú o viac ako 20%  

(výskyt vo voľnej prírode 
v období rodenia mláďat).

Početnosť a výskyty 
sú stabilné na úrovni 
prirodzenej fluktuácie 

so zmenami +20% 
(výskyt vo voľnej prírode 
v období mimo rodenia 

mláďat).

Len nepravidelný výskyt 
vo voľnej prírode v období 

mimo rodenia mláďat.

1.3. areál a areálový 
trend

Druh sa celoročne 
vyskytuje vo voľnej 

prírode.

Druh sa vyskytuje vo 
voľnej prírode pravidelne 

len v zimnom období.

Druh sa vyskytuje 
vo voľnej prírode len 

nepravidelne v zimnom 
období.

bi
ot

op 2.1. reprodukčný a 
potravný biotop

Početné listnaté 
a zmiešané lesy, 

predovšetkým mladšie 
porasty s bohatým 

podrastom a čistinami.

Prevládajú listnaté 
a zmiešané lesy, 

predovšetkým mladšie 
porasty s bohatým 

podrastom a čistinami.

Prevládajú iné ako 
listnaté a zmiešané lesy, 

predovšetkým staršie 
porasty bez podrastu a 

čistín.
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Kritéria hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C – 
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. vyrušovanie 
a prenasledovanie 
druhu

V prípade celoročného 
výskytu žiadne 
vyrušovanie.

V prípade celoročného 
výskytu žiadne 

vyrušovanie v období 
ruje a rodenia mláďat vo 

voľnej prírode.

Vyrušovanie 
prenasledovanie v období 

ruje a rodenia mláďat, 
odlov jedincov.

3.2. reprodukčný 
a potravný biotop

Žiadne narušenie 
a likvidácia početných 

listnatých a zmiešaných 
lesov hlavne mladších 
s bohatým podrastov 

a čistinami.

Takmer žiadne (< 10 %) 
narušenie a likvidácia 

listnatých a zmiešaných 
lesov, najmä mladších 
s bohatým podrastov 

a čistinami.

Narušenie a likvidácia 
vhodných biotopov na 

rozlohe > 10 %.

4. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
• Posúdiť populáciu v chove v Topoľčiankách, v existujúcom stave je nepriaznivá z hľadiska štruktúry, 

príbuzenskej plemenitby a straty plachosti. Prostredie, v ktorom žije je významne poškodené.
•  V prípade chovu dodržanie správnej vekovej a pohlavnej štruktúry, rozlohy zvernice a správnej štruktúry 

porastov, prísunu krmiva v zimných mesiacoch. Nevyhnutné bude občerstvenie krvi. 
• V prípade vytvorenia stabilnej populácie vo voľnej prírode bude nevyhnutné na jej udržanie pokračovať 

v realizácii programu starostlivosti.

5. Monitoring:
Priame a nepriame sledovanie podľa pobytových znakov vo voľnej prírode v oblasti výskytu a telemetrické 
sledovanie.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Pavel Hell
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Netopiere

Návrh definície FCS pre jednotlivé druhy netopierov vychádza z aktuálnych poznatkov o ich biológii, 
ekológií a rozšírení na Slovensku. Keďže novodobý výskum života netopierov tu má ešte len pomerne krátku 
históriu, predkladaný návrh je toho odrazom. Netopiere je možné podľa preferovaných úkrytov rozdeliť do troch 
hlavných ekologických skupín: 

(i) jaskynné (okrem jaskýň aj iné podzemné úkryty ako opustené banské štôlne, bunkre, pivnice  
a pod.), 

(ii) synantropné (najmä podkrovné priestory starších stavieb a škáry a dutiny v panelových budovách) 
a 

(iii) lesné. 
U väčšiny druhov je istá väčšia či menšia väzba na lesné prostredie (najmä ako lovného biotopu). V rôznom 

období roka jednotlivé druhy môžu byť nachádzané v inom prostredí. Podľa tohto delenia boli vybraté hodnotiace 
subkritériá, ktoré boli relatívne kvantifikované podľa miestnych pomerov, súčasných poznatkov a súčasných 
možností monitoringu (technických aj personálnych). Časť z nich však zatiaľ ostala v rovine neznámej. Pri 
pohľade na definície jednotlivých druhov je výrazný rozdiel v stave poznania u skupiny lesných druhov (najmä 
druhy využívajúce stromové dutiny) a aj u iných druhov pri kritériu ich lovných biotopov (väčšina druhov).

Predložený návrh definície FCS iba je prvým krokom a je potrebný ďalší výskum pre poznanie ekologických 
nárokov tejto ohrozenej skupiny živočíchov v unikátnych biotopoch západokarpatskej a panónskej oblasti na 
Slovensku.

Peter Kaňuch 
vedúci tímu pre netopiere

Názov druhu: podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
Rod: Rhinolophus (podkovár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktické rozšírenie, mierne pásmo Eurázie.
- rozšírenie na Slovensku: Najmä južná časť Slovenska. Pravidelné nálezy aj mimo hlavného územia 
v severnejších častiach krajiny, zvlášť v zimnom období.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté lesy, lesostepi, otvorená lesná a pasienková krajina, sady, v blízkosti 
vidieckych sídel a podzemných úkrytov Rozmnožovacie kolónie v podkroviach budov, zimoviská v teplých 
jaskyniach, štôlňach a pivniciach.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E
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2. Definovanie stavu:

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Prítomnosť rozmnožovacej 
kolónie (niekoľko desiatok 

samíc)

Pravidelný výskyt druhu v 
území

Dokladovaná prítomnosť 
druhu raz za 2 roky

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov

Kolísanie početnosti v 
rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť 
počas 6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop

Mozaikovitá krajina (lesy, 
pasienky, vidiecke sídla, 

sady) prepojená koridormi 
s úkrytmi

Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť podzemných 
priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp.  pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované 
uzatváranie vhodných 

podkrovných priestorov, 
chemické ošetrovanie 

trámov

Lovných biotopov Žiadne Neznáme
Odlesnenie, chemizácia, 

prerušenie koridorov 
medzi úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov do podzemných 

úkrytov, degradácia 
biotopu, zavážanie 
odpadom (štôlne), 

usmrcovanie jedincov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením

Spracovali: 
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Názov druhu: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
Rod: Rhinolophus (podkovár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Hlavne západná Palearktická oblasť.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh. Viac v pahorkatinách a stredne položenej vrchovitej 
krajine, vystupuje však aj do vyšších horských polôh. Rozsiahlym nížinným oblastiam sa vyhýba.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté lesy, lesostepi, otvorená lesná a pasienková krajina, sady, v blízkosti 
vidieckych sídel a podzemných úkrytov. Rozmnožovacie kolónie v podkrovných a podzemných priestoroch 
budov, zimoviská v teplých jaskyniach, štôlňach a pivniciach.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Prítomnosť rozmnožovacej 

kolónie so stabilným 
počtom

Prítomnosť rozmnožovacej  
kolónie

Ojedinelé nálezy jedincov, 
bez zistenia rozmnožovania

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Stabilná početnosť v rámci 
6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných 

a podzemných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
a podzemné úkryty, bez 

osobitného zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných letných úkrytov

Lovný biotop

Mozaikovitá krajina (lesy, 
pasienky, vidiecke sídla, 

sady) prepojená koridormi 
s úkrytmi

Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť podzemných 
priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov

Žiadne zásahy do 
letných úkrytov, resp. 
ich pravidelná údržba 

a čistenie 

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných a 

podzemných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných letných úkrytov, 

chemické ošetrovanie 
trámov v podkroviach

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov do podzemných 

úkrytov, degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 
(štôlne), pravidelné 

vyrušovanie, usmrcovanie 
jedincov

3.  Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 
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rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 

Názov druhu: podkovár južný (Rhinolophus euryale)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
Rod: Rhinolophus (podkovár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktické rozšírenie. Južná Európa, severná Afrika, blízky východ.
- rozšírenie na Slovensku: Juhovýchodná časť Slovenska (oblasť Slovenského krasu). Ohraničený výskyt 
v rámci Európy, predstavujúci izolovanú populáciu v rámci areálu druhu.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté lesy, lesostepi, otvorená lesná a pasienková krajina, v blízkosti vidieckych 
sídel, sady. Druh sa rozmnožuje v podzemných (najmä jaskyne) a podkrovných priestoroch. Zimoviská 
v teplých jaskyniach a štôlňach.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status Prítomnosť rozmnožovacej 
kolónie

Pravidelne 
(každoročne) 
dokladovaná 

prítomnosť druhu

Dokladovaná prítomnosť druhu 
raz za 3 roky

Početnosť na 
zimoviskách

Stabilná početnosť v rámci 
6-tich rokov

Kolísanie početnosti v 
rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero mikroklimaticky 
vhodných a zabezpečených  

podzemných 
a podkrovných úkrytov

Vhodné podzemné a 
podkrovné úkryty

Zanikanie v minulosti 
využívaných úkrytov

Lovný biotop
Mozaikovitá krajina (lesy, 
pasienky, vidiecke sídla, 

sady) prepojená koridormi 
s úkrytmi

Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť 
podzemných 
priestorov na 

zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Žiadne zásahy do letných 
úkrytov Neznáme

Zarastanie vletových otvorov 
do podzemných úkrytov, 

degradácia biotopu, zavážanie 
odpadom (štôlne), usmrcovanie 

jedincov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových otvorov 
do podzemných úkrytov, 

degradácia biotopu, zavážanie 
odpadom, usmrcovanie 

jedincov
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana podzemných priestorov pred degradáciou, nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 

Názov druhu: netopier veľký (Myotis myotis)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západná Eurázia, blízky východ, severná Afrika.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh. Jeden z najčastejšie nachádzaných druhov na celom 
území. Hlavne v pahorkatinách. 
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na podkrovné priestory, vzácnejšie aj na 
podzemné priestory. Loviská v rôznych lesoch. 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Prítomnosť rozmnožovacej 

kolónie so stabilným 
počtom

Prítomnosť rozmnožovacej 
kolónie

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt  druhu, 
bez zistenia rozmnožovania

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Stabilná početnosť v rámci 
6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop Lesná krajina, prepojená 
koridormi s úkrytmi Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť podzemných 
priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp.  pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov do podzemných 

úkrytov, degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 

(štôlne), usmrcovanie 
jedincov
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3.  Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením 

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 

Názov druhu: netopier Blythov (Myotis blythii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktické. Južná Európa a Ázia.
- rozšírenie na Slovensku: Najmä juhovýchodná a východná časť Slovenska (reprodukčné kolónie, často 
miešané s Myotis myotis). Nálezy však z celého územia. Druh dosahuje na Slovensku svoju severnú hranicu 
rozšírenia.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na podkrovné priestory. Loviská na otvorených 
priestoroch (pasienky, trávnaté porasty) a v rôznych lesoch. 
Status ohrozenosti druhu: LR:cd 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a 

Status 
Prítomnosť rozmnožovacej 

kolónie (alebo odchyt 
kojacích samíc, juvenilov)

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaná prítomnosť 

druhu

Dokladovaná prítomnosť 
druhu raz za 2 roky

Prítomnosť na 
zimoviskách 

(jesenné 
odchyty pred 

úkrytmi)

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky 
(bez ohľadu na počet 

jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 roky 
(bez ohľadu na počet jedincov)

bi
ot

op Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

bi
ot

op

Lovný biotop Pasienkové a lúčne biotopy 
a lesná krajina, koridory Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť 
podzemných priestorov 

na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp.  pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované 
rekonštrukcie 

podkrovných priestorov 
so zachovaním 

pôvodného úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov do podzemných 

úkrytov, degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom (štôlne), 

usmrcovanie jedincov

3.  Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� identifikácia koridorov spájajúcich úkryty a loviská (zabezpečenie ich ochrany)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením 

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: netopier Bechsteinov (Myotis bechsteinii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západná a centrálny Európa, malá Ázia.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne široko rozšírený druh v lesnom prostredí. Typický v dubovom 
a bukovom vegetačnom stupni. Doklady reprodukcie aj z vyšších horských polôh. 
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví v lesoch. Pravdepodobne celoročne využíva stromové dutiny ako 
reprodukčné a aj zimné úkryty (v malých počtoch zimuje aj v podzemných úkrytoch). Typický lesný druh, 
s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 

Pravidelne (každoročne) 
dokladované 

rozmnožovanie druhu 
(kojace samice, juvenily)

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt druhu, 
bez zistenia rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky

Prítomnosť na 
podzemných 
zimoviskách

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Bohato štruktúrované 

lesy so staršími vekovými 
štádiami

Neznáme Neznáme

Zimovisko Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� obmedzenie veľkoplošnej aplikácie pesticídov na lesných porastoch (najmä v reprodukčnom období)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: netopier riasnatý (Myotis nattereri)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa až po Ural, Blízky Východ, severozápadná Afrika.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne široko rozšírený druh v lesnom prostredí.
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví v lesoch, tiež nad vodnými plochami. Pravdepodobne celoročne využíva 
stromové dutiny ako reprodukčné a aj zimné úkryty (v malých počtoch zimuje aj v podzemných úkrytoch). 
Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky

Prítomnosť na 
podzemných 
zimoviskách

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Bohato štruktúrované 

lesy so staršími vekovými 
štádiami (?)

Neznáme Neznáme

Zimovisko Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch a parkoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� obmedzenie veľkoplošnej aplikácie pesticídov na lesných porastoch (najmä v reprodukčnom období)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: netopier brvitý (Myotis emarginatus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa, juhozápadná a centrálna Ázia, severná Afrika.
- rozšírenie na Slovensku: Najmä južná a východná časť Slovenska. Občasné nálezy mimo hlavného územia 
v severnejších a západnejších častiach krajiny, predovšetkým v zimnom období.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorená lesná a pasienková krajina, sady, v blízkosti vidieckych sídel. Rozmnožovacie 
kolónie v podkroviach budov, zimoviská v teplých jaskyniach, štôlňach a pivniciach.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status Prítomnosť rozmnožovacej  
kolónie

Pravidelne (každoročne) 
dokladované 

rozmnožovanie druhu 
(kojace samice, juvenily)

Ojedinelé nálezy jedincov, 
bez zistenia rozmnožovania

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Stabilná početnosť v rámci 
6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop Otvorená lesná 
a pasienková krajina, sady Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou

Prítomnosť podzemných 
priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp.  pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 

(štôlne), usmrcovanie 
jedincov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� obmedzenie vstupu do priestorov s výskytom reprodukčných kolónií 
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením 

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: netopier fúzatý (Myotis mystacinus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Najmä Palearktická oblasť.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh v lesnom prostredí od nížin po vysokohorské polohy.
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví v lesoch (typicky nad lesnými cestami). Letné (reprodukčné) úkryty najmä 
v rôznych lesných stavbách (chaty, posedy). Na zimoviskách jednotlivo (spolu s M. brandtii vytvára významnú 
zimnú kolóniu v Dobšinskej ľadovej jaskyni). Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky

Prítomnosť na 
zimoviskách 

(jesenné 
odchyty pred 

úkrytmi)

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Prítomnosť vhodných 
úkrytov v budovách (aj 

stromové dutiny?)

Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Neznáme

Lovných 
biotopov

Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 
hospodárstvo

Zimovísk
Neznáme Neznáme Neznáme

4. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana a zabezpečenie známych reprodukčných kolónií
� ochrana zimovísk s pravidelným výskytom väčšieho počtu exemplárov
� neznáme

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: netopier Brandtov (Myotis brandtii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť, Eurázia.
- rozšírenie na Slovensku: Druh rozšírený v lesoch od  nížin po horské lesy.
Hlavné biotopy výskytu: Letné úkryty najmä v rôznych lesných stavbách (chaty, posedy) a pravdepodobne 
aj v stromových dutinách. Na zimoviskách jednotlivo (spolu s M. mystacinus vytvára významnú zimnú kolóniu 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni). Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky

Prítomnosť na 
zimoviskách 

(jesenné 
odchyty pred 

úkrytmi)

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Prítomnosť vhodných 
úkrytov v budovách 
(stromové dutiny?)

Neznáme Neznáme

Lovný biotop Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Neznáme

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana a zabezpečenie známych (početných) reprodukčných kolónií
� ochrana zimovísk s pravidelným výskytom väčšieho počtu exemplárov
� neznáme

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: netopier vodný (Myotis daubentonii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západná Európa až východná Sibír a juhovýchodná Ázia.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh vo všetkých polohách od nížin do cca 1500 m n. m (podmienka 
dostupnosti vodných plôch a tokov).
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví typicky nad vodnými plochami a pozdĺž vodných tokov. Pravdepodobne 
celoročne využíva stromové dutiny ako reprodukčné a aj zimné úkryty (v malých počtoch zimuje aj v podzemných 
úkrytoch). Typický stromový druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky

Prítomnosť na 
podzemných 
zimoviskách

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Krajina s dostatkom 

vodných plôch, zachovalé 
brehové porasty

Neznáme Neznáme

Zimovisko Dostatok stromových dutín 
(?) Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme

Regulácia vodných tokov 
(výruby), chemické postreky 

proti hmyzu (komáre)

Zimovísk Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami 
(?)

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch a parkoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� obmedzenie veľkoplošnej aplikácie pesticídov na vodných plochách (najmä v reprodukčnom období)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: netopier pobrežný (Myotis dasycneme)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Myotis (netopier)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť po centrálnu Sibír.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne sa druh vyskytuje najmä v centrálnej a východnej časti územia. Je 
možný jeho výskyt aj v iných oblastiach Slovenska (podmienka dostupnosti väčších vodných plôch a tokov).
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví typicky nad vodnými plochami a pozdĺž vodných tokov. Zo Slovenska bola 
známa jediná reprodukčná kolónia v podkroví. V malých počtoch zimuje v podzemných úkrytoch. Nedostatok 
údajov.
Status ohrozenosti druhu: VU 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt druhu

Doklad výskytu druhu raz 
za  2 roky

Žiadny nález za viac ako 2 
roky

Prítomnosť na 
zimoviskách

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Žiadny nález za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Neznáme Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Krajina s dostatkom 

vodných plôch
Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Neznáme Neznáme Neznáme

Lovných 
biotopov

Neznáme Neznáme Regulácia vodných tokov 
(výruby), chemické postreky 

proti hmyzu (komáre)

Zimovísk
Neznáme Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu
� obmedzenie veľkoplošnej aplikácie pesticídov na vodných plochách (najmä v reprodukčnom období)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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530

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

Názov druhu: večernica tmavá (Vespertilio murinus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Vespertilio (večernica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne druh rozšírený najmä v horskom lesnom prostredí (územie 
Slovenska nepatrí do hlavného areálu rozmnožovania druhu).
Hlavné biotopy výskytu: Letné úkryty najmä v rôznych lesných stavbách (chaty, posedy) a skalných 
puklinách. V jesennom a zimnom období nachádzaný v mestách (panelové budovy vo väčšine väčších miest). 
Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladovaný výskyt druhu 
v letnom období

Ojedinelé nálezy jedincov 
v letnom období

Žiadny nález za 6 rokov 
v letnom období

bi
ot

op

Úkryt
Prítomnosť vhodných 
úkrytov (lesné budovy, 

skalné pukliny)
Neznáme Neznáme

Lovný biotop Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Neznáme

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana a zabezpečenie známych letných úkrytov zoskupení netopierov
� neznáme

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: večernica pozdná (Eptesicus serotinus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Eptesicus (večernica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa, severná Afrika, blízky východ, centrálna a východná Ázia.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh. Bežne nachádzaný druh na celom území. Hlavne v nížinách 
a pahorkatinách v blízkosti ľudských obydlí.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na podkrovné priestory. Loviská v intravilánoch, 
okraje porastov a ciest, v parkovej a lesnej krajine. Zimoviská takmer neznáme (zväčša jednotlivé exempláre 
nachádzané ukryté v skalných štrbinách v podzemných priestoroch).
Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status Prítomnosť 
rozmnožovacích kolónií

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt druhu

Ojedinelé nálezy jedincov, 
raz za 2 roky

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop Krajina s pestrými habitatmi Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp.  pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme Neznáme

Zimovísk Žiadne Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� údržba podkrovných priestorov (sakrálne stavby), čistenie od guána
� zabezpečenie úkrytov proti predátorom (mačky, kuny)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: večernica severská (Eptesicus nilssonii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Eptesicus (večernica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť, od centrálnej Európy až po Japonsko.
- rozšírenie na Slovensku: Druh rozšírený v horskom lesnom prostredí.
Hlavné biotopy výskytu: Letné úkryty najmä v rôznych lesných stavbách (chaty, posedy). Zimné úkryty zriedka 
v podzemných priestoroch, inak neznáme. Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A B C
dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu 

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania
Ojedinelé nálezy jedincov

Prítomnosť na 
zimoviskách

Každoročné nálezy (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Nálezy raz za 2 roky (bez 
ohľadu na počet jedincov)

Žiadny nález za viac ako 2 
roky (bez ohľadu na počet 

jedincov)

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Prítomnosť vhodných 
úkrytov Neznáme Neznáme

Lovný biotop Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Neznáme

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Neznáme

4. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana a zabezpečenie známych kolónií
� neznáme

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Pipistrellus (večernica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť, väčšina Európy a niektoré časti juhozápadnej Ázie a severná Afrika.
- rozšírenie na Slovensku: Druh rozšírený na celom území. V blízkosti ľudských obydlí.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na ľudské obydlia (štrbiny a úzke podstrešné, 
fasádové priestory). Loviská v intravilánoch, okraje porastov a ciest, v parkovej a lesnej krajine. Zimoviská 
v podzemných úkrytoch (niekoľko mnohopočetných zoskupení) a v skalných štrbinách.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu 

Pravidelné (každoročné) 
nálezy jedincov, bez 

zistenia rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
(raz za 2 roky), bez zistenia 

rozmnožovania

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov

Kolísajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť počas 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
antropických úkrytov Neznáme Zanikanie v minulosti 

využívaných úkrytov

Lovný biotop Krajina s pestrými habitatmi Neznáme Neznáme

Zimovisko Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov

Žiadne negatívne zásahy 
do letných úkrytov, resp. 

kontrolované rekonštrukcie 
priestorov so zachovaním 

pôvodného úkrytu

Kontrolované rekonštrukcie 
priestorov bez zachovania 

pôvodného úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
úkrytov aj vhodných 
priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme Neznáme

Zimovísk Žiadne Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana a zabezpečenie známych kolónií
� v prípade rekonštrukcií priestorov s úkrytmi zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� prísna ochrana zimovísk s vysokým počtom zimujúcich netopierov
� ochrana zimovísk s pravidelným výskytom väčšieho počtu exemplárov
� ochrana jedincov na lokalitách poskytujúcich každoročný úkryt v čase jesenných invázií

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: večernica parková (Pipistrellus nathusii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Pipistrellus (večernica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európa, malá Ázia, Kaukaz.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne sa druh vyskytuje najmä v nižších polohách východného 
a západného Slovenska, častejšie počas obdobia jarnej a jesennej migrácie (územie Slovenska nepatrí do 
hlavného areálu rozmnožovania druhu).
Hlavné biotopy výskytu: Ako úkryty pravdepodobne využíva najmä stromové dutiny alebo na reprodukciu aj 
budovy. Typicky nachádzaný v blízkosti vodných plôch. Nedostatok údajov.
Status ohrozenosti druhu: DD 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu raz za 2 roky

Ojedinelé nálezy jedincov za 
viac ako 2 roky

bi
ot

op Letný úkryt Dostatok stromových dutín 
(?) Neznáme Neznáme

Lovný biotop Zachovalé lužné lesy 
a brehové porasty (?) Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

Zimovísk Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch
� v prípade nálezu kolónie v stromovej dutine zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� ochrana reprodukčných kolónií v budovách

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Nyctalus (raniak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Väčšina Európy a Ázie. Údaje tiež z Číny a Afriky
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh v lesnom aj v urbánnom prostredí na celom území krajiny. 
Pravdepodobne sa vyhýba najvyšším polohám. Územie Slovenska nepatrí do hlavného areálu rozmnožovania 
druhu (rozmnožovanie dokázané zatiaľ iba z jednej lokality a pravdepodobne možné iba v izolovaných 
populáciách na juhu Slovenska).
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví nad lesnou aj otvorenou krajinou a vodnými plochami. Celoročne využíva 
stromové dutiny, ktoré slúžia aj ako zimné úkryty (tiež aj skalné pukliny). Najmä migrujúci jedinci (na jar a v jeseni) 
využívajú panelové budovy ako úkryty počas párenia a na zimovanie. Typický lesný druh, ktorý v súčasnosti 
synurbanizuje („sídliskový netopier“).
Status ohrozenosti druhu: LR:lc 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status 

Pravidelne (každoročne) 
dokladované nálezy 
stromových kolónií

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaný výskyt druhu

Sporadicky dokladovaný 
výskyt druhu raz za 2 roky

bi
ot

op

Letný úkryt 
Dostatok starých dutých 

stromov 
Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Bohato štruktúrovaná 

krajina, lúky, vodné plochy, 
lesné porasty

Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Žiadne zásahy do úkrytov Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov

Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovísk

Žiadne zásahy do úkrytov, 
resp.  kontrolované 

rekonštrukcie panelových 
budov so zachovaním 

pôvodných alebo tvorbou 
náhradných úkrytov

Kontrolované rekonštrukcie 
panelových budov s 

kolóniami, bez zachovania 
úkrytov

Výrub stromov s dutinami. 
Nekontrolované 

rekonštrukcie panelových 
budov s kolóniami a fyzická 

likvidácia zimujúcich 
jedincov v panelových 

budovách

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� kontrolované rekonštrukcie panelových budov so zachovaním pôvodných alebo tvorbou náhradných 

úkrytov

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: raniak stromový (Nyctalus leisleri)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Nyctalus (raniak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Západná Európa až juhozápadná Ázia, severozápadná Afrika.
- rozšírenie na Slovensku: Široko rozšírený druh v lesnom prostredí. Doklady reprodukcie ako z nižších, tak aj 
z vyšších horských polôh na Slovensku. Územím Slovenska migrujú severné populácie druhu.
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví nad lesnou aj otvorenou krajinou a vodnými plochami. Ako úkryt využíva 
výlučne stromové dutiny. Na rozdiel od reprodukčných kolónií, zimné úkryty z územia Slovenska nie sú známe. 
Typický lesný druh, s nedostatkom údajov.
Status ohrozenosti druhu: DD
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne  dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania

Ojedinelé nálezy jedincov 
raz za 2 roky 

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop Dostatok stromových dutín Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Bohato štruktúrovaná lesná 
krajina s lúkami a vodnými 

plochami 
Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Intenzívne lesné 

hospodárstvo

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� obmedzenie veľkoplošnej aplikácie pesticídov na lesných porastoch (najmä v reprodukčnom období)

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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537

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Nyctalus (raniak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť, južná Európa, rozptýlený areál.
- rozšírenie na Slovensku: Dva odchytené jedince na území Slovenska (plus doplnkové údaje z vývržkov).
Hlavné biotopy výskytu: Neznáme. Pravdepodobne ako ostatné druhy z rodu Nyctalus.
Status ohrozenosti druhu: DD 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a

Status Dokladovaný výskyt druhu 
raz za 6 rokov Neznáme Neznáme

bi
ot

op

Lovný biotop Neznáme Neznáme Neznáme

oh
ro

ze
ni

a Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub stromov s dutinami

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Neznáme

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: ucháč svetlý (Plecotus auritus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Plecotus (ucháč)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktická oblasť, Eurázia.
- rozšírenie na Slovensku: Druh rozšírený najmä v stredných a vyšších polohách Slovenska. Často nachádzaný 
druh na veľkej časti územia. Hlavné zimné úkryty vzhľadom na malý počet nájdených jedincov v podzemných 
úkrytoch sú neznáme.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na podkrovné priestory, najmä lesné stavby 
(pravdepodobne aj stromové dutiny). Vyžaduje blízkosť lesných porastov ako lovísk. 
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu:

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status Prítomnosť 
rozmnožovacích kolónií

Pravidelne (každoročne) 
dokladované 

rozmnožovanie druhu

Ojedinelé nálezy jedincov, 
bez zistenia rozmnožovania 

raz za 2 roky

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov

Kolísajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť v rámci 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty, bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop Lesná krajina, prepojená 
koridormi s úkrytmi Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská, 
dostatok stromových dutín

Dostatok možností na 
zimovanie (skalné pukliny, 

duté stromy)
Neznáme

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov
Žiadne zásahy do letných 
úkrytov, resp. pravidelná 

údržba a čistenie podkroví

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov,  výrub 

dutých stromov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 

(štôlne), usmrcovanie 
jedincov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� zachovanie vhodných podkrovných priestorov s letnými reprodukčnými kolóniami (lesné chaty)
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana zimovísk s každoročným výskytom väčšieho počtu exemplárov

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: ucháč sivý (Plecotus austriacus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Plecotus (ucháč)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Väčšina územia Európy okrem Škandinávie, Mongolsko, západná Čína.
- rozšírenie na Slovensku: Druh rozšírený najmä v nižších a stredných polohách Slovenska. Často nachádzaný 
druh na veľkej časti územia najmä v letnom (v zimnom období len ojedinelé nálezy). V menej zalesnených 
územiach patrí spolu s Eptesicus serotinus medzi najbežnejšie synantropné druhy.
Hlavné biotopy výskytu: Reprodukčné kolónie sú viazané na podkrovné priestory. Loví v záhradách, parkoch 
a v otvorenej krajine, kde sa najčastejšie vyskytuje. 
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu:

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status Prítomnosť 
rozmnožovacích kolónií

Pravidelne (každoročne) 
dokladované 

rozmnožovanie druhu

Ojedinelé nálezy jedincov, 
bez zistenia rozmnožovania 

raz za 2 roky

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov
Kolísajúca početnosť v 

rámci 6-tich rokov
Klesajúca početnosť v rámci 

6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero vhodných  
podkrovných úkrytov 
zabezpečených proti 

predátorom

Vhodné podkrovné 
úkryty bez osobitného 

zabezpečenia

Zanikanie v minulosti 
využívaných podkrovných 

priestorov

Lovný biotop
Bohato štruktúrovaná 

krajina, extenzívne 
obhospodarovaná

Neznáme Neznáme

Zimovisko Zabezpečené zimoviská 
(pivnice, štôlne)

Dostatok možností na 
zimovanie Neznáme

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Žiadne zásahy do letných 
úkrytov

Kontrolované rekonštrukcie 
podkrovných priestorov so 
zachovaním pôvodného 

úkrytu

Nekontrolované uzatváranie 
vhodných podkrovných 

priestorov, chemické 
ošetrovanie trámov, výrub 

stromov s kolóniami

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Intenzívne 
poľnohospodárstvo, 

chemizácia, odstraňovanie 
rozptýlenej zelene

Zimovísk Žiadne Neznáme
Degradácia biotopu, 

zavážanie odpadom (štôlne, 
pivnice), usmrcovanie 

jedincov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� zachovanie vhodných podkrovných priestorov
� v prípade rekonštrukcií podkrovných priestorov zabezpečiť odborný dozor (vhodná ročná doba 

rekonštrukcie, ponechanie vletových otvorov, chemické ošetrovanie trámov...)
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana zimovísk s každoročným výskytom väčšieho počtu exemplárov

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

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

Názov druhu: uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Barbastella (uchaňa)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Sever Ibérijského polostrova až Kaukaz, južná Škandinávia až mediteránna oblasť.
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne široko rozšírený druh v lesnom prostredí. Nepriame doklady 
reprodukcie najmä zo stredných polôh s výskytom lesov. 
Hlavné biotopy výskytu: Druh loví nad lesnými porastami a pozdĺž okrajov lesa. Pravdepodobne celoročne 
využíva štrbiny pod kôrou stromov (stromové dutiny?) ako reprodukčné (zatiaľ na Slovensku priamo 
nedokladované) a aj zimné úkryty (niekoľko nálezov jedincov). Často zimuje v podzemných úkrytoch, na 
niektorých lokalitách vytvára početné zoskupenia. Typický lesný druh, s nedostatkom údajov z letného 
obdobia.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD4, Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status 
Pravidelne (každoročne) 

dokladované 
rozmnožovanie druhu

Pravidelne dokladovaný 
výskyt druhu, bez zistenia 

rozmnožovania
Ojedinelé nálezy jedincov 

raz za 2 roky

Početnosť na 
podzemných 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov
Kolísajúca početnosť v 

rámci 6-tich rokov
Klesajúca početnosť v rámci 

6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Dostatok stromových dutín 
a iných úkrytov (pod kôrou) Neznáme Neznáme

Lovný biotop
Bohato štruktúrované 

lesy so staršími vekovými 
štádiami (?)

Neznáme Neznáme

Zimovisko
Zabezpečené zimoviská 
(štôlne), dostatok starých 

odumretých stromov
Neznáme

Nevhodné, antropicky 
atakované podzemné 

priestory, lesy bez štádia 
rozpadu

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Neznáme Neznáme Výrub starých odumretých 
stromov

Lovných 
biotopov Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových otvorov 
do podzemných úkrytov,  

degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 

(štôlne), vyrušovanie a 
usmrcovanie jedincov, výrub 

stromov s kolóniami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ponechávanie stromov s dutinami v lesných porastoch
� v prípade nálezu kolónie zabezpečiť ochranu okolitého porastu
� v blízkosti významných kolónií zamedzenie aplikácie pesticídov na lovných biotopoch
� ochrana významných podzemných priestorov pred nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii)

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

Trieda: Mammalia (cicavce)
Čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
Rod: Miniopterus (lietavec)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Starý svet, tropický a subtropický región, južná Eurázia, Afrika, Austrália.
- rozšírenie na Slovensku: V súčasnosti známa reprodukcia druhu iba z juhovýchodnej časti Slovenska (oblasť 
Slovenského krasu). Izolované výskyty sú alebo boli známe v rámci širšieho územia krajiny, avšak na malom 
počte lokalít.
Hlavné biotopy výskytu: Neznáme, pravdepodobne lesná krajina. Druh sa rozmnožuje a zimuje výlučne 
v podzemných priestoroch (jaskyne a štôlne).
Status ohrozenosti druhu: CR 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 6a (24/2003 Z.z.), HD2, HD4, Be2, Bo2, E

2. Definovanie stavu: 

Kritériá 
hodnotenia

PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV
A B C

dobrý priemerný  nepriaznivý 

po
pu

lá
ci

a Status Prítomnosť rozmnožovacej 
kolónie

Pravidelne (každoročne) 
dokladovaná prítomnosť 

druhu

Dokladovaná prítomnosť 
druhu raz za 2 roky

Početnosť na 
zimoviskách

Narastajúca alebo stabilná 
početnosť v rámci 6-tich 

rokov

Kolísajúca početnosť v 
rámci 6-tich rokov

Klesajúca početnosť v rámci 
6-tich rokov

bi
ot

op

Reprodukčný 
biotop

Viacero mikroklimaticky 
vhodných a zabezpečených  

podzemných úkrytov
Vhodné podzemné úkryty Zanikanie v minulosti 

využívaných úkrytov

Lovný biotop Neznáme Neznáme Neznáme

Zimovisko
Zabezpečené zimoviská 
s vhodnou mikroklímou a 
veľkým vletovým otvorom

Prítomnosť podzemných 
priestorov na zimovanie

Mikroklimaticky nevhodné, 
antropicky atakované 
podzemné priestory 

oh
ro

ze
ni

a

Letných úkrytov Žiadne zásahy do letných 
úkrytov Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov do podzemných 

úkrytov, degradácia biotopu, 
zavážanie odpadom 

(štôlne), usmrcovanie 
jedincov

Lovných 
biotopov Žiadne Neznáme

Odlesnenie, chemizácia, 
prerušenie koridorov medzi 

úkrytmi a loviskami

Zimovísk Žiadne Neznáme

Zarastanie vletových 
otvorov, príp. nevhodné 

uzatvorenie podzemných 
úkrytov, degradácia biotopu, 

zavážanie odpadom, 
usmrcovanie jedincov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
� ochrana podzemných priestorov pred degradáciou, nelegálnym vstupom a rušením netopierov
� údržba vletových otvorov do podzemných priestorov pred sukcesiou a zavalením

Spracovali:
Peter Kaňuch, Martin Ceľuch, Blanka Lehotská, 
Štefan Matis & Štefan Danko

Oponoval: Marcel Uhrin 
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542

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

Vtáky

Potreba dosiahnutia a udržania priaznivého stavu ochrany sa vzťahuje aj na vtáky a je nepriamo definovaná 
článkom 2. smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Termín priaznivý stav sa síce v smernici 
o vtákoch nevyskytuje, ale na základe  výkladov Európskeho súdneho dvora a dokumentov Európskej komisie 
sa dajú považovať ustanovenia článku 2. smernice za zhodné s cieľom zachovania priaznivého stavu druhu.

Prístup v ktorom sa definuje cieľový stav ochrany vtáčích druhov v rámci územnej ochrany  je na Slovensku 
nový. Navyše, aj na úrovni Európskej únie sa koncept priaznivého stavu ešte len rozpracúva a aj to len na 
úrovni biogeografických oblastí, alebo národných populácií vtákov. Máloktorý členský štát EÚ pracuje na 
definovaní priaznivých stavov ochrany vtákov na úrovni území. Preto nie je možné definície priaznivých stavov 
jednotlivých druhov vtákov uvedené v tejto publikácii považovať za konečné. Predpokladáme, že v blízkej 
budúcnosti príde k ich aktualizácii, aj na základe rozhodnutia Európskej komisie o formáte reportovania, ale 
aj na základe skúseností s aplikácie konceptu priaznivého stavu v praxi. Zatiaľ je nedostatočne vyriešená 
problematika definovania cieľových populácií druhov v priaznivom stave, otázka sledovania vplyvu ohrozujúcich 
faktorov, možnosť riešenia konfliktov medzi biotopovými požiadavkami jednotlivých druhov alebo skupín 
a vyhodnocovania jednotlivých navzájom pôsobiacich subkritérií a kritérií.

Definície priaznivých stavov boli na Slovensku spracované pre tie druhy vtákov, pre ktoré boli v rámci 
prípravy sústavy Natura 2000 identifikované chránené vtáčie územia. Sú medzi nimi teda druhy z prílohy I 
smernice o vtákoch, ktoré sa pravidelne vyskytujú na Slovensku a migrujúce druhy vtákov, pre ktoré boli územia 
identifikované na základe článku 4.2 smernice v zmysle prijatých kritérií. 

Kvôli relatívne vysokému počtu druhov vtákov, pre ktoré bolo potrebné priaznivý stav definovať a  rozdielom 
v ich ekológii a biológii bolo potrebné osloviť viacerých odborníkov na jednotlivé skupiny alebo druhy. Spolu sa 
do prípravy zapojilo 20 ornitológov vrátane oponentov.

Z organizačného hľadiska prebiehala príprava priaznivých stavov v rámci niekoľkých krokov. Počas 
viacerých stretnutí pracovného tímu pre vtáky sa hľadala najskôr najvhodnejšia forma definície priaznivého 
stavu, diskutovalo sa vyhodnocovanie a spracovali sa príklady priaznivých stavov modelových druhov. Keďže, 
problematika definície priaznivého stavu je stále vo vývoji, vzor pre dokumenty priaznivého stavu sa v procese 
prípravy viac krát zmenil. Následne sa pristúpilo k definovaniu priaznivých stavov ochrany jednotlivých druhov. 
Spracované dokumenty boli posúdené oponentami a pripomienky boli zapracované. 

Keďže dokumenty majú slúžiť ako podklady pre spracovanie programov starostlivosti pre územia Natura 
2000 je žiadúce, aby sa jednotlivý pracovníci ŠOP SR, alebo ďalší zainteresovaní obrátili v prípade otázok na 
spracovateľa dokumentu alebo na Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku.

       Rastislav Rybanič
       vedúci tímu pre vtáky
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: volavka purpurová (Ardea purpurea)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Ardea (volavka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Indoafrický typ rozšírenia. Druh sa vyskytuje v južnej palearktickej, orientálnej a etiópskej 
oblasti. V Európe hniezdi nesúvislo od juhovýchodnej časti Portugalska po Kaspické more, najsevernejšie 
pomerne izolovane v Holandsku. Európske populácie zimujú južne od Sahary.
- rozšírenie na Slovensku: V súčasnosti je pravidelným hniezdiskom len juhovýchodná časť Východoslovenskej 
nížiny a  oblasť rybničnej sústavy pri Sennom. Mimo tohto územia sú údaje poukazujúce na možné hniezdenie 
len z južnej časti západného Slovenska .  
Hlavné biotopy výskytu: Obýva výhradne rozsiahlejšie močiare, mŕtve ramená a rybníky s dostatočným 
vodným stĺpcom a vyhovujúcim zárastom trste, pálky a krovitých vŕb.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E 

2. Definovanie stavu: Ardea purpurea

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie / 
populačná hustota

Populácia má za 
posledných 10 rokov  nad 

50 párov

Populácia v posledných 
10 rokoch kolíše medzi 

25-50 pármi

Populácia v posledných 10 
rokoch trvalo klesla pod 25 

párov

1.2. populačný trend
Populácia ma rastúci 

trend, prípadne sa drží 
nad 50 hniezdnych párov

Populácia je stabilná 
alebo mierne kolíše (do 

20%)

Populácia má dlhodobo 
klesajúci trend  alebo silne 

kolíše (nad 20%)

1.4 .areálový trend Počet hniezdisk sa 
dlhodobo zväčšuje

Počet hniezdisk je 
dlhodobo stabilný

Počet hniezdisk je 
nestabilný, dlhodobý 

pokles pod 3 samostatné 
hniezdiská

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Nenarušované rozsiahle 
močiare, mŕtve ramená  

a rybníky s bohatým 
zárastom trste, pálky  a 

krovitých vŕb so stabilnou 
hladinou vody počas 
celého hniezdneho 

obdobia

Rozsiahlejšie močiare, 
mŕtve ramená a 

rybníky  so stabilnou 
alebo  kolísajúcou 
vodnou hladinou  

s vhodnými porastami  
v malej miere narušované 

antropickými aktivitami

Malé, izolované močiare 
a mŕtve ramena  bez 
vhodného porastu, 

periodicky vysýchajúce, 
rybníky bez  vhodného 
porastu  s intenzívnymi 
antropickými aktivitami

2.2. potravný biotop

Plytké nevysychajúce 
močiare, ramená, rybníky 

s bohatým okrajovým 
zárastom a podmáčané 
lúky, bez antropických 

vplyvov počas 
hniezdneho obdobia, 
s pestrou potravnou 
ponukou počas celej 

sezóny

Plytké nevysychajúce, 
príp. vysychajúce po 
hniezdnom období  
močiare, ramená, 

rybníky a podmáčané 
lúky  mierne narušované 
antropickými aktivitami  
s vhodnou  potravnou 
ponukou počas celej 

sezóny

Loviská s nedostatočnou 
potravnou ponukou, 

mokrade vysýchajúce ešte 
počas hniezdnej sezóny, 
rybníky a ramená  bez 
okrajového zárastu a 

plytkých okrajov, intenzívne 
antropický  narušované
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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

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Počas hniezdneho 
obdobia nedochádza 

k žiadnym negatívnym 
antropickým vplyvom na 
hniezdiskách, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom

Počas hniezdneho 
obdobia dochádza 
k nevýznamným 

antropickým vplyvom 
bez  úmyslu priameho 
ohrozovania hniezd, 

druh nie je ohrozovaný 
zástrelom

Intenzívne a úmyselné 
vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 
druhu strelnými zbraňami

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu

Hniezdne lokality bez 
antropických vplyvov 
počas celého roka, so 

stálou vodnou hladinou

Hniezdne lokality počas 
hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov, 
biotop nie je narušovaný 

vypaľovaním a 
odvodňovaním, prípadná 

likvidácia porastov  na 
rybníkoch max. na 50%

Hniezdny biotop intenzívne 
narušovaný vypaľovaním, 
mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 
odvodňovaním

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečenie maximálnej možnej ochrany existujúcich hniezdisk
- zachovanie potravných biotopov v okolí hniezdísk
- zachovanie, respektíve obnova potencionálnych hniezdisk
- usmernenie vodohospodárskej činnosti
- usmernenie hospodárskej činnosti na rybníkoch
- zamedzenie znečisteniu povrchových vôd v záujmovej oblasti

4. Monitoring:
Základom je zmapovanie existujúcich ako aj potencionálnych hniezdisk so zameraním hlavne na južné oblasti 
Slovenska. V prvom rade je potrebne preveriť lokality, na ktorých bolo za posledných 10 rokov udávané 
hniezdenie, príp. možné hniezdenie, následne pokračovať v mapovaní lokalít, ktoré vyhovujú hniezdnym nárokom 
druhu. Volavky purpurové  prilietajú hlavne od polovice apríla, krátko nato začínajú obsadzovať hniezdiská. 
Hniezda si stavajú zásadne nad vodou, nikdy nie v suchých lokalitách. Hniezdo je umiestnené na polámanom 
trsti, pálke alebo na nízkych vŕbových kroch. Zálety pri stavbe hniezda sú dobrou príležitosťou na dohľadanie 
hniezdiska. Zásadne fyzicky nedohľádavame, resp. nekontrolujeme hniezda počas inkubácie. Ďalším vhodným 
obdobím na dohľadanie hniezd je koniec mája až jún, keď dospelé vtáky pomerne často zalietavajú na hniezda 
s potravou pre mláďatá. Tie sa počas kŕmenia pomerne hlasno ozývajú. Problematické je zisťovanie úspešnosti 
hniezdenia. Väčšinou nie je možná vizuálna kontrola a pri fyzickej kontrole často dochádza k nežiadúcemu 
opúšťaniu hniezd mláďatami, čo môže mať za následok až ich uhynutie.

Spracoval: Miloš Balla Oponoval: Alžbeta Darolová
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: beluša veľká / volavka biela (Egretta alba)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Egretta (beluša)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Kozmopolitný typ rozšírenia v miernom až tropickom pásme. V Európe sú najväčšie populácie 
na Ukrajine, v Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku. V posledných rokoch badať nárast populácie a jej rozširovanie. 
Vtáky z Európy zimujú hlavne v severnej Afrike a Stredomorí, počas miernych zím zostáva časť populácie 
v okolí nezamŕzajúcich vôd  aj vo vnútrozemí Európy.
- rozšírenie na Slovensku: Stálym hniezdiskom  na Slovensku je v súčasnosti len Východoslovenská nížina, 
kde hniezdi v rybničnej sústave  pri Sennom a v priľahlej rezervácií a v oblasti Medzibodrožia. Predpoklad 
zahniezdenia je aj v Parížskych močiaroch na západnom Slovensku. Vzhľadom na nárast populácie v Európe 
je možné predpokladať šírenie toh to druhu aj u nás. 
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi takmer výlučne v kolóniach ,často spoločne s inými druhmi volaviek. Obýva 
rozsiahlejšie močiare, mŕtve ramená a rybníky s hustým zárastom trste, pálky a krovitej vegetácie. Hniezdo je 
postavené zásadne nad vodnou hladinou.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Egretta alba

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie 

Populácia má nad 80 
párov

Populácia má  dlhodobo 40 
- 80 párov

Dlhodobý pokles 
populácie pod 40 párov,

1.2. populačný trend Populácia má dlhodobo 
rastúci trend

Populácia je stabilná, 
prípadne mierne kolíše- 

max. 20 %

Populácie má dlhodobo 
klesajúci trend, príp. 

dochádza k nárazovým 
poklesom pod 50 %

1.4 .areálový trend Areál má dlhodobo 
rastúci trend

Areál je stabilný, prípadne 
mierne kolíše

Areál má dlhodobo 
klesajúci trend

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Nenarušované rozsiahle 
močiare, mŕtve ramená  

a rybníky s bohatým 
zárastom trste, pálky  a 

krovitých vŕb so stabilnou 
hladinou vody počas 
celého hniezdneho 

obdobia

Rozsiahlejšie močiare, 
mŕtve ramená a rybníky  so 
stabilnou alebo  kolísajúcou 

vodnou hladinou  s vhodnými 
porastami, v malej miere 
narušované antropickými 

aktivitami

Malé, izolované močiare 
a mŕtve ramena  bez 
vhodného porastu, 

periodicky vysýchajúce, 
rybníky bez  vhodného 
porastu  s intenzívnymi 
antropickými aktivitami

2.2. potravný biotop

Plytké nevysychajúce 
močiare, ramená,  

rybníky  s plytčinami a 
podmáčané lúky,  bez 
antropických vplyvov 
počas hniezdneho 
obdobia, s pestrou 
potravnou ponukou 
počas celej sezóny

Plytké nevysychajúce, 
prípadne periodický 

vysychajúce močiare, 
ramená, rybníky 

s okrajovými plytčinami,  
lúky a pasienky mierne 

narušované antropickými 
aktivitami  s vhodnou  

potravnou ponukou počas 
celej sezóny

Loviská s nedostatočnou 
potravnou ponukou, 

mokrade vysýchajúce 
ešte počas hniezdnej 

sezóny, rybníky a 
ramená  bez plytčín, 
intenzívne antropický  

narušované
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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

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Počas hniezdneho 
obdobia nedochádza 

k žiadnym negatívnym 
antropickým vplyvom na 
hniezdiskách, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom

Počas hniezdneho obdobia 
dochádza k nevýznamným 

antropickým vplyvom 
bez  úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh nie 
je ohrozovaný zástrelom na 

hniezdiskách alebo loviskách

Intenzívne a úmyselné 
vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 
druhu strelnými zbraňami

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdne lokality bez 
antropických vplyvov 
počas celého roka, so 

stálou vodnou hladinou

Hniezdne lokality počas 
hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov, 
vodná hladina počas celej 

hniezdnej sezóny,  biotop nie 
je narušovaný vypaľovaním 
a odvodňovaním, prípadná 

likvidácia porastov  na 
rybníkoch max. na 50%

Hniezdny biotop 
intenzívne narušovaný 

vypaľovaním, 
mechanickou a 

chemickou likvidáciou 
porastov, odvodňovaním,

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
-     zabezpečenie maximálnej možnej ochrany existujúcich hniezdisk
- zachovanie potravných biotopov v okolí hniezdísk
- zachovanie, alebo obnova potencionálnych hniezdisk
- usmernenie vodohospodárskej činnosti
- usmernenie hospodárskej činnosti na rybníkoch
- zamedzenie znečisteniu povrchových vôd v záujmovej oblasti

4. Monitoring:
Základom je zmapovanie existujúcich ako aj potencionálnych hniezdisk  so zameraním hlavne na južné 
oblasti Slovenska. V prvom rade je potrebne preveriť lokality, na ktorých bolo v posledných  rokoch udávané 
hniezdenie, možné hniezdenie, poprípade boli vtáky na vhodnej lokalite pozorované počas celej hniezdnej 
sezóny. Následne pokračovať v mapovaní lokalít, ktoré vyhovujú hniezdnym nárokom druhu. Beluše veľké 
sa na hniezdiská vracajú v závislosti od poveternostných podmienok už koncom marca. Hniezda si stavajú 
zásadne nad vodou, nikdy nie v suchých lokalitách. Hniezdo je umiestnené na polámanej trstine, pálke alebo 
na nízkych vŕbových kroch. Zálety pri stavbe hniezda sú dobrou príležitosťou na dohľadanie hniezdiska. 
Zásadne fyzicky nedohľádavame, resp. nekontrolujeme hniezda počas inkubácie. Ďalším vhodným obdobím 
na dohľadanie hniezd je máj-jún, keď dospelé vtáky  pomerne často zalietavajú na hniezda s potravou pre 
mláďatá. Problematické je zisťovanie úspešnosti hniezdenia. Väčšinou nie je možná vizuálna kontrola a pri 
fyzickej kontrole často dochádza k nežiadúcemu opúšťaniu hniezd mláďatami, čo môže mať za následok až ich 
úhyn.

Spracoval: Miloš Balla Oponoval: Alžbeta Darolová
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: beluša malá / volavka striebristá (Egretta garzetta)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Egretta (beluša)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Starosvetský typ s rozšírením v južnej palearktickej, orientálnej austrálskej a etiópskej oblasti. 
V Európe je rozšírená od Portugalska až po Kaspické more, najsevernejšie hniezdi vo východnej Ukrajine. 
Európske populácie zimujú predovšetkým v severnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Stálym hniezdičom na Slovensku je len posledných cca 10 rokov, dovtedy hniezdila 
len vzácne. V súčasnosti hniezdi každoročne na Východoslovenskej  nížine v oblasti Medzibodrožia a v NPR 
Senné, na ostatnom území len na ostrove Dunaja pod Močou. Takmer vždy hniezdi v spoločnej kolónií s inými 
volavkami Celková početnosť v jednotlivých rokoch pravdepodobne nepresiahne 35 párov.
Hlavné biotopy výskytu: Rozsiahlejšie močiare, mŕtve ramená, rybníky s vyhovujúcim krovinovým porastom, 
lužné lesy a ostrovy v okolí väčších riek. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 6b (24/2003 Z. z.), Be2, BD1, W3, E 

2. Definovanie stavu: Egretta garzetta

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie 

Populácia má nad 50 
párov

Populácia má  dlhodobo 30-
50 párov

Dlhodobý pokles 
populácie pod 30 párov

1.2. populačný trend Populácia má dlhodobo 
rastúci trend

Populácia je stabilná, 
prípadne mierne kolíše

Populácie má dlhodobo 
klesajúci trend, príp. 

dochádza k nárazovým 
poklesom pod 50 %

1.3 .areálový trend Areál má dlhodobo 
rastúci trend

Areál je stabilný, prípadne 
mierne kolíše

Areál má dlhodobo 
klesajúci trend

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Nenarušované rozsiahle 
močiare, mŕtve ramená,  
rybníky, zatápané lužné 

lesy a ostrovy s vhodným 
porastom krov a lebo 
stromov so stabilnou 
hladinou vody počas 
celého hniezdneho 

obdobia

Rozsiahlejšie močiare, 
mŕtve ramená, rybníky, 

ostrovy riek  so stabilnou 
alebo  kolísajúcou vodnou 

hladinou  s vhodnými 
porastami, v malej miere 
narušované antropickými 

aktivitami

Malé, izolované močiare 
a mŕtve ramena  bez 
vhodného porastu, 

periodicky vysýchajúce, 
rybníky bez  vhodného 
porastu  s intenzívnymi 
antropickými aktivitami

2.2. potravný biotop

Plytké nevysychajúce 
močiare, ramená, 

rybníky  s plytčinami a 
podmáčané lúky, bez 
antropických vplyvov 
počas hniezdneho 
obdobia, s pestrou 
potravnou ponukou 
počas celej sezóny

Plytké nevysychajúce, 
prípadne periodicky 

vysychajúce močiare, 
ramená, rybníky 

s okrajovými plytčinami,  
lúky a pasienky mierne 

narušované antropickými 
aktivitami  s vhodnou  

potravnou ponukou počas 
celej sezóny

Loviská s nedostatočnou 
potravnou ponukou, 

mokrade vysýchajúce 
ešte počas hniezdnej 

sezóny, rybníky a 
ramená  bez plytčín a 
brehových porastov, 
intenzívne antropicky 

narušované
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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

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Počas hniezdneho 
obdobia nedochádza 

k žiadnym negatívnym 
antropickým vplyvom na 
hniezdiskách, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom

Počas hniezdneho obdobia 
dochádza k nevýznamným 

antropickým vplyvom 
bez  úmyslu priameho 

ohrozovania hniezd, druh nie 
je ohrozovaný zástrelom na 

hniezdiskách alebo loviskách

Intenzívne a úmyselné 
vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 
druhu strelnými zbraňami

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdne lokality bez 
antropických vplyvov 
počas celého roka, so 

stálou vodnou hladinou, 
ostrovné biotopy sú 

stabilizovaná proti vodnej 
erózií

Hniezdne lokality počas 
hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov, 
vodná hladina počas celej 

hniezdnej sezóny, biotop nie 
je narušovaný vypaľovaním, 

výrubom porastov 
odvodňovaním

Hniezdny biotop 
intenzívne narušovaný 

vypaľovaním, 
mechanickou a 

chemickou likvidáciou 
porastov, odvodňovaním

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
-    zabezpečenie maximálnej možnej ochrany existujúcich hniezdisk
- zachovanie potravných biotopov v okolí hniezdisk
- zachovanie, respektíve obnova potencionálnych hniezdisk
- usmernenie vodohospodárskej činnosti
- usmernenie hospodárskej činnosti na rybníkoch
- usmernenie lesohospodárskej činnosti v okolí hniezdisk
- zamedzenie znečisteniu povrchových vôd v záujmovej oblasti

4. Monitoring:
Základom je zmapovanie existujúcich ako aj potencionálnych hniezdisk  so zameraním hlavne na južné 
oblasti Slovenska. V prvom rade je potrebne preveriť lokality, na ktorých bolo v posledných  rokoch udávané 
hniezdenie, možné hniezdenie, poprípade boli vtáky na vhodnej lokalite pozorované počas celej hniezdnej 
sezóny. Následne pokračovať v mapovaní lokalít, ktoré vyhovujú hniezdnym nárokom druhu. Beluše malé sa 
na hniezdiská vracajú koncom apríla a začiatkom mája, znášať začínajú v druhej polovici V. až v VI. Hniezda si 
stavajú zásadne nad vodou, v prípade hniezdenia na stromoch v tesnej blízkosti vody. Hniezdo je umiestnené 
na nízkych kroch  alebo stromoch v závislosti od typu hniezdneho biotopu. Takmer vždy hniezdia v spoločných 
kolóniách s inými volavkami, najčastejšie s chavkošmi nočnými. Vzhľadom na umiestnenie hniezd sa väčšinou 
dá dobre vizuálne kontrolovať počet hniezd ako aj úspešnosť hniezdenia. Priama fyzická kontrola hniezd je 
krajne nežiaduca, nakoľko mláďatá pri vyrušení opúšťajú hniezdo, čím môže vzhľadom na s vyskakovanie 
často dochádza k nežiaducemu opúšťaniu hniezd mláďatami, čo môže mať za následok až ich úhyn.

Spracoval: Miloš Balla Oponoval: Alžbeta Darolová
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: bučiak veľký (Botaurus stellaris)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Botaurus (bučiak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia s diskontinuitnou populáciou v južnej Afrike. V Európe obýva mierne 
pásmo a teplejšie oblasti boreálneho pásma. Najpočetnejšie populácie sú na Ukrajine, Poľsku, Bielorusku a 
Rumunsku. Stredoeurópska populácia je prevažne ťažná, zimuje v južnej Európe až severnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku hniezdi v oblasti Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny- 
Medzibodrožie, rybníky pri Sennom a roztrúsene na Podunajskej rovine.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva  nížinné  močiare, mŕtve ramená a rybníky aspoň sčasti zarastené trsťou, 
pálkou príp. škripincom jazerným. V oblastiach, kde nie je rušený, zahniezdi aj na veľmi malých lokalitách, 
podmienkou je dostatočný vodný stĺpec počas celého hniezdneho obdobia.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 6b (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Botaurus stellaris

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie / 
populačná hustota

Populácia je  posledných 
5 rokov  ustálená na 80-

100 párov

Populácia v posledných 5 
rokoch kolíše medzi 50-80 

pármi

Populácia  v posledných 
5 rokoch klesla pod 50 

párov

1.2. populačný trend Populácia ma dlhodobo 
rastúci trend,

Populácia je stabilná alebo 
mierne kolíše (max.± 20%)

Populácia má dlhodobo 
klesajúci trend  alebo silne 

kolíše

1.3. areálový trend Areál sa dlhodobo 
zväčšuje

areál  je dlhodobo stabilný, 
príp. mierne kolíše

areál sa dlhodobo 
zmenšuje

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Nenarušované rozsiahle 
močiare, mŕtve ramená  

a rybníky s bohatým 
zárastom trste, pálky  a 
škripinca so stabilnou 
hladinou vody počas 
celého hniezdneho 

obdobia

Rozsiahlejšie močiare, 
mŕtve ramená a rybníky  

so stabilnou alebo 
mierne kolísajúcou vodnou 

hladinou a s vhodnými 
porastami, v malej miere 
narušované antropickými 

aktivitami

Malé, izolované močiare 
a mŕtve ramena  bez 
vhodného porastu, 
vysýchajúce počas 

hniezdneho obdobia, 
rybníky bez  vhodného 
porastu  s intenzívnymi 
antropickými aktivitami

2.2. potravný biotop

Plytké nevysychajúce 
močiare, ramená, 
rybníky s bohatým 

okrajovým zárastom, bez 
antropických vplyvov 
počas hniezdneho 
obdobia, s pestrou 

potravnou ponukou počas 
celej sezóny

Plytké nevysychajúce, príp. 
vysychajúce po hniezdnom 
období  močiare,ramená, 

rybníky mierne narušované 
antropickými aktivitami  
s vhodnou  potravnou 
ponukou počas celej 

sezóny

Loviská s nedostatočnou 
potravnou ponukou, 

mokrade vysýchajúce 
ešte počas hniezdnej 

sezóny, rybníky a ramená  
bez okrajového zárastu 

a plytkých okrajov, 
intenzívne antropický  

narušované
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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

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Počas hniezdneho 
obdobia nedochádza 

k žiadnym negatívnym 
antropickým vplyvom na 
hniezdiskách, druh nie je 

ohrozovaný zástrelom

Počas hniezdneho obdobia 
dochádza k nevýznamným 

antropickým vplyvom 
bez  úmyslu priameho 
ohrozovania hniezd, 

druh nie je ohrozovaný 
zástrelom

Intenzívne a úmyselné 
vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 
druhu strelnými zbraňami

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdne lokality bez 
antropických vplyvov 
počas celého roka, so 

stálou vodnou hladinou

Hniezdne lokality počas 
hniezdneho obdobia bez 

antropických vplyvov 
so stálou príp. mierne 
kolísajúcou vodnou 

hladinou, biotop nie je 
narušovaný vypaľovaním 

a odvodňovaním, prípadná 
likvidácia porastov  na 

rybníkoch max. na 50 %

Hniezdny biotop 
intenzívne narušovaný 

vypaľovaním, 
mechanickou a chemickou 

likvidáciou porastov, 
odvodňovaním

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečenie maximálnej možnej ochrany existujúcich hniezdisk
- zachovanie potravných biotopov v okolí hniezdisk
- zachovanie, respektíve obnova potencionálnych hniezdisk
- usmernenie vodohospodárskej činnosti
- usmernenie hospodárskej činnosti na rybníkoch
- usmernenie poľnohospodárskej činnosti v okolí hniezdnych biotopov
- zamedzenie znečisteniu povrchových vôd v záujmovej oblasti

4. Monitoring:
Základom je zmapovanie existujúcich ako aj potencionálnych hniezdisk so zameraním hlavne na južné oblasti 
Slovenska. V prvom rade je potrebne preveriť lokality, na ktorých bolo za posledných 10 rokov udávané 
hniezdenie, príp. pravdepodobné hniezdenie druhu, následne pokračovať v mapovaní lokalít, ktoré vyhovujú 
hniezdnym nárokom druhu. Bučiaky sa vracajú na hniezdiská hlavne v druhej polovici marca, krátko nato 
začínajú obsadzovať hniezdne teritórium. V tomto období sa samce ozývajú charakteristickým bučivým hlasom, 
ktorým označuje svoje teritórium. Vzhľadom na skrytý spôsob života na hniezdiskách je mapovanie volajúcich 
samcov najspoľahlivejší a najrýchlejším spôsobom na zistenie obsadeného teritória. Nie všetky tieto teritória sa 
stávajú hniezdiskom. Na potvrdenie hniezdenia je potrebné fyzicky dohľadať hniezdo, čo je z hľadiska ochrany 
druhu nežiadúce, alebo v období väčších mláďat sledovať aktivitu rodičov pri kŕmení. Viacnásobný zálet na 
jedno miesto je takmer isté hniezdenie. Fyzická kontrola hniezda je vyslovene nežiadúca. Už pomerne malé 
mláďatá  sa pri vyrušení snažia opustiť hniezdo, čo môže mať za následok a j ich úhyn. Bučiaky si hniezda 
stavajú zásadne nad vodou, nikdy nie v suchých lokalitách. Hniezdo je umiestnené pomerne tesne nad vodou na 
polámanom trsti, pálke alebo starých trsoch škripinca. U bučiakov sa hniezdny biotop prekrýva s potravným.

Spracoval: Miloš Balla Oponoval: Alžbeta Darolová
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: bučiačik obyčajný (Ixobrychus minutus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Ixobrychus (bučiačik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Starosvetský typ rozšírenia. Areál zahŕňa západnú časť palearktickej oblasti, strednú a 
južnú Afriku a Austráliu, v Európe hniezdi od Portugalska až po Ural. Naše populácie zimujú v Afrike južne od 
Sahary.
- rozšírenie na Slovensku:  Hniezdi v nížinách a kotlinách celej južnej časti Slovenska, jeho hniezdne rozšírenie 
nie je dostatočne preskúmané.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva močiare, mŕtve ramená, melioračné kanále a rybníky s hustým pobrežným 
zárastom trste, pálky a nízkych krovín. Obľubuje hlavne staré porasty trste rastúcej priamo v hlbšej vode.Zo 
všetkých druhov volavkovitých má najmenšie nároky na veľkosť a narušenie biotopu .
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA, E 

2. Definovanie stavu: Ixobrychus minutus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie 

Populácia je  
posledných 5 rokov  

ustálená nad 400 párov

Populácia v posledných 5 
rokoch kolíše medzi 200-400 

pármi

Populácia  v posledných 
5 rokoch klesla pod 200 

párov

1.2. populačný trend Populácia ma dlhodobo 
rastúci trend,

Populácia je stabilná alebo 
mierne kolíše

Populácia má dlhodobo 
klesajúci trend  alebo 

silne kolíše

1.4 .areálový trend Areál sa dlhodobo 
zväčšuje

areál  je dlhodobo stabilný, 
príp. mierne kolíše

areál sa dlhodobo 
zmenšuje

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Nenarušované 
močiare, mŕtve ramená, 

melioračné kanále 
a rybníky s bohatým 
zárastom trste, pálky  
a pobrežných krovín 
so stabilnou hladinou 

vody počas celého 
hniezdneho obdobia

Močiare, mŕtve ramená a 
rybníky  so stabilnou alebo 
mierne kolísajúcou vodnou 

hladinou  s vhodnými 
porastami  v malej miere 
narušované antropickými 

aktivitami

Malé, izolované močiare 
a mŕtve ramena  bez 
vhodného porastu a 

voľnej vodnej hladiny, 
periodicky vysýchajúce, 
rybníky bez  vhodného 
porastu  s intenzívnymi 
antropickými aktivitami

2.2. potravný biotop

Nevysychajúce 
močiare, ramená, 
kanále, rybníky 

s bohatým okrajovým 
zárastom rastúcim 
vo vode a stálou 

vodnou hladinou, bez  
výrazných antropických 

vplyvov počas 
hniezdneho obdobia, 
s pestrou potravnou 
ponukou počas celej 

sezóny

Nevysychajúce, príp. 
vysychajúce po hniezdnom 
období  močiare, ramená, 

rybníky so stálou, prípadne 
mierne kolísajúcou hladinou,  

mierne narušované 
antropickými aktivitami  
s vhodnou  potravnou 

ponukou počas celej sezóny

Loviská s nedostatočnou 
potravnou ponukou, 

mokrade vysýchajúce 
ešte počas hniezdnej 

sezóny, rybníky a 
ramená  bez okrajového 
zárastu zasahujúceho 

do vody, intenzívne 
antropický  narušované
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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

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Počas hniezdneho 
obdobia nedochádza 

k žiadnym negatívnym 
antropickým vplyvom 
na hniezdiskách, druh 

nie je ohrozovaný 
zástrelom

Počas hniezdneho obdobia 
dochádza k nevýznamným 
antropickým vplyvom bez  

úmyslu priameho ohrozovania 
hniezd, druh nie je ohrozovaný 

zástrelom

Intenzívne a úmyselné 
vyrušovanie na 

hniezdiskách, likvidácia 
druhu strelnými zbraňami

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdne lokality bez 
antropických vplyvov 
počas celého roka, so 

stálou vodnou hladinou

Hniezdne lokality počas 
hniezdneho obdobia bez  

závažnejších antropických 
vplyvov so stálou, príp. mierne 
kolísajúcou vodnou hladinou, 

biotop nie je narušovaný 
vypaľovaním a odvodňovaním 

a úplným odstraňovaním  
brehových porastov  na 

rybníkoch.

Hniezdny biotop 
intenzívne narušovaný 

vypaľovaním, 
mechanickou a 

chemickou likvidáciou 
porastov, odvodňovaním

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
-    zabezpečenie maximálnej možnej ochrany existujúcich hniezdisk
- zachovanie potravných biotopov v okolí hniezdisk
- zachovanie, respektíve obnova potencionálnych hniezdisk
- usmernenie vodohospodárskej činnosti
- usmernenie hospodárskej činnosti na rybníkoch
- usmernenie poľnohospodárskej činnosti v okolí hniezdnych biotopov
- zamedzenie znečisteniu povrchových vôd v záujmovej oblasti

4. Monitoring:
Bučiačik obyčajný je čo do veľkosti areálu najrozšírenejší z volavkovitých. Obsadzuje tak rozsiahle močiare a 
rybníky ako aj malé, často pomerne rušené lokality. Podmienkou je prítomnosť vhodného porastu (trsť, pálka, 
krovité vŕby) rastúceho priamo vo vode prechádzajúceho do voľnej hladiny. V súčasnosti je z väčšej časti 
Slovenska vzhľadom na jeho veľkosť a pomerne skrytý spôsob života v období hniezdenia málo údajov o 
jeho početnosti. Prvoradou úlohou by preto malo byť čo najdôkladnejšie zmapovanie skutočného hniezdneho 
rozšírenia tohto druhu a jeho početnosti na Slovensku. Bučiačiky sa vracajú zo zimovísk pomerne neskoro, 
väčšinou až koncom apríla a začiatkom mája. Ako prví prilietajú samci a hneď obsadzujú svoje teritórium, krátko 
nato sa vracajú aj samice. Na zistenie  prítomnosti  bučiačikov na lokalite je treba šťastie alebo veľa času. Pri 
mapovaní sa môžeme zamerať buď na volanie samčeka, pokiaľ nám to typ lokality umožňuje, alebo na vizuálne 
dohľadávanie. Bučiačiky hlavne v rannom a podvečernom čase často preletúvajú tesne nad voľnou vodnou 
hladinou. Na potvrdenie hniezdenia alebo zistenia jeho úspešnosti je väčšinou potrebné fyzicky dohľadať 
hniezdo, čo je z hľadiska ochrany druhu tak ako aj u všetkých volaviek nežiadúce. Môže dôjsť k zanechaniu 
násady,  ak sú na hniezde mláďatá, tie sa snažia pri vyrušení opustiť hniezdo. To býva takmer výhradne 
umiestnené tesne nad vodnou hladinou na starom polámanom trsti, pálke alebo zriedkavejšie na hustých kroch 
rastúcich vo vode. 

Spracoval: Miloš Balla Oponoval: Alžbeta Darolová
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: chavkoš nočný / bučiak nočný (Nycticorax nycticorax)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Ardeidae (volavkovité)
Rod: Nycticorax (chavkoš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh má kozmopolitné rozšírenie. Hniezdi na všetkých kontinentoch s výnimkou Austrálie 
a Antarktídy, prevažne v kolóniach. Z európskej populácie odhadovanej na cca 47 000 párov okolo 20 000 hniezdi 
v Taliansku. V Európe dosiaľ obýva hlavne dolné časti povodí veľkých riek (Rhône, Dunaj a Volga). V strednej 
a južnej Európe sú hniezdne populácie rozptýlené vo vnútorných mokraďových oblastiach. V severnej časti 
areálu rozšírenia sú hniezdne kolónie najčastejšie malé, počet hniezdnych párov tu značne kolíše a hniezdne 
lokality sa častejšie menia. Populačné fluktuácie sa môžu viazať na zmeny lokálnych hydrologických pomerov, 
ale veľkosť hniezdiacej populácie, zdá sa, silno závisí od hydrologických podmienok na zimoviskách tropickej 
Afriky (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.], 1997).
- rozšírenie a početnosť na Slovensku: Hniezdi roztrúsene na niekoľkých lokalitách v nížinných mokraďových 
oblastiach, najmä na Východoslovenskej, Podunajskej a Borskej nížine. V rokoch 1980 – 1999 bolo známe 
dokázané a pravdepodobné hniezdenie len z 15 kvadrátov DFS (3,5 % z celkového počtu, DANKO, DAROLOVÁ, 
KRIŠTÍN [eds.] 2002), pričom početnosť sa odhadovala na 100 – 400 párov. Občas hniezdia v kolóniách s inými 
druhmi vtákov (najmä volavkovitých).
Hlavné biotopy výskytu: Hniezda stavia v skupinách stromov na močiaroch, v lužných lesoch, na ostrovoch 
riek, na rybníkoch; potravu zbiera v blízkosti stojatých a tečúcich vôd.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, E

2. Definovanie stavu: Nycticorax nycticorax

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie celkovo/ na 
kolóniu

Viac ako 400 hniezdnych 
párov/ aspoň polovica 

kolónií viac ako 31 párov

101–400 hniezdnych 
párov/ aspoň polovica 

kolónií má 16–30 párov

100 a menej hniezdnych 
párov/ menej ako polovica 
kolónií má 15 a viac párov

1.2. Populačný trend Progresívny, stúpa o viac 
ako 20 % so zmenami ±20 % Klesá o viac ako 20 %

1.3. Veľkosť areálu viac ako 5 hniezdnych 
kolónií 3–5 hniezdnych kolónií menej ako 2 hniezdne 

kolónie

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Nie je momentálne 
dostatok relevantných 

informácii v našich 
podmienkach

Nie je momentálne 
dostatok relevantných 

informácii v našich 
podmienkach

Nie je momentálne 
dostatok relevantných 

informácii v našich 
podmienkach

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Hniezdne stromy sa 
nerúbu/ neubúda ich, 

hniezdiská nie sú 
vyrušované ľuďmi, 

v ich okolí je dostatok 
vhodných potravných 

biotopov/potravy, 
mokrade sa neodvodňujú, 

resp. obnovujú

Hniezdnych stromov 
neubúda, vyrušovanie 

hniezdisk ľuďmi je 
regulované a na 

nízkej úrovni, potravné 
biotopy v okolí ostávajú 

zachované

Hniezdnych stromov 
ubúda, lokality sú 

vyrušované ľuďmi (najmä 
rekreantmi a rybármi), 

dochádza k vysušovaniu 
mokradí v okolí

2.2. Potravný biotop

Dostatok nevyrušovaných 
mokraďových lovísk 
s dobrou ponukou 

potravy

Dostatok mokraďových 
lovísk s priemernou 

ponukou potravy 
a miernym rušením

Nedostatok mokraďových 
lovísk s malou ponukou 

potravy a silným 
neregulovaným rušením 

ľuďmi
2.3. Migračný biotop Ako potravný biotop Ako potravný biotop Ako potravný biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Bez vyrušovania 

a priameho 
prenasledovania ľuďmi

Len malá a regulovaná 
miera vyrušovania na 
hlavných biotopoch, 

bez priameho 
prenasledovania ľuďmi

Silné vyrušovanie na 
hlavných biotopoch alebo 

nelegálny odstrel

3.2. Hniezdny biotop

Všetky hniezdiská bez 
narušenia ťažbou, 

znečisťovaním, výrazným 
vyrušovaním ľuďmi, 
vodohospodárskymi 
alebo inými zásahmi, 

dostatok lovísk/ potravy 
v okolí

Menej ako 30 % 
hniezdisk narušených 
ťažbou, znečisťovaním 
alebo inými zásahmi

viac ako 30 %hniezdisk 
narušených ťažbou, 

znečisťovaním, 
odvodnením a inými 

zásahmi (jedným alebo 
kombináciou viacerých)

3.3. Potravný 
a migračný biotop

Dostatok lovísk 
a odpočinkových miest, 

dostatok potravy a dobré 
hydrologické podmienky 
počas ťahu a zimovania

Dostatok lovísk 
a odpočinkových miest, 
priemerné hydrologické 
a potravné podmienky 

počas ťahu a zimovania

Nedostatok lovísk 
a odpočinkových miest, zlé 

hydrologické a potravné 
podmienky počas ťahu 

a zimovania

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť, aby sa nerúbali ani inak neničili/nepoškodzovali hniezdne stromy ani iná vegetácia v okolí hniezdisk 

(zvlášť nie chemicky, vyhŕňaním, vypaľovaním a pod.)
- zabezpečiť pokoj v okolí hniezdisk počas hniezdnej sezóny, najmä zabrániť prístupu rekreantov a rybárov, ale 

aj poľovníkov a pytliakov (najlepšie vyhlásením za chránené)
- zabezpečiť zachovanie a ochranu mokraďových biotopov (hlavne pred odvodnením, zasypaním, reguláciou, 

zaburinením), prípadne ich renaturovať v okruhu aspoň 5 km okolo každého aktuálneho alebo potenciálneho 
hniezdiska

- zabezpečiť okolie hniezdisk a potravné biotopy proti znečisteniu vody a brehov (najmä vylúčiť leteckú aplikáciu 
agrochemikálií)

- udržiavať tradičné spôsoby a intenzity poľnohospodárskeho využívania pozemkov v okolí hniezdisk i na iných 
potravných a migračných biotopoch, ako aj ich podiel a štruktúru v krajine, najmä prostredníctvom projektov 
pozemkových úprav

- brániť fragmentácii väčších celkov mokradí environmentálne priaznivejším umiestňovaním stavieb 
a nezávislejším posudzovaním EIA.

4. Monitoring:
Populácia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (prílet, priebeh hniezdenia, hniezdna 
úspešnosť – počet vyletených mláďat, straty na znáškach/mláďatách, ich príčiny), ohrozujúcich činiteľov 
v populácii (vyrušovanie, odstrel), vyhľadávanie resp. získavanie informácií o nových hniezdiskách
Biotopy a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych i potenciálnych hniezdnych, potravných i migračných 
biotopov, ohrozujúcich činiteľov na nich (výruby a iné lesohospodárske zásahy, odvodnenia/regulácie, 
znečisťovanie potravných biotopov), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov (projekty 
pozemkových úprav, lesné hospodárske plány, vodohospodárske plány, plány zarybňovania).

Spracoval: Alžbeta Darolová Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: krakľa belasá (Coracias garrulus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Coraciiformes (krakľotvaré)
Čeľaď: Coraciidae (krakľovité)
Rod: Coracias (krakľa)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsko-turkestanský druh rozšírenia. Hniezdny areál sa rozprestiera v severovýchodnej 
Afrike (Vysoký a Saharský Atlas); v Eurázii na juhu západnej Európy (Pyrenejský polostrov, južné Francúzsko, 
Apeninský polostrov), v strednej Európe siaha na sever po Balt, od Balkánu cez Blízky východ na východ po 
ca 80 °; južná hranica prebieha približne povodím Eufratu, severným pobrežím Perzského zálivu a severným 
pobrežím Arabského mora po deltu Indu; severná hranica prebieha po línii od Rižského zálivu po Semipalatinsk. 
Druh absentuje v priestore západne od Kaspiku (púšť Karakum, plošina Usť-Urt) a juhozápadne od Aralu 
(Turanská nížina). V Európe sa areál v priebehu 20. storočia výrazne zredukoval a ustúpil na juh. V 19. storočí 
druh hniezdil ešte v južnom Švédsku, v Dánsku a v severnom Nemecku. Druh zimuje v južnej a východnej 
Afrike (CRAMP, 1985, GLUTZ ET BAUER, 1980, HUDEC et al. 1983)
- rozšírenie na Slovensku: Rozprestieral sa v južnej časti Slovenska, predovšetkým v nížinách a predhoriach 
a pahorkatinách, ktoré ich lemujú. Výbežky areálu siahali údoliami riek vyššie na sever (dokumentované napr. 
v prípade Váhu, Nitry, Žitavy, Hrona). Hypsometricky siahali hniezdiská do nadmorskej výšky 300, vzácne až 
600 m. Slobodník (2002) uvádza dokázané hniezdenie v 9 (2,1 %), pravdepodobné hniezdenie v 9 (2,1 %) 
kvadrátoch DFS. V súčasnosti je na Slovensku známe jediné hniezdisko s pravidelným hniezdením v 2 (0,5 %) 
kvadrátoch DFS. Rozloha osídlenej lokality je ca 10 km2. Hniezdna populácia na lokalite, ktorá je sledovaná 
nepravidelne od r. 1983 a pravidelne od r. 2001, dosahuje v r. 2004 doteraz najmenšiu početnosť (2 úspešné 
hniezdenia a dva nespárené vtáky /stav k 22.8.2004/). Ako transmigrant bol druh zistený aj na severnom 
Slovensku (vrátane Vysokých Tatier).
Hlavné biotopy výskytu: Otvorené biotopy vrátane poľnohospodárskej krajiny s ornou pôdou s rozptýlenou 
stromovou vegetáciou (solitéry, skupiny, stromoradia, riedke háje), poskytujúcou posedy na vyhliadanie koristi 
a dutiny na hniezdenie (uprednostňovanie dutín po Dryocopus martius a Picus sp.). Ako posedy sú s obľubou 
využívané elektrovody. Na lov koristi sú uprednostňované nízke porasty, predovšetkým kosené aj spásané 
trvalé trávne porasty, porasty pšenice a jačmeňa, porasty kukurice sú využívané len do výšky ca 30 – 40 cm; po 
žatve aj strniská po jačmeni, pšenici a repke olejnej. Na poslednom známom slovenskom hniezdisku vytvárajú 
parcely s potravnými biotopmi  pestrú krajinnú mozaiku s približne štvrtinovým zastúpením trvalých trávnych, 
trsťových a ostricových porastov. Krajina sa vyznačuje vysokým stupňom fragmentácie (posun pomeru plochy 
a obvodu parciel v prospech obvodu) s hojnosťou rozptýlenej stromovej vegetácie. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, E 

Kniha 1.indb   555Kniha 1.indb   555 6. 5. 2005   16:53:276. 5. 2005   16:53:27



556

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

2. Definovanie stavu: Coracias garrulus 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť populácie*

Viac ako 78 párov na 
každoročne osídlených 
hniezdnych lokalitách (6 
lokalít s viac ako 3 pármi 

na západnom Slovensku, 3 
na strednom Slovensku a 4 
na východnom Slovensku) 

+ viac ako 60 jednotlivo 
hniezdiacich párov na 
izolovaných lokalitách.

39 – 78 párov na každoročne 
osídlených hniezdnych 
lokalitách (6 lokalít s 3 
- 6 pármi na západnom 

Slovensku, 3 na strednom 
Slovensku a 4 na východnom 

Slovensku) + 40 - 60 
jednotlivo hniezdiacich párov 

na izolovaných lokalitách.

Veľkosť populácie je nižšia 
ako 39 – 78 párov na 

každoročne osídlených 
hniezdnych lokalitách (6 
lokalít s 3 - 6 pármi na 

západnom Slovensku, 3 na 
strednom Slovensku a 4 na 

východnom Slovensku)

1.2. Populačný trend*
-slovenský

- na lokalite

Populácie na viac ako 20 
% každoročne osídlených 

hniezdnych lokalitách stúpli 
nad 6 párov; tento stav je 

trvalý alebo sa ešte zvyšuje.

Populácie na všetkých 
každoročne osídlených 

hniezdnych lokalitách (6 lokalít 
s 3 - 6 pármi na západnom 
Slovensku, 3 na strednom 

Slovensku a 4 na východnom 
Slovensku) medziročne kolíšu 

medzi 3-6 pármi.

Platí stav so 6 každoročne 
osídlenými hniezdnymi 

lokalitami s 3 – 6 pármi na 
západnom Slovensku, 3 na 

strednom Slovensku a 4 
na východnom Slovensku 

+  populácie na viac ako 20 
% každoročne osídlených 

hniezdnych lokalitách klesli 
pod 3 páry.

Populácia na každoročne 
osídlenej hniezdnej lokalite 
stúpla nad 6 párov; tento 

stav je trvalý alebo sa ešte 
zvyšuje.

Populácia na každoročne 
osídlenej hniezdnej lokalite 

medziročne kolíše medzi 3-6 
pármi.

Populácia na každoročne 
osídlenej hniezdnej lokalite 

klesla pod 3 páry.

1.3. Veľkosť areálu*

Rast počtu  každoročne 
osídlených hniezdnych 

lokalít s 3 – 6 pármi 
a udržanie stavu.

Rast počtu izolovaných 
lokalít s jedným hniezdiacim 

párom a udržanie stavu.

6 každoročne osídlených 
hniezdnych lokalít s 3 

– 6 pármi na západnom 
Slovensku, 3 na strednom 

Slovensku a 4 na východnom 
Slovensku.

Počet  každoročne 
osídlených hniezdnych lokalít 

je nižší ako 6 každoročne 
osídlených hniezdnych lokalít 
s 3 – 6 pármi na západnom 
Slovensku, 3 na strednom 

Slovensku a 4 na východnom 
Slovensku

1.4. Areálový trend*

Obnova, resp. vytvorenie 
a udržanie hniezdnej 

populácie mimo oblasti 
s klimatickým optimom 

(prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C 
a výškou <300 m n. m.).

Obnova, resp. vytvorenie a 
udržanie hniezdnej populácie 

(6 lokalít s 3 - 6 pármi na 
západnom Slovensku, 3 na 
strednom Slovensku a 4 na 
východnom Slovensku + 40 
- 60 jednotlivo hniezdiacich 

párov na izolovaných 
lokalitách) v oblasti s 

klimatickým optimom (prienik 
oblastí vymedzených 

izotermou júnovej teploty 18 
°C a výškou <300 m n. m.).

Stagnácia súčasného stavu 
alebo jeho zhoršenie (1 

známa každoročne osídlená 
hniezdna lokalita s menej 

ako 3 pármi).

1.5. Hniezdna 
úspešnosť
- slovenská

- na lokalite

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť je nad 

3 vyvedené mláďatá na 
hniezdiaci pár.

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť je medzi 
2 a 3 vyvedenými mláďatami 

na hniezdiaci pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť je pod 

2 vyvedené mláďatá na 
hniezdiaci pár.

Priemerná hniezdna 
úspešnosť na lokalite je 

nad 3 vyvedené mláďatá na 
hniezdiaci pár.

Priemerná hniezdna 
úspešnosť na lokalite je medzi 
2 a 3 vyvedenými mláďatami 

na hniezdiaci pár.

Priemerná hniezdna 
úspešnosť na lokalite je 

pod 2 vyvedené mláďatá na 
hniezdiaci pár.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Zabezpečenie ochrany 
a manažmentu reálnych 

aj potenciálnych porastov 
hniezdnych stromov aj 
na  všetkých známych 
izolovaných lokalitách 
s jedným hniezdiacim 

párom; inštalácia búdok na 
potenciálnych hniezdnych 
lokalitách do vzdialenosti 5 
km od reálnych hniezdnych 

lokalít.

Na všetkých každoročne 
osídlených hniezdnych 

lokalitách s 3 a viac pármi 
je zabezpečená ochrana 
a manažment reálnych 

porastov hniezdnych stromov; 
inštalácia búdok (hustota 

5-10 ks na 1km2 vhodných 
potravných biotopov).

Ochrana a manažment 
reálnych porastov 

hniezdnych stromov nie je 
zabezpečená na všetkých 

každoročne osídlených 
hniezdnych lokalitách s 3 
a viac pármi a neprebieha 

inštalácia búdok.

2.2. Potravný biotop

Zabezpečenie ochrany a 
manažmentu krajiny, jej 

prvkov a funkcií 
významných z hľadiska 
potravného biotopu aj 
na  všetkých známych 
izolovaných lokalitách 
s jedným hniezdiacim 

párom.

Zabezpečenie ochrany a 
manažmentu krajiny, jej 

prvkov a funkcií významných 
z hľadiska potravného biotopu 

na všetkých každoročne 
osídlených hniezdnych 

lokalitách s 3 a viac pármi.

Ochrana a manažment 
krajiny, jej prvkov a funkcií 

významných z hľadiska 
potravného biotopu nie sú 
zabezpečené na všetkých 

každoročne osídlených 
hniezdnych lokalitách s 3 

a viac pármi.

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C 
a výškou <300 m n. m.) 
a v nivách Váhu, Nitry, 

Hrona, Ipľa, Torysy, 
Tople, Ondavy a Laborca 

je zväčšovaná rozloha 
trvalých trávnych porastov 

a obnovuje sa pasenie; 
strniská sú rozorávané po 

auguste; prebieha výsadba 
a údržba rozptýlenej 
stromovej vegetácie.

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C a výškou 
<300 m n. m.) a v nivách 
Váhu, Nitry, Hrona, Ipľa, 
Torysy, Tople, Ondavy a 

Laborca nie je zmenšovaná 
rozloha trvalých trávnych 

porastov a prebieha pasenie; 
strniská susediace s trvalými 

trávnymi porastmi sú 
rozorávané po auguste; nie 

je likvidovaná rozptýlená 
stromová vegetácia.

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C 
a výškou <300 m n. m.) 
a v nivách Váhu, Nitry, 

Hrona, Ipľa, Torysy, 
Tople, Ondavy a Laborca 
je zmenšovaná rozloha 

trvalých trávnych porastov 
a vylučuje sa pasenie; 

strniská sú rozorávané v júli 
alebo v auguste; prebieha 

likvidácia rozptýlenej 
stromovej vegetácie.

2.4.  Medzidruhové 
vzťahy

Na reálnych hniezdnych 
lokalitách sa zlepšujú 

podmienky pre existenciu 
minimálnej životaschopnej 

populácie Dryocopus 
martius  a Picus sp.

Na reálnych hniezdnych 
lokalitách trvajú podmienky 
pre existenciu minimálnej 
životaschopnej populácie 

Dryocopus martius  a Picus 
sp.

Na reálnych hniezdnych 
lokalitách podmienky 

neumožňujú existenciu 
minimálnej životaschopnej 

populácie Dryocopus martius  
a Picus sp.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

K prenasledovaniu 
nedochádza vôbec; 

vyrušovanie neprevyšuje 
rozsah, vyplývajúci 

z (poľno)hospodárskych 
aktivít rešpektujúcich 

potreby druhovej ochrany.

K prenasledovaniu 
nedochádza vôbec; 

vyrušovanie neprevyšuje 
rozsah, vyplývajúci 

z (poľno)hospodárskych 
aktivít rešpektujúcich potreby 

druhovej ochrany.

Dochádza 
k prenasledovaniu; 

pri realizácii 
(poľno)hospodárskych aktivít 
dochádza k vyrušovaniu nad 

nevyhnutnú mieru.

3.2. Ohrozenie 
hniezdneho biotopu

Zastúpenie a kvalita 
hniezdneho biotopu** 

sa medzi rokmi zlepšuje 
o viac ako o 5% (trend je 

stúpajúci).

Zastúpenie a kvalita 
hniezdneho biotopu** sa 

medzi rokmi mení nanajvýš 
v rozsahu ± 5%, počas za 
sebou idúcich 5 rokov je 

fluktuácia vyrovnaná (trend 
nie je klesajúci ani stúpajúci).

Zastúpenie a kvalita 
hniezdneho biotopu** sa 

medzi rokmi zhoršuje viac 
ako o 5% a tento trend trvá 3 

a viac rokov.

3.3. Ohrozenie 
potravného biotopu ***

Zastúpenie a kvalita 
potravného biotopu*** 

sa medzi rokmi zlepšuje 
o viac ako 10% (trend je 

stúpajúci).

Zastúpenie a kvalita 
potravného biotopu*** sa 

medzi rokmi mení nanajvýš 
v rozsahu ± 10%, počas za 

sebou idúcich 5 rokov je 
fluktuácia vyrovnaná (trend 

nie je klesajúci ani stúpajúci).

Zastúpenie a kvalita 
potravného biotopu*** sa 
medzi rokmi zhoršuje viac 

ako o 10% a tento trend trvá 
3 a viac rokov.

3.4 Ohrozenie 
migračného biotopu

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C 
a výškou <300 m n. m.) 
a v nivách Váhu, Nitry, 

Hrona, Ipľa, Torysy, 
Tople, Ondavy a Laborca 
sa zastúpenie a kvalita 

potravného biotopu medzi 
rokmi zlepšuje o viac ako 
10% (trend je stúpajúci).

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C a výškou 
<300 m n. m.) a v nivách 
Váhu, Nitry, Hrona, Ipľa, 
Torysy, Tople, Ondavy a 
Laborca sa zastúpenie 

a kvalita potravného biotopu 
medzi rokmi mení nanajvýš 
v rozsahu ± 10%, počas za 

sebou idúcich 5 rokov je 
fluktuácia vyrovnaná (trend 

nie je klesajúci ani stúpajúci).

V oblasti s klimatickým 
optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou 

júnovej teploty 18 °C 
a výškou <300 m n. m.) 
a v nivách Váhu, Nitry, 

Hrona, Ipľa, Torysy, 
Tople, Ondavy a Laborca 
sa zastúpenie a kvalita 

potravného biotopu medzi 
rokmi zhoršuje viac ako 

o 10% a tento trend trvá 3 
a viac rokov.

*  Stanovené počty populácií sú expertné odhady a ich potvrdenie predpokladá intenzívny prieskum

** Hniezdny biotop sú v podmienkach Slovenska  riedke porasty, malé skupiny, stromoradia alebo solitéry 
vzrastlých stromov (najmä duby [r. Quercus], topole [r. Populus], vŕby [r. Salix]) s dutinami po ďatľovi čiernom 
(Dryocopus martius) a žlnách (rod Picus); prípadne budovy alebo ich ruiny poskytujúce vhodné dutiny na 
hniezdenie rozptýlené v otvorenej krajine (vrátane kultúrnej). Kvantitatívna stránka hniezdneho biotopu je cha
rakterizovaná početnosťou  porastov, skupín, stromoradí a solitérnych vzrastlých stromov a celkovou plochou 
tohto krajinného typu a súčasne aj počtom vhodných hniezdnych dutín. Kvalitatívna stránka hniezdneho 
biotopu je charakterizovaná zdravotným stavom porastov, skupín, stromoradí a solitérnych vzrastlých stromov 
a prebiehajúcou náhradou zanikajúcich stromov novými (prirodzeným zmladením alebo manažmentom). 
V prípade prebiehajúcich aktivít aktívnej druhovej ochrany môže byť za hniezdny biotop považovaná aj krajina 
nespĺňajúca vyššie uvedené kritériá, ak sú neprítomné dutiny nahradené umelými hniezdnymi dutinami 
(búdkami).
 
*** Potravný biotop je v podmienkach Slovenska otvorená krajina (vrátane kultúrnej) so zastúpením trvalých 
trávnych porastov (spásaných alebo kosených), polí s kultúrami nízkych plodín (obilniny, repka, zelenina, 
strukoviny) a s dostatkom posedov na vyhliadanie potravy (stromy so suchými konármi čnejúcimi z koruny, 
elektrovody vedené vo výške do 15 m). Kvantitatívna stránka potravného biotopu je charakterizovaná jeho 
dostatočnou veľkosťou (optimálna veľkosť je veľmi variabilná a úzko súvisí s úživnosťou) a čo najmenšou 
vzdialenosťou od hniezdneho biotopu (podľa dostupných údajov krakle lovia do vzdialenosti 2,3 km od 
hniezda (CRAMP, 1985); na Slovensku bola zistená max. vzdialenosť 1,8 km). V optimálnom prípade potravný 
a hniezdny biotop sa môžu priestorovo prelínať. Kvalitatívna stránka potravného biotopu je charakterizovaná 
zastúpením porastov vhodných na lov potravy v krajine a dostatočnou potravnou ponukou v nich (prevažne 
bezstavovce s telesnou dĺžkou viac ako 20 mm). Podľa aktuálnych poznatkov o potravnej preferencii krakle 
belasej sú preferované veľké druhy radu Orthoptera (rod Tettigonia a Gryllus; G. gryllotalpa), Coleoptera  (rod 
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Geotrupes, Cetonia, Potosia; čeľaď Carabidae -  rody Calosoma, Carabus, Pterostichus; čeľaď Tenebrionidae). 
V optimálnom prípade je v potravnom biotope vylúčené používanie akýchkoľvek pesticídov, priamo alebo 
nepriamo ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu zložiek potravy.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovanie mozaikovitosti kultúrnej krajiny s optimálnou rozlohou parciel ornej pôdy do 20 ha (väčšia rozloha 

môže byť kompenzovaná posunom pomeru plochy a obvodu parciel v prospech obvodu, ako aj rozptýlenou 
stromovou vegetáciou na parcele)

- zachovanie existencie a využívania trvalých trávnych porastov (lúčne alebo pasienkové hospodárenie, 
v optimálnom prípade ich kombinácia)

- obnova trvalých trávnych porastov a ich využívania v oblastiach s klimatickým optimom (prienik oblastí 
vymedzených izotermou júnovej teploty 18 °C a výškou <300 m n. m.); prednostne na miestach, kde boli 
zlikvidované

- ochrana existujúcich solitérov, skupín a radov stromov; obnova rozptýlenej stromovej vegetácie v miestach, kde 
bola zlikvidovaná v minulosti (medze, aleje popri poľných cestách, brehové porasty, skupiny „melioračných“ 
drevín a pod.); zachovanie kontinuity existujúcej rozptýlenej stromovej vegetácie (výsadba a údržba) s funkciou 
posedov a hniezdnych stromov

- vytvorenie podmienok pre dostatočnú potravnú ponuku: minimalizácia používania pesticídov, zachovanie 
a obnova pasenia dobytka, zakladanie a rotácia plôšok bez zásahu (refúgiá pre korisť)

rovnovážne pestovanie plodín s minimalizáciou prevahy kukurice; uprednostňovanie pestovania pšenice, 
jačmeňa, ovsa, lucerny, repy, papriky, paradajok, sóje a iných plodín nízkeho vzrastu a vyžadujúcich minimálnu 
aplikáciu insekticídov a herbicídov

- rozorávanie strnísk až od septembra
- podpora populácie Dryocopus martius  a Picus sp.
- inštalácia hniezdnych búdok (vnútorné rozmery dna 18 x 18 cm, výška 30 – 40 cm, priemer otvoru 8 cm; výška 

umiestnenia 8< m na vzrastlé zdravé stromy, prípadne stožiare elektrovodov s predpokladanou perspektívou 
na min. 10 rokov.   

4. Monitoring:
Populácia: Prieskum známych hniezdnych lokalít a na nich zisťovanie počtu hniezdnych párov (metóda 
priameho vyhľadávania hniezd) a zisťovanie hniezdnej úspešnosti. Vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít 
na základe znalosti lokálnych topických podmienok alebo analýzy prítomnosti vhodných hniezdnych biotopov 
(napríklad z leteckých ortofotomáp).
Biotop: Monitorovanie stavu, zmien a ohrozenia aktuálnych a potenciálnych hniezdnych biotopov.
Monitorovanie stavu, zmien a ohrozenia aktuálnych a potenciálnych potravných biotopov a potravnej ponuky v 
nich.
Ohrozenia: Sledovanie negatívnych zmien z dostupných podkladov.

Spracoval: Mirko Bohuš Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: ľabtuška poľná (Anthus campestris)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes   
Čeľaď: Motacillidae
Rod: Anthus

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým rozšírením hniezdiaci po Maroko, smerom na východ v Mongolsku. 
Európska populácia je odhadovaná na cca 630 000 párov, pričom jej podstatná časť – vyše pol milióna - 
sa koncentruje do Španielska. Preferuje suché a teplé habitaty, otvorené, často aj piesčité plochy s riedkou 
a nízkou vegetáciou (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.] , 1997).
- rozšírenie na Slovensku: Druh hniezdi u nás len relatívne málopočetne, o čom svedčí aj odhad počtu v rokoch 
1980 – 1999 na 70 – 150 párov, pričom bol zaznamenaný v cca 10 % kvadrátoch DFS (DANKO, DAROLOVÁ, KRIŠTÍN 
[eds.] , 2002). V 60-tych rokoch bol ešte pomerne bežným druhom, ale neskôr sa zaznamenal u nás populačný 
pokles a z niektorých častí Slovenska úplne vymizol. Treba dodať, že druh je málo nápadný a venuje sa mu len 
nedostatočná pozornosť, takže je možné, že sa vyskytuje na lokalitách, o ktorých sa nevie. 
Hlavné biotopy výskytu: Na obývaných lokalitách preferuje plochy s nízkou vegetáciou, najmä redšie okraje 
polí, okraje poľných ciest, štrkové lavice, vyschnuté plochy predtým zanesené blatom, pieskové duny, málo 
zarastené hrádze, vinohrady v piesčitých oblastiach.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, E

2. Definovanie stavu: Anthus campestris

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť populácie Viac ako 150 hniezdnych 
párov 70-150 hniezdnych párov Menej ako 70 hniezdnych 

párov

1.2. Populačný trend Trend stúpajúci o viac 
ako 20 %

Stabilný alebo mierne 
vzrastajúci do 20 % Znižujúci sa

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 20 % kvadrátov 
DFS

Pokryv 10-20 % kvadrátov 
DFS

Menej ako 10 % 
kvadrátov DFS

1.4. Areálový trend Vzrastajúci o viac ako 
20 %

Stabilný alebo mierne 
rastúci do 20 % Klesajúci trend

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop
V teplejších oblastiach 

plochy s riedkou a nízkou 
vegetáciou a holinami 
a dostatkom hmyzu

V teplejších oblastiach 
plochy s riedkou a nízkou 

vegetáciou a holinami

Intenzívne obrábané 
plochy s vysokou hustou 

vegetáciou

2.2. Potravný biotop
Riedka vegetácia 

na teplých lokalitách 
s dostatkom hmyzu

Riedka vegetácia na 
teplých lokalitách s malou 

mierou  chemizácie

Intenzívne obrábané 
plochy s vysokou hustou 
vegetáciou, chemizované

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie, 
zimovania a 
translokácie

Dostatok vhodných 
biotopov  v teplejších 
oblastiach s nízkou 

vegetáciou, miestami 
úplne otvorených

Sú prítomné vhodné 
biotopy  v teplejších 
oblastiach s nízkou 

vegetáciou, miestami 
úplne otvorené a bez 

vegetácie

Nedostatok 
polootvorených plôch 
s nízkou vegetáciou 

s intenzívne používanými 
insekticídmi
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Druh nie je na 
hniezdnych lokalitách 

cielene človekom  
prenasledovaný ani 

neúmyselne vyrušovaný

Druh nie je na 
hniezdnych lokalitách 

cielene človekom  
prenasledovaný a je 

v menšej mierne 
neúmyselne vyrušovaný

Druh nie je na 
hniezdnych lokalitách 

cielene človekom  
prenasledovaný a ale 
je vyrušovaný (napr. 

rekreácia...)

3.2. stupeň ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop 
na lokalitách nie je 

ohrozený nevhodnými 
poľnohospodárskymi 

prácami

Na menej ako 30% 
vhodných biotopov 

pôsobia rušivo intenzívne 
poľnohospodárske 
práce, pestovanie 

vysokých a hustých 
porastov, rozorávanie 
málo plodných a pred 

tým zaplavených plôch, 
používanie insekticídov

Na prevažujúcej 
časti územia rušivo 
pôsobia intenzívne 
poľnohospodárske 
práce, pestovanie 

vysokých a hustých 
porastov, rozorávanie 
málo plodných a pred 

tým zaplavených plôch, 
používanie insekticídov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- redukcia používania insekticídov
- ponechanie plôch s nízkou vegetáciou počas hniezdneho obdobia nerozorané (okraje polí, zaplavené časti 

polí, okraje poľných ciest a pod.)

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie, známych a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch a zisťovanie 
početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (pásová, líniová, zjednodušená metóda mapovania 
hniezdnych teritórií).
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z podkladov 
(poľnohospodárske práce, atď.)

Spracoval:
Alžbeta Darolová

Oponoval:
Anton Krištín

Názov druhu: brehár obyčajný (Limosa limosa)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Charadriiformes (bahniaky/kulíkotvaré)
Čeľaď: Charadriidae (kulíkovité)
Rod: Limosa (brehár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Tento palearktický druh hniezdi v miernom a boreálnom pásme Európy a miestami aj v stepnom 
pásme Eurázie. Asi polovica hniezdnej populácie Európy je koncentrovaná na pasienkoch v Holandsku. Takmer 
v celom areáli sú zjavné negatívne populačné trendy kvôli odvodňovaniu a intenzifikácii využívania trávnatých 
plôch, alebo naopak zanechávaniu tradičného využívania. Nárast bol pozorovaný len v niektorých okrajových 
častiach areálu. Druh zimuje v Afrike južne od Sahary (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.] 1997).
- rozšírenie a početnosť na Slovensku: Druh hniezdieva vzácne len na malom počte lokalít v nížinných 
oblastiach Podunajska a východného Slovenska, pôvodne na vlhkých lúkach, v poslednom období na 
náhradných biotopoch (dná rybníkov a kukuričné polia). V rokoch 1980 – 1999 sa počet hniezdnych párov 
pohyboval len od 5 do 40 párov (DANKO, DAROLOVÁ, KRIŠTÍN, [eds.] 2002). V súčasnosti na západnom Slovensku 
už hniezdenie nie je známe a na východnom len sporadické.
Hlavné biotopy výskytu: Rozľahlejšie udržiavané vlhké lúky/pasienky, dná vypustených rybníkov, kukuričné 
polia.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD2/2, Be3, Bo2, AEWA
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2. Definovanie stavu: Limosa limosa

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Nad 50 párov 11–50 párov 0–10 párov

1.2. Populačný trend Stúpa dlhodobo o viac 
ako 10 %

Stabilný alebo so zmenami 
±10 %

Klesá dlhodobo o viac 
ako 10 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 10 hniezdnych 
lokalít

5-10 hniezdnych lokalít Menej ako 5 hniezdnych 
lokalít

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 10 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±10 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.5. Hniezdna 
úspešnosť*

Nie je dostatok 
relevantných údajov 
z územia Slovenska

Nie je dostatok 
relevantných údajov 
z územia Slovenska

Nie je dostatok 
relevantných údajov 
z územia Slovenska

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Dostatok veľkých 
udržiavaných vlhkých 
lúk s plytkými vodami 
bez kolísania hladiny, 
vypustené rybníky bez 

napúšťania v hniezdnom 
období a bez vyrušovania

Dostatok veľkých vlhkých 
lúk s plytkými vodami 

s malým kolísaním hladiny, 
vypustené rybníky bez 

napúšťania v hniezdnom 
období

Nedostatok veľkých 
nerušených vlhkých 

lúk s plytkými 
vodami, kolísanie 

hladiny, plečkovanie 
a chemizácia 

kukuričných polí, kde 
breháre hniezdia

2.2. Potravný biotop

Veľké plytšie stojaté 
vody (najmä rybníky) so 
širokým litorálom, málo 

rušené ľuďmi

Veľké stojaté vody (najmä 
rybníky) so širším litorálom, 

len mierne rušené ľuďmi

Nedostatok veľkých 
stojatých vôd so širším 

litorálom; intenzívne 
rušenie ľuďmi

2.3. Migračné biotopy Ako potravný biotop Ako potravný biotop Ako potravný biotop

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Bez vyrušovania 

v hniezdnom období
Málo vyrušovaná 

v hniezdnom období, alebo 
len na 30 a menej % lokalít

Silno vyrušovaná 
v hniezdnom období na 

viac ako 30 % lokalít

3.2. Hniezdny biotop

Bez ohrozenia Ohrozených 30 a menej 
% lokalít vysušovaním 

mokradí, kolísaním vodnej 
hladiny, poľnými prácami 

počas hniezdneho obdobia 
(plečkovanie, kosenie)

Ohrozených viac 
ako 30  % lokalít 

vysušovaním mokradí, 
kolísaním vodnej hladiny, 
poľnými prácami počas 

hniezdneho obdobia 
(plečkovanie, postrek, 

kosenie)

3.4. Potravný 
a migračný biotop

Dostatok väčších plytkých 
stojatých vôd, malé 

vyrušovanie

Dostatok väčších plytkých 
stojatých vôd, stredné 

vyrušovanie

Nedostatok väčších 
plytkých stojatých vôd, 

silné vyrušovanie
* je potrebné zistiť konkrétne parametre z nášho územia v osobitnej štúdii.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť zachovanie a ochranu mokraďových biotopov (hlavne pred odvodnením, zasypaním, reguláciou, 

vyhŕňaním, zaburinením, znečistením a pod.), prípadne ich renaturovať v okolí hniezdisk
- dôsledne monitorovať hniezdiace páry, dohľadávať ich hniezda a zabrániť výkonu poľnohospodárskych prác 

(plečkovanie, postreky) na kukuričných poliach v okolí hniezd (aspoň v okruhu 15 – 20 m)
- kontrolovať a zabrániť kolísaniu vodnej hladiny počas hniezdneho obdobia
- ponechať niektoré rybníky bez napustenia počas hniezdneho obdobia
- zaplavovaním prirodzených plochých preliačin (nie hradením) vytvárať plytké stojaté vody
- zabezpečiť pokoj v okolí hniezdisk počas hniezdnej sezóny, najmä zabrániť prístupu rybárov, poľovníkov 

a rekreantov
- udržiavať vhodné hniezdne biotopy vlhkých nízkosteblových lúk (kosenie, odstraňovanie sukcesných krovín 

a inváznych rastlín)
- udržiavať tradičné spôsoby a intenzity poľnohospodárskeho využívania pozemkov v okolí hniezdisk i na 

potravných a migračných biotopoch, ako aj ich podiel a štruktúru v krajine, najmä prostredníctvom projektov 
pozemkových úprav.
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4. Monitoring:
Populácia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (prechod ťahu do hniezdenia, tok, počet 
hniezdnych párov, priebeh hniezdenia, hniezdna úspešnosť – počet vyvedených mláďat, straty na znáškach/
mláďatách, ich príčiny), činiteľov ohrozujúcich populáciu (vyrušovanie, odstrel), vyhľadávanie resp. získavanie 
informácií o nových hniezdiskách.
Biotopy a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych i potenciálnych hniezdnych, potravných i migračných 
biotopov, ohrozujúcich činiteľov na nich (poľnohospodárske práce – rozsah, dodržiavanie usmernení, reakcie 
brehárov; vodohospodárske zásahy – manipulácia vodnou hladinou, úpravy dna, brehov a okolia mokradí; 
znečisťovanie), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov (projekty pozemkových úprav, 
manipulačné poriadky nádrží, vodohospodárske plány).

Spracoval: Alžbeta Darolová Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: včelárik zlatý (Merops apiaster)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Coraciiformes    
Čeľaď: Meropidae
Rod: Merops

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh má turkestansko-mediteránny typ rozšírenia. Areál jeho rozšírenia sa rozprestiera v suchých 
a teplých oblastiach Európy, východnej a strednej Ázie, v severozápadnej a južnej Afrike. Najhojnejšie hniezdi 
v oblastiach s júlovou izotermou do 21 oC. Podstatná časť populácie hniezdi na Pyrenejskom a Balkánskom 
polostrove a vo východnej Európe (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.], 1997). V rámci areálu rozšírenia majú trendy vývoja 
populácie miestami úplne protichodný charakter.
- rozšírenie na Slovensku: Ťažisko rozšírenia sa nachádza v nížinách a pahorkatinách v južnej časti Slovenska, 
severnejšie umiestnené lokality bývajú obsadzované nepravidelne. V rokoch 1980 - 1999 bolo hniezdenie 
zistené a predpokladané na viac ako štvrtine kvadrátov DFS (27,7 %, DANKO, DAROLOVÁ, KRIŠTÍN [eds.], 2002). 
Populačný a areálový trend na Slovensku sa javil do roku 1999 ako mierne stúpajúci a celková početnosť sa 
v tomto období odhadovala na 700-1300 párov.
Hlavné biotopy výskytu: Väčšinou umelo vytvorené biotopy s piesčito-hlinitými stenami, najmä ťažobne 
piesku, tehelne, odkryvy svahov, zárezy ciest, smetiská, terasy vinohradov, výkopy, hrádze a podobne, niekedy 
aj prirodzené steny - najmä brehy vodných tokov. Výnimočne hniezdi aj na horizontálnych plochách – lúkách.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2 

2. Definovanie stavu: Merops apiaster

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

- celoslovenská
- na kolóniu
1.2. 

Viac ako 700 hniezdnych  
párov

500-700 hniezdnych 
párov

Pod 500 hniezdnych  
párov

prevažná časť kolónii 
o veľkosti 5-25 párov

5-10 párov/kolóniu Hniezdenie jednotlivo a 2-
4 páry na kolóniu

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Stúpajúci o viac ako 20 % Trend stabilný alebo 
mierne stúpajúci do 20 %

Klesajúci trend

1.3. Veľkosť areálu Nad 25% územia 
Slovenska

20 – 25% územia 
Slovenska

Menej ako 20% územia 
Slovenska

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál stabilizovaný alebo 
mierne stúpajúci do 20 %

Areál zmenšujúci sa

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

4,1 a viac vyletené juv./
hniezdo

3,9-4,0 vyletené juv./
hniezdo

Menej ako 3,9 vyletené 
juv./hniezdo
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Hniezdne steny sú 
udržiavané proti 

zarastaniu vegetáciou 
a proti ich znižovaniu 

zosýpaním materiálu, je 
zabezpečený manažment 

zabraňujúci likvidáciu 
stien a jám v hniezdnom 

období, kontrola 
zapchávania nôr ľuďmi

Hniezdiská sú 
udržiavané proti 

zosypu a zarastaniu nie 
každoročne, lokality sú 
kontrolované z hľadiska 

ich potenciálnej likvidácie 
zavezením a pod., v okolí 
dostatok potravy – hlavne 

väčších druhov hmyzu

Hniezdiská nie sú 
udržiavané, nie je kontrola 

ich deštrukcie počas 
hniezdneho obdobia (V.-

VIII.)

2.2. Potravný biotop

V okolí hniezd dostatok 
plôch s väčšími druhmi 

hmyzu

V okolí hniezd ostávajú 
alebo sa len mierne 

redukujú plochy s väčšími 
druhmi hmyzu

Ubúda plôch s dostatkom 
väčších druhov hmyzu

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie, 

Na migračných trasách 
dostatok väčších druhov 

hmyzu

Na migračných trasách 
prevažne dostatok 

väčších druhov hmyzu

Na migračných trasách 
málo plôch s väčšími 

druhmi hmyzu

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Hniezdne nory nie sú 
ľuďmi (najmä včelármi) 
zapchávané, druh nie je 

prenasledovaný

Druh je prenasledovaný 
len ojedinelo

Zapchávanie hniezdnych 
nôr (najme včelármi), 
prenasledovanie na 

väčšine lokalít

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Jamy a smetiská 
sa zavážajú mimo 

hniezdneho obdobia, 
ohrozujúce faktory 

pôsobia len v časovo 
a priestorovo obmedzenej 

miere

Aj keď sa staršie 
hniezdne steny likvidujú, 
vznikajú nové ťažobné 

steny ohrozujúce faktory 
pôsobia len lokálne

Zasypávanie ťažobných 
jám piesku a hliny, 

planírovanie smetísk 
počas hniezdneho 

obdobia, ohrozujúce 
faktory pôsobia počas 
hniezdneho obdobia

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu 

Na migračných trasách 
ostávajú plochy s väčšími 
druhmi hmyzu zachované

Len na časti migračných 
trás redukcia veľkých 

druhov hmyzu

Na migračných trasách 
vysoká miera používania 

insekticídov, likvidácia 
biotopov vhodných pre 
väčšie druhy hmyzu, 

vysušovanie

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- kontrola hniezdnych lokalít v období od mája do augusta kvôli častému ohrozeniu pri ťažbe piesku a hliny, 

kontrola zasypávania jám na smetiskách, redukcia nekontrolovanej ťažby piesku,  
- udržiavanie hniezdnych stien proti zarastaniu vegetáciou, proti zosuvom materiálu zo stien,
- kontrola hniezdnych lokalít kvôli častému zapchávaniu hniezdnych nôr, týka sa hlavne včelárov,
- v prípade potreby vytvárať nové hniezdne príležitosti vytváraním kolmých stien

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie hniezdnej početnosti (obsadených hniezdnych nôr) na známych lokalitách. Vyhľadávanie 
nových hniezdnych lokalít. Na zisťovanie hniezdnej úspešnosti je potrebné detailnejšie sledovanie aspoň 
niektorých lokalít.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie lokalít, prebiehajúcich ľudských aktivít a degradácie hniezdnych 
stien.

Spracoval: Alžbeta Darolová Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Charadriiformes (bahniaky/ kulíkotvaré)
Čeľaď: Charadriidae (kulíkovité)
Rod: Tringa (kalužiak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh má palearktické rozšírenie. Hniezdi najmä v miernej a boreálnej zóne, v západnej 
časti areálu aj v mediteránnej a subarktickej zóne, často v pobrežných oblastiach, ale i na vnútrozemských 
mokradiach. Európska populácia je odhadovaná na cca 340 000 párov, najpočetnejšie hniezdi v Bielorusku, 
na Islande a v Nórsku, kde sa zdá, že sú populácie stabilizované (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.], 1997). Populácie sú 
čiastočne sťahovavé, tie stredoeurópske sa na zimu posúvajú na pobrežia Stredozemného mora.
- rozšírenie a početnosť na Slovensku: Patrí k nehojne hniezdiacim druhom najmä v nížinných oblastiach 
západného a východného Slovenska. V rokoch 1980 – 1990 sa počet hniezdnych párov odhadoval na 
35 – 70 s mierne negatívnym populačným aj areálovým trendom. Hniezdenie bolo v tomto období zistené 
a predpokladané na cca 12 % kvadrátov DFS (DANKO, DAROLOVÁ, KRIŠTÍN [eds.], 2002).
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi na otvorených mokradiach s plytkou vodou a dobrým rozhľadom, najmä na 
zaplavovaných/podmáčaných lúkach, dnách vypustených rybníkov s nízkym bylinným porastom, na brehoch 
vodných a sedimentačných nádrží, pri nádržiach močovky a pod.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, AEWA

2. Definovanie stavu: Tringa totanus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/ disperzia 
párov

Viac ako 100 hniezdnych 
párov/ na viac ako 
50 % hniezdisk sú 

zoskupenia aspoň 2–
3 párov

51–100 hniezdnych 
párov/ na viac ako 20 

% do 50% hniezdisk sú 
zoskupenia aspoň 2–3 

párov

50 a menej hniezdnych 
párov/ na 20 a menej 

% hniezdisk sú 
zoskupenia aspoň 2–3 

párov
1.2. Populačný trend stúpa o viac ako 20 % so zmenami do +20 % Dlhodobo klesá

1.3. Veľkosť areálu Obsadených viac ako 15 
% DFS

Obsadených medzi 10 a 
15 % kvadrátov DFS

Obsadených menej ako 
10%  kvadrátov DFS

1.4. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20 %
Areál je stabilný alebo 
s miernymi zmenami 
v rozsahu do +20 %

Areál sa zmenšuje

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Veľké otvorené mokrade 
(aj) s plytkou vodou bez 
kolísania hladiny, výskyt 

väčších holých plôch 
alebo nízkej vegetácie pri 
vode, málo vyrušované 
ľuďmi, malá početnosť 

predátorov

Veľké otvorené mokrade 
(aj) s plytkou vodou, len 
malé kolísanie hladiny, 
výskyt menších holých 

plôch alebo nízkej 
vegetácie pri vode, málo 

vyrušované ľuďmi

Menšie mokrade 
s nedostatkom plytčín, 

kolíšuca hladina, 
vyrušovanie ľuďmi, 

nedostatok rastlinstva na 
úkryt dospelých a mláďat, 

väčšia početnosť 
predátorov

2.2. Potravný biotop
Široký litorál bohatý na 

hmyz a iné bezstavovce, 
málo vyrušovaný ľuďmi

Dostatočne široký litorál 
a potravná ponuka v ňom

Priúzky (len niekoľko 
m) litorál, vyrušovanie 

ľuďmi
2.3. Migračné biotopy Ako potravný biotop Ako potravný biotop Ako potravný biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Všetky lokality bez 
vyrušovania ľuďmi 

v hniezdnom období 
a bez zaplavovania 

hniezd vodou

Do 30%  lokalít trpí 
vyrušovaním ľuďmi 
v hniezdnom období 

a zaplavovaním hniezd

viac ako 30 %lokalít 
trpí vyrušovaním ľuďmi 

v hniezdnom období 
a zaplavovaním hniezd

3.2. Hniezdny biotop

Na všetkých lokalitách 
vhodne udržiavané 

lúky, otvorené vody bez 
kolísania hladiny a bez 
nadmerného zarastania 
širokého plytkého litorálu

Na viac ako 60 % lokalít 
vhodne udržiavané 

lúky, otvorené vody bez 
kolísania hladiny a bez 
nadmerného zarastania 
širokého plytkého litorálu

Na 60 % a menej 
lokalitách vhodne 

udržiavané lúky, otvorené 
vody bez kolísania hladiny 

a bez nadmerného 
zarastania širokého 

plytkého litorálu

3.4. Potravný 
a migračný biotop

Dostatok väčších vôd so 
širokými plytkými litorálmi, 

bez významnejšieho 
vyrušovania a zarastania

Výskyt väčších vôd 
so širšími litorálmi, 

citeľnejšie vyrušovaných 
a zarastajúcich

Nedostatok väčších 
vôd so širšími litorálmi, 
ich silné vyrušovanie 

a zarastanie

3.  Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť zachovanie a ochranu mokraďových biotopov (hlavne pred odvodnením, zasypaním, reguláciou, 

vyhŕňaním, zaburinením, znečistením a pod.), prípadne ich renaturovať v okolí hniezdisk
- zaplavovaním prirodzených plochých preliačin (nie hradením) vytvárať plytké stojaté vody
- nemanipulovať vodnou hladinou počas hniezdneho obdobia
- zabezpečiť pokoj v okolí hniezdisk počas hniezdnej sezóny, najmä zabrániť prístupu rekreantov, rybárov 

a poľovníkov
- udržiavať vhodné hniezdne biotopy vlhkých nízkosteblových lúk (kosenie, odstraňovanie sukcesných krovín 

a inváznych rastlín)
- udržiavať tradičné spôsoby a intenzity poľnohospodárskeho využívania pozemkov v okolí hniezdisk i na 

potravných a migračných biotopoch, ako aj ich podiel a štruktúru v krajine, najmä prostredníctvom projektov 
pozemkových úprav

- brániť fragmentácii väčších celkov mokradí environmentálne priaznivejším umiestňovaním stavieb

4. Monitoring:
Populácia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (prílet, tok, počet hniezdnych párov, priebeh 
hniezdenia, hniezdna úspešnosť – počet vyletených mláďat, straty na znáškach/mláďatách, ich príčiny), 
činiteľov ohrozujúcich populáciu (vyrušovanie, odstrel), vyhľadávanie resp. získavanie informácií o nových 
hniezdiskách
Biotopy a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych i potenciálnych hniezdnych, potravných i migračných 
biotopov, ohrozujúcich činiteľov na nich (vodohospodárske zásahy, hlavne manipulácia vodnou hladinou, úpravy 
dna, brehov a okolia mokradí, znečisťovanie), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov 
(projekty pozemkových úprav, manipulačné poriadky nádrží, vodohospodárske plány).

Spracoval: Alžbeta Darolová Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: prepelica poľná (Coturnix coturnix)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Galliformes   
Čeľaď: Phasianidae  
Rod: Coturnix  

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Rozšírená v palearktickej, orientálnej a etiópskej oblasti. Hniezdi na celom území  Európy 
na sever približne po 60-65 0 s.š., nepravidelne v južnom Nórsku, Fínsku a Švédsku. Zimuje v krajinách okolo 
Stredozemného mora, najmä v severnej časti Afriky.  
- rozšírenie na Slovensku: Celé územie Slovenska, patrí medzi najviac rozšírené hniezdiče v poľnohospodárskej 
krajine (aj keď nie početne). Napriek relatívnej známosti a bežnému rozšíreniu doterajšie   údaje o početnosti 
(2-6 tis.)  boli  zrejme podhodnotené. Na základe výsledkov celoslovenského líniového sčítania prepelíc v r. 
2004 možno odhadnúť veľkosť populácie na 30-50 000 volajúcich samcov.   
Hlavné biotopy výskytu: Otvorené biotopy poľnohospodárskej krajiny: obilné alebo ďatelinové polia, okopaniny, 
lúky, pasienky. Rôzne bylinné, často ruderálne zárasty okolo ciest, medzí a pod. Od nížin cez podhorské 
a horské lúky, vzácne až po hole nad hornou hranicou lesa. 
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD2/2, Bo2 

2. Definovanie stavu: Coturnix coturnix 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie / 
populačná hustota

Odhad populácie
> 40 000 volajúcich 

samcov

Odhad populácie
20-40 000 volajúcich 

samcov

Odhad populácie
< 20 000 volajúcich 

samcov

Populačná hustota
Priemerne viac ako 2

samce/1 km línie*
poľnohospodárskej krajiny

Populačná hustota
Priemerne 0,5-2                 

samca/1 km línie*
poľnohospodárskej 

krajiny

Populačná hustota
priemerne menej ako 0,5  

samca/1 km línie*
poľnohospodárskej krajiny

1.2. Populačný 
trend

Priemerný stabilný 
viacročný nárast populácie 

o viac ako
30%

(alebo je stabilná a 
dosahuje trvale dobrý stav 
vo veľkosti populácie a v 

populačnej hustote)

Populácia je stabilná 
alebo s miernymi výkyvmi 
(do 30%) a nedosahuje 

trvale dobrý stav vo 
veľkosti populácie a v 

populačnej hustote

Dlhotrvajúci viacročný 
pokles populácie
o viac ako 30%

1.3. Areálový trend 
(SK)

Areál sa zväčšuje alebo 
dosahuje viac ako 85% 

územia

Areál je stabilný 
a nedosahuje 85% 

územia

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10%

1.4. Trend v 
okolitých štátoch

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 

dlhodobejšie stúpa o viac 
ako 20%

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 

je stabilná (prípadne 
mierny nárast)

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 

klesá
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
a potravný  biotop

Rozloha mozaikovitej 
poľnohospodárskej  krajiny   

rastie o viac ako 15%

Rozloha mozaikovitej 
poľnohospodárskej  

krajiny   ostáva stabilná
alebo mierne rastie (do 

15%)

Rozloha mozaikovitej 
poľnohospodárskej  krajiny   

klesá

Spotreba chemických látok 
v poľnohospodárstve klesá 

o viac ako 20%

Spotreba 
chemických látok 

v poľnohospodárstve je 
stabilná alebo mierne 

klesá (do  20%)

Spotreba chemických 
látok v poľnohospodárstve 

stúpa

2.2. Biotopy 
dôležité počas 
migrácie  

Minimálne 5 % výmery 
PPF ostáva ako úhory

Minimálne 2-5 % výmery 
PPF ostáva ako úhory

Menej ako 2% ostáva ako 
úhor

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Viac ako 75% lokalít
je v čase hniezdenia 

bez negatívnych 
agrotechnických zásahov

50-75% lokalít
je v čase hniezdenia  

bez negatívnych 
agrotechnických zásahov

Menej ako 50%
lokalít

je v čase hniezdenia  
bez negatívnych 

agrotechnických zásahov
3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
a potravných 
biotopov

Viac ako 85% lokalít
ostáva  do budúceho  roka 

bez negatívnej zmeny 
užívania

60- 85% lokalít
ostáva  do budúceho  
roka bez negatívnej 

zmeny užívania

Menej ako  60% lokalít
ostáva  do budúceho  roka 

bez negatívnej zmeny 
užívania

* šírka línie 500 m
 
3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- minimálne v rámci sústavy chránených území zachovanie rôznorodej mozaikovitej krajiny 
- minimálne v chránených vtáčích územiach s významnou početnosťou druhu zabezpečiť kosenie TTP od 

stredu k okrajom 
- najmä na  územiach s intenzívnym poľnohospodárstvom  zabezpečiť úhorové hospodárenie minimálne na 

10 %  výmery PPF a min 30% extenzívne využívanej pôdy z celkovej výmery PPF príslušného katastra  
- obmedziť  požívanie chemických  látok a  umelých hnojív, chemický postrek insekticídov a herbicídov na 

priamo neobhospodarovaných plochách (okraje ciest, komunikácií, skládok hnoja a pod.) vykonávať len 
mimo obdobia hniezdenia (máj- august)  

- zákaz odstraňovania medzí, strží a podobných extenzívne obhospodarovaných plôch   
- vylúčiť zmeny využívania pozemkov v chránených územiach ako sú  meliorácie,  odvodnenia, terénne  

úpravy,   zalesňovanie, sceľovanie pozemkov a pod.   
- zabezpečiť prekosenie neobhospodarovaných plôch raz za 3-5 rokov mimo obdobia hniezdenia 

4. Monitoring:
Základom stanovenia veľkosti populácie, areálu,  populačných a areálových trendov bude pravidelné 
celoslovenské sčítanie prepelíc. Sčítanie bude prebiehať po vybraných trasách – líniách rovnomerne po celom 
Slovensku v období od 1.5. do 31.7. V rámci pešo prejdenej línie budú sčítavané všetky volajúce samce. 
Údaje o stave biotopov a využívaní poľnohospodárskych pozemkov budú získavané na základe terénnych 
návštev biotopov ako aj informácií od farmárov. Celoplošné údaje budú získané od poľnohospodárskych 
inštitúcií (štatistiky MP SR, Platobnej agentúry a pod.). 

Spracoval: Miroslav Demko Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: chrapkáč poľný (Crex crex)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Gruiformes   
Čeľaď: Rallidae 
Rod: Crex 

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Zaberá väčšiu časť Eurázie, hniezdny areál siaha od Atlantiku po západný Sibír, na sever 
vystupuje  po južnú Škandináviu a po 620 s. š. v západnom Rusku. Vzácny je v krajinách okolo Stredozemného 
mora. Zimuje v južnej a západnej Afrike. 
- rozšírenie na Slovensku: Rozptýlene na väčšine územia najmä stredného a východného Slovenska, od nížin 
až po trávnaté porasty nad hornou hranicou lesa. Zrejme vplyvom  vysokej intenzity poľnohospodárskej výroby 
sporadický   na Podunajskej nížine. 
Hlavné biotopy výskytu: Trávnaté porasty v otvorenej krajine vyššie ako 20 cm. Rôzne typy prirodzených a 
kultúrnych lúk v alúviách riek často aj na jar zaplavované v horských oblastiach aj suchšie. V poslednom období 
zaznamenané najmä na úhoroch s ruderálnymi spoločenstvami mrkvovitých a nitrofilných rastlín a s rozptýlenými  
krovinami. Chrapkajúce samce boli zaznamenané aj z polí najmä obilných, repky, ďatelinotrávnych miešaniek, 
lucerny a pod.  
Status ohrozenosti druhu: LR:cd 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, E

2. Definovanie stavu: Crex crex 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie / 
populačná hustota

Odhad populácie pre 
Slovensko

nad 5 000 volajúcich 
samcov

Odhad populácie pre 
Slovensko

2 000 – 5 000  volajúcich 
samcov

Odhad populácie pre 
Slovensko

pod 2 000   volajúcich 
samcov

Populačná hustota
v mapovaných  

územiach*1

viac ako 2 samce/1 km2

poľnohospodárskej 
krajiny

Populačná hustota
v mapovaných   

územiach*1

1-2 samce/1 km2

poľnohospodárskej krajiny

Populačná hustota
v mapovaných územiach 
*1 menej ako 1samec/1 

km2

poľnohospodárskej krajiny

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 20%

(alebo je stabilná a 
dosahuje trvale dobrý 

stav vo veľkosti populácie 
a populačnom trende)

Populácia je stabilná alebo 
s miernymi výkyvmi do 

20% (a nedosahuje  trvale 
dobrý stav vo veľkosti 

populácie a populačnom 
trende)

Pokles populácie
o viac ako 20%

1.3. Areál
Areál druhu zaberá viac 

ako 75%
územia Slovenska

Areál druhu zaberá
50-75%

územia Slovenska

Areál druhu zaberá menej 
ako 50%

územia Slovenska

1.4. Areálový trend 
(SK)

Areál druhu sa zväčšuje 
o viac ako 10%

(alebo
areál je stabilný 

a druh  pokrýva všetky 
potenciálne a  pôvodné 

biotopy)

Areál druhu je stabilný, 
prípadne mierny nárast

/do 10%/  a všetky 
potenciálne  biotopy nie sú 

obsadené

Areál druhu sa zmenšuje o 
viac ako 10%

1.5. Trend v 
okolitých štátoch

Vo väčšine susedných 
krajín početnosť stúpa 

o viac ako 20%

Vo väčšine susedných 
krajín početnosť je stabilná 
alebo s miernym nárastom 

do 20%

Vo väčšine susedných 
krajín početnosť  klesá
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
a  potravný biotop

Výmera TTP na rastie Výmera TTP je stabilná Výmera TTP klesá

Extenzívne kosné lúky*2 
zaberajú viac ako 50 % 

všetkých TTP

Extenzívne kosné lúky*2 
zaberajú 25-50 % všetkých 

TTP

Extenzívne kosné lúky*2 
zaberajú menej ako 25 % 

všetkých TTP

Úhory zaberajú viac ako 
10% celkovej výmery 

PPF

Úhory zaberajú 5-10% 
celkovej výmery PPF

Úhory zaberajú do 5% 
celkovej výmery PPF

Chemické látky  a umelé 
hnojivá sa nepoužívajú  

na viac ako
75% všetkých TTP

Chemické látky  a umelé 
hnojivá sa nepoužívajú  na 

50-75%
všetkých TTP

Chemické látky  a umelé 
hnojivá sa nepoužívajú  na 
menej ako 50% všetkých 

TTP.

2.2. Biotopy dôležité 
počas migrácie  

Rýchlo rastúca jarná  
bylinná vegetácia  je 

rovnomerne zastúpená 
v dostatočnej ploche (viac 

ako 5% PPF)

Rýchlo rastúca jarná  
bylinná vegetácia  je 

nerovnomerne zastúpená  
v nedostatočnej miere
( pokrýva 2- 5% PPF)

Rýchlo rastúca jarná  
bylinná vegetácia je 

ojedinelá alebo  chýba

Minimálne 10 %  TTP 
ostáva nevykosenej do 

31.9.

5- 10 %  TTP ostáva 
nevykosenej do 31.9.

Menej ako 5% TTP ostáva
nevykosenej do 31.9.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Viac ako 75% lokalít
je v čase hniezdenia 
(15.5. –až  1.8.) bez 

agrotechnických a iných 
negatívnych zásahov*3

50-75% lokalít
je v čase hniezdenia  (15.5. 

–až  1.8.) bez
agrotechnických a iných 
negatívnych zásahov*3

Menej ako 50%
lokalít

je v čase hniezdenia  bez 
agrotechnických a iných 
negatívnych zásahov*3,

Viac ako 75 % lokalít je 
kosených od stredu

50-75 % lokalít je kosených 
od stredu

Menej ako 50% lokalít je 
kosených od stredu

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
a potravných 
biotopov

Viac ako 90% lokalít
ostáva  do budúceho  
roka bez negatívnej 
zmeny užívania*4

75 až  90% lokalít
ostáva  do budúceho  roka 

bez negatívnej zmeny 
užívania *4

Menej ako 75% lokalít
ostáva  do budúceho  roka 

bez negatívnej zmeny 
užívania*4

*1 Mapované územia – nočné sčítania na vybraných územiach s rozlohou minimálne 10 km2

*2 Extenzívne kosné lúky – poloprirodzené a prirodzené trávnaté porasty, kosené 1krát ročne 
*3 Najmä kosenie, intenzívna pastva, mulčovanie, hnojenie a  iná činnosť ktorá by mohla spôsobiť priame 
usmrtenie mláďat alebo dospelých jedincov 
*4 Najmä premena na ornú pôdu, zalesnenie, zastavanie, zmena intenzity využívania, intenzívna pastva a iné 
zmeny, ktoré by mohli spôsobiť  zánik biotopu   

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Za účelom obmedzenia priamych strát na zistených lokalitách chrapkáča poľného:
- kosiť až po období hniezdenia a preperovaní jedincov  t.j. po 31.8. 
- vylúčiť intenzívnu pastvu  do 1.8.
- na území s výskytom chrapkáčov poľných kosiť len od stredu k okrajom pozemku so súčasným znížením 

rýchlosti kosenia   
Za účelom zachovania hniezdnych lokalít:  
- vylúčiť   zmeny využívania pozemku vrátane krátkodobej zmeny na ornú pôdu, meliorácií,  odvodnenia, 

terénnych úprav,   zalesňovanie,  sceľovanie pozemkov apod.   
- obnovu TTP prevádzať len z pôvodných druhov tráv a po 31.8.
- vylúčiť požívanie chemických  látok a  umelých hnojív vrátane hnojovice
- zákaz odstraňovania medzí, strží a podobných extenzívne obhospodarovaných plôch   
- každoročne ponechať min 5 % neobhospodarovanej pôdy (ako úhor) a min 30% extenzívne využívanej pôdy 

z celkovej výmery PPF príslušného katastra  
- zabezpečiť prekosenie  neobhospodarovaných plôch  raz 3-5 rokov mimo obdobia hniezdenia 

Kniha 1.indb   570Kniha 1.indb   570 6. 5. 2005   16:53:366. 5. 2005   16:53:36



571

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

4. Monitoring:
Základom stanovenia veľkosti populácie, areálu,  populačných a areálových trendov bude systematické 
mapovanie na vybraných územiach. V rámci minimálne dvoch nočných návštevách v termíne 15.5. -15.7.. 
každého územia budú sčítané všetky volajúce  samce.   Tieto údaje budú doplnené zberom náhodných údajov 
a prieskumov menej známych oblastí.
Pravidelnými návštevami lokalít  vo vegetačnom období bude monitorovaný stav a využívanie lokalít.  Tieto 
údaje budú doplňované informáciami od poľnohospodárskych subjektov a ich  zastrešujúcich organizácií.   
 
Spracoval: Miroslav Demko Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: bocian biely (Ciconia ciconia)

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

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

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia s hniezdiskami v Eurázii na východ po strednú Áziu a v severozápadnej 
Afrike. Prevažná časť populácie hniezdi vo východnej a strednej Európe (od východného Nemecka po Čierne 
more a od Estónska po Grécko). V severozápadnej Európe je rozšírenie obmedzené. Populácie severozápadnej 
Európy tiahnu juhozápadným smerom a zimujú v strede západnej Afriky (Sahel), stredo- a východoeurópske 
zas juhovýchodným smerom cez Bospor a Malú Áziu do zimovísk na východe a juhu Afriky (JAR).
- rozšírenie a početnosť na Slovensku: Ťažisko areálu má v otvorenej krajine nížin, pahorkatín a podhorských 
polôh s hustotami najčastejšie 2,5 – 2,8 hniezdiacich párov na 100 km2 a dokázaným hniezdením 
v 74,4 % kvadrátov DFS. Najviac ich hniezdi na Východoslovenskej rovine, v Košickej, Rimavskej, Lučenskej 
a Ipeľskej kotline, v Podunajskej rovine a Podunajskej pahorkatine. V menšej miere vystupujú aj v dolinách 
väčších riek a v kotlinách (Hornádska, Popradská, Liptovská, Turčianska, Oravská, Žilinská, Hornonitrianska, 
Žiarska) až do nadmorskej výšky 836 m. Počas migrácie sa vyskytujú na celom území Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva prevažne intravilány obcí i miest a priľahlú vlhšiu poľnohospodársku krajinu. 
Na hniezdenie využíva ľudské stavby, stĺpy elektrického vedenia, technické zariadenia a umelo vytvorené 
podložky, už len výnimočne hniezdi v extraviláne na stromoch. Z potravných biotopov v poľnohospodárskej 
krajine využíva mokrade, lúky a pasienky i ornú pôdu.  Počas migrácie v podobných biotopoch v nivách riek, 
kotlinách a nížinách.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Ciconia ciconia

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný dobrý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/ 
populačná hustota

1 301 a viac hniezdiacich 
párov/ 2,8 a viac párov 

na 100 km2

1 300–1 101 hniezdiacich 
párov/

2,7–2,5 páru na 100 km2

1 100 a menej 
hniezdiacich párov/ 

2,4 a menej párov na 100 
km2

1.2. Populačný trend Nárast o 6 % a viac Populačné výkyvy 
v rozsahu ±5 % Pokles o 6 % a viac

1.3. Veľkosť areálu 76 % a viac kvadrátov 
DFS 71–75 % kvadrátov DFS 70 % a menej kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend

Zväčšenie o 2,1 % a viac 
(do podhorských dolín/ 
kotlín resp. posun SV 

smerom)

Výkyvy ±2 % (na 
dlhodobo známych 
a stabilizovaných 

hniezdnych lokalitách)

Zmenšenie o 2,1 % a viac 
(ústup zo stabilizovaných 

hniezdnych lokalít)

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerne 2,9 a viac 
vyvedených mláďat na 

hniezdiaci pár a rok

Priemerne 1,3–2,8 
vyvedeného mláďaťa na 

hniezdiaci pár a rok

Priemerne 1,2 a menej 
vyvedených mláďat na 

hniezdiaci pár a rok
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný dobrý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Prírastok aktívnych 
hniezd na nových 

stanovištiach (elektrické 
stĺpy) a nových lokalitách

Obsadzovanie dlhodobo 
známych hniezdnych 

stanovíšť a lokalít

Úbytok aktívnych hniezd 
na dlhodobo známych 

hniezdnych stanovištiach 
a lokalitách

2.2. Potravný biotop

Prírastok zaplavovaných 
plôch a iných mokradí, 

lúk a pasienkov, ich 
tradičné využívanie

Zachovanie tradičných 
poľnohospodárskych 

činností a ich štruktúry 
v potravných biotopoch

Úbytok mokradí, 
lúk a pasienkov, 

prírastok intenzívnych 
veľkoplošných vysokých 
kultúr (kukurica, repka, 

slnečnica)

2.3. Migračné 
biotopy

Ako potravný biotop, 
dostatok prirodzených 
vodných tokov, stohov, 

hnojísk a strnísk

Ako potravný biotop, 
výskyt vodných tokov, 

stohov, hnojísk a strnísk

Ako potravný biotop, 
nedostatok vodných 

tokov, stohov, hnojísk 
a strnísk

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Bez prenasledovania, 
postupná eliminácia 

„stĺpov smrti“, zisťovaný 
len úhyn prestarnutých 

a chorých jedincov

Bez prenasledovania, 
no zisťované 

prípady poranení na 
elektrovodoch; poranené 
jedince sú zachraňované 
a úspešne rehabilitované

Zisťované prípady 
odstrelu i ničenia hniezd; 
neriešenie „stĺpov smrti“, 
častejšie poranenia na 
elektrovodoch a menej 
úspešná rehabilitácia

3.2. Hniezdny biotop

Údržba existujúcich 
a tvorba nových 

hniezdnych stanovíšť 
podľa potreby

Slabá údržba/tvorba 
hniezdnych stanovíšť, 

väčšinou dožívajú

Bez údržby/tvorby 
hniezdnych stanovíšť, 

odstraňovanie hniezd bez 
náhradných riešení

3.3. Potravný 
a migračný biotop

Renaturácia mokradí, 
zakladanie TTP a ich 
kosenie a pasenie, 

intenzívne hospodárenie 
na menej ako 30 % 
vhodných biotopov

Rozorávanie TTP 
a intenzifikácia 

hospodárenia na 31–
60 % vhodných biotopov

Odvodňovanie mokradí, 
zarastanie TTP 

drevinami, introdukcie/ 
invázie nepôvodných 

rastlín, zastavanie 
alebo rozorávanie 

TTP a intenzifikácia 
hospodárenia na viac ako 
61 % vhodných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- chrániť a priebežne udržiavať hniezda (odstraňovať nevhodný materiál, odľahčovať/ zlepšovať statiku, 

prekladať či inak riešiť problémové hniezda), stavať hniezdne podložky
- zamedziť likvidácii a poškodzovaniu mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie, regulácie vodných 

tokov, zaburiňovanie), osobitne ich vegetácie (vyrúbavanie príbrežných drevín, vypaľovanie, chemické 
ošetrovanie, vyhŕňanie a pod.), narušené mokrade podľa možností renaturovať

- udržiavať tradičné spôsoby a intenzity poľnohospodárskeho využívania pozemkov (pasenie a kosenie TTP, 
krmoviny, malobloková orná pôda...) v okolí hniezdisk i na iných potravných a migračných biotopoch, ako aj 
ich podiel a štruktúru v krajine, najmä prostredníctvom projektov pozemkových úprav, prípadne obnovovať 
TTP a vytvárať nové potravné príležitosti

- brániť fragmentácii väčších celkov mokradí a TTP environmentálne priaznivejším umiestňovaním stavieb 
a nezávislejším posudzovaním EIA

- vylúčiť leteckú aplikáciu chemických látok v blízkosti vodných a mokraďových biotopov a vylúčiť aplikáciu 
rodenticídov na loviskách bocianov bielych

- osadiť kritické úseky existujúcich vzdušných elektrických vedení zábranami proti usmrteniu bocianov.

4. Monitoring:
Populácia: 
- pravidelné monitorovanie známych hniezdnych stanovíšť: prílety na hniezdo (marec – apríl), priebeh 
hniezdenia, hniezdna úspešnosť (počet vyletených mláďat, straty na znáškach/mláďatách, ich príčiny)
- monitorovanie strát na kolíznych úsekoch vzdušných elektrovodov
- vyhľadávanie nových hniezdísk (vo vlastnej réžii ŠOP i na základe informácií sčítavateľov a verejnosti).
Biotopy a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych i potenciálnych hniezdnych, potravných i migračných 
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biotopov, ohrozujúcich činiteľov na nich, získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov (projekty 
pozemkových úprav, vodohospodárske plány, územnoplánovacia dokumentácia).

Spracovali: Miroslav Fulín a Rastislav Rybanič Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: bocian čierny (Ciconia nigra)

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

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

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

2. Definovanie stavu: Ciconia nigra
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

Kritériá hodnotenia
A – B – C –

dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Populácia má vyše 600 
párov

Populácia má 400 - 600 
párov

Populácia má pod 400 
párov

1.2. Lokálna 
populačná hustota 

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

páry/100 km2

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

páry/100 km2

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

páry/100 km2

1.3. Populačný trend Populácia má dlhodobo 
rastúci trend

Populácia je stabilná, 
alebo kolíše (± 20 %)

Populácia má dlhodobo 
klesajúci trend

1.4. Areálový trend Areál má dlhodobo rastúci 
trend

Areál je stabilný, alebo 
kolíše (± 20 %)

Areál má dlhodobo 
klesajúci trend

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

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

distribúcia je rovnomerná, 
mladiny tvoria  do 20% 

porastov

Staré lesy (nad 
80 r. veku) sa na 

hniezdiskách vyskytujú 
ostrovčekovito, mladiny 
tvoria do 40 % porastov

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

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

2.2. Potravný biotop
Loviská s dostatkom 

zarybnených vodných 
tokov a mokradí

Loviská s dostatkom 
zarybnených vodných 

tokov a mokrade 
sezónne vysychajú

Loviská sú nedostatočne 
zarybnené, mokrade 
sezónne vysychajú

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie a 
translokácie

Mokrade s dostatkom 
potravy podlimitne 

znečistené, s nízkym 
stupňom vyrušovania

Mokrade s dostatkom 
potravy podlimitne 

znečistené, so stredným 
stupňom vyrušovania

Mokrade s nedostatkom 
potravy nadlimitne 

znečistené, s vysokým 
stupňom vyrušovania
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PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

Kritériá hodnotenia
A – B – C –

dobrý priemerný nepriaznivý

O
hr

oz
en

ie

3.1. Stupeň ohrozenia 
druhu (vyrušovanie)

Malá intenzita 
(plošne obmedzená a 
nepravidelná) lesných 

prác v porastoch nad 80 r. 
v hniezdnom období

Stredne veľká intenzita 
(plošne obmedzená 

a pravidelná) lesných 
prác v porastoch nad 80 
r. v hniezdnom období

Intenzívna a pravidelná 
lesnícka činnosť vo 

väčšine porastov nad 80 r. 
v hniezdnom období

3.2. stupeň ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Ťažba v starých porastoch 
nízkej intenzity alebo 
sa nevyskytuje, podiel 
starých porastov rastie

Ťažba v starých 
porastoch strednej 

intenzity, podiel starých 
porastov sa nemení

Intenzívna ťažba starých 
porastov (holoruby), podiel 

starých porastov klesá

3.3. Stupeň ohrozenia 
potravného biotopu Znečistenie mokradí a 

urbanizácia má klesajúci 
trend

Znečistenie mokradí 
a urbanizácia je 

stabilizovaná

Znečistenie mokradí a 
urbanizácia má stúpajúci 

trend3.4. Stupeň ohrozenia 
migračného biotopu 

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

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

Spracoval: Dušan Karaska Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: orol kráľovský (Aquila heliaca)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Aquila (orol)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Je to palearktický druh, rozšírený v centrálnej a západnej Palearktíde. Najzápadnejším 
hniezdiskom v Európe bolo Západné Slovensko, ale od roku 1998 je to už Južná Morava. V roku 1999 
znovu zahniezdil po takmer 200 rokoch v rakúskom Burgenlande na východe štátu. Mimo Slovenska hniezdi 
v Maďarsku, na Balkáne, v Srbsku, Chorvátsku, Macedónsku, Bulharsku a Grécku, potom v Rumunsku, 
Moldavsku, na Ukrajine a ďalej sa tiahne severná hranica rozšírenia Ruskom na východ až po Bajkal. V Európe 
sa orol kráľovský vyskytuje v pohoriach karpatského typu, v kotlinách a nížinách Karpatskej panvy, v južnej a vo 
východnej časti Balkánskeho polostrova, vo vrchoch a v stepiach juhovýchodnej Ukrajiny a južného Ruska a v 
kaukazských pohoriach. Celkové počty sú odhadované na 363 až 604 párov (TUCKER, HEATH, 1994).
- rozšírenie na Slovensku: Na východnom Slovensku obýva Východoslovenskú rovinu a pahorkatinu, Košickú 
kotlinu, Slovenský kras. Na západnom, resp. juhozápadnom Slovensku pomerne veľké územie od Borskej nížiny 
a Dolnomoravského úvalu smerom na východ až po Štiavnické vrchy a Ipeľskú pahorkatinu a od Podunajskej 
roviny a Hronskej pahorkatiny smerom na sever po Biele Karpaty a Strážovské vrchy. Z územia stredného 
Slovenska existuje len údaj o predpokladanom hniezdení na Poľane v r. 1989.
Hlavné biotopy výskytu: 
Na Slovensku sa vyskytuje prevažne v listnatých lesoch nižších až stredných polôh a v otvorenej poľnohospodárskej 
krajine na nížinách,  ktoré patria k orografickým  celkom Borská nížina, Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina, 
Biele Karpaty, Považské podolie, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Tríbeč, Nitrianska pahorkatina, Žitavská 
pahorkatina, Podunajská rovina, Podunajská  pahorkatina, Burda, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Javorie, 
Slovenský kras, Volovské vrchy, Čierna hora, Košická kotlina, Slanské vrchy, Zemplínske vrchy, Vihorlatské 
vrchy, Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská  rovina.
Populáciu orla kráľovského na Slovensku monitoruje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). V roku 1999 
bolo evidovaných 32 hniezdiacich párov, z toho na východnom Slovensku 19 (DANKO in litt.). Celkové počty 
sú odhadované na 30 až 35 párov. Dlhodobý trend slovenskej účasti európskej populácie ukazuje jej nárast 
vo východnej časti Slovenska, na západnom Slovensku je populácia na rovnakej úrovni. Až 70 % slovenskej 
populácie orla kráľovského je pokrytých sieťou deviatich významných vtáčích území (Important Birds Areas - 
IBA-s): Niva Moravy, Malé‚ Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, Burda, Volovské vrchy, Slovenský kras, Slanské 
vrchy a Vihorlatské vrchy. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z .z.), BD1, Be2, Bo1, Bo2, W1, E, 
CITES I
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2. Definovanie stavu: Aquila heliaca 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

V rámci SR nad 60 párov V rámci SR 45 - 60 
hniezdnych párov

V rámci SR pod 45 
hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná 
alebo mierne stúpla, (0 

-10%)
populačný trend 

prekračuje hranicu počtu 
nad 45 párov

Pokles o viac ako 10% 
alebo

populačný trend 
neprekračuje hranicu počtu 

pod 45 párov

1.3. Veľkosť areálu >30 % a viac územia SR 15 až 30 % územia SR < 15 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 25 -75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov

Areál sa zmenšuje alebo 
jeho veľkosť je daná 
počtom pod 45 párov

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Hniezdna úspešnosť je 
>1,9 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť 
je 1,0 – 1,8 vyleteného 
mláďaťa/ hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je< 
1,0 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V pohoriach výskyt 
starých, málo narušených 

alebo zmiešaných 
porastov vhodnej druhovej 

(buk, dub, smrek, 
borovica) a vekovej  

štruktúry nad 90 r. na 50 
% územia, v nížinách 

dostatok vetrolamových 
širších pásov a poľných 

remízok vekovej  štruktúry 
90 r. na ploche 10 – 12 %

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej 

a vekovej štruktúry 
v pohoriach na 40 % 

územia, v nížinách výskyt 
vetrolamových pásov 

vhodnej vekovej štruktúry 
80 r. na ploche 5 – 8 %

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej a vekovej 

štruktúry v pohoriach 
pod 30 % plochy územia, 

v nížinách výskyt 
vetrolamových pásov 

vhodnej vekovej štruktúry  
80 r. na ploche pod 3 - 5 %

2.2. Potravný 
biotop

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 20 

až 30 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerky, kosných lúk 

a úhorov spolu

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 15 

až 20 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerky, kosných lúk 

a úhorov spolu

Lovné teritórium, ktoré 
neobsahuje TTP, vysoký 

podiel monokultúr 
nevhodných druhov, 

kukurica, repka, 
vysokostebelné kultúry 

obilnín, nedostatok 
vetrolamových pásov

pod 5 %

2.3. Biotopy  
migrácia, 
zimovanie,  
translokácie

Biotopy v nížinách 
s ekologicky únosným 
poľnohospodárskym a 

poľovníckym využívaním 
a vyváženou štruktúrou  
vhodných biotopov pre 
výskyt druhov tvoriacich 

potravnú základňu, 
druh pravidelne zimuje 

a migruje v danom území

Na zimoviskách 
a migračných koridoroch 

sú vytvorené mechanizmy 
eliminujúce riziká 

nedostatku druhov 
tvoriacich potravnú 

základňu v dôsledku 
poľnohospodárskeho 

a poľovníckeho 
využívania, druh na území 

zimuje

Druh na lokalite prestal 
zimovať v dôsledku 

extenzívneho využívania 
územia v dôsledku 

nevhodnej abiotickej 
štruktúry biotopu 

a nadmerného odlovu zveri
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k vyrušovaniu 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat, územie  bez rizika 
zástrelu, vykrádania, 

nevhodného používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov ,

konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na celom 

území,

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na  eliminovanie rizika 
zástrelu, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 

vykrádania,  konštrukcie 
22 kV elektrických vedení 
sú ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche do 

70 % územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat
Územie  s rizikom zástrelu, 

vykrádania, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov,   
konštrukcie 22 kV el. 

vedení sú ošetrené na 
ploche pod 40 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov v 
domovskom okrsku 

LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého stavu 
v rozsahu pre hniezdenie 

nad. 60 párov

Sú vytvorené mechanizmy 
na

udržanie stability 
prirodzených hniezdnych  

biotopov v rámci 
priemerného priaznivého 

stavu v rozsahu pre 
hniezdenie nad. 45 párov

Nedostatočné mechanizmy 
pre udržanie stability 

prirodzených hniezdnych 
biotopov v rozsahu pre 

hniezdenie pod 45 párov

3.3. Deštrukcia 
potravných 
biotopov

Biotopy predovšetkým 
v nížinách v jesennom 

a zimnom období 
obsahujú minimálne 70 
% nepooraných plôch 

strnísk.
Produktívnosť počtu 3 

mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná nad 
40% z celkového počtu 

párov v populácii

Biotopy predovšetkým 
v nížinách v jesennom 

a zimnom období 
obsahujú minimálne 50 
% nepooraných plôch 

strnísk.
Produktívnosť počtu 3

mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná od 

15 do 40 % z celkového 
počtu párov v populácii

Biotopy predovšetkým 
v nížinách v jesennom 

a zimnom období 
neobsahujú viac ako 30 % 

nepooraných plôch .
Produktívnosť počtu 3

mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná pod 15 
% z celkového počtu párov 

v populácii

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu:
Realizovať existujúci Program záchrany, najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov potenciálnych  hniezdnych biotopov usmerňovať 
- nevhodné lesohospodárske aktivity v procese LHP a využívať právne normy pri usmerňovaní ťažby záujmových  

porastov
- výrazne znížiť podiel oráčin  v lovných teritóriách
- usmerňovať hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu a vykladania otrávených návnad
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- eliminovať riziko vykrádania hniezd a nezákonného obchodovania
- výrazne zvýšiť podiel TTP, najmä pasienkov a lúk, realizovať reštitučné programy zamerané na obnovu 

pôvodných biotopov a druhov
- realizovať reštitučný program obnovy populácií vybraných druhov tvoriacich potravnú základňu druhu
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny a potenciálny výskyt  na celej južnej polovici Slovenska. 
Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu párov celej populácie, ktorá je dlhodobo 
sledovaná. Hniezdiská orla kráľovského sa vyhľadávajú v období mesiacov február – apríl. Najlepšie však 
v čase toku (druhá polovica marca). V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne páry, aj tie 
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ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná 
pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú 
kontrolu v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne 
vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli - auguste. 
Je dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) 
a potom počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia.
Hniezdny biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD.) 
Stupeň ohrozenia: sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.                          

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: orol krikľavý (Aquila pomarina)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Aquila (orol)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, hniezdi v strednej Európe a priľahlej časti Ázie od 
Pobaltia a severovýchodného Nemecka na severe po Grécko, Turecko, Kaukaz a severozápadný Irán. Izolovane 
hniezdi v Indii a Barme. Zimuje v Afrike južne od Sahary. 
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdi v strednej a východnej časti štátu v Karpatoch do 1000 m n. m. a na 
Východoslovenskej rovine. 
Hlavné biotopy výskytu: Lesy všetkých typov predovšetkým staršie v blízkosti otvorenej krajiny najmä lúk a 
pasienkov s močiarmi.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Bo2, Be2, BD1, W2, E, CITES 
II
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2. Definovanie stavu: Aquila pomarina
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

Kritériá hodnotenia
A – B – C –

dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

Populácia má vyše 900 
párov

Populácia má 700 - 900 
párov

Populácia má pod 700 
párov

1.2. Lokálna 
populačná hustota

Územie na ktorom žije 
(hniezdi a loví) aspoň 10 
párov má denzitu vyše 5 

párov/100 km2

Územie na ktorom žije 
(hniezdi a loví) aspoň 10 
párov má denzitu 2 – 5 

párov/100 km2

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

páry/100 km2

1.3. Populačný 
trend

Populácia rastúca o viac 
ako 20 %

Populácia stabilná alebo 
osciluje ± 20 %

Populácia má klesajúci 
trend

1.4 .Areálový trend Areál sa zväčšuje Areál stabilný, alebo 
oscilujúci ± 20 %

Areál sa zmenšuje

1.5. Medzidruhová 
interakcia

Nízka denzita veľkých 
dravcov (A. heliaca, 
A. chrysaetos), ktoré 

hniezdia mimo typických 
hniezdnych biotopov A. 

pomarina

Nízka denzita veľkých 
dravcov (A. heliaca, A. 

chrysaetos), ktoré hniezdia 
aj v biotopoch A. pomarina

Vysoká denzita veľkých 
dravcov (A. heliaca, A. 
chrysaetos), ktoré sú i 

v hniezdnom biotope A. 
pomarina

1.6. Produktivita 
populácie

Dlhodobo vysoká 
úspešnosť hniezdenia (v 
priemere vyše 0,6 juv./

pár/rok)

Priemerný počet 
vyvedených mláďat je 

okolo 0,6 juv. /pár/rok s 
častým výskytom rokov 

pod touto hodnotou

Priemerný počet 
vyvedených mláďat je 

dlhodobo pod 0,6 juv./pár/
rok

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Dostatok starých (nad 80 
r.), často viacetážových 
lesov s nízkym podielom 

porastov holorubne 
rozpracovaných

Väčšie obvykle 
jednoetážové lesy s 
menším zastúpením  

porastov (do 40 %) nad 
80 rokov s prítomnými 

holorubmi

Menšie obvykle 
jednoetážové lesy s malým 

zastúpením porastov 
resp. stromov nad 80 r. s 

množstvom holorubov

2.2. Potravný biotop

Rozsiahle trvalé trávne 
porasty s bohatstvom 
mokradí a rozptýlenej 

zelene s minimom (do 20 
%) ornej pôdy

Trvalé trávne porasty 
s bohatstvom mokradí 
a rozptýlenej zelene a 

významným podielom (20 
– 50 %) ornej pôdy

Významný podiel ornej 
pôdy (nad 50%) s 

minimom trvalých trávnych 
porastov a nelesnej zelene 

bez mokradí

2.3. Biotopy 
dôležité počas 
migrácie

Rozsiahle trvalé trávne 
porasty s bohatstvom 
mokradí a rozptýlenej 

zelene s minimom ornej 
pôdy

Rozsiahle trvalé trávne 
porasty s bohatstvom 
mokradí a rozptýlenej 
zelene a významným 
podielom ornej pôdy

Významný podiel ornej 
pôdy s minimom trvalých 

trávnych porastov a 
nelesnej zelene bez 

mokradí

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
vyrušovaním na 
hniezdiskách

Malá intenzita 
(plošne obmedzená a 
nepravidelná) lesných 

prác v porastoch nad 80 
r. v hniezdnom období

Stredná intenzita (plošne 
obmedzená a pravidelná) 
lesných prác v porastoch 

nad 80 r. v hniezdnom 
období

Intenzívna a pravidelná 
lesnícka činnosť vo 

väčšine porastov nad 80 r. 
v hniezdnom období

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu

Lesy nad 80 r. minimálne 
(do 10 % ich výmery) 

rozpracované holorubnou 
ťažbou

Lesy nad 80 r. na 10 
– 30 % ich výmery 

rozpracované holorubnou 
ťažbou

Lesy nad 80 r. nad 50 % 
ich výmery rozpracované 

holorubnou ťažbou

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného biotopu

Nepatrný podiel vysokých 
kultúr (kukurica, obilie) 
v krajine, zvyšovanie 

výmery trvalých trávnych 
porastov

Nízky podiel vysokých 
kultúr (kukurica, obilie) v 
krajine, stabilná výmera 

trvalých trávnych porastov

Na plochách dominuje 
orná pôda s veľkým 
podielom vysokých 

kultúr, alebo dochádza 
k výraznému znižovanie 
výmery trvalých trávnych 

porastov (sukcesia, 
zalesňovanie, rozorávanie)
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- usmernenie lesohospodárskej činnosti v blízkosti obsadených hniezd v hniezdnom období
- inštalácia zábran na elektrické stĺpy
- zachovanie výmery trvalých trávnych porastov
- kontrola preparátorských dielní
- ekovýchova
- monitoring populácie včítanie sledovania populačnej dynamiky

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia je individuálna, čím je väčšia tým lepšie. Pravidlo hniezdenia minimálne 
10 párov v ňom je dôležité z hľadiska stanovenia biologicky správnej denzity. Menšie územie by skresľovalo 
porovnávanie. Hniezdiská orla krikľavého sa vyhľadávajú v hniezdnom období (apríl – august). Najlepšie však v 
čase toku (druhá polovica apríla). Vtedy je možné vtáky najľahšie zistiť a vtedy zachytíme aj páry, ktoré neskôr 
hniezdia neúspešne a potom sa už nemusia zdržovať na hniezdisku. Tu pri dobrom počasí s dobrou termikou 
(stúpavé vzdušné prúdy) v poludňajších hodinách mapujeme teritoriálne sa správajúce jedince. Hniezdiská 
môžeme hľadať aj od lovísk v máji - júli, kedy sledujeme loviace vtáky a snažíme sa zistiť smer ich zalietania s 
potravou do lesných porastov. Pri mapovaní využívame aj archívne údaje, informácie od miestnych znalcov. 
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v auguste. Veľké dravce (orol 
skalný a kráľovský) vytláčajú iné dravce zo svojich hniezdísk. Toto môže byť jednou z príčin úbytku. Tento stav 
je možné zistiť dlhodobým sledovaním. 
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD).
Stupeň ohrozenia: Sledujeme zmeny.  

Spracoval: Dušan Karaska Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: orol skalný (Aquila chrysaetos)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Aquila (orol)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Orol skalný sa v 6 geografických rasách vyskytuje na všetkých kontinentoch severnej pologule, 
pričom v Palearktíde aj Nearktíde obýva podobné biogeografické regióny. V rámci Palearktídy sa vyskytuje v 9 
regiónoch, v rámci Nearktídy je výskyt sústredený v 7 regiónoch (WATSON, 1997). Vo svetovom meradle je výskyt 
druhu viazaný na viacero veľmi odlišných typov biotopov od vysokých pohorí cez tajgu až po púšte. V Európe sa 
orol skalný vyskytuje v 5 biogeografických regiónoch: pohoria severozápadu, východobaltické nížiny, pohoria 
západného Stredomoria, alpské pohoria, pohoria Balkánu (WATSON, 1991).
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku hniezdi v horských oblastiach spravidla od nadmorských výšok cca 
800 m n. m. Jeho areál rozšírenia tvoria pohoria v severnej časti stredného Slovenska a na severovýchode 
Slovenska. Vyskytuje sa v orografických celkoch: Strážovské vrchy, Malá Fatra, Veľká Fatra, Chočské vrchy, 
Nízke Tatry, Tatry, Oravská Magura, Oravské Beskydy, Podbeskydská vrchovina, Skorušinské vrchy, Pieniny, 
Čergov, Levočské vrchy, Slanské vrchy, Ľubovnianska vrchovina, Volovské vrchy, Branisko, Bachureň, Slovenský 
raj, Bukovské vrchy, Muránska planina, Slovenské Rudohorie, Poľana, Veporské vrchy, Žiar, Kremnické vrchy, 
Štiavnické vrchy, Vtáčnik.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva horské oblasti, pričom uprednostňuje priestory málo osídlené a málo 
pozmenené človekom. Hniezdne lokality tvoria spravidla ťažko dostupné terény v lesných komplexoch od 
nadmorskej výšky 800 m n. m. v blízkosti rozľahlejších otvorených priestorov. Na hniezdenie využíva skalné 
steny a stromy v starých lesných porastoch. Na odpočinok a nocľah využíva suché stromy v blízkosti hniezda. 
Evidované sú však aj výnimočné hniezdenia v podhorí v blízkosti ľudských sídel, v rozsiahlejších skupinách 
stromov v poľnohospodárskej krajine. 
Loví v otvorenom priestore, najmä na rozľahlých extenzívne obhospodarovaných lúkach a pasienkoch alebo 
plochách neúrodnej pôdy, spravidla vzdialených od osídlenia. Lovecké teritórium jedného páru orla skalného 
môže mať v závislosti od množstva potravnej ponuky aj viac ako 100 km2.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, W2, E, CITES 
II 
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2. Definovanie stavu: Aquila chrysaetos

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie
 / populačná hustota

Nad 150
hniezdnych párov

>7 párov/ 1000 km2

50 – 150 hniezdnych 
párov

3-7 párov/ 1000 km2

Pod 50
hniezdnych párov
≤ 2 páry/ 1000 km2

1.2. Populačný trend Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná 
(0+10%)

Trend je klesajúci
Pokles pod – 10%

1.3. Veľkosť areálu Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov

Druh pokrýva 25-75 % 
vhodných biotopov

Druh pokrýva menej ako 25 
% vhodných biotopov

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje Areál je stabilný Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10%

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Hniezdna úspešnosť 
je >0,75 vyleteného 

mláďaťa/ hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je 
0,50-0,75 vyleteného 

mláďaťa/ hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je< 
0,50 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Staré lesné porasty 
s prirodzenou 

štruktúrou nad 140 
rokov s výskytom jedle 

alebo skalných brál  
nachádzajúcich sa v 

rozľahlých komplexoch 
lesov nenarúšaných 

antropickými aktivitami

Lesné porasty 
s prirodzenou štruktúrou 

nad 100 rokov s výskytom 
jedle alebo skalných  

brál  nachádzajúcich sa 
v rozľahlých komplexoch 

lesov občasne 
narúšaných antropickými 

aktivitami

Nedostatok lesných 
porastov  s prirodzenou 

štruktúrou a vekom 
nižším ako 100 rokov. 

Bez hniezdnych možností 
na starých stromoch, 

resp. lesných porastoch, 
z intenzívnymi rozptýlenými 

antropickými aktivitami

2.2. Potravný biotop

Extenzívne využívaná 
poľnohospodárska 

krajina. Bez aplikácie 
pesticídov

Likvidácia do 25 % 
extenzívne využívanej 

poľnohospodárskej 
krajiny. Bez používania 

pesticídov.

Likvidácia viac ako 50 % 
extenzívne využívanej 

poľnohospodárskej krajiny. 
Používanie pesticídov.

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania  

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období obsahuje 
minimálne 70 % 

nepooraných plôch 
strnísk

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období obsahuje 
minimálne 50 % 

nepooraných plôch 
strnísk

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období neobsahuje viac ako 
30 % nepooraných plôch

2.4. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Konkurencia o skalné 
hniezdne biotopy 

s krkavcom nie je zistená

Vyskytuje sa konkurencia 
o skalné hniezdne 
biotopy s krkavcom

konkurencia o skalné 
hniezdne biotopy 

s krkavcom sa vyskytuje vo 
výraznej miere
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Bez elektrických vedení
Bez úmyselných 

antropických vplyvov 
(strieľanie, trávenie, ...)

Z elektrickými vedeniami 
s ochrannými opatreniami
> 10 % strát spôsobených 
úmyselnými antropickými 

vplyvmi (strieľanie, 
trávenie)

Z elektrickými vedeniami 
s ochrannými opatreniami 
aplikovanými  menej ako 

50 %
< 30 % strát spôsobených 
úmyselnými antropickými 

vplyvmi (strieľanie, trávenie)

3.2. Ohrozenie 
hniezdnych biotopov

Bez zásahu antropickými 
vplyvmi

Bez zásahu antropickými 
vplyvmi na základe 
celoročnej ochrany 

biotopu vo vyhlásenej 
ochrannej zóne

Ohrozovaný antropickými 
vplyvmi (napr. v hosp. 

lesoch)

3.3. Ohrozenie 
potravných biotopov

Likvidácia vhodných 
potravných biotopov do 

30% plochy.

Likvidácia vhodných 
potravných biotopov do 

50% plochy.

Likvidácia vhodných 
potravných biotopov nad 

70% plochy.

3.4. Ohrozenia 
migračného biotopu 
/ biotopu počas 
zimovania

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období obsahuje 
minimálne 70 % 

nepooraných plôch 
strnísk

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období obsahuje 
minimálne 50 % 

nepooraných plôch 
strnísk

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období neobsahuje viac ako 
30 % nepooraných plôch

3.5. Fragmentácia 
biotopov

Fragmentácia biotopov 
sa prakticky nevyskytuje

Fragmentácia biotopov 
do 20 %

Fragmentácia biotopov nad 
20 %

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečenie každoročnej realizácie praktických opatrení na elimináciu a zmiernenie ohrozujúcich vplyvov.
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- zabezpečenie tímu odborne spôsobilého a jednotne riadeného a usmerňovaného personálu pre manažment 

a realizáciu programu záchrany. 
- uplatnenie presnej metodiky pre jednotlivé špecifické činnosti v rámci programu záchrany (označovanie 

jedincov, stráženie hniezd, adopcie mláďat, kontroly hniezd, operatívne zásahy, rehabilitácia jedincov).
- zabezpečenie každoročného jednotného odborného spracovania výsledkov za jednotlivých realizátorov za 

celú sledovanú časť populácie za účelom vyhodnotenia účinnosti opatrení.
- zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre monitoring a realizáciu praktických 

opatrení.
- zabezpečenie celoročnej ochrany druhu vrátane územnej ochrany hniezdnych a potravných biotopov, pri 

každej legislatívnej zmene v oblasti druhovej ochrany (zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon CITES, 
poľovný zákon, príslušné vyhlášky a pod.).

- zabezpečenie propagačno-výchovných aktivít za účelom šírenia osvety u rôznych cieľových skupín.
- realizácia Programu záchrany

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia je individuálna, čím je väčšia tým lepšie. Pravidlo hniezdenia minimálne 
10 párov v ňom je dôležitá z hľadiska stanovenia biologicky správnej denzity. Menšie územie by skresľovalo 
porovnávanie. Hniezdiská orla skalného sa vyhľadávajú v čase toku (február - marec). Vtedy je možné vtáky 
najľahšie zistiť a zachytíme aj páry, ktoré neskôr hniezdia neúspešne a potom sa už nemusia zdržovať na 
hniezdisku. 
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli - auguste. 
Je dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) 
a potom počet úspešne vyvedených mláďat
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok Priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD) 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie

Spracoval: Ján Korňan Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae 
Rod: Circaetus   

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: 
Indo-africký typ, rozšírený v juhozápadnej a centrálnej Palearktíde. Hniezdi v južnej a východnej časti celej 
Európy. Severnú hranicu jeho rozšírenia tvorí stredné Francúzsko a južná hranica Švajčiarska, juh a východ 
Rakúska, západ Slovenska a juhovýchod Poľska, na sever siaha až po pobaltské štáty. Najpočetnejšia populácia 
hniezdi v Španielsku (1 700 – 2 100 párov) a vo Francúzsku, z ostatných európskych štátov v Chorvátsku, 
Grécku a Bielorusku po každom do 500 párov a v Taliansku. V ostatných ich počet nepresahuje 100 hniezdnych 
párov. Zimuje na savanách Afriky južne od Sahary, len niektorí jedinci ostanú v južnej Európe alebo severnej 
Afrike.
- rozšírenie na Slovensku:
Na Slovensku sa vyskytuje predovšetkým v jeho juhovýchodných častiach. V období 1980 – 1999 najlepšie 
biotopy pre tento druh boli vo Vihorlatských, Bukovských a Zemplínskych vrchoch a v Slovenskom krase. Podľa 
zistených výskytov by mohol v súčasnosti ešte hniezdiť v Slanských vrchoch, Ondavskej a Laboreckej vrchovine, 
v Čergove a východnej časti Volovských vrchov. Zo stredného Slovenska hlásili pozorovania v hniezdnom období 
v západnej časti Chočských vrchov a v Cerovej vrchovine. Na západnom Slovensku v Malých Karpatoch MÁCHAL 
(in verb.) predpokladá hniezdenie v okolí Brezovej pod Bradlom a na Burde. V súčasnosti sa počet odhaduje 
na 20 – 25 párov. Počas migrácie v jarnom období bol pozorovaný najčastejšie na východnom Slovensku. 
Pozorovania na strednom a západnom Slovensku boli len ojedinelé.
Hlavné biotopy výskytu: Obýva teplé územia s listnatými alebo zmiešanými lesmi s výskytom plazov. Potravne 
je viazaný na teplé oblasti, krovinaté stráne, vinice a pod. s dostatočným výskytom hadov. V blízkosti lovísk 
hniezdi v listnatých alebo zmiešaných lesoch, kde uprednostňuje na hniezdenie borovicu. Nájdené hniezda boli 
v nadmorskej výške 240 – 700 m. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, W2, E, CITES 
II

2. Definovanie stavu: Circaetus gallicus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie V rámci SR nad 50 párov V rámci SR 25 - 50 

hniezdnych párov
V rámci SR pod 25 
hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 20%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla

(0 -20%)

Pokles o viac ako 
10% alebo populácia 
neprekračuje hranicu 

počtu 25 párov

1.3. Veľkosť areálu 20 % a viac územia SR 10 - 20 % územia SR Pod 10 % územia SR

1.4. Areálový trend 
Druh pokrýva 75-100 % 

vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 25-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov

Areál sa zmenšuje alebo 
jeho veľkosť je daná 
počtom pod 30 párov

1.5. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Dostatok vhodných 
biotopov pre druhy 
tvoriace potravnú 

základňu, ktoré vytvárajú 
predpoklady pre 

hniezdenie nad 50 párov

Dostatok vhodných 
biotopov pre druhy tvoriace 
potravnú základňu, ktoré 
vytvárajú predpoklady pre 
hniezdenie 25 - 50 párov

Vhodné biotopy pre 
druhy tvoriace potravnú 

základňu, vytvárajú 
predpoklady pre 

hniezdenie pod 25 párov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V pohoriach výskyt 
starých, prevažne 
listnatých alebo 

zmiešaných málo 
narušených porastov 

vhodnej druhovej (buk, 
dub, smrek, borovica) a 

vekovej  štruktúry nad 90 
r. aspoň na 70 % územia,

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej a vekovej 

štruktúry v pohoriach 
aspoň na 50 % územia

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej 

a vekovej štruktúry 
v pohoriach pod 30 % 

plochy územia

2.2. Potravný 
biotop

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 60 

až 80 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerky, kosných lúk 

a úhorov spolu

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 40 

až 60 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 

lucerky, kosných lúk, a 
úhorov spolu

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje TTP s podielom  
pod 40 %, vysoký podiel 
monokultúr, nedostatok 

biotopov na ktoré je 
viazaný výskyt plazov

2.3. Biotopy  
migrácia, 
translokácie

Biotopy v nížinách 
a kotlinách pohorí 

s vyváženou štruktúrou  
vhodných biotopov pre 
výskyt druhov tvoriacich 

potravnú základňu, 
druh pravidelne migruje 

v danom území

Na migračných koridoroch 
je vytvorená

uspokojivá sústava 
biotopov

eliminujúcich riziká 
nedostatku druhov 
tvoriacich potravnú 

základňu

Územie dôsledku 
extenzívneho využívania 

a  nevhodnej štruktúry 
biotopov

nevytvára podmienky pre 
získavanie potravy druhu 

počas migrácie

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k nadmernej 

ťažbe a k vyrušovaniu 
v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat, územie  
bez rizika zástrelu,  

nevhodného používania 
chemických látok,
konštrukcie 22 kV 

elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na celom 

území,

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať vplyvy 
zmien biotopu v dôsledku 

ťažby a vyrušovania 
ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na  eliminovanie rizika 
zástrelu, používania 

nevhodných chemických 
látok,  konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 

zábranami na ploche do 70 
% územia

V hniezdnom teritóriu 
dochádza k intenzívnej 

ťažbe a potenciálne 
vyrušovanie pôsobí 
v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat
Územie  s rizikom 

zástrelu,  používania 
nevhodných chemických 
látok,   konštrukcie 22 kV 
el. vedení sú ošetrené na 
ploche pod 70 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov  

LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého 
stavu v rozsahu pre 

hniezdenie nad. 60 párov

Sú vytvorené mechanizmy 
na

udržanie stability 
prirodzených hniezdnych  

biotopov v rámci 
priemerného priaznivého 

stavu v rozsahu pre 
hniezdenie nad. 45 párov

Nedostatočné 
mechanizmy pre udržanie 

stability prirodzených 
hniezdnych biotopov 

v rozsahu pre hniezdenie 
pod 30 párov

3.3. Deštrukcia 
potravných 
biotopov

Na 90 % plôch TTP 
nedochádza k hnojeniu 

a preorávaniu, plochy sú 
udržované pasením a 

kosením

Na 60 % plôch TTP 
nedochádza k hnojeniu 

a preorávaniu, plochy sú 
udržované pasením a 

kosením

Na 70 % existujúcich plôch 
TTP dochádza k hnojeniu 
a preorávaniu, 60 % plôch 
nie je  udržovaná pasením 

a kosením, nedostatok 
vhodných biotopov

3. Základné manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu:
Spracovať a realizovať Program záchrany a najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
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- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov potenciálnych  hniezdnych biotopov
- výrazne zvýšiť podiel TTP, najmä pasienkov a lúk, realizovať reštitučné programy zamerané na obnovu 

pôvodných biotopov
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu 
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- realizovať reštitučný program obnovy populácií vybraných druhov tvoriacich potravnú základňu druhu
- podporovať pasienkový spôsob hospodárenia formou využívania hospodárskych zvierat
- usmerňovať nevhodné lesohospodárske aktivity v procese LHP a využívať právne normy pri usmerňovaní 

ťažby záujmových  porastov
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného je individuálna s prihliadnutím na charakter druhu. Stanovenia biologicky 
správnej denzity bude obtiažne stanoviť vzhľadom na kritický stav populácie, ktorej početnosť výrazne poklesla 
a na Slovenskú sú zaznamenávané len posledné 2 – 3 páry Hniezdiská hadiara krátkoprstého  sa vyhľadávajú 
v období mesiaca apríl. Najlepšie však v čase toku. V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne 
páry, aj tie ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná 
primeraná pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať 
pravidelnú kontrolu v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať 
negatívne vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli - auguste. 
Je dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) 
a potom počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia.
Hniezdny biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD) a z režimu poľnohospodárskych 
aktivít a programov starostlivosti. 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: kaňa popolavá (Circus pygargus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Circus (kaňa)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Európsko-turkestanský typ, rozšírený v Palearktíde. Hniezdi v celej Európe s výnimkou Veľkej 
Británie (len v juhovýchodnej časti), Škandinávskeho polostrova (len v najjužnejších častiach Švédska a Fínska) 
a Balkánu – len roztrúsene v Macedónsku, Grécku a Bulharsku. Odhaduje sa, že 75 % európskej populácie 
hniezdi v Rusku a 15 % na Pyrenejskom polostrove a vo Francúzsku (2 500 až 5 000 párov). Vo východnej 
časti Európy napr. v Bielorusku hniezdi 600 až 1100 párov. Okrem fluktuácie (najmä vo Francúzsku) takmer vo 
všetkých štátoch je zaznamenávaný slabý až silný pokles populácie. Západoeurópska populácia zimuje v Afrike 
južne od Sahary, stredo- a východoeurópska v Sudáne, Etiópii a Východnej Afrike.  
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku obýva predovšetkým nížinné oblasti Východoslovenskej a Podunajskej 
roviny a k nim priľahlé pahorkatiny s výskytom močaristých lúk a rozsiahlych agrocenóz. Vzácne sa vyskytuje 
aj na juhu stredného Slovenska (Lučenská a Ipeľská kotlina). V podmienkach nášho územia je tento druh 
charakteristický fluktuant a pravidelne hniezdi len na niekoľkých lokalitách. Hniezdny výskyt na našom území 
nie je dostatočne preskúmaný a možno predpokladať hniezdenie aj v iných vhodných biotopoch, čo podporujú 
pozorovania dospelých jedincov v hniezdnom období. Na východnom Slovensku je stálym hniezdiskom lokalita  
v širšom okolí obce Veľké Revištia. 
Na západnom Slovensku je počet zaznamenaných hniezdení pomerne nízky a zo zistených údajov vyplýva, že 
hniezdi aj v zoskupeniach. V Žitavskej pahorkatine pri obci Sľažany v roku 1981 zahniezdilo 5 párov rovnako 
ako v roku 1994 a ako na Podunajskej rovine pri obci Pusté Úľany. Roztrúsené hniezdenie bolo zaznamenané 
aj v Borskej nížine a Trnavskej pahorkatine. Do roku 1990 bolo odhadované hniezdenie 30 párov na celom 
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území bývalého západoslovenského kraja, no nie je vylúčené, že tento počet bol mierne podhodnotený.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku hniezdi v nadmorských výškach od 100 do 160 m. Hniezdne 
prostredie tvorí predovšetkým otvorená poľnohospodárska krajina s dostatkom obilných monokultúr a ideálne 
aj močaristých lúk. Súčasné hniezdne biotopy sú náhradným hniezdnym habitatom tohto druhu.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, W2, E, CITES 
II

2. Definovanie stavu: Circus pygargus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie Nad 150 párov 80 – 150 hniezdnych párov Pod 80 hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla (0 –10 %) Pokles o viac ako 10%

1.3. Veľkosť areálu 30 % a viac územia SR 20 -30 % územia SR Pod 20 % územia SR

1.4. Areálový trend
Druh pokrýva 75-100 % 

vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov
Areál sa zmenšuje

1.5. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Vplyv predátorov 
neovplyvňuje 

produktívnosť viac ako 80 
% párov

Vplyv predátorov 
neovplyvňuje 

produktívnosť 60 - 80 % 
párov

Vplyv predátorov 
ovplyvňuje produktívnosť 

viac ako 60  % párov

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Otvorená 
poľnohospodárska krajina 
s podielom TTP a úhorov 

nad 30 % a prevahou 
obilných kultúr nad 40 %

Otvorená 
poľnohospodárska krajina 
s podielom TTP a úhorov 

20 - 30 % a prevahou 
obilných kultúr do  40 %

Otvorená 
poľnohospodárska krajina 
s podielom TTP a úhorov 

pod 20 % a podielom 
obilných kultúr pod  40 %

2.2. Potravný 

biotop

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 40 

až 60 % TTP, pasienkov, 
lucerny, kosných lúk a 

úhorov

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje 30 až 40 % 

trvalých trávnych porastov, 
pasienkov, lucerny, 

kosných  lúk a úhorov

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje TTP pod 30 %,  
v teritóriu je vysoký podiel 
monokultúr nevhodných 
druhov, kukurica, repka, 
vysokostebelné plodiny

2.3. Biotopy - 
migrácia

Na trase migračných 
koridorov  sa nachádza 
sieť potravných biotopov  

s podielom oráčin do 
menej ako 40 %

Na trase migračných 
koridorov  sa nachádza 
sieť potravných biotopov  

s podielom oráčin 40 -  50 
%

Na trase migračných 
koridorov  sa nachádza 
sieť potravných biotopov  

s podielom oráčin viac ako 
50 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 

Biotopy výskytu 
a migračné koridory  bez 
rizika zástrelu a zranení 

nárazom do vodičov

Biotopy výskytu bez 
rizika zástrelu a zranení 

nárazom do vodičov

Biotopy výskytu s rizikom 
zástrelu a zranení 

nárazom do vodičov

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov

V hniezdnom 
biotope nedochádza 
k žatve a kosbe pred 

vyhniezdením

V hniezdnom biotope 
je usmernená žatva 

a kosba tak aby neohrozila 
hniezdenie

V hniezdnom biotope 
nie je usmernená 
žatva a kosba tak, 
aby neohrozovala 

produktívnosť párov

3.3. Deštrukcia 
potravných 
biotopov

V potravnom biotope 
nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

koncom októbra a 
k chemickej likvidácii 
drobných zemných 

cicavcov.
Viac ako 80 % párov je 

produktívnych.

V potravnom biotope 
nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

začiatkom októbra 
a chemická likvidácia 
drobných zemných 

cicavcov je usmerňovaná 
v záujme ochrany druhu.

Produktívnosť dosiahlo 50 
až 80 % párov

V potravnom biotope 
dochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

začiatkom októbra 
a chemická likvidácia 
drobných zemných 

cicavcov nie je 
usmerňovaná v záujme 

ochrany druhu.
Produktívnosť dosiahlo 
menej ako 50 % párov.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Spracovať a realizovať Program záchrany a najmä:
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu 
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- podstatne eliminovať riziká vyplývajúce z neusmernenej realizácie poľnohospodárskych prác, najmä v období 
žatvy  
- celoplošne eliminovať riziko zranení  v dôsledku nárazov do vodičov
- eliminovať riziko používania nevhodných chemických látok a hnojív
- podstatne eliminovať riziká vyplývajúce z deštrukcie hniezdnych a potravných biotopov
- zabezpečenie 22 kV stĺpov vzdušných elektrických vedení hrebeňovými zábranami v oblasti hniezdísk druhu.

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného je individuálna s prihliadnutím na charakter druhu ako významného fluktuanta. 
Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu min 5 - 10 párov. Hniezdiská kane popolavej  
sa vyhľadávajú v období mesiaca apríl. Najlepšie však v čase toku. V tomto období je možno zaznamenať 
všetky potenciálne páry, aj tie ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Hniezdiská môžeme hľadať aj 
v máji júni, kedy sledujeme loviace vtáky a snažíme sa zistiť smer ich zalietania s potravou do obilných kultúr. 
Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. 
Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným 
spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť 
termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli. Je dôležité 
zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom počet 
úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia.
Hniezdny biotop: Vychádzame z režimu poľnohospodárskych aktivít a programov starostlivosti.
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce)
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Circus (kaňa)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia. V Európe hniezdi okolo 25 000 až 34 000 párov. 
V posledných desaťročiach jej početnosť v rámci celej Európy vzrastá. Preferuje nížinaté oblasti. Sťahovavý 
druh, zimujúci v subtropickej a tropickej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Preferuje predovšetkým nížinaté oblasti Slovenska, kotliny a väčšie údolia riek. Jej 
početnosť je odhadovaná na 400 až 500 hniezdiacich párov, populačný trend druhu je vzrastajúci. Hniezdi vo 
vysokobylinných mokradiach, ako náhradné hniezdne biotopy využíva ojedinele i agrocenózy, vzácnejšie hniezdi 
v mokradiach i na kriakoch a nízkych stromoch. Potravu loví predovšetkým v rozsiahlych agrocenózach.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: mokrade rôzneho charakteru, s porastami litorálnej močiarnej vegetácie, 
rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími pobrežnými porastami mokraďovej vegetácie. 
Migrácia: agrocenózy, riečne údolia a kotliny, mokrade, vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, kanály, lúky 
a pasienky.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Circus aeruginosus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Nad 500 hniezdiacich 
párov

200 až 500 hniezdiacich 
párov

Pod 200 hniezdiacich 
párov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
populácie stúpa o viac 

ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
populácie je stabilná až 

mierne stúpajúca (0-20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej populácie 

je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť populácie na 
lokalite stúpa

Početnosť populácie na 
lokalite je ± stabilná

Trend početnosti 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu
Viac ako 40 % 

obsadených kvadrátov 
DFS

20 až 40 % obsadených 
kvadrátov DFS

Menej ako 20 % 
obsadených kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0-20 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop
Na hniezdiskách sú 
optimálne topické 

podmienky

Menej ako 50 % hniezdísk 
podlieha negatívnym 

zmenám (odvodňovanie, 
zmena štruktúry biotopov)

Viac, ako 50 % hniezdísk 
podlieha negatívnym 

zmenám (odvodňovanie, 
zmena štruktúry biotopov)

2.2. Potravný biotop V okolí hniezdísk sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej, ako 50% 
hniezdísk sú nevhodné 

potravné biotopy

V okolí viac ako 50% 
hniezdísk sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere a sú vhodné 
z topického a trofického 

hľadiska

Na menej, ako 50% 
migračných trás druhu 
na Slovensku nie sú 

vhodné migračné biotopy 
z topického a trofického 

hľadiska

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné z topického 
a trofického hľadiska
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Hniezdne lokality 
nie sú vyrušované 

návštevníkmi, 
rekreantami a rybármi

Menej ako 50% 
hniezdnych lokalít 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

Viac ako 50 % hniezdnych 
lokalít je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej, ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- V prípade ťažby tŕstia v zimnom období (1.12.–1.3. príslušného kalendárneho roka) sa odporúča, aby ťažba 

prebiehala šachovnicovito a aby aspoň 30 % starých porastov ostalo zachovaných.
- Neodporúčajú sa zásahy do hniezdnych biotopov realizovať v čase hniezdenia (od 1.4. do 31.7. príslušného 

kalendárneho roka), taktiež sa v danom období neodporúča prudko meniť hladinu vôd na rybníkoch a umelých 
vodných nádržiach s litorálnymi porastami vegetácie (± 30 cm).

- Neodporúča sa realizovať spoločné poľovačky na kačice divé na lokalitách s významnými nocoviskami druhu, 
a to v čase od 1.8. do 30.10. príslušného kalendárneho roka (rozsiahle trsťoviská na brehoch rybníkov, 
vodných nádrží a pod.).

- Neodporúča sa mechanizovaná nočná kosba lucernovísk (Medicago sativa), porastov kultúrnych 
vysokosteblových tráv, ktoré môžu slúžiť danému druhu ako potenciálne nocoviská (v období od 1.5. do 30.10. 
príslušného kalendárneho roka).

4. Monitoring:
Vhodné je používanie nasledovných metód: Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996), upravená vo vzťahu k zárastom 
litorálnej vegetácie (pozorovania adultných párov), líniová metóda (JANDA et ŘEPA, 1986), metóda priameho 
vyhľadávania hniezd (JANDA et ŘEPA, 1986), sčítavanie adultných a juvenilných vtákov na nocoviskách (v mesiacoch 
VIII.–X.) – obdobná metodika, ako pri sčítavaniach druhu C. cyaneus na nocoviskách v mimohniezdnom 
období.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval:Anton Krištín
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Názov druhu: haja tmavá (Milvus migrans)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Milvus (haja)

Rozšírenie druhu:
Starosvetský typ. V Európe je haja tmavá rozšírená takmer vo všetkých krajinách s výnimkou Britských ostrovov 
a západnej časti Škandinávskeho polostrova. Najväčšia časť (80 %) európskej populácie je sústredená 
v Španielsku, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku.
- celkový areál: Druh so starosvetským typom rozšírenia M. m. migrans hniezdi v Európe a severnej Afrike, 
poddruh M. m. lineatus v Ázii. V Európe hniezdi takmer vo všetkých krajinách s výnimkou Britských ostrovov 
a západnej časti Škandinávskeho polostrova. Nesporne najväčší počet (50 000–70 000) párov hniezdi v Rusku. 
Najväčšia časť (80 %) európskej populácie je sústredená v štyroch krajinách: Španielsku, Francúzsku, Nemecku 
a Švajčiarsku. Jedince európskej populácie sú prísne migrujúce a zimujú v subsaharskej oblasti.
- rozšírenie na Slovensku: Ešte v 70-tych rokoch druh bežne hniezdil na nížinách západného Slovenska a na 
nížinách a v pohoriach východného Slovenska. Začiatkom 80-tych rokov zanikla prevažná väčšina hniezdísk 
v pohoriach východného Slovenska, v Košickej kotline a na Východoslovenskej rovine. Naša hniezdna 
populácia je sústredená prevažne v luhoch Moravy, Dunaja a Latorice. Koncom 90-tych rokov sa odhadovalo 
hniezdenie v Beskydskom predhorí, v Laboreckej vrchovine, Hronskej pahorkatine a agrocenózach západného 
Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Druh obýva hlavne lesné porasty v blízkosti vodných tokov, priehrad, kanálov a 
iných vodných plôch na nížinách, menej v pahorkatinách. Zriedkavo hniezdi v agrocenózach vo vetrolamoch 
a remízkach, hniezdiská v pohoriach východného Slovenska zanikli. Na Slovensku je hniezdna populácia 
sústredená prevažne v lužných lesoch riek Moravy, Dunaja a Latorice, ktoré patria k orografickým celkom 
Dolnomoravský úval, Borská nížina, Podunajská a Východoslovenská rovina.
Populáciu haje tmavej na Slovensku monitoruje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Početnosť hniezdnej 
populácie sa v roku 1999 odhadovala na 40–60 párov (CHAVKO & SIRYOVÁ, 2002), dlhodobý populačný trend 
ukazuje jej výrazný pokles.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Milvus migrans

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

Viac ako 120 hniezdnych 
párov 90-120 hniezdnych párov Menej ako 90 hniezdnych 

párov

1.2. Populačný 
trend

Početnosť populácie 
stúpaa o viac ako 20 %

Početnosť populácie je 
stabilná alebo mierne 

stúpa
(0-20 %)

Pokles o viac ako 10 % 
alebo populačný stav 

neprekračuje hranicu počtu 
90 hniezdnych párov

1.3. Veľkosť areálu 35 % a viac územia SR 15-35 % územia SR Menej ako 15 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK, EU)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov. Areál 

sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov. Areál 

je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva menej ako 50 
% vhodných biotopov. Areál 

sa zmenšuje alebo jeho 
veľkosť je daná počtom pod 

90 hniezdnych párov

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Hniezdna úspešnosť je 
>2,0 vyleteného mláďaťa/

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť 
je 1,4-2,0 vyleteného 
mláďaťa/hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je 
<1,4 vyleteného mláďaťa/

hniezdny pár
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V lužných lesoch 
dostatok porastov 

vhodnej druhovej (dub, 
jaseň, topoľ, vŕba) 

a vekovej štruktúry nad 
90 r. na 70 % územia, v 

pohoriach výskyt starých, 
málo narušených alebo 
zmiešaných porastov 

vhodnej druhovej (buk, 
dub, borovica) a vekovej 
štruktúry nad 90 r. aspoň 

na 70 % územia

V  lužných lesoch a 
pohoriach výskyt starých 

porastov vhodnej 
druhovej a vekovej 

štruktúry na 50–70 % 
územia

V lužných lesoch a 
pohoriach výskyt starých 

porastov vhodnej druhovej 
a vekovej štruktúry pod 50 % 

plochy územia

2.2. Potravný biotop

Lovné teritórium, ktoré 
zahŕňa minimálne 20-
30 % trvalých trávnych 

porastov, pasienkov a lúk

Lovné teritórium ktoré 
zahŕňa 15-20 % trvalých 

trávnych porastov

Lovné teritórium, 
ktoré zahŕňa 0-15 

% trvalých trávnych 
porastov, vysoký podiel 

monokultúr a nevhodných 
poľnohospodárskych plodín

2.3. Biotopy, 
migrácia a 
translokácie

Biotopy s ekologicky 
únosným 

lesohospodárskym, 
poľnohospodárskym, 

poľovníckym a rybárskym 
využívaním, druh 

pravidelne migruje na 
uvedenom území

Na migračných 
koridoroch sú vytvorené 
mechanizmy eliminujúce 

riziká v dôsledku 
lesohospodárskeho, 

poľnohospodárskeho, 
poľovníckeho 

a rybárskeho využívania, 
druh na území migruje

Druh na lokalite prestal 
migrovať v dôsledku 

intenzívneho hospodárskeho 
využívania územia a 

následnou nevhodnou 
štruktúrou biotopu

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k 

vyrušovaniu v miere 
ohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat, 
územie bez rizika 

nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

nevhodného používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov; 

konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche 

70–100 % územia

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na eliminovanie 

nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

používania chemických 
látok na likvidáciu 

živočíchov; konštrukcie 
22 kV elektrických 
vedení sú ošetrené 

hrebeňovými zábranami 
na ploche 20-70 % 

územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat. Územie s rizikom 
nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

používania chemických látok 
na likvidáciu živočíchov; 

konštrukcie 22 kV el. vedení 
sú ošetrené na ploche

menej ako 20 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov v 
domovskom okrsku

LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého 
stavu v rozsahu pre 

hniezdenie viac ako 120 
párov

Sú vytvorené 
mechanizmy na udržanie 

stability prirodzených 
hniezdnych biotopov 
v rámci priemerného 

priaznivého stavu 
v rozsahu pre hniezdenie 

90-120 párov

Nedostatočné mechanizmy 
pre udržanie stability 

prirodzených hniezdnych 
biotopov v rozsahu pre 

hniezdenie menej ako 90 
párov

3.3. Migračné 
biotopy

Migračné biotopy 
obsahujú minimálne 70 % 

nepooraných plôch

Migračné biotopy 
obsahujú 50-70 % 
nepooraných plôch

Migračné biotopy 
obsahujú menej ako 50 % 

nepooraných plôch
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť stály monitoring výskytu hniezdnych párov a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť vhodnú vekovú štruktúru lesných porastov ako potenciálnych hniezdnych biotopov
- využívať príslušné právne normy pri usmerňovaní nevhodných lesohospodárskych aktivít, do LHP presadiť 

podmienky ochrany hniezdnych biotopov
- zabezpečiť čistotu vodných tokov a zachovanie trvalých trávnych porastov, lúk, pasienkov ako potenciálnych 

potravných biotopov a ich využívanie v súlade s požiadavkami druhu
- eliminovať resp. usmerniť chemizáciu v poľnohospodárstve
- podstatne eliminovať riziko vykladania otrávených návnad a nevhodného spôsobu výkonu rybárskeho práva
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- vypracovať a zrealizovať Program záchrany

4. Monitoring:
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny a potenciálny výskyt  predovšetkým v luhoch Dunaja 
a Moravy. Pravidlo hniezdenia minimálne 10 párov v ňom je dôležité z hľadiska stanovenia biologicky správnej 
denzity. Menšie územie by skresľovalo porovnávanie. Hniezdiská haje tmavej sa vyhľadávajú predovšetkým 
v čase toku v období mesiaca apríl. V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne páry, aj tie, 
ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná 
pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú 
kontrolu v intervaloch približne 10 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, 
zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia na znášku.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júni. Je 
dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom 
počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring aktuálneho 
stavu potravných teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdií.
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD).
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Boris Maderič Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: haja červená (Milvus milvus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Milvus (haja)

Rozšírenie druhu:
Rozšírená je prevažne v južnej a strednej Európe až po oblasť južného Švédska. Celková početnosť populácie 
je odhadovaná na 19 000–32 000 párov, 22 % je sústredených v Španielsku a 67 % na území strednej Európy 
od východného Francúzska po severovýchodné Nemecko.
- celkový areál: Európsky typ, rozšírený v západnej a juhozápadnej časti palearktickej oblasti. Európsky 
poddruh M. m. milvus je rozšírený prevažne v južnej a strednej Európe až po oblasť južného Švédska. Poddruh 
M. m. fasciicauda je endemitom v severozápadnej Afrike na Kapverdských a Kanárskych ostrovoch. Prevažná 
časť európskej populácie zimuje v južnej časti areálu najmä na Pyrenejskom polostrove, zatiaľ čo časť populácie 
vo Walese je stála.
- rozšírenie na Slovensku: Do 50-tych rokov 20. storočia bola haja červená na Slovensku pravidelne sa 
vyskytujúcim druhom. Odvtedy jej stav nadobudol výrazne klesajúci trend a v druhej polovici 60-tych 
rokov takmer úplne vymizla s výnimkou severovýchodnej časti územia. V súčasnosti hniezdi v západnej 
a severovýchodnej časti Slovenska v dvoch rozdielnych biotopoch v nadmorských výškach od 100 do 600 m n. 
m. Na severovýchodnom Slovensku obýva pahorkatiny s lúkami, pasienkami a obhospodarovanými plochami 
pozdĺž vodných tokov Laborca, Udavy a Cirochy. V druhej polovici 90-tych rokov sú pravidelne kontrolované 
páry v oblasti Laboreckej vrchoviny a výskyt ďalších sa predpokladá v oblastiach Ondavskej vrchoviny, 
Beskydského predhoria a Bukovských vrchov. Na západnom Slovensku hniezdi v lužných lesoch riek Moravy 
a Dunaja, vzácnejšie v lesoch Borskej nížiny a Podunajskej roviny. V polovici 90-tych rokov boli zaznamenané 
páry v Dolnomoravskom úvale. Od roku 1995 na sútoku Moravy a Dyje na území Českej republiky v tesnej 
blízkosti slovenských hraníc pravidelne zimujú jednotlivé exempláre. V zimnom období boli zaznamenané 

Kniha 1.indb   592Kniha 1.indb   592 6. 5. 2005   16:53:506. 5. 2005   16:53:50



593

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

iba sporadické výskyty na východnom Slovensku (v Košickej kotline, Laboreckej a Ondavskej vrchovine a na 
Východoslovenskej rovine).
Hlavné biotopy výskytu: Druh hniezdi v západnej a severovýchodnej časti Slovenska v dvoch rozdielnych 
biotopoch. Na severovýchodnom Slovensku obýva pahorkatiny s lúkami, pasienkami a obhospodarovanými 
plochami pozdĺž vodných tokov Laborca, Udavy a Cirochy, ktoré patria k orografickým celkom Laborecká 
vrchovina, Ondavská vrchovina, Beskydské predhorie a Bukovské vrchy. Na západnom Slovensku hniezdi 
prevažne v lužných lesoch riek Moravy a Dunaja s dostatkom lúk susediacich s plochami poľnohospodárskych 
kultúr, ktoré patria k orografickým celkom Dolnomoravský úval, Borská nížina a Podunajská rovina.
Populáciu haje červenej na Slovensku monitoruje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Početnosť hniezdnej 
populácie sa v roku 1999 odhadovala na 15–20 párov (MADERIČ & SIRYOVÁ, 2002), v období posledných piatich 
rokov trend vývoja populácie ukazuje jej pokles na celom území Slovenska, preto sa v roku 2004 odhaduje 
početnosť populácie na 10–15 hniezdnych párov (MADERIČ unpubl.). Prevažná časť slovenskej populácie 
haje červenej (80 %) je sústredená v chránených vtáčích územiach: Niva Moravy, Dunajské luhy, Laborecká 
vrchovina a Bukovské vrchy.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Milvus milvus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

Viac ako 50 hniezdnych 
párov

35-50 hniezdnych párov Menej ako 35 hniezdnych 
párov

1.2. Populačný 
trend

Početnosť populácie 
stúpa o viac ako 20 %

Početnosť populácie je 
stabilná alebo mierne 

stúpa (0–20 %)

Pokles o viac ako 10 % 
alebo populačný trend 
neprekračuje hranicu 

počtu 35 hniezdnych párov

1.3. Veľkosť areálu 30 % a viac územia SR 15–30 % územia SR Menej ako 15 % územia 
SR

1.4. Areálový trend

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov. Areál 

sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov. Areál 

je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva menej ako 
50 % vhodných biotopov. 
Areál sa zmenšuje alebo 

jeho veľkosť je daná 
počtom pod 35 párov

1.5. Hniezdna 
úspešnosť 

Hniezdna úspešnosť je 
>2,0 vyleteného mláďaťa/

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť 
je 1,4-2,0 vyleteného 
mláďaťa/hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je 
<1,4 vyleteného mláďaťa/

hniezdny pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V pohoriach a  lužných 
lesoch výskyt starých 

porastov vhodnej 
druhovej a vekovej 

štruktúry aspoň nad 70 % 
územia

V pohoriach a  lužných 
lesoch výskyt starých 

porastov vhodnej druhovej 
a vekovej štruktúry na 

50–70 % územia

V pohoriach a lužných 
lesoch výskyt starých 

porastov vhodnej druhovej 
a vekovej štruktúry na 

menej ako 50 % plochy 
územia

2.2. Potravný biotop

Lovné teritórium, ktoré 
zahŕňa minimálne 30-
50 % trvalých trávnych 

porastov, pasienkov a lúk

Lovné teritórium ktoré 
zahŕňa 20-30 % trvalých 

trávnych porastov

Lovné teritórium, ktoré 
zahŕňa menej ako 20 
% trvalých trávnych 

porastov, vysoký podiel 
poľnohospodárskych 

monokultúr a nevhodných 
plodín

2.3. Biotopy, 
migrácia, 
zimovanie, 
translokácie

Biotopy s ekologicky 
únosným 

lesohospodárskym, 
poľnohospodárskym, 

poľovníckym a rybárskym 
využívaním, druh 

pravidelne migruje 
v uvedenom území

Na migračných koridoroch 
sú vytvorené mechanizmy 

eliminujúce riziká, 
ktoré vznikli v dôsledku 

lesohospodárskeho, 
poľnohospodárskeho, 

poľovníckeho a rybárskeho 
využívania, druh na území 

migruje

Druh na lokalite 
prestal migrovať 

v dôsledku intenzívneho 
hospodárskeho využívania 

územia a následnou 
nevhodnou štruktúrou 

biotopu
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k 

vyrušovaniu v miere 
ohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat, 
územie bez rizika 

nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

nevhodného používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov; 

konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche 

70–100 % územia

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na eliminovanie rizika 
nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

používania chemických 
látok na likvidáciu 

živočíchov; konštrukcie 
22 kV elektrických vedení 
sú ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche 40-

70 % územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat. Územie s rizikom 
nevhodného spôsobu 
výkonu poľovníckeho 
a rybárskeho práva, 

používania chemických 
látok na likvidáciu 

živočíchov; konštrukcie 22 
kV el. vedení sú ošetrené 
na ploche menej ako 40 % 

územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov 
domovskom okrsku 

LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého 
stavu v rozsahu pre 

hniezdenie viac ako 50 
párov

Sú vytvorené mechanizmy 
na udržanie stability 

prirodzených hniezdnych 
biotopov v rámci 

priemerného priaznivého 
stavu v rozsahu pre 

hniezdenie 35-50 párov

Nedostatočné 
mechanizmy pre udržanie 

stability prirodzených 
hniezdnych biotopov 

v rozsahu pre hniezdenie 
menej ako 35 párov

3.3. Migračné 
biotopy

Migračné biotopy 
obsahujú minimálne 70 % 

nepooraných plôch

Migračné biotopy obsahujú 
50-70 % nepooraných 

plôch

Migračné biotopy 
obsahujú menej ako 50 % 

nepooraných plôch

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečiť stály monitoring výskytu hniezdnych párov a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť vhodnú vekovú štruktúru lesných porastov ako potenciálnych hniezdnych biotopov
- využívať príslušné právne normy pri usmerňovaní nevhodných lesohospodárskych aktivít, do LHP presadiť 

podmienky ochrany hniezdnych biotopov
- zabezpečiť zachovanie trvalých trávnych porastov, lúk, pasienkov ako potenciálnych potravných biotopov a ich 

využívanie v súlade s požiadavkami druhu (napr. extenzívne pasenie oviec a hovädzieho dobytka, pravidelná 
kosba lúk)

- eliminovať resp. usmerniť chemizáciu v poľnohospodárstve
- podstatne eliminovať riziko vykladania otrávených návnad a nevhodného spôsobu výkonu rybárskeho práva
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- vypracovať a zrealizovať Program záchrany

4. Monitoring:
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny a potenciálny výskyt  v luhoch Dunaja, Moravy 
a vybraných území východného Slovenska. Stanovenia biologicky správnej denzity bude obtiažne stanoviť 
vzhľadom na kritický stav populácie, ktorej početnosť poklesla na posledných 10–15 párov. Hniezdiská haje 
červenej sa vyhľadávajú v čase toku v období mesiaca marec. V tomto období je možno zaznamenať všetky 
potenciálne páry. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná pozorovacia technika, najmä 
monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu v intervaloch približne 5–7 
dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie 
páru a určiť termín nasadnutia na znášku.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v  júni. Je 
dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom 
počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring aktuálneho 
stavu potravných teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdií.
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD).
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Boris Maderič Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: sokol rároh (Falco cherrug)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Falconiformes 
Čeľaď: Falconidae
Rod: Falco

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Sokol rároh je druh mongolsko-tibetského faunistického typu. Je rozšírený v Palearkte medzi 
30° a 60° s. š. od Mongolska a Tibetu na západ po Irán a centrálne Turecko a v stepných a lesostepných 
oblastiach južného Ruska a Ukrajiny. V Európe sa sokol rároh vyskytuje v Rumunsku, Moldavskej republike, 
Bulharsku, Maďarsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku a na Slovensku. Európska populácia, ktorá je 
odhadovaná na 298-337 párov, predstavuje iba 1% svetovej populácie. Výskyt druhu v hniezdnom období 
súvisel s rozšírením populácie sysľa pasienkového. Od roku 1945 bol v Európe zaznamenaný postupný pokles 
početnosti rárohov, ktorý bol spôsobený najmä premenou biotopov a zánikom potravnej bázy, nezákonným 
odstrelom, usmrcovaním elektrickým napätím na konštrukciách 22 kV elektrických vedení a vykrádaním hniezd. 
V súčasnosti je pozorovateľný stabilný trend populácie, ktorá sa čiastočne adaptovala na zmenené potravné 
podmienky. V strednej Európe sú adultné jedince stále alebo migrujú do oblasti Mediteránu, pričom migrujúce 
sú prevažne juvenilné jedince (TUCKER & HEATH, 1994).
- rozšírenie na Slovensku: V súčasnosti je prevažná časť populácie sústredená v západnej a východnej 
časti územia. Hniezdi alebo hniezdenie sa predpokladá vo väčšine pohorí obklopujúcich nížiny južných oblastí 
Slovenska, alebo priamo na nížinách, výskyt je však málo početný a nie vždy pravidelný. 
Hlavné biotopy výskytu: Pôvodne stepný a lesostepný druh obýva na Slovensku predovšetkým nížiny 
a priľahlé pohoria do 800 m n. m. Hniezdne prostredie tvoria listnaté a zmiešané lesy, zriedkavo aj skalné steny, 
otvorená krajina kultúrnej stepi alebo lužných lesov. Sokol rároh obsadzuje hniezda iných druhov vtákov na 
okrajoch lesných porastov, vo vetrolamoch, alebo obsadzuje dutiny a lavice na skalných stenách. V súčasnosti 
obsadzuje aj inštalované búdky. V minulosti bolo najčastejšie hniezdenie zaznamenané v dostupnej blízkosti 
väčších pasienkov s výskytom sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) (BAUMGART, 1991).
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z .z.), BD1, Be2, Bo2, W2, E, CITES 
II

2. Definovanie stavu: Falco cherrug

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A –
dobrý

B –
priemerný

C –
nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

V rámci SR nad 90 párov V rámci SR 50 - 90 
hniezdnych párov

V rámci SR pod 50 
hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla, (0 -10%)

populačný trend 
prekračuje hranicu počtu 

nad 50 párov

Pokles o viac ako 10% 
alebo

populačný trend 
neprekračuje hranicu počtu 

pod 50 párov

1.3. Veľkosť areálu >30 % a viac územia SR 15 až 30 % územia SR < 15 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK, EU)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Areál sa zmenšuje o 
viac ako 10% alebo jeho 
veľkosť je daná počtom 

pod 50 párov

1.5. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Dostatočná ponuka 
hniezdnych príležitostí, 
minimálne 5 vhodných 
hniezd v domovskom 

okrsku

Dostatočná ponuka 
hniezdnych príležitostí, 
minimálne 3 vhodných 
hniezd v domovskom 

okrsku

Nedostatok stredne 
veľkých druhov 

vtákov – staviteľov 
hniezd, nedostatočná 

ponuka voľných hniezd
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A –
dobrý

B –
priemerný

C –
nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V pohoriach 
na historických 
a potenciálnych  

hniezdiskách výskyt 
starých listnatých, málo 
narušených porastov 

vhodnej vekovej  štruktúry 
nad 90 r. aspoň na 50 
% územia, v nížinách 

dostatok vetrolamových 
širších pásov a poľných 

remízok vekovej  štruktúry 
90 r. na ploche 9 – 12 % 

na 1000 ha

Výskyt starých listnatých 
porastov v pohoriach 
– tu je veľkosť písma 

9 aj 10 na historických 
hniezdiskách 

vhodnej  vekovej štruktúry 
v pohoriach aspoň na 

40 % územia, v nížinách 
výskyt vetrolamových 

pásov vhodnej vekovej 
štruktúry 80 – 90 r. na 

ploche 5 – 9 % na 1000 
ha

Výskyt starých listnatých 
porastov vhodnej  vekovej 
štruktúry v pohoriach na 

historických hniezdiskách 
pod 40 % plochy územia, 

v nížinách výskyt 
vetrolamových pásov 

vhodnej vekovej štruktúry  
80 r. na ploche pod 5 % na 

1000 ha
V tomto priestore je tiež 
zmiešaná veľkosť písma

2.2. Potravný 
biotop

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje minimálne 20 

až 30 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerny, kosných lúk 

a úhorov spolu,
v lovnom teritóriu je 

stabilná kolónia druhu 
Citellus citellus

nad 2 000 jedincov

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 15 

až 20 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerny, kosných lúk 

a úhorov spolu, v lovnom 
teritóriu je stabilná kolónia 
druhu Citellus citellus od 
1000 do 2 000 jedincov

Lovné teritórium, ktoré  
obsahuje TTP pod 

15 %, vysoký podiel 
monokultúr nevhodných 
druhov, kukurica, repka, 
vysokostebelné plodiny, 

nedostatok vetrolamových 
pásov pod 5 %, v lovnom 
teritóriu sa nenachádza 
kolónia druhu Citellus 

citellus

2.3. Biotopy  
migrácia, 
zimovanie,  
translokácie

Biotopy v nížinách 
s ekologicky únosným 
poľnohospodárskym a 

poľovníckym využívaním 
a vyváženou štruktúrou  
vhodných biotopov pre 
výskyt druhov tvoriacich 

potravnú základňu, 
druh pravidelne zimuje 

a migruje v danom území

Na zimoviskách 
a migračných koridoroch 

sú vytvorené mechanizmy 
eliminujúce riziká 

nedostatku druhov 
tvoriacich potravnú 

základňu v dôsledku 
poľnohospodárskeho 

a poľovníckeho 
využívania, druh na území 

zimuje

Druh na lokalite prestal 
zimovať v dôsledku 

extenzívneho využívania 
územia v dôsledku 

nevhodnej abiotickej 
štruktúry biotopu 

a nadmerného odlovu zveri
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A –
dobrý

B –
priemerný

C –
nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k vyrušovaniu 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat, územie  bez rizika 
zástrelu, vykrádania, 

nevhodného používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov
konštrukcie 22 kV 

elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na celom 

území, v území nie sú línie 
VVN

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na  eliminovanie rizika 
zástrelu, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 

vykrádania,  konštrukcie 
22 kV elektrických vedení 
sú ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche do 
70 % územia, línie VVN 

pretínajú menej ako 20 % 
územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat
Územie  s rizikom 

nezákonného zástrelu, 
vykrádania, používania 

chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 
konštrukcie 22 kV el. 

vedení sú ošetrené na 
ploche pod 20 % územia, 
línie VVN pretínajú viac 

ako 20 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov

LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého stavu 
v rozsahu pre hniezdenie 

nad 90 párov

Sú vytvorené mechanizmy 
na

udržanie stability 
prirodzených hniezdnych  

biotopov v rámci 
priemerného priaznivého 

stavu v rozsahu pre 
hniezdenie nad 50 párov

Nedostatočné mechanizmy 
pre zabezpečenie tvorby 
prirodzených hniezdnych 
príležitostí v rozsahu pre 
hniezdenie pod 50 párov

3.3. Deštrukcia 
potravného biotopu

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje viac ako 70 
% nepooraných plôch 
strnísk, lúk a úhorov.
V potravnom biotope 

nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

koncom októbra a 
k chemickej likvidácii 
drobných zemných 

cicavcov
Viac ako 80 % párov 

je produktívnych a viac 
ako 40 % párov dosiahlo 
produktivitu 5 mláďat na 

jedno hiezdo

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje 50 až 70 % 
nepooraných plôch 

strnísk, lúk a úhorov.
V potravnom biotope 

nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

začiatkom októbra 
a chemická likvidácia 
drobných zemných 

cicavcov je usmerňovaná 
v záujme ochrany druhu
Produktívnosť dosiahlo 
70 až 80 % párov a 20 
až 40 % párov dosiahlo 

produktivitu  5 mláďat na 
jedno hiezdo

Lovné teritórium, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období neobsahuje viac 
ako 50 % nepooraných 

plôch strnísk, lúk a úhorov.
V potravnom biotope 
dochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

začiatkom októbra 
a chemická likvidácia 
drobných zemných 

cicavcov nie je 
usmerňovaná v záujme 

ochrany druhu
Produktívnosť dosiahlo 
menej ako 70 % párov 
a menej ako 20 %párov 
dosiahlo produktivitu  5 
mláďat na jedno hiezdo

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Realizovať existujúci Program záchrany, najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a  trendov vývoja populácie
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov potenciálnych  hniezdnych biotopov 
- usmerňovať nevhodné lesohospodárske aktivity v procese LHP a využívať právne normy pri usmerňovaní 

ťažby    záujmových  porastov
- výrazne znížiť podiel oráčin v lovných teritóriách
- usmerňovať ďalšie hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu a vykladania otrávených návnad
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- eliminovať riziko vykrádania hniezd a nezákonného obchodovania
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- realizovať reštitučný program obnovy populácií vybraných druhov tvoriacich potravnú základňu druhu
- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov na historických a  potenciálnych  hniezdiskách
- výrazne zvýšiť podiel TTP, najmä pasienkov a lúk, realizovať reštitučné programy zamerané na obnovu 

pôvodných biotopov
- podporovať pasienkový spôsob hospodárenia formou využívania hospodárskych zvierat
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny a potenciálny výskyt  na celej južnej polovici Slovenska. 
Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu párov celej populácie, ktorá je dlhodobo 
sledovaná. Hniezdiská sokola rároha sa vyhľadávajú v období mesiacov február – apríl. Najlepšie však v čase 
toku (druhá polovica marca až začiatok apríla). V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne páry, 
aj tie ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná 
pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú 
kontrolu v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne 
vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júni. Je 
dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom 
počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok Priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne (syseľ, škrečok) na plošnú jednotku územia.
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD). 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Falconiformes 
Čeľaď: Falconidae
Rod: Falco

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Kozmopolitný druh s 19 poddruhmi, z ktorých 4 sa vyskytujú v Európe. Najpočetnejšie sa 
vyskytuje v Španielsku (1650 párov). Početný je vo Veľkej Británii (1280 párov), kde bola zaznamenaná aj 
najvyššia hniezdna denzita (8,5 páru/100 km2). Celková európska populácia sa odhaduje na 6 000 párov. V 50- 
a 60-tych rokoch došlo v dôsledku používania organochlórových pesticídov ku kritickému  poklesu početnosti. 
V posledných 10-tych rokoch dochádzalo rôznou rýchlosťou k obnove pôvodnej početnosti v jednotlivých 
krajinách
- rozšírenie na Slovensku: Pravdepodobne najvyššia početnosť tohto druhu na našom území bola zaznamenaná 
v rokoch 1930 až 1950 (HUDEC & ČERNÝ, 1977). Po roku 1950 nastal najskôr pozvoľný pokles, ktorý sa po roku 
1960 zdramatizoval (FERIANC, 1977). V roku 1970 stav populácie dosiahol kriticky nízku úroveň. V nasledujúcich 
rokoch bola zaznamenaná zreteľná absencia výskytu tohto druhu na všetkých známych hniezdnych lokalitách 
Slovenska. Napriek tomu je však veľmi pravdepodobné, že nedošlo k úplnému prerušeniu kontinuity hniezdenia, 
pretože aj v období rokov 1970 až 1992 boli zriedkavo pozorované adultné jedince a vylietané juvenilné jedince 
v hniezdnom období (CHAVKO unpubl., DAROLOVÁ in verb.). Od roku 1993 bolo zaznamenané pravidelné hniezdenie 
na západnom Slovensku a postupne ďalšie páry obsadzovali hniezdne lokality v smere od západu na východ 
nášho územia. Trend vývoja populácie od roku 1993 možno charakterizovať ako vzostupný. Hniezdnu populáciu 
koncom 90-tych rokov na našom území tvorilo 20 až 24 párov, ktoré hniezdili približne rovnomerne v celej 
hornatej časti územia Slovenska (CHAVKO unpubl.) Členovia Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) v druhej 
polovici 90-tych rokov zaznamenali hniezdenie 12 párov a hniezdenie ďalších 5 párov bolo predpokladané. 
V súčasnosti sa odhaduje populácia na 1 - 24 hniezdiacich párov (DANKO et al. 2002). Obdobie migrácie začína 
od septembra a najmä prvoročné jedince našej populácie zaletujú prevažne juhozápadným smerom do štátov 
južnej Európy, do Španielska, Portugalska, štátov bývalej Juhoslávie, Francúzska a Švajčiarska (HUDEC & ČERNÝ, 
1977). Výskyt v období migrácie bol na celom našom území zaznamenaný viac-menej rovnomerne.
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Hlavné biotopy výskytu: Na našom území obýva pohoria až po najvyššie horské polohy do nadmorskej výšky 
1500 m. Typický hniezdny biotop predstavuje lesné a horské prostredie so skalnatými svahmi, skalnými stenami 
s dostatkom dutín alebo lavíc, vhodných pre umiestnenie znášky a výchovu mláďat. Nie je výnimkou, ak obsadí 
aj umelé hniezda inštalované na skalných stenách (CHAVKO, unpubl.). Podmienkou hniezdenia je vhodný skalný 
biotop. V nížinách možno zastihnúť prevažne migrujúce, zimujúce jedince alebo jedince z blízkych pohorí. Veľmi 
zriedkavo môže v nížine aj zahniezdiť. Z nášho územia je známy iba jediný preukázaný prípad úspešného 
hniezdenia v roku 1995 na topole v typickej agrocenóze juhozápadného Slovenska (VĎAČNÝ in verb.). Mimo nášho 
územia hniezdi sokol sťahovavý aj na budovách veľkomiest, v kameňolomoch a v hniezdach na stromoch. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, CITES I

2. Definovanie stavu: Falco peregrinus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - B - C -
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie V rámci SR nad 60 párov V rámci SR 30 - 60 

hniezdnych párov
V rámci SR pod 30 
hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla, (0 -10%)

populačný trend prekračuje 
hranicu počtu nad 50 párov

Pokles o viac ako 10% 
alebo

populačný trend 
neprekračuje hranicu 
počtu pod 50 párov

1.3. Veľkosť areálu viac ako 60 % územia SR 30 - 60 % územia SR pod 30 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK, EU)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov
Areál sa zmenšuje

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Hniezdna úspešnosť je 
>3,2 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je 2,2 
– 3,2 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť je< 
2,2 vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - B - C -
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1.Hniezdny biotop

Druh na reprodukciu 
využíva viac ako 70 % 

historických hniezdnych 
lokalít

Dostatočná ponuka 
hniezdnych príležitostí, 
minimálne 5 vhodných 
hniezd v domovskom 

okrsku

Druh na reprodukciu 
využíva 40 až 70 % 

historických hniezdnych 
lokalít

Dostatočná ponuka 
hniezdnych príležitostí, 
minimálne 3 vhodných 
hniezd v domovskom 

okrsku

Druh na reprodukciu 
využíva menej ako 40 % 
historických hniezdnych 

lokalít

2.2. Potravný biotop

Lovné teritórium bez 
línii elektrických vedení 
s rôznorodou štruktúrou 

biotopov a diverzitou 
vtákov,

bez aplikácie 
neselektívne pôsobiacich 

chemických látok

Lovné teritórium s únosnou 
mierou  nevhodných 
antropických bariér a

s rôznorodou štruktúrou 
krajiny s pravidelným 
výskytom kľúčových 

druhov koristi

Lovné teritórium
s nevhodnými 

antropickými bariérami 
s vysokou mierou 

urbanizácie a nízkou 
diverzitou a početnosťou 

kľúčových druhov
potravy

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania  

V nížinách a kotlinách 
nad  50 % nepooraných 
plôch strnísk, podiel TTP 
je nad 40 %, územie je 

pravidelným zimoviskom 
a migračnou trasou 

Turdus pilaris, migračným 
koridorom Turdus 

philomelos, Vanellus 
vanellus, Sturnus 

vulgaris, Coccothraustes 
coccothraustes, štruktúra 
biotopov vytvára potravné 
podmienky pre zimovanie 

a migráciu spevavcov
(šípky, hloh, trnky, baza, 

atď.)

Zimovisko, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období obsahuje minimálne 
30 -50 % nepooraných 
plôch strnísk, na území 
zimujú kľúčové druhy 

potravnej základne druhu,
štruktúra biotopov vytvára 
potravné podmienky pre 

zimovanie a migráciu 
spevavcov

Zimovisko, ktoré 
v jesennom a zimnom 

období neobsahuje viac 
ako 30 % nepooraných 
plôch strnísk, štruktúra 

biotopov nevytvára 
potravné podmienky pre 

zimovanie a migráciu 
spevavcov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A - B - C -
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k 

vyrušovaniu v miere  
ohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat, 
územie  bez rizika 

zástrelu, vykrádania, 
nevhodného používania 

chemických látok na 
likvidáciu živočíchov ,

konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na celom 

území, v území nie sú 
línie VVN

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na  eliminovanie rizika 
zástrelu, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 

vykrádania,  konštrukcie 
22 kV elektrických vedení 
sú ošetrené hrebeňovými 
zábranami na ploche do 
70 % územia, línie VVN 

pretínajú menej ako 20 % 
územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat
Územie  s rizikom 

nezákonného zástrelu, 
vykrádania, používania 

chemických látok na 
likvidáciu živočíchov,   
konštrukcie 22 kV el. 

vedení sú ošetrené na 
ploche pod 20 % územia, 
línie VVN pretínajú viac 

ako 20 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov 

Hniezdna skala 
v prostredí bez 

prístupových ciest, 
zvážnic a turistických 

chodníkov. Priame okolie 
bez lesohospodárskych 

zásahov.
Hniezdna skala  

s celkovo zníženou 
prístupnosťou, bez 

využívania na športovo 
rekreačné účely

Straty na produktivite 
párov v dôsledku 

antropických vplyvov 
nepostihujú ročne viac 
ako 5 % hniezdnych 

biotopov

Hniezdna skala v prostredí 
bez prístupových ciest, 

najmä turistických 
chodníkov. Priame 

okolie bez výrazných 
lesohospodárskych 

zásahov.
Hniezdna skala  bez 

využívania na športovo 
rekreačné účely

Straty na produktivite párov 
v dôsledku antropických 

vplyvov nepostihujú ročne 
viac ako 10 % hniezdnej 

populácie

Hniezdna skala na trase 
turistického chodníka, 
využívaná na športovo 

rekreačné účely.
Straty na produktivite 

párov v dôsledku 
antropických vplyvov 

postihujú ročne viac ako 
10 % hniezdnej populácie

3.3. Deštrukcia 
potravného biotopu

Lovné teritória chemicky 
neošetrované vybranými 

druhmi insekticídov 
a chem. látok na 

likvidáciu teplokrvných 
živočíchov, biotopy bez 
veľkoplošných oráčin, 

málo zmenené zachovalé 
biotopy

Lovné teritória chemicky 
neošetrované vybranými 

druhmi insekticídov 
a chem. látok na likvidáciu 
teplokrvných živočíchov, 

biotopy bez veľkoplošných 
oráčin, nízka urbanizácia 

krajiny

Lovné teritória chemicky 
ošetrované vybranými 

druhmi insekticídov 
a chem. látok na likvidáciu 
teplokrvných živočíchov, 
veľkoplošné zaorávanie 
strnísk, zmeny štruktúry 
biotopov s dôsledkom 
znižovania biodiverzity, 

výrazné bariérové stavby, 
najmä siete VVN, rotujúce 

vrtule na využívanie 
veternej energie.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Realizovať existujúci Program záchrany, najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- zabezpečenie vylúčenia športovo rekreačných činností a trás turistických chodníkov na hniezdnej skale a v jej 

priamom okolí
- výrazne znížiť podiel oráčin v lovných teritóriách
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
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- eliminovať riziko vykrádania hniezd a nezákonného obchodovania
- usmerňovať nevhodné lesohospodárske aktivity v procese LHP a využívať právne normy pri usmerňovaní 

ťažby záujmových  porastov
- usmerňovať ďalšie hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia by mala sledovať reálny a potenciálny výskyt  približne tretinu územia 
Slovenska, čo pokýva asi polovicu populácie pre určenie biologicky správnej denzity. Hniezdiská sokola 
sťahovavého  sa vyhľadávajú v období mesiacov február – marec. Najlepšie však v čase toku (koniec februára 
až prvá polovica marca). V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne páry, aj tie ktoré neskôr 
z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná pozorovacia 
technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu 
v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, zistiť 
prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli - auguste. 
Je dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) 
a potom počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia.
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD). 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: sokol červenonohý (Falco vespertinus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Falconiformes 
Čeľaď: Falconidae
Rod: Falco

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Palearktický typ, rozšírený v centrálnej a východnej Palearktíde. V rámci Európy obýva jej 
východnú polovicu. Najzápadnejší výbežok hniezdneho areálu tohto druhu tvorí západná hranica Slovenska, 
Maďarska a stred Chorvátska. Je typickým obyvateľom Karpatskej panvy. Najsilnejšia populácia hniezdi 
v Maďarsku (2 000 – 3 000 párov), odkiaľ je hlásený slabý pokles. V rámci panvy hniezdi ešte v severnom 
Srbsku. Severovýchodne od karpatského oblúka hniezdi na Ukrajine, ale odtiaľ hlásia len 400 – 600 párov so 
silným poklesom populácie a východne od Karpát vo východných častiach Bulharska, Rumunska a v Moldavsku. 
Severnejšie hniezdi ešte v Bielorusku, Estónsku a hlavnú časť areálu v Európe tvorí západné Rusko, kde z jeho 
juhozápadnej časti hlásia 15 000 – 40 000 hniezdnych párov. Zimuje v južnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na východnom Slovensku hniezdili v nadmorských výškach od 100 do 160 m. Keďže 
sokol červenonohý zvyčajne hniezdi v kolóniách, je viac-menej viazaný na výskyt hniezdnych kolónií havranov 
(Corvus frugilegus). Tento jav však postupne mizne a v súčasnosti hniezdni ojedinele, pričom páry obsadzujú 
hniezda vrán (Corvus corone) alebo strák (Pica pica). Hniezdne kolónie, tvoriace desiatky párov u nás zanikli 
koncom 70-tych rokov. Posledná menšia kolónia sokolov červenonohých v rámci sledovaného obdobia 1980 
– 1999 hniezdila v r. 1981 pri Strážnom. V posledných rokoch hniezdia na východnom Slovensku nepravidelne. 
V Košickej kotline zistili hniezdenie pri Seni, Períne a Gyňove. Na západnom Slovensku sa vyskytuje v otvorenej 
poľnohospodárskej krajine. Výskyt v hniezdnom období bol zaznamenaný v orografických celkoch Podunajská 
rovina, Trnavská a Žitavská pahorkatina. Podľa pozorovaní jedincov v hniezdnom období predpokladáme 
výskyt aj v Ipeľskej, Hronskej a Nitrianskej pahorkatine. Najvyšší počet bol zaznamenaný v rokoch 1987 – 1999 
na Podunajskej rovine (min. 30 párov), v Trnavskej pahorkatine (min. 8 párov) a v Žitavskej pahorkatine (min. 
5 párov). Na Záhorí bolo predpokladané hniezdenie po jednom páre v r. 1990 v Dolnom lese pri Vysokej pri 
Morave a v r. 1992 na lokalite Borová pri Moravskom Sv. Jáne. Na západnom Slovensku bolo zistené hniezdenie 
v nadmorských výškach od 100 do 160 m, ale predpokladáme nepravidelné hniezdenie aj na vyššie položených 
lokalitách. Na celom území západného Slovenska je pozorovateľný stále klesajúci trend populácie. Celková 

Kniha 1.indb   602Kniha 1.indb   602 6. 5. 2005   16:53:566. 5. 2005   16:53:56



603

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

početnosť hniezdnej populácie v období rokov 1995 – 2000 na území západného Slovenska bola odhadovaná 
na 50 – 70 párov.  Počas migrácie (jarný prílet a mimohniezdne potulky) sa vyskytujú s výnimkou súvislých 
lesov a vysokých polôh prakticky na celom území Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku hniezdi v otvorených nížinných oblastiach stepného, lesostepného 
alebo agrárneho charakteru, kde nachádza predovšetkým dostatok hmyzu ako potravu. Na západnom Slovensku 
sa vyskytuje v v otvorenej poľnohospodárskej krajine, ktorá je najtypickejším hniezdnym biotopom tohto druhu. 
Hniezdne prostredie najčastejšie  tvoria vetrolamy, poľné remízky, solitérne stromy a vyššie kroviny, s dostatkom 
voľných, predovšetkým stračích ale i vraních hniezd. Na lokalitách s nedostatočnou ponukou prirodzených 
hniezd radi obsadzujú aj umelé hniezda. 
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Falco vespertinus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie > 120 párov 60 – 120 hniezdnych párov < 60 hniezdnych párov

1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 20%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla

(0 -20%)
Pokles o viac ako 10%

1.3. Veľkosť areálu 20 % a viac územia SR 10 - 20 % územia SR Pod 10 % územia SR

1.4. Areálový trend
Druh pokrýva 75-100 % 

vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov
Areál sa zmenšuje

1.5. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Havranovité vtáky 
vytvárajú dostatočnú 
ponuka hniezdnych 

príležitostí, minimálne 3 
vhodných hniezd na 1 pár 

v domovskom okrsku

Havranovité vtáky 
vytvárajú dostatočnú 
ponuku hniezdnych 

príležitostí, minimálne 2 
vhodných hniezd na 1 pár 

v domovskom okrsku

Nedostatok druhov 
tvoriacich potravnú 

základňu, nedostatok 
staviteľov hniezd

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Vetrolamové pásy  a poľné 
lesíky s dostatkom hniezd 
havranovitých vtákov C. 
frugilegus, P. pica a C. 

corone, osobitne kolónie 
havranov poľných

Vetrolamové pásy  a poľné 
lesíky s dostatkom hniezd 
havranovitých vtákov C. 
frugilegus, P. pica a C. 

corone

Nedostatok vetrolamových 
pásov a remízok s nízkou 
diverzitou havranovitých 

vtákov

2.2. Potravný 
biotop

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 40 

až 60 % TTP, pasienkov, 
lucerny, kosných lúk 

a úhorov

Lovné teritórium ktoré 
obsahuje minimálne 30 

až 40 % trvalých trávnych 
porastov, pasienkov, 
lucerny, kosných  lúk 

a úhorov

Lovné teritórium, ktoré 
obsahuje TTP pod 30 %,  
v teritóriu je vysoký podiel 
monokultúr nevhodných 
druhov, kukurica, repka, 
vysokostebelné plodiny

2.3. Biotopy 
migrácie

V migračných koridoroch 
do konca októbra je podiel 

oráčin do 40 % a podiel 
TTP nad 30 %

V migračných koridoroch 
do konca októbra je podiel 
oráčin  40 - 50 % a podiel 

TTP od 20 do 30 %

V migračných koridoroch 
do konca októbra je podiel 
oráčin nad 50 % a podiel 

TTP pod  20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

priestor  bez rizika 
zástrelu, v danom 

priestore sa nepoužívajú 
chemické látky na 

likvidáciu hlodavcov 
a vybrané druhy 

insekticídov, aplikácia 
chemických látok sa 
nevykonáva letecky
územie s podielom 

ošetrených konzol 22 kV 
nad 80 %

možno eliminovať rizika 
zástrelu, používanie 

nevhodných chemických 
látok  a poľnohospodárska 
činnosť sú usmerňované 
v záujme ochrany druhu 

územie s podielom 
ošetrených konzol 22 kV 

od 60 do 80 %

Priestor  s rizikom 
zástrelu,  používania 

nevhodných chemických 
prostriedkov, územie 

s podielom ošetrených 
konzol 22 kV pod 60 %

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov

Plochy bez rizika zaorania 
strnísk po žatve do konca 
októbra s podielom oráčin 

do 20 %
Denzita kľúčových druhov 

hmyzu a drobných 
zemných cicavcov 

dosahuje X/m

Vyvážená krajina 
s dostatkom vetrolamových 

pásov bez rizika výrubov 
nevhodného rozsahu, 

plocha vetrolamov nad 9 %

Plocha vetrolamov pod 9 
%

3.3. Deštrukcia 
potravných 
biotopov

Plochy bez rizika zaorania 
strnísk po žatve do konca 
októbra s podielom oráčin 

do 30 %
Viac ako 80 % párov je 

produktívnych

Plochy bez rizika zaorania 
strnísk krátko po žatve do 
konca októbra s podielom 

oráčin od 30  do 40 %
Produktívnosť dosiahlo 50 

až 80 % párov

Podiel oráčin nad 40 %
Produktívnosť dosiahlo 
menej ako 50 % párov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Spracovať a realizovať Program záchrany najmä:
- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov potenciálnych  hniezdnych biotopov
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- výrazne znížiť podiel oráčin v lovných teritóriách
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu 
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- eliminovať riziko používania nevhodných chemických látok a hnojív
- obnoviť populácie vybraných druhov tvoriacich potravnú základňu druhu
- usmerňovať hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
-    zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti
- vytvárať hniezdne príležitosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia je individuálna s prihliadnutím na charakter druhu ako významného 
fluktuanta. Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu min. 5 - 10 párov. Hniezdiská 
sokola červenonohého  sa vyhľadávajú v období mesiaca máj, najlepšie však v čase toku. V tomto období je 
možno zaznamenať všetky potenciálne páry, aj tie, ktoré neskôr z nejakých dôvodov nezahniezdia. Súčasťou 
úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. Po dohľadaní 
hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo 
možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie páru a určiť termín nasadnutia. 
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v júli. Je dôležité 
zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom počet 
úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring stavu potravných 
teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov potravnej 
základne na plošnú jednotku územia.
Biotop: Vychádzame z režimu poľnohospodárskych aktivít a programov starostlivosti. 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: orliak morský (Haliaeetus albicilla)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce) 
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Haliaeetus (orliak)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh sa vyskytuje  takmer v celej severnej oblasti Palearktídy od Japonska a Kamčatky až 
po Nemecko, Škótsko a Island. Severnú hranicu jeho rozšírenia tvorí pobrežie Barentsovho mora až po Sibír. 
Južná hranica sa tiahne od Chorvátska až po Kaspické more a ďalej medzi 30 a 40° s. š. k Tichému oceánu. 
Najväčšia časť svetovej populácie je sústredená v Nórsku (1 350 – 1 650 párov). Početne sa vyskytuje v Poľsku 
(220 – 280 párov) a Švédsku (150 párov). Intenzívne prenasledovanie (odstrel, vyberanie hniezd) v 19. storočí 
spôsobilo jeho vymiznutie z mnohých oblastí Európy. Chemické znečistenie prostredia  a potravných zdrojov 
v 50-tych až 70-tych rokoch 20. storočia výrazne ovplyvnilo početnosť tohto druhu najmä v oblasti Baltu. Od 80-
tych rokov je vo viacerých krajinách severnej a strednej Európy zaznamenávaný trend zvyšovania početnosti. 
Jedince európskej populácie zimujú predovšetkým na pobreží Nórska a Baltského mora.
- rozšírenie na Slovensku: Z literárnych údajov je zrejmé, že na našom území hniezdili orliaky do roku 
1964, keď bolo zaznamenané posledné úspešné hniezdenie. V nasledujúcom období nebolo na Slovensku 
hniezdenie známe. Až začiatkom 90-tych rokov sa začal postupne zvyšovať počet letných výskytov v oblasti 
ramennej sústavy Dunaja. Neobvyklý letný výskyt 1 subadultného jedinca bol zaznamenaný na Oravskej 
priehrade. Na základe pozorovaní v hniezdnom období sa predpokladá hniezdenie páru v južnej časti Borskej 
nížiny. Našu súčasnú hniezdnu populáciu tvoria 2 – 4 (5) páry, ktoré sú koncentrované v juhozápadnej časti 
územia Slovenska. Návrat tohto druhu ako hniezdiča  na naše územie súvisí so vzostupným trendom vývoja 
európskej populácie a prirodzeným rozširovaním jeho hniezdneho areálu od druhej polovice 80-tych rokov. 
Za najvýznamnejší možno označiť expanzívny vplyv prosperujúcej maďarskej populácie, ktorá v roku 1999 
dosiahla početnosť približne 80 hniezdiacich párov. V roku 2004 zahniezdil 1 pár vo Vihorlatských vrchoch 
a je možné očakávať zahniezdenie na východe Slovenska v lužných lesoch Latorice. Na Slovenskom úseku 
lužných lesov pozdĺž rieky Moravy nehniezdi, ale v susedných oblastiach Českej republiky a Rakúska pozdĺž 
riek Dyje a Moravy hniezdia 1 – 3 páry. Jedince našej populácie sú stále. Odhaduje sa, že na celom území 
Slovenska zimuje 40 až 80 jedincov.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku obýva predovšetkým lesné biotopy v blízkosti väčších riek, priehrad 
alebo sústav vodných plôch. Hniezdi v priamej blízkosti vodných tokov a priehrad, pričom hniezdny biotop tvoria 
vysokokmenné porasty prirodzeného lesa. Hniezdenie na východnom Slovensku bolo zistené pomerne hlboko 
v lesnom poraste, ktoré sa dá charakterizovať len ako širšie okolie vodnej plochy.  
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, E, CITES I/II
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2. Definovanie stavu: Haliaeetus albicilla

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie Nad 30 hniezdnych párov 10 - 30 hniezdnych párov Pod 10 hniezdnych párov

1.2. Populačný trend Populácia stúpla o viac 
ako 10%

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla, (0 -10%) Pokles o viac ako 10 %

1.3.Veľkosť areálu 15%   a viac územia SR 10 až 15  % územia SR Pod 10 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK, EU)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10%

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Hniezdna úspešnosť 
nad 40 párov  je >1,9 
vyleteného mláďaťa/ 

hniezdny pár

Hniezdna úspešnosť 
20 – 40 párov  je 1,0 

– 1,8 vyleteného mláďaťa/ 
hniezdny pár

Akákoľvek hniezdna  
úspešnosť je daná len 
z počtu pod 10 párov

1.6. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Vysoké celoročné 
koncentrácie vodného 
vtáctva na 75 – 100 % 

vhodných biotopov

Celoročné a sezónne 
koncentrácie vodného 

vtáctva na 30-75 % 
vhodných biotopov

Nízka diverzita a 
početnosť vodného 
vtáctva pod  30 % 
vhodných biotopov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Staré pôvodné lesné 
porasty s prirodzenou 
štruktúrou na ploche 

80 % nad 100 
rokov  nenarúšaných 

antropickými aktivitami 
prevažne

Lesné porasty 
s prirodzenou štruktúrou na 
ploche 50 - 80 % nad 100 
rokov občasne narúšaných 

antropickými aktivitami

Nedostatok pôvodných  
lesných porastov  pod 50 

% s prirodzenou štruktúrou 
a vekom nižším ako 100 
rokov. Bez hniezdnych 
možností na starých 

stromoch, resp. lesných 
porastoch, z intenzívnymi 
rozptýlenými antropickými 

aktivitami

2.2. Potravný biotop

Lužné lesy okolo 
väčších riek, alebo 

veľkých vodných plôch 
a nádrží so systémom 

ramien a priľahlá 
poľnohospodárska krajina 
s  celoročným využívaním 

potravných zdrojov pre 
viac ako 40 párov

Lužné lesy okolo väčších 
riek, alebo veľkých 

vodných plôch a nádrží 
so systémom ramien a 

priľahlá poľnohospodárska 
krajina

s využívaním potravných 
zdrojov v prevažnej časti 
roka pre 20 – 40 párov

Lužné lesy okolo väčších 
riek, alebo veľkých 

vodných plôch a nádrží 
so systémom ramien a 

priľahlá poľnohospodárska 
krajina  s nedostatočnými 

potravnými zdrojmi 
v zimnom a jarnom 

období, alebo celkový 
počet párov využívajúcich 

potravné biotopy 
nepresahuje 10 párov

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania  

Celoročne nezamŕzajúce 
veľtoky riek, sieť vodných 
plôch a nádrží vhodných 
ako doplnkové potravné 

zdroje

Nezamŕzajúce veľtoky riek, 
sieť vodných plôch a nádrží 

prevažnú väčšinu roka  
vhodných ako doplnkové 

potravné zdroje

Dlhodobo zamŕzajúce 
vodné plochy s nízkou 

diverzitou a početnosťou 
potenciálny druhov 
potravnej základne
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

V hniezdnom teritóriu 
nedochádza k 

vyrušovaniu v miere  
ohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat, 
územie  bez rizika 

zástrelu, vykrádania, 
nevhodného používania 

chemických látok na 
likvidáciu živočíchov,

konštrukcie 22 kV 
elektrických vedení sú 
ošetrené hrebeňovými 
zábranami na celom 

území,

V hniezdnom teritóriu 
možno eliminovať 
vplyvy vyrušovania 

ohrozujúceho inkubáciu 
a výchovu mláďat, sú 

vytvorené mechanizmy 
na  eliminovanie rizika 
zástrelu, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 

vykrádania,  konštrukcie 
22 kV elektrických vedení 
sú ošetrené hrebeňovými 

zábranami na ploche do od 
50 do 70 % územia

V hniezdnom teritóriu je 
potenciálne vyrušovanie 

v miere  ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 

mláďat
Územie  s rizikom zástrelu, 

vykrádania, používania 
chemických látok na 
likvidáciu živočíchov, 
konštrukcie 22 kV el. 

vedení sú ošetrené na 
ploche pod 50 % územia

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych biotopov

Bez zásahu antropickými 
vplyvmi LHP sú dlhodobo 
vypracované a schválené 
v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého 
stavu v rozsahu pre 

hniezdenie nad. 40 párov

Sú vytvorené mechanizmy 
na

udržanie stability 
prirodzených hniezdnych  

biotopov v rámci 
priemerného priaznivého 

stavu v rozsahu pre 
hniezdenie 20 - 40 párov

Nedostatočné 
mechanizmy pre udržanie 

stability prirodzených 
hniezdnych biotopov 

v rozsahu pre hniezdenie 
pod 20 párov

3.3. Deštrukcia 
potravných biotopov

Potravné teritóriá viac 
ako 80% populácie nie 

sú zaťažené rekreačnou 
výstavbou, športovo 
rekreačnými a inými 
rušivými aktivitami 

Produktívnosť dosiahlo 
nad  90 % párov

Produktívnosť počtu 2 
mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná nad 
40% z celkového počtu 

párov v populácii

Potravné teritóriá 60 - 80% 
populácie nie sú zaťažené 

rekreačnou výstavbou, 
športovo rekreačnými  a 
inými rušivými aktivitami

Produktívnosť dosiahlo 70 
až 90 % párov

Produktívnosť počtu 2
mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná od 30 

do 40 % z celkového počtu 
párov v populácii

Potravné teritóriá pod 60% 
populácie sú zaťažené 
rekreačnou výstavbou, 

športovo rekreačnými  a 
inými rušivými aktivitami
Produktívnosť dosiahlo 
menej ako 70 % párov
Produktívnosť počtu 2

mláďat na jedno hniezdo 
bola zaznamenaná pod 
30 % z celkového počtu 

párov v populácii

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Spracovať a realizovať Program záchrany najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a podmienok trendov vývoja populácie
- zabezpečiť spracovanie vedeckých štúdií pre stanovenia parametrov priaznivého stavu
- zabezpečenie vyváženej vekovej štruktúry porastov potenciálnych  hniezdnych biotopov, 
- usmerňovať nevhodné lesohospodárske aktivity v procese LHP a využívať právne normy pri usmerňovaní 

ťažby  záujmových  porastov
- usmerňovať ďalšie hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu a vykladania otrávených návnad
- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení
- realizovať reštitučné programy zamerané na obnovu pôvodných biotopov
- zabezpečenie odborne spôsobilého tímu a jednotne riadeného a usmerňovaného personálu pre manažment 

a realizáciu programu záchrany
- eliminovať negatívny vplyv rekreácie, športu a výkonu poľovníckeho a rybárskeho práva
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny a potenciálny výskyt  v luhoch Dunaja a Moravy 
Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu párov celej populácie, ktorá je dlhodobo 
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sledovaná. Hniezdiská orliaka morského sa vyhľadávajú v čase toku v období mesiacov december - január. 
V tomto období je možno zaznamenať všetky potenciálne páry, aj tie ktoré neskôr z nejakých dôvodov 
nezahniezdia. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná pozorovacia technika, najmä 
monokulár a statív. Po dohľadaní hniezda je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu v intervaloch približne 5 
– 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne vplyvy, zistiť prípadné presťahovanie 
páru a určiť termín nasadnutia.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme pravidelne a priebežne počas hniezdenia a vyletenie mláďat v máji - júni. Je 
dôležité zistiť jednak produktívnosť páru v období  stredného veku mláďat na hniezde (pri krúžkovaní) a potom 
počet úspešne vyvedených mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok priaznivého stavu je nevyhnutný monitoring aktuálneho 
stavu potravných teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii. 
Biotop: Vychádzame z obvyklých podkladov (LHP, údaje z PD). 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: včelár obyčajný (Pernis apivorus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Accipitriformes (dravce)
Čeľaď: Accipitridae (jastrabovité)
Rod: Pernis (včelár)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Druh so západopalearktickým typom rozšírenia hniezdiaci v zóne lesostepí, listnatých a 
zmiešaných lesov od Iberského polostrova a Anglicka na západe po horný Ob na východe. Zimoviská ležia v 
tropických oblastiach Afriky a Ázie.
- rozšírenie na Slovensku: Lesy od nížin po horské polohy do cca 1000 m n. m.  Najpočetnejší je v predhoriach 
a stredne vysokých polohách od Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca, cez Tríbeč, Vtáčnik, Štiavnické 
vrchy, Slovenský kras až po Slanské vrchy, Laboreckú vrchovinu, Vihorlat a Bukovské vrchy.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté, zmiešané, menej aj ihličnaté lesy v blízkosti s lúkami a pasienkami s 
dostatkom blanokrídleho hmyzu. 
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, W2, E, CITES 
II

2. Definovanie stavu: Pernis apivorus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

Populácia má vyše 1300 
párov

Populácia má 900 - 1300 
párov

Populácia má pod 900 
párov

1.2. Lokálna 
populačná hustota

Hustota na území kde žije 
(hniezdi a loví) aspoň 10 
párov je nad 5 párov/100 

km2

Hustota na území kde žije 
(hniezdi a loví) aspoň 10 
párov je 2 - 5 párov/100 

km2

Hustota na území kde žije 
(hniezdi a loví) aspoň 10 
párov je pod 2 páry/100 

km2

1.3. Populačný trend Populácia je stúpajúca
Populácia stabilná 

(na úrovni prirodzenej 
fluktuácie ± 20 %)

Populácia sa zmenšuje

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje Areál je stabilný s 
prirodzenou fluktuáciou

Areál sa dlhodobo 
zmenšuje
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Rozsiahle plochy 
diferencovaných 
listnatých alebo 

zmiešaných lesov s 
dostatkom starých 

obvykle viacetážových 
porastov

Väčšie obvykle 
jednoetážové lesy s 
menším zastúpením  

porastov (do 40 %) resp. 
stromov nad 80 rokov s 
prítomnými holorubmi

Menšie obvykle 
jednoetážové lesy s 
malým zastúpením 

porastov resp. stromov 
nad 80 rokov s 

množstvom holorubov

2.2. Potravný biotop

Členitá krajina s 
extenzívne využívanými 

lúkami a pasienkami 
s dostatkom zelene s 

minimom (do 20 %) ornej 
pôdy

Menej členitá 
poľnohospodárska 

krajina s významnejším 
zastúpením ornej pôdy

Intenzívne obrábaná 
poľnohospodárska krajina 
s  prevahou ornej pôdy, 

ostré hranice medzi lesom 
a poľnohospodárskou 

pôdou

2.3. Migračný biotop

Členitá krajina s 
extenzívne využívanými 

lúkami a pasienkami 
s dostatkom zelene s 

minimom (do 20 %) ornej 
pôdy

Menej členitá 
poľnohospodárska 

krajina s významnejším 
zastúpením ornej pôdy

Intenzívne obrábaná 
poľnohospodárska krajina 
s  prevahou ornej pôdy, 

ostré hranice medzi lesom 
a poľnohospodárskou 

pôdou

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Vyrušovanie na 
hniezdiskách

Malá intenzita 
(plošne obmedzená a 
nepravidelná) lesných 
prác v porastoch nad 
80 rokov v hniezdnom 

období

Stredne veľká intenzita 
(plošne obmedzená a 

pravidelná) lesných prác v 
porastoch nad 80 rokov v 

hniezdnom období

Intenzívna a pravidelná 
lesnícka činnosť vo 

väčšine porastov nad 
80 rokov v hniezdnom 

období

3.2. Stupeň 
ohrozenia hniezdísk 

Lesy nad 80 r. veku 
minimálne (do 10 % 

plochy) rozpracované 
holorubnou ťažbou

Lesy nad 80 r. veku 
na 10 – 50 % územia 

rozpracované holorubnou 
ťažbou

Lesy nad 80 r. veku 
nad 50 % územia 

rozpracované holorubnou 
ťažbou

3.3. Stupeň 
ohrozenia lovísk 

Minimálne zmeny v 
štruktúre krajiny bez 

premien trávnych 
porastov na ornú pôdu 
s lokálnym používaním 

insekticídov bez ich 
leteckej aplikácie

Nepodstatné negatívne 
vplyvy (do 30 % plochy 

územia) - pozemné 
používanie insekticídov, 
rekultivácie a premena 

trávnych porastov na ornú 
pôdu

Veľké negatívne vplyvy na 
ploche nad 30 % územia, 

(intenzívne obvykle 
letecké používanie 

insekticídov, rekultivácie 
a premena trávnych 

porastov na ornú pôdu)

3.4. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu

Nízka intenzita prác bez 
veľkoplošného používania 

pesticídov a absencia 
zmien trávnych porastov 

na ornú pôdu

Nepodstatné negatívne 
vplyvy (do 30 % plochy 

územia) – pozemné 
používanie pesticídov, 
rekultivácie a premena 

trávnych porastov na ornú 
pôdu

Významné negatívne 
vplyvy na ploche nad 

30 % územia – letecké 
používanie pesticídov, 
rekultivácie a premena 

trávnych porastov na ornú 
pôdu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčenie lesohospodárskych zásahov v blízkosti obsadených hniezd v hniezdnom období
- obmedzenie používania insekticídov najmä leteckým spôsobom
- ekovýchova
- monitoring populácie
- kontrola preparátorských dielní

4. Monitoring:
Populácia: Veľkosť sledovaného územia je individuálna, čím je väčšia tým lepšie. Pravidlo hniezdenia 
minimálne 10 párov v ňom je potrebné rešpektovať z hľadiska stanovenia biologicky správnej denzity. Menšie 
územie by skresľovalo porovnávanie. Snažíme sa na ňom v hniezdnom období (máj – august) zmapovať všetky 
hniezdiská a dohľadať hniezda. Najlepšie obdobie je čase toku (máj – začiatok júna) a denná doba poludnie, 
počasie slnečné s dobrou termikou (stúpavé vzdušné prúdy). 
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Biotop: Plošné (kvantitatívne) údaje získame z LHP, údajov PD.
Ohrozenia: Monitorujeme zmeny.

Poznámka: Včelár obyčajný je nielen u nás, ale i v zahraničí relatívne málo známy dravec. Z tohto dôvodu sú tu 
uvedené údaje len orientačné, získané na základe doterajších (nedostatočných) poznatkov. 

Spracoval: Dušan Karaska Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: drop fúzatý (Otis tarda)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Galliformes
Čeľaď: Otididae 
Rod: Otis

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Druh je rozšírený v Palearktíde medzi 35 a 55° s. š. Nominotypický poddruh sa vyskytuje od 
Pyrenejského polostrova a severozápadného Maroka až po Sibír a poddruh O. t. dybowskii od východného 
Altaja až po Mongolsko. V rámci svojho rozsiahleho areálu hniezdi veľmi nesúvisle. Takmer polovica európskej 
populácie, ktorá sa odhaduje na 16 000 exemplárov, je sústredená na Pyrenejskom polostrove. Početne sa 
vyskytuje v Španielsku, Rusku a Turecku. V Maďarsku sa odhaduje početnosť na 1100 ex., v Rakúsku na 55 ex. 
Od polovice 70-tych rokov dochádza najmä v strednej Európe k dramatickému poklesu početnosti. V oblastiach 
západnej a strednej Európy sú jedince stále.
- rozšírenie na Slovensku: Z publikovaných údajov je zrejmý dramatický pokles početnosti na našom území. 
V rokoch 1890-1900 bola početnosť odhadovaná na 2400 jedincov, v roku 1956 na 1165 a v roku 1973 už len na 
410 až 693 jedincov. Po roku 1975 došlo k výraznému rozdrobeniu populácie na málopočetné kŕdle a pravidelný 
letný výskyt bol obmedzený len na územie Podunajskej roviny. Výnimkou boli celoročné výskyty 1-3 jedincov 
v Nitrianskej pahorkatine, nezákonný odstrel 1 ex. pri Svätoplukove, pozorovania jedincov pri Mojmírovciach. 
Do polovice 80-tych rokov bol zaznamenaný výskyt pri Kvetoslavove a Lehniciach. Pozorovania v 90-tych 
rokoch potvrdili kritický stav populácie na našom území, pričom výskyt jedincov bol zaznamenaný na Trnavskej 
pahorkatine a na Podunajskej rovine. Posledné hniezdenie na našom území bolo zaznamenané v roku 1994 
juhozápadne od Bratislavy v blízkosti štátnej hranice. Početnosť hniezdnej populácie bola koncom 90-tych 
rokov odhadovaná na 5 až 10 samíc. V období migrácie bol druh pozorovaný na Borskej nížine, Podunajskej 
rovine, v Trnavskej a Hronskej pahorkatine.
Hlavné biotopy výskytu: Pôvodne stepný druh obýva na Slovensku kultúrnu step v nížinách a pahorkatinách 
do nadmorskej výšky 300 m. Jeho hniezdnym prostredím sú otvorené plochy poľnohospodárskych monokultúr 
bez súvislých lesných porastov a výraznejšej členitosti terénu. Hniezdi na zemi obvykle v porastoch obilnín 
a ďatelinovín.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo1, Bo2, W2, E, 
CITES II
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2. Definovanie stavu: Otis tarda

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

V rámci SR 
v reprodukčnom procese 

nad 800 sliepok

V rámci SR 
v reprodukčnom procese 

400 až 800 sliepok

V rámci SR 
v reprodukčnom procese 

pod 400 sliepok
1.2. Populačný 
trend

Populácia stúpla o viac 
ako 10 %

Populácia je stabilná alebo 
mierne stúpla (0 - 10%)

Pokles o viac ako 10%

1.3. Veľkosť areálu
30 % a viac územia SR 20 - 30 % územia SR Pod 20 % územia SR

1.4. Areálový trend 
(SK, EU)

Druh pokrýva 75-100 % 
vhodných biotopov
Areál sa zväčšuje

Druh pokrýva 50-75 % 
vhodných biotopov

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast

Druh pokrýva pod  25 % 
vhodných biotopov
Areál sa zmenšuje

1.5.Trend 
mikropopulácie 
(HU-SK-A)

Nárast mikropopulácie 
o viac ako 40%

Nárast mikropopulácie 
o viac ako 10 – 40 %

Pokles o viac ako 10%

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

V oblastiach 
s pravidelným výskytom  

je podiel TTP a úhory 
nad 40 % s  mierou 

vyrušovania a vplyvu 
antropických aktivít 
neovplyvňujúcou 

produktívnosť sliepok

V oblastiach s pravidelným 
výskytom  je podiel TTP a 
úhory nad od 30 do 40% 

s  mierou vyrušovania 
a vplyvu antropických 

aktivít neovplyvňujúcou 
produktívnosť sliepok

V oblastiach s pravidelným 
výskytom  je podiel 

TTP a úhory pod 30 % 
s  mierou vyrušovania 
a vplyvu antropických 
aktivít ovplyvňujúcou 
produktívnosť sliepok

2.2. Potravný biotop

V potravnom teritóriu 
na ploche nad 40 % 
územia sú chemicky 
neošetrované  TTP

V potravnom teritóriu 
na ploche od 30 do 40 
% územia sú chemicky 

neošetrované  TTP

V potravnom teritóriu 
územia sú chemicky 

neošetrované  TTP sa na 
ploche pod 30 %

2.3. Význam 
medzidruhových 
interakcií

Na lokalite žije druh 
v symbióze s Citellus 

citellus a na 50 % 
TTP sa vykonáva 

pasienkový spôsob 
obhospodarovania a na 
ostatných plochách TTP 
sa vykonáva náhradný 

manažmentový program

Na lokalite sa na 50 % TTP 
sa vykonáva pasienkový 

spôsob obhospodarovania, 
alebo sa vykonáva 

náhradný manažmentový 
program

Na perspektívnych 
lokalitách sa nevykonáva 

pasienkový spôsob 
obhospodarovania a nie je 
realizovaný ani náhradný 
manažmentový program
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Vyrušovanie v miere  
neohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat
Priestor  bez rizika 

zástrelu, zranenia na 
vodičoch VN, v danom 

priestore sa nepoužívajú 
chemické látky na 

likvidáciu živočíchov, 
aplikácia chemických 
látok sa nevykonáva 

letecky, výkon 
poľovníckeho práva sa 

nevykonáva

Vyrušovanie v 
únosnej miere   kedy 

možno eliminovať aktivity 
ohrozujúce inkubáciu 

a výchovu mláďat
Priestor  bez rizika 

zástrelu, zranenia na 
vodičoch VN, v danom 
priestore je chemické 

ošetrovanie usmernené, 
aplikácia chemických látok 

sa nevykonáva letecky,
obmedzený výkon 

poľovníckeho práva

Vyrušovanie v miere  
ohrozujúcej inkubáciu 

a výchovu mláďat
Priestor  s rizikom 

zástrelu,  používania 
nevhodných chemických 

látok a zranenia 
na vodičoch VN, 

neobmedzený výkon práva 
poľovníctva

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov

V hniezdnom 
biotope nedochádza 
k žatve a kosbe pred 
vyhniezdením  a iné 
poľnohospodárske 
aktivity neohrozujú 

hniezdny biotop

V hniezdnom biotope 
je usmernená žatva 

a kosba tak aby neohrozila 
hniezdenie

a iné poľnohospodárske 
aktivity sú usmerňované 

v záujme druhu

V hniezdnom biotope 
nie je usmernená 
žatva a kosba tak, 
aby neohrozovala 

produktívnosť párov, 
ostatné poľnohospodárske 

aktivity nie sú 
usmerňované

3.3. Deštrukcia 
potravných biotopov

V potravnom biotope 
nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

koncom novembra 
a chemické ošetrovanie a 
hnojenie sa nevykonáva
Viac ako 70 % sliepok je 

produktívnych

V potravnom biotope 
nedochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

koncom októbra 
a chemické ošetrovanie a 
hnojenie  je usmerňované 
v záujme ochrany druhu

Produktívnosť dosiahlo 50 
až 70 % sliepok

V potravnom biotope 
dochádza k zaoraniu 
úhorov a strnísk pred 

začiatkom októbra 
a chemická ošetrovanie a 
hnojenia je usmerňované 
v záujme ochrany druhu
Produktívnosť dosiahlo 
menej ako 50 % sliepok

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Realizovať program záchrany najmä:
- výrazne zvýšiť podiel TTP a obnoviť pasienkový spôsob obhospodarovania
- zrealizovať výkup kľúčových reprodukčných biotopov a tieto previesť do správy kompetentných organizácií
- usmerňovať hospodárske činnosti  a využívanie územia v záujme ochrany druhu
- na kľúčových zimoviskách výrazne znížiť podiel oráčin v potravných teritóriách v jesennom a zimnom období
- podstatne eliminovať riziko nezákonného odstrelu 
- celoplošne eliminovať riziko zranení vodičoch elektrických vedení VN
- eliminovať vplyv používania nevhodných chemických látok a hnojív
- obnoviť populácie vybraných druhov tvoriacich potravnú základňu druhu a druhov s ktorými drop žije 
v symbióze
- zvýšiť propagáciu ochrany druhu a informovanosť verejnosti

4. Monitoring: 
Populácia: Veľkosť sledovaného územia sleduje reálny výskyt  vo vybraných oblastiach nížin Slovenska. 
Stanovenia biologicky správnej denzity je možno odvodiť od počtu jedincov celej populácie, ktorá je dlhodobo 
sledovaná. Hniezdiská dropa fúzatého sa vyhľadávajú v období mesiacov apríl - jún. Najlepšie však v čase toku 
(v apríli a máji). V tomto období je možno zaznamenať sliepkami vybrané hniezdiská a vo väčšine prípadov 
sa počet zahniezdení dá určiť len približne. Súčasťou úspešného dohľadania je nevyhnutná primeraná 
pozorovacia technika, najmä monokulár a statív. V priebehu hniezdenia je potrebné vykonávať pravidelné 
kontroly v intervaloch približne 5 – 7 dní šetrným spôsobom, aby bolo možné zavčasu eliminovať negatívne 
vplyvy vyplývajúce z poľnohospodárskych aktivít.
Úspešnosť hniezdenia zisťujeme spravidla až po žatvách, kedy sa výrazne zníži podiel vysokej vegetácie, 
ktorá znemožňovala presnejšie určenie počtu mláďat.
Potravný biotop: Súčasťou určovania podmienok „priaznivého stavu“ je nevyhnutný monitoring stavu 
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potravných teritórií, ktorý bude vychádzať z odborných štúdii denzity a početnosti vybraných kľúčových druhov 
potravnej základne na plošnú jednotku územia.
Biotop: Vychádzame z režimu poľnohospodárskych aktivít a programov starostlivosti. 
Stupeň ohrozenia: Sledujeme populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie.

Spracoval: Jozef Chavko Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: brehuľa obyčajná (Riparia riparia)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (spevavce) 
Čeľaď: Hirundinidae (lastovičkovité)
Rod: Riparia (brehuľa) 

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s holarktickým typom rozšírenia obývajúci Severnú Ameriku, Európu a Áziu okrem 
najjužnejších častí, v severnej Afrike deltu Nílu. Zimuje v južnej Amerike, v Afrike južne od Sahary a na Indickom 
subkontinente. 
- rozšírenie na Slovensku: Vzhľadom na špecifické nároky na hniezdiská je roztrúsene rozšírená od nížin, až 
do širších údolí riek a kotlín do cca 750 m n. m. s ťažiskom v nížinách.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorená krajina s riekami a mokraďami s hlinitými, alebo piesočnatými kolmými 
stenami, kde hniezdi. 
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2

2. Definovanie stavu: Riparia riparia

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

Populácia má nad 20000 
párov

Populácia má 10000 až 
20000 párov

Populácia má pod 10000 
párov

1.2. Populačný 
trend (lokálne i 
celoštátne)

Počet párov rastie o viac 
ako 20 %

Počet párov je stabilný 
alebo osciluje (± 20 %)

Počet párov klesá

1.3. Areálový trend
Počet kolónií stúpa Počet kolónií je stabilný 

(zaniknuté kolónie sú 
nahrádzané novými)

Počet kolónií klesá

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Dostatok strmých stien z 
piesku, hliny alebo iného 
sypkého materiálu, ktoré 

sú dostatočne veľké (výška 
aspoň 2 m a dĺžka desiatky 
m), nezarastajú drevinami, 

ich počet rastie

Strmé steny z piesku, 
hliny alebo iného sypkého 
materiálu sú dostatočne 
veľké, len málo zarastajú 

drevinami, ich počet je 
stabilizovaný

Kolmé steny z piesku, 
hliny alebo iného 

sypkého materiálu sú 
nedostatočne veľké, 

nie sú pravidelne 
obnovované, zarastajú 

drevinami, ich počet 
klesá

2.2. Potravný biotop

Mozaikovitá prevažne 
otvorená krajina s 

významným podielom vôd 
s brehovou vegetáciou

Mozaikovitá krajina s 
malým podielom vôd

Málo členitá krajina s 
malým podielom vôd a s 

rozsiahlymi lesmi

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie a 
translokácie

Dostatočná rozloha vôd s 
brehovou vegetáciou podľa 
charakteru mokrade, veľká 
rozloha tvrdých litorálnych 
porastov alebo kríkov vŕb 

vo vode

Malá rozloha vôd s 
brehovou vegetáciou 

podľa charakteru mokrade, 
menšia rozloha tvrdých 

litorálnych porastov alebo 
kríkov vŕb vo vode

Rozloha vôd je malá 
s nízkym podielom 
brehovej vegetácie, 

absencia tvrdých 
litorálnych porastov 

alebo kríkov vŕb vo vode
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(vyrušovanie na 
hniezdiskách)

Vyrušovanie nie je zistené, 
absencia urbanizácie

Vyrušovanie je minimálne, 
urbanizácia minimálna, 

trend stabilný

Vyrušovanie je vysoké, v 
blízkom okolí hniezdísk 
významná urbanizácia, 

trend rastúci

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdne steny pravidelne 
obnovované, nezarastajú 
s dostatočnou veľkosťou a 
s dostatkom potenciálnych 

hniezdnych lokalít, ich 
počet a kvalita rastie

Hniezdne steny 
nepravidelne obnovované, 

minimálne zarastajú s 
dostatočnou veľkosťou, 
počet potenciálnych je 

hniezdísk stabilný

Hniezdne steny nie sú 
obnovované, zarastajú 

s nedostatočnou 
veľkosťou, počet 
hniezdísk klesá

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného a 
potravného biotopu 

Znečisťovanie mokradí 
nepatrné, ich plocha a 
počet  sa nemení alebo 

rastie

Znečisťovanie mokradí 
podlimitné, ich charakter je 

stabilný

Znečisťovanie 
intenzívne, tieto sa 

degradujú, klesá ich 
počet a rozloha

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovanie existujúcich hniezdísk (údržba hniezdnych stien)
- tvorba nových hniezdísk (hlinitopiesočnaté strmé steny)
- usmerňovanie ťažby štrkopieskov (vylúčenie zásahu do hniezdnych nôr v hniezdnom období) za súčasného 

obnovovania vhodných hniezdnych stien
- zachovanie mokradí a ich čistoty
- ekovýchova
- pasportizácia hniezdísk a potenciálnych hniezdnych lokalít 
- monitoring

4. Monitoring:
Populácia: Na všetkých potenciálnych hniezdnych lokalitách (dostatočne veľké strmé steny zo sypkého 
materiálu v otvorenej krajine) v máji až júni priamou kontrolou zisťujeme obsadenosť lokality. Spočítame jednak 
počet hniezdnych otvorov a počet obsadených nôr. 
Biotop: Zmapujeme všetky potenciálne hniezdiská v krajine a zisťujeme ich stav (druh materiálu stien, 
vyrušovanie, blízkosť stavieb, možnosť obnovy stien a pod.).
Ohrozenia: Ohrozenie hniezdísk zisťujeme jednak priamo v teréne, jednak pri jednaniach s užívateľmi 
hniezdnych lokalít.

Spracoval: Dušan Karaska Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: pipíška chochlatá (Galerida cristata)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Alaudidae (škovránkovité)
Rod: Galerida (pipíška)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál Typický juhopalearktický typ rozšírenia, chýba v severnej Európe nad 58° s. š. Rozšírený je od 
juhu Škandinávie až po Saharu s výnimkou Britských ostrovov, Sardínie, Korziky, lesnatých území a väčších/
vyšších pohorí (Alpy, Karpaty). Všeobecne hniezdi pod 600 m n. m. Viac ako 100 000 párov zaznamenali napr. 
v Španielsku, Taliansku, Bulharsku, Rumunsku a Rusku. Vo viacerých krajinách severnej (Nórsko, Švédsko 
– posledné 3 páry v roku 1989) a západnej Európy (Švajčiarsko – posledné hniezdenie 1988) druh vymizol.
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdi v otvorených urbánnych a suburbánnych biotopoch nižších polôh, minimálne 
v 268 kvadrátoch DFS (62,5 % kvadrátov s dokázaným a pravdepodobným hniezdením). Na Slovensku je 
takmer výhradne synantropným druhom. Na severnom Slovensku je hniezdne rozšírenie nesúvislé. Vo vhodnom 
prostredí (napr. sídlisko Zvolen – Západ, kvadrát 7480, 300 m n. m.) dosahuje hustotu 10 – 16 párov/km2. 
V takýchto biotopoch južného Slovenska (napr. Podunajsko, Poiplie, Východoslovenská nížina) nachádzame 
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podobnú denzitu.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorené, ploché, teplejšie, suchšie a extenzívne využívané časti „kultúrnej 
stepi“ s nízkou a redšou vegetáciou, typicky medze a okraje ciest a železničných tratí, okolie dvorov 
poľnohospodárskych podnikov, skládok TKO, trávnaté plochy sídlisk a väčších priemyselných areálov, okraje 
miest a dedín v nížinách a pahorkatinách, ale aj v niektorých kotlinách (Popradská, Turčianska) a horských 
údoliach (Liptov) do 700 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3

2.Definovanie stavu: Galerida cristata

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/ 
populačná hustota

> 5000 hniezdnych 
párov/ populačná hustota 

>10 HP/km2 vhodných 
biotopov

1000 – 5000 hniezdnych 
párov/ populačná hustota 
2–10 HP/km2 vhodných 

biotopov

Menej ako 1000 
hniezdnych párov/ <2 HP/

km2 vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend

Stúpajúci o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 
stúpajúci do 20 %

Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 70 % kvadrátov 
DFS

40–70 % kvadrátov DFS Menej ako 40 % 
kvadrátov DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Extenzívne využívané 
otvorené plochy 

s nízkou a riedkou 
vegetáciou v teplejších 

a suchších suburbánnych 
a urbánnych biotopoch

Polointenzívne využívané 
otvorené plochy s nižšou 

vegetáciou v mierne teplých 
suburbánnych a urbánnych 

biotopoch

Intenzívne 
poľnohospodársky 

a priemyselne využívané 
plochy, zdevastované/ 

prehustené sídla

2.2. Potravný biotop

Redšia nízkobylinná 
vegetácia na vhodných 
biotopoch s dostatkom 

hmyzu

Vegetácia nižších bylín 
s výskytom hmyzu a malou 

mierou  chemizácie

Intenzívne využívané/ 
silno narušované plochy 
s malou ponukou hmyzu

2.3. Zimovacie 
biotopy

Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom  

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom  

prenasledovaná, iba 
v rôznej miere neúmyselne 

vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom  

prenasledovaná, ale 
je ohrozená veľkou 

intenzitou vyrušovania

3.2. Biotop 

Hniezdne biotopy nie sú 
ohrozené nevhodnými 

urbanizačnými 
a poľnohospodárskymi 

prácami ani zanechaním 
tých vhodných (pasenie)

20 a menej % vhodných 
biotopov narúšajú 

nevhodné urbanizačné 
a poľnohospodárske práce 

či zanechanie vhodných

21 a viac % vhodných 
biotopov narúšajú 

nevhodné urbanizačné 
a poľnohospodárske 
práce či zanechanie 

vhodných

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- znižovať intenzitu poľnohospodárstva v okolí sídel
- neprehusťovať stavbami sídla, najmä ich okrajové časti
- všeobecne znižovať dávky insekticídov i ďalších pesticídov zapríčiňujúcich stratu druhového spektra hmyzu 

a ich živných rastlín
- udržiavať tradičné využívanie zeme vo vhodných biotopoch (najmä na suchých pasienkoch) a nahrádzať 

veľkoplošné monokultúry mozaikovitými štruktúrami lúk, pasienkov a maloblokových polí
- v intravilánoch na hniezdnych lokalitách zabezpečiť režim kosenia trávnatých plôch mimo doby hniezdenia, 

t. j. po 20. júni.

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, zisťovanie 
početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, líniový 
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i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho programu 
vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (napr. na vybraných sídliskách 
menších miest v nížinách a kotlinách), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov 
(územnoplánovacia dokumentácia sídel, rozvojové programy priemyslu a infraštruktúry, projekty pozemkových 
úprav, osevné a iné poľnohospodárske plány).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: strakoš obyčajný (Lanius collurio)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Laniidae (strakošovité)
Rod: Lanius (strakoš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s európskym typom rozšírenia. Okrem severnej Škandinávie chýba aj na juhu Pyrenejského 
polostrova, kde ho ekologicky nahrádzajú druhy Lanius senator a L. meridionalis. V celej Európe je známe jeho 
spolužitie s druhom Sylvia nisoria. Od roku 1970 stavy silne klesajú najmä v západnej a severnej Európe, čo 
viedlo i k jeho zaradeniu do mnohých červených zoznamov. Skoro vyhynul v Anglicku a jeho stavy v Holandsku 
sú tiež ohrozené. Naopak najpočetnejšie populácie hostí Rumunsko a Bulharsko. Hniezdi od brehu mora až do 
2 000 m n. m. v Alpách. Je sťahovavý, zimuje prevažne vo východnej a južnej Afrike, severnejšie ako príbuzný 
druh L. minor.
- rozšírenie na Slovensku: Bol zistený takmer celoplošne, čo ho zaraďuje k najrozšírenejším druhom Slovenska 
(96 % mapovacích kvadrátov DFS). V posledných dvoch decéniách začína hniezdiť aj na rúbaniskách a v lesných 
mladinách, izolovane uprostred lesných celkov i vo vyšších nadmorských výškach s hustotami obvykle medzi 
4–30 párov/km2.
Hlavné biotopy výskytu: Preferuje polootvorené nelesné biotopy, hlavne väčšie krovinové formácie s tŕnitými 
krami a solitérmi stromov v teplejších a suchších polohách nížin, pahorkatín a podhorských oblastí, často 
extenzívne obhospodarované i opustené a zarastajúce suchšie pasienky, lúky, krovité medze, remízky, okraje 
redších listnatých lesov, menej i svetlé staré sady, vinice, záhrady a parky. Hniezdi aj v nížinných agátových 
lesíkoch, kde jeho hustota dosahuje 4–6 párov/km2 v závislosti od plochy lesíka. V oblasti lazov južného 
Podpoľania, v teritóriách druhu Lanius minor je menej početný ako on a jeho hustoty tam dosahujú len 5–8 
párov/km2. Na extenzívnych pasienkoch s krovinami mimo súvislejšieho lazníckeho osídlenia, kde už L. minor 
nehniezdi, stúpa však jeho veľkoplošná denzita miestami až na 20–30 párov/km2. Druh nachádza dobré 
podmienky aj na starých vojenských strelniciach na xerotermných svahoch a napr. vo významnom vtáčom území 
Lešť (DFS 7681) dosahoval veľkoplošnú hustotu až 1000–2000 párov/52 km2 lúk s rozptýlenými krovinami.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1

2. Definovanie stavu: Lanius collurio

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

>100 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
>50 HP/km2 vhodných 

biotopov

30 000–100 000 
hniezdnych párov/
populačná hustota 

20–50 HP/km2 vhodných 
biotopov

<30 000 hniezdnych 
párov/<20 HP/km2 
vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend Stúpajúci o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 

stúpajúci do 20 % Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 90 % kvadrátov 
DFS 70–90 % kvadrátov DFS Menej ako 

70 % kvadrátov DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Väčšie krovité formácie, 
extenzívne pasienky a lúky 
s dostatkom tŕnitých krov 

v nížinách až podhorských 
oblastiach

Menšie krovité formácie, 
extenzívne pasienky a lúky 

s menšou ponukou krov, 
okraje lesov, remízky, 

medze

Intenzívne 
poľnohospodársky 

a lesnícky využívané 
plochy, intenzívna 

chemizácia

2.2. Potravný biotop

Trávnatá vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s dostatkom tŕnitých krov 
a hmyzu bez chemizácie

Trávnatá vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s malou mierou chemizácie

Intenzívne kosené, 
pasené a chemicky 
ošetrované plochy 
s malou diverzitou 

hmyzu

2.3. Migračné 
biotopy

Extenzívne využívané 
trávnaté plochy 

s dostatkom krov, medze 
a remízky v nížinách 

a pahorkatinách

Extenzívne využívané 
trávnaté plochy 

s dostatkom krov aspoň 
v podhorských oblastiach

Intenzívne 
poľnohospodársky 

a lesnícky využívané 
plochy

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, 
iba v menšej miere 

neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 
prenasledovaná, ale je 
rušená intenzifikáciou 

využívania krajiny

3.2. Biotop 

Hniezdny biotop 
na lokalitách nie je 

ohrozený nevhodnými 
ľudskými činnosťami (ani 
zanechaním vhodných 

aktivít)

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú menej ako 20 % 

vhodných biotopov

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú viac ako 20 % 

vhodných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavať tradičné využívanie pôdy vo vhodných biotopoch (najmä na extenzívne obhospodarovaných suchších 

pasienkoch a lúkach s rozptýlenou krovitou vegetáciou), nenechať z nich odstraňovať kroviny, ale ani zarásť 
drevinami, nahrádzať veľkoplošné monokultúry mozaikovitými štruktúrami lúk, pasienkov a maloblokových 
polí

- znižovať intenzitu poľnohospodárstva v okolí krovinových ekotonov
- zachovať/vysadiť aspoň ojedinelé stromy a kroviská v rozľahlých areáloch intenzívneho poľnohospodárstva, 

hlavne v panónskej oblasti (všetky 3 opatrenia uplatňovať najmä v nových projektoch pozemkových úprav)
- znižovať dávky insekticídov i iných pesticídov zapríčiňujúcich stratu druhového spektra hmyzu a ich živných 

rastlín.

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie modelových lokalít a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, 
zisťovanie početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, 
líniový i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho 
programu vtákov
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych modelových hniezdnych lokalít (napr. na vybraných 
extenzívne využívaných krovinových pasienkoch a lúkach podobne ako u Sylvia nisoria), získavanie údajov 
z mapovania biotopov a z iných podkladov (napr. projekty pozemkových úprav, osevné plány, plánované dávky 
agrochemikálií, územnoplánovacia dokumentácia sídel).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: strakoš veľký (Lanius excubitor)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Laniidae (strakošovité)
Rod: Lanius (strakoš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Holarktický typ rozšírenia, v Európe má menej ako štvrtinu hniezdneho areálu. Juhovýchodná 
Európa zostáva stále neosídlená, čo sa dáva do súvislosti s konkurenciou Lanius minor. Lanius excubitor sa však 
šíri juhovýchodným smerom, akoby vykrýval niku uvoľňovanú druhom L. minor, ktorý týmto smerom ustupuje. 
Južná hranica hniezdneho rozšírenia v strednej Európe sa tiahne cez severné Rakúsko, západné a stredné 
Slovensko a vybieha na juh do Rumunska. Časť hniezdnych populácií u nás zostáva zimovať v širšom okolí 
hniezdnych teritórií (asi 10 %) spolu s vtákmi, migrujúcimi k nám zo severovýchodu. Naše migrujúce jedince 
tiahnu južným smerom, pričom dosahujú maximálne Stredozemné more, netiahnu do Afriky.
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdne populácie sú na Slovensku koncentrované do jeho severnej časti. Hniezdne 
areály tohto druhu a druhu Lanius minor sa u nás dôsledne líšia, len vzácne sa prekrývajú. Hniezdi v jednotlivých 
pároch, často od seba značne vzdialených (teda odlišne od druhu L. minor), a to najmä v nadmorských výškach 
250–900 m. (ojedinele 150 m n. m., kvadrát 7467, Moravský Svätý Ján, alebo 200 m n. m., kv. 7675, Koliňany). 
Zdá sa, že sa pomaly šíri na juh, pričom v oblasti Piešťan hniezdi pravidelnejšie od roku 1994. Populačné 
denzity dosahujú najčastejšie 0,1–0,3 páru/km2, len lokálne viac.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorená pahorkatinová a podhorská krajina s dostatkom rozptýlenej stromovej 
a krovinovej vegetácie, ako i pasienkov, lúk resp. iných nízkych a/alebo riedkych bylinných formácií. Nehniezdi 
v blízkosti domov. Nemá také veľké nároky na teplú a suchú klímu ako Lanius minor, ani nie je natoľko ohrozený 
nedostatkom veľkých druhov hmyzu, pretože konzumuje i drobné cicavce a vtáky, čo mu dovoľuje prežiť zimu. 
Hniezdi na vyšších stromoch (spravidla nad 10 m), na rozdiel od L. minor aj na ihličnanoch a často vo vlhkých 
a chladných oblastiach (Kysuce, Orava, Liptov, Zamagurie, okolie Levoče a Čergova).
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2

2. Definovanie stavu: Lanius excubitor

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/ 
populačná hustota

> 1 000 hniezdnych 
párov/ populačná hustota 
>0,3 HP/km2 vhodných 

biotopov

501–1 000 hniezdnych 
párov/ populačná 

hustota 0,1–0,3 HP/km2 
vhodných biotopov

500 a menej hniezdnych 
párov/ populačná hustota 
<0,1 HP/km2 vhodných 

biotopov
1.2. Populačný 
trend

Stúpajúci o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 
stúpajúci do 20 %

Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 30 % kvadrátov 
DFS

10–30 % kvadrátov DFS Menej ako 10 % kvadrátov 
DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Rozsiahle a extenzívne 
využívané pasienky 
a lúky s dostatkom 

vyšších stromov 
a krovín v nížinách až 

podhorských oblastiach

Polointenzívne 
využívané pasienky, lúky 

i maloplošné oráčiny 
s vyššími stromami 

a krovinami

Intenzívne 
poľnohospodársky 

využívaná pôda, intenzívna 
chemizácia

2.2. Potravný 
biotop

Krajinné mozaiky 
s dostatkom lúk, 

pasienkov, veľkých 
druhov hmyzu a drobných 

stavovcov

Lúky a pasienky 
v extenzívne využívanej 

krajine s výskytom 
hmyzu a drobných 

stavovcov

Intenzívne kosené, pasené 
a chemicky ošetrované 

plochy s malou ponukou 
hmyzu/drobných stavovcov

2.3. Migračné 
biotopy

Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, 
iba v menšej miere 

neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 
prenasledovaná, ale je 
rušená intenzifikáciou 

využívania krajiny

3.2. Biotop 

Hniezdny biotop 
na lokalitách nie je 

ohrozený nevhodnými 
ľudskými činnosťami (ani 
zanechaním vhodných)

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú menej ako 20 % 

vhodných biotopov

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú viac ako 20 % 

vhodných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavať tradičné využívanie pôdy vo vhodných biotopoch (najmä na rozsiahlych a extenzívne využívaných 

pasienkoch a lúkach s rozptýlenou krovinovou vegetáciou, mokraďami a vyššími stromami), chrániť kroviny 
a stromy pred poškodzovaním/ničením, ale ani nenechať pasienky a lúky zarásť drevinami; chrániť rašeliniská 
pred ťažbou a vysušovaním

- nahrádzať veľkoplošné poľné monokultúry mozaikovitými štruktúrami lúk, pasienkov a maloblokových polí 
a inak zvyšovať diverzitu biotopov

- znižovať intenzitu poľnohospodárstva vo vhodných biotopoch
- zachovať/vysadiť aspoň ojedinelé vyššie stromy (vhodné na hniezdenie a vyhliadanie koristi) a kroviská 

v rozľahlých areáloch intenzívneho poľnohospodárstva (všetky 4 opatrenia uplatňovať najmä v nových 
projektoch pozemkových úprav)

- znižovať dávky insekticídov i iných pesticídov zapríčiňujúcich stratu druhového spektra hmyzu a ich živných 
rastlín.

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie modelových lokalít a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných i menej 
vhodných biotopoch, zisťovanie početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania 
hniezdnych teritórií, bodový, líniový i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci 
celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych modelových hniezdnych lokalít (napr. na vybraných 
rozsiahlych extenzívne využívaných pasienkoch a lúkach s drevinami), získavanie údajov z mapovania biotopov 
a z iných podkladov (napr. projekty pozemkových úprav, osevné plány, plánované dávky agrochemikálií, 
rozvojové programy infraštruktúry).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: strakoš kolesár (Lanius minor)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Laniidae (strakošovité)
Rod: Lanius (strakoš)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsko-turkestanský typ rozšírenia. V západnej a strednej Európe za posledných 150 
rokov rapídne poklesli populačné hustoty a zmenšil sa hniezdny areál juhovýchodným smerom. Zvlášť od 70-
tych rokov 20. storočia bol aj v strednej Európe zaznamenaný všeobecný ústup druhu. V súčasnosti hniezdi 
od SV Španielska až po rieky Ob a Irtyš v Altaji. V strednej Európe dosahuje 49° s. š. na Slovensku a 55° 
s. š. v európskej časti Ruska. Početný je stále v Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, Chorvátsku a Bulharsku. 
Južná hranica hniezdneho rozšírenia sa tiahne po severnom pobreží Stredozemného mora a severným Iránom. 
Zimuje v Južnej Afrike, najmä v oblasti Botswany a Namíbie, na ploche 5-krát menšej ako je hniezdny areál.
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdi hlavne v južnej časti (28 % kvadrátov v rokoch 1980–1999) v mozaikovitých 
nelesných biotopoch nížinnej krajiny a na južných svahoch viacerých pohorí od 100 do 900 m n. m. V optimálnom 
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prostredí (napr. južné Podpoľanie, 450–800 m n. m.) dosahuje populačnú hustotu do 85 párov/20 km2 a často 
hniezdi v skupinách (max. 4 hniezda/ha, resp. do 8 hniezd/5 ha, KRIŠTÍN 1995c).
Hlavné biotopy výskytu: (Polo)otvorené, bohato štrukturované biotopy s dostatkom roztrúsených vyšších 
stromov (zvlášť ovocných a topoľov nad 8 m), najmä staré sady v blízkosti malých usadlostí, obklopené pestrou 
paletou biotopov (políčok, pasienkov, záhrad, hospodárskych dvorov, ekotonov), kde je dostatok veľkých 
druhov hmyzu. Na východnom Slovensku hniezdia v topoľových vetrolamoch alebo ovocných stromoradiach, 
lemujúcich cesty. V nížinách a kotlinách južného Slovenska (Podunajsko, Poiplie, Rimavská a Košická kotlina, 
Východoslovenská nížina, údolia nížinných riek) nachádzame dnes už len zvyšky pôvodne početného rozšírenia 
v hustote niekoľko (1–10) solitérne hniezdiacich párov na 100 km2.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1, E

2. Definovanie stavu: Lanius minor

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

> 1 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 

>5 HP/km2 vhodných 
biotopov

500–1 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 

2–5 HP/km2 vhodných 
biotopov

< 500 hniezdnych párov/
populačná hustota <2 HP/

km2 vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend Stúpajúci o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 

stúpajúci do 20 % Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 30 % kvadrátov 
DFS 10–30 % kvadrátov DFS Menej ako 10 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré sady, extenzívne 
využívané pasienky, 

lúky a lazy s dostatkom 
vyšších stromov 

a krovín v nížinách až 
podhorských oblastiach

Polointenzívne využívané 
sady, pasienky, lúky 

i maloblokové oráčiny 
s vyššími stromami 

a krovinami

Intenzívne 
poľnohospodársky 

využívaná pôda, intenzívna 
chemizácia

2.2. Potravný 
biotop

Krajinné mozaiky 
s dostatkom lúk, 

pasienkov, políčok, 
záhrad, starých drevín 

a veľkého hmyzu

Lúky a pasienky 
v extenzívne využívanej 

krajine s výskytom drevín 
a hmyzu

Intenzívne kosené, pasené 
a chemicky ošetrované 

plochy s malou ponukou 
hmyzu

2.3. Migračné 
biotopy Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop Ako hniezdny biotop

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, 
iba v menšej miere 

neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 
prenasledovaná, ale je 
rušená intenzifikáciou 

využívania krajiny

3.2. Biotop 

Hniezdny biotop 
na lokalitách nie je 

ohrozený nevhodnými 
ľudskými činnosťami (ani 
zanechaním vhodných)

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú menej ako 20 % 

vhodných biotopov

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú viac ako 20 % 

vhodných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavať tradičné osídlenie a využitie pôdy vo vhodných biotopoch (najmä v rozsiahlejších komplexoch 

extenzívne využívaných pasienkov, lúk, starých sadov, políčok a malých usadlostí s rozptýlenými krami 
a vyššími stromami), chrániť kroviny a stromy pred poškodzovaním/ničením, ale nenechať ani vyľudniť 
usadlosti, ani pasienky/lúky zarásť drevinami

- nahrádzať veľkoplošné poľné monokultúry mozaikovitými štruktúrami lúk, pasienkov, maloplošných sadov 
(0,005–0,01 km2) a maloblokových polí i inak zvyšovať diverzitu biotopov

- znižovať priveľkú intenzitu poľnohospodárstva vo vhodných biotopoch
- zachovať/vysadiť aspoň ojedinelé vyššie stromy (vhodné na hniezdenie a vyhliadanie koristi) a kroviská 

v rozľahlých areáloch intenzívneho poľnohospodárstva (všetky 4 opatrenia uplatňovať najmä v nových 
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projektoch pozemkových úprav)
- znižovať dávky insekticídov i iných pesticídov zapríčiňujúcich stratu druhového spektra hmyzu a ich živných 

rastlín
- chrániť hniezdičov pred prirodzenými predátormi (straka, vrana), nie však ich odstrelom.

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie modelových lokalít a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných i menej 
vhodných biotopoch, zisťovanie početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania 
hniezdnych teritórií, bodový, líniový i pásový transekt, metóda kruhových plôch) v rámci celoslovenského, príp. 
špeciálneho monitorovacieho programu.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych modelových hniezdnych lokalít (napr. na vybraných 
rozsiahlych komplexoch extenzívne využívaných pasienkov, lúk, sadov, políčok a lazov), získavanie údajov 
z mapovania biotopov a z iných podkladov (napr. projekty pozemkových úprav, územnoplánovacia dokumentácia 
sídel, osevné plány, plánované dávky agrochemikálií, rozvojové programy infraštruktúry).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: škovránik stromový / škovránok stromový (Lullula arborea)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Alaudidae (škovránkovité)
Rod: Lullula (škovránik/škovránok)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s európskym typom rozšírenia. Hniezdi od severozápadnej Afriky po stred Škandinávie 
(60º s. š.), od Portugalska na východ až za Kaspické more a tiež na Blízkom východe, v Iráne a na juhu 
Turkmenistanu. 75 % (0,9–3 milióny párov) európskej populácie hniezdi na Pyrenejskom polostrove, pričom 
v jednom kvadráte 50×50 km tam dosahuje priemernú hustotu 6 000 párov. V Európe je to čiastočne sťahovavý 
druh. Zimuje v západnej Európe a v Stredomorí vrátane severnej Afriky.
- rozšírenie na Slovensku: Preferuje južné svahy podhorských a horských oblastí, kde vystupuje až do 1 300–
1 400 m n. m. Najviac údajov je zo stredného Slovenska. Na Východoslovenskej a Borskej nížine hniezdi aj na 
kopcoch a pieskových dunách s riedkou vegetáciou. Z mála údajov o kvantite druhu možno spomenúť napr. 
Poľanu, kde v optimálnom prostredí lúk a pasienkov s rozptýlenými drevinami dosahoval denzitu 20 párov/
1 km2. Hustota populácie tam klesá so stúpajúcou nadmorskou výškou. Na zarastajúcich pasienkoch v stupni 
dubových hrabín bolo 16 párov/1 km2, v stupni bukovo-jedľových smrečín 13 párov/1 km2 a v stupni horských 
smrečín 2 páry/1 km2.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorené slnečné lokality s riedkou stromovou a krovinovou vegetáciou, najmä 
extenzívne až zarastajúce pasienky, borovicové i riedke dubové lesy, vresoviská a okraje lesa, pričom hniezdi 
aj v mladých lesných výsadbách do 5–10 rokov.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD1

2. Definovanie stavu: Lullula arborea

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

> 3 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
>10 HP/km2 vhodných 

biotopov

500–3 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
2–10 HP/km2 vhodných 

biotopov

< 500 hniezdnych párov/
populačná hustota <2 HP/

km2 vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend

Stúpajúci o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 
stúpajúci do 20 %

Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 50 % kvadrátov 
DFS

30–50 % kvadrátov DFS Menej ako 30 % kvadrátov 
DFS

1.4. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20 %
Areál je stabilný, mierne 

zmeny sú v rozsahu 
+20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

Kniha 1.indb   622Kniha 1.indb   622 6. 5. 2005   16:54:096. 5. 2005   16:54:09



623

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Extenzívne využívané 
až nevyužívané 

otvorené trávnaté plochy 
s rozptýlenými drevinami

Extenzívne až stredne 
intenzívne využívané 

otvorené trávnaté plochy 
s rozptýlenými drevinami, 
okraje lesa, riedke lesy

Intenzívne 
poľnohospodársky 
využívané plochy 

s nedostatkom stromov, 
zapojené lesy

2.2. Potravný biotop
Krátkosteblová 

travinnobylinná vegetácia 
s dostatkom hmyzu

Travinnobylinná 
vegetácia s malou mierou 

chemizácie

Intenzívne obrábané 
plochy s vysokou hustou 

vegetáciou a malou 
diverzitou hmyzu

2.3. Migračný 
biotop

Otvorené biotopy a riedke 
lesy, lesy s rúbaniskami, 

stráne s rozptýlenými 
drevinami

Riedke lesy, lesy 
s rúbaniskami, stráne 

s rozptýlenými drevinami, 
lesné okraje

Zapojené lesy 
s nedostatkom trávnatých 
plôch, veľkoblokové polia 

bez drevín

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, iba 
v rôznej miere neúmyselne 

vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, ale 
je ohrozená zmenou 
obhospodarovania

3.2. Biotop

Hniezdny biotop 
nie je ohrozený 

nevhodnými poľno- a 
lesohospodárskymi 

prácami ani zanechaním 
vhodných aktivít 

(pasenie)

Menej ako 20% vhodných 
biotopov narúšajú 
nevhodné poľno- 

a lesohospodárske práce 
či zanechanie vhodných 

aktivít

Viac ako 20 % vhodných 
biotopov narúšajú 
nevhodné poľno- 

a lesohospodárske práce 
či zanechanie vhodných 

aktivít

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovanie extenzívneho pasenia a tým aj pasienkov s rozptýlenými starými stromami a krami od pahorkatín 

do podhorských a horských oblastí
- zastavenie zalesňovania prirodzených/starých nelesných enkláv v lese (lesné lúčky, čistiny, miesta s prirodzene 

plytkou/skalnatou pôdou, riedke lesy, členité lesné okraje, vresoviská, dávne požiariská, zvyšky pasienkov 
a pod.), najmä ak sa robí ekologicky nevhodnými druhmi, zvlášť smrekom v nižších a stredných polohách; 
prípadná obnova ich tradičného využívania

- odstraňovanie náletov drevín pomocou kosenia, prípadne občasnými výrubmi
- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 

poľnohospodárstva, hlavne v panónskej oblasti

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, zisťovanie 
početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, líniový 
i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho programu 
vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (napr. na vybraných extenzívnych 
pasienkoch s rozptýlenými drevinami), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov 
(o poľnohospodárskych prácach, pozemkových úpravách, atď.).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Turdidae (drozdovité)
Rod: Saxicola (pŕhľaviar)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, ktorý však hniezdi disjunktívne aj v južnej polovici 
Afriky. Chýba v severnej a severovýchodnej Európe, dosahujúc 53º s. š. Populácie v južnej a západnej Európe 
sú prevažne stále, najmä v miernych zimách, väčšina zimuje v krajinách Stredomoria. Jeden náš krúžkovaný 
vták bol zastihnutý v Tunise.
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdi takmer na celom Slovensku, hlavne však v otvorenej krajine nižších polôh. 
Spolu bolo hniezdenie zaznamenané v 93,4 % kvadrátov DFS (roky 1980–1999), čo je veľký nárast rozšírenia 
v porovnaní s mapovaním v rokoch 1973–1977 (39 % kvadrátov). Nejde pritom len o dôsledok lepšieho 
poznania, ale evidentne aj o skutočné šírenie sa druhu na sever. V súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie 
spevavce Slovenska. V oblasti extenzívne obhospodarovaných lúk a pasienkov južného Podpoľania dosahuje 
veľkoplošnú hustotu do 12 párov/km2, pričom najvyššie hustoty popri cestách tu dosahovali 2–3 páry/500 m 
dlhý úsek.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi prevažne v bezlesých biotopoch nížin a pahorkatín do 400–500 m n. m., 
najvyššie do 950 m n. m. (Poľana – Javorinka, centrálna časť Štiavnických vrchov). Častý je v priekopách pozdĺž 
ciest a železníc, na hrádzach, násypoch, pozdĺž regulovaných tokov, na rôznych ruderálnych/devastovaných 
plochách, na opustených nevyužívaných plochách, okolo ťažobných plôch a skládok, na viniciach, suchých 
pasienkoch a lúkach na stráňach s dostatkom vyvýšených miest (kry, vyššie byliny). Na Orave i Liptove vo 
väčšine prípadov hniezdi v susedstve s druhom Saxicola rubetra, v oblasti Turca nie.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: Saxicola torquata

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/ 
populačná hustota

>30 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
>30 HP/km2 vhodných 

biotopov

15 000–30 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
10–30 HP/km2 vhodných 

biotopov

<15 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
<10 HP/km2 vhodných 

biotopov

1.2. Populačný trend Stúpajúci o viac ako 
20 %

Stabilný alebo mierne 
stúpajúci do 20 %

Klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 90 % kvadrátov 
DFS

60–90 % kvadrátov DFS Menej ako 60 % kvadrátov 
DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu ±20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Extenzívne využívané 
suchšie lúky, 

pasienky a bylinné 
ekotony (medze, 
priekopy, hrádze, 
a pod.) v nížinách 
a pahorkatinách

Polointenzívne využívané 
suchšie lúky, pasienky, 

bylinné ekotony (medze, 
priekopy, a pod.) 

v (pod)horských oblastiach

Intenzívne využívané 
poľné kultúry, husto 

zastavané sídla, drevinami 
zarastené plochy

2.2. Potravný biotop

Bylinná vegetácia na 
vhodných biotopoch 
s dostatkom hmyzu

Bylinná vegetácia na 
priemerných biotopoch 

s výskytom hmyzu a malou 
chemizáciou

Intenzívne obrábané 
plochy s vysokou hustou 

vegetáciou a malou 
ponukou hmyzu

2.3. Migračné 
biotopy

Ako potravný biotop Ako potravný biotop Ako potravný biotop
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, iba 
v rôznej miere neúmyselne 

vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 
prenasledovaná, ale je 
ohrozená pozemkovými 
úpravami a vypaľovaním

3.2. Biotop 

Hniezdne biotopy 
nie sú ohrozené 

nevhodnými dopravnými 
a poľnohospodárskymi 

prácami ani zanechaním 
vhodných aktivít 

(pasenie)

20 a menej % vhodných 
biotopov narúšajú 

nevhodné dopravné, 
urbanizačné 

a poľnohospodárske práce 
či zanechanie vhodných 

aktivít

21 a viac % vhodných 
biotopov narúšajú 

nevhodné dopravné, 
urbanizačné 

a poľnohospodárske práce 
či zanechanie vhodných 

aktivít

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- znižovať intenzitu poľnohospodárstva v okolí sídel a ekotonov
- vykonávanie údržby ciest (priekop, násypov), železničného zvršku a ostatnej infraštruktúry sústrediť do 

mimohniezdneho obdobia (po 1. júli)
- neprehusťovať stavbami sídla, najmä ich okrajové časti
- znižovať dávky insekticídov i iných pesticídov zapríčiňujúcich stratu druhového spektra hmyzu a ich živných 

rastlín
- udržiavať tradičné využívanie pôdy vo vhodných biotopoch (najmä na suchých pasienkoch), nenechávať 

ich zarásť drevinami, nahrádzať veľkoplošné monokultúry mozaikovitými štruktúrami lúk, pasienkov 
a maloblokových polí.

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie známych a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, zisťovanie 
početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, líniový 
i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho programu 
vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (napr. na vybraných úsekoch medzí 
a priekop ciest či železníc v extenzívne obhospodarovanej krajine), získavanie údajov z mapovania biotopov 
a z iných podkladov (projekty pozemkových úprav, osevné a iné poľnohospodárske plány, rozvojové programy 
priemyslu a infraštruktúry, územno-plánovacia dokumentácia sídel).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: hrdlička poľná (Streptopelia turtur)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Columbiformes (holubotvaré)
Čeľaď: Columbidae (holubovité)
Rod: Streptopelia (hrdlička)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh európsko-turkestanského typu rozšírenia. Hniezdi skoro v celej Európe, na severe dosahuje 
do južného Fínska a Nórska, na juhu až na Kanárske ostrovy a severnú Afriku. Početnosť európskych populácií 
(spolu do 8 miliónov) sa mierne až silne znižuje, najmä v Anglicku, Francúzsku a Rumunsku. Najpočetnejšia je 
dodnes v Španielsku a Rusku. Na rozdiel od hrdličky záhradnej je striktne sťahovavá, zimoviská sú v Afrike na 
juh od Sahary, hlavne v severnom páse savany od Sahelu po Sudán.
- rozšírenie na Slovensku: Hniezdi takmer na celom Slovensku (93,9 % kvadrátov DFS), čiže jej rozšírenie sa 
zdá byť plošne aj hypsometricky rôznorodejšie a rozptýlenejšie ako pri príbuznom druhu hrdličke záhradnej.
Hlavné biotopy výskytu: Je to charakteristický a bežný druh rozptýlenej drevinovej vegetácie 
v poľnohospodárskej krajine nižších a stredných polôh (remízky, vetrolamy, krovité medze a iné lemy), nevyhýba 
sa však ani poľným lesíkom, väčším fragmentom lesa, lesným okrajom a teplomilnejším lesom, výnimočne až 
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do výšky 1 300 m n. m. Na západnom Slovensku, vo vetrolamoch Žitného ostrova sa pohybovali hustoty od 13 
do 32 párov/1 km2. Nižšie hustoty boli zistené na strednom Slovensku a v lesnatých oblastiach: na Poľane pri 
Detve v mladých smrečinách do 10 párov/1 km2, v listnatých lesoch a rozptýlených drevinách Poľany v priemere 
2–4 páry/1 km2 a v horských smrečinách vo výške 1 300 m n. m. 1 pár/1 km2.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD2/2, CITES III

2. Definovanie stavu: Streptopelia turtur 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

>30 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
>10 HP/1 km2 hlavných 

biotopov

5 000–30 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
2–10 HP/1 km2 vhodných 

biotopov

Menej ako 5 000 
hniezdnych párov/

populačná hustota <2 HP/
1 km2 vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend Stúpa o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 

stúpa (do 20 %) Klesá

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 90 % kvadrátov 
DFS 50–90 % kvadrátov DFS Menej ako 50 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu +20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Extenzívne využívané 
poľné lesíky, remízky, 

medze, vetrolamy, 
fragmenty lesa 

a teplomilné lesy 
s dostatkom otvorených 

biotopov a potravy

Väčšinou extenzívne 
využívané poľné lesíky, 

remízky, vetrolamy, 
fragmenty lesa 

a teplomilnejšie lesy 
s otvorenými biotopmi

Väčšinou intenzívne 
poľnohospodársky 
využívané plochy 

s nedostatkom drevín 
alebo rozsiahle lesné 

komplexy

2.2. Potravný 
biotop

Bylinová vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s dostatočnou ponukou 
semien i hmyzu

Bylinová vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s malou mierou 
chemizácie

Intenzívne a veľkoplošne 
obrábané plochy 
s vysokou hustou 

vegetáciou a malou/
chudobnou ponukou 

semien

2.3. Migračný 
biotop

Extenzívne využívané 
poľné lesíky, remízky, 

medze, vetrolamy, 
fragmenty lesa 

a teplomilné lesy 
s dostatkom otvorených 

biotopov a potravy

Väčšinou extenzívne 
využívané poľné lesíky, 

remízky, vetrolamy, 
fragmenty lesa 

a teplomilnejšie lesy 
s otvorenými biotopmi

Väčšinou intenzívne 
poľnohospodársky 
využívané plochy 

s nedostatkom drevín 
alebo rozsiahle lesné 

komplexy

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, iba 
v rôznej miere neúmyselne 

vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, ale 
je ohrozená zmenou 
obhospodarovania

3.2. Biotop

Hniezdny biotop nie je 
ohrozovaný nevhodnými 

poľnohospodárskymi, 
resp. lesníckymi prácami

Na menej ako 20 % 
vhodných biotopov 

pôsobia rušivo lesnícke 
a poľnohospodárske práce

Na viac ako 20 % 
vhodných biotopov 

pôsobia rušivo 
intenzívne lesnícke 

a poľnohospodárske práce

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zachovanie, prípadne obnova extenzívne využívaných formácií nelesnej drevinovej vegetácie (poľné lesíky, 

stromovito-krovité medze, remízky, lesné okraje), hlavne v rozľahlých areáloch intenzívneho poľnohospodárstva 
v panónskej oblasti

- zamedzenie používania herbicídov

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie modelových lokalít a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, 
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zisťovanie početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, 
líniový i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho programu 
vtákov. Transekty a kruhové plochy sa dajú používať aj v migračných biotopoch, ako i na zhromaždiskách po 
vyhniezdení na rovnakých modelových lokalitách.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych modelových hniezdnych lokalít (napr. vybraných 
poľných lesíkov, vetrolamov, okrajov lesa), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov 
(o poľnohospodárskych prácach, pozemkových úpravách, chemizácii atď.).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: penica jarabá (Sylvia nisoria)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré/spevavce)
Čeľaď: Sylviidae (penicovité)
Rod: Sylvia (penica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Má európsko-turkestanský typ rozšírenia. Nehniezdi v západnej Európe, hniezdne rozšírenie 
sa sústreďuje do strednej Európy od SZ Talianska po centrálnu Áziu (Altaj). Na severe vo Fínsku dosahuje 
60º s. š a prejavuje sa tam aj pozitívny populačný trend počas r. 1970–1990. Najpočetnejšie populácie žijú 
v Rumunsku (okolo 100 000 párov), ďalej v Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, pobaltských krajinách a Bielorusku. 
Je to sťahovavý druh, zimujúci vo východnej Afrike a v južnej Arábii.
- rozšírenie na Slovensku: Slovensko patrí jej početnosťou k „top ten“ krajinám Európy (siedme v poradí), čo 
dokazujú aj výsledky mapovania. Hniezdenie bolo zistené v 71,1 % kvadrátov DFS a chýba vlastne len v horách 
stredného a východného Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku je jej hniezdny a potravný biotop podobný a charakteristický aj pre 
druhy ako Lanius collurio, príp. Sylvia communis a Miliaria calandra (pričom je známe, že ich nachádzame 
často blízko seba). Tvoria ho predovšetkým väčšie krovinové formácie s tŕnitými krami a solitérmi/skupinkami 
stromov na južne orientovaných stráňach, pahorkatinách, náplavových kužeľoch a nivách v teplých nížinných 
a podhorských oblastiach (často sú to opustené zarastajúce suché pasienky), krovité medze, remízky a okraje 
redších listnatých lesov do nadmorskej výšky max. 920 m. (Poľana). Bohato osídlené sú aj strelnice bývalých 
vojenských výcvikových priestorov – napr. Lešť (DFS 7681), kde populácia dosahuje početnosť 150–250 párov – 
a tiež niektoré prieseky elektrovodov. Veľkoplošné denzity vo vhodnom prostredí dosahujú 10 párov/1 km2. V 
období ťahu sa vyskytuje v podobných biotopoch, no viac na lesných okrajoch a v brehových porastoch tokov.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1

2. Definovanie stavu: Sylvia nisoria

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

> 6 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
>10 HP/1 km2 vhodných 

biotopov

2 000–6 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota 
2–10 HP/1 km2 vhodných 

biotopov

Menej ako 2 000 hniezdnych 
párov/populačná hustota <2 
HP/1 km2 vhodných biotopov

1.2. Populačný 
trend

Stúpa o viac ako 20 % Stabilný alebo mierne 
stúpa (do 20 %)

Klesá

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 70 % kvadrátov 
DFS

50–70 % kvadrátov DFS Menej ako 50 % kvadrátov 
DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu +20 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Extenzívne využívané 
trávnaté  plochy 

s dostatkom tŕnitých krov 
v nížinách až podhoriach

Extenzívne využívané 
trávnaté plochy s menšou 

ponukou krov, okraje 
lesov, medze, remízky

Intenzívne 
poľnohospodársky 

a lesnícky využívané plochy, 
intenzívna chemizácia

2.2. Potravný biotop

Trávnatá vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s dostatkom tŕnitých krov 
a hmyzu, bez chemizácie

Trávnatá vegetácia na 
vhodných biotopoch 

s malou mierou 
chemizácie

Intenzívne kosené, pasené 
a chemicky ošetrované 

plochy s malou diverzitou 
hmyzu

2.3. Migračný 
biotop

Extenzívne využívané 
trávnaté plochy 

s dostatkom krov, medze 
a remízky v nížinách 

a pahorkatinách

Extenzívne využívané 
trávnaté plochy 

s dostatkom krov aspoň 
v podhorských oblastiach

Intenzívne 
poľnohospodársky 

a lesnícky využívané plochy

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 

prenasledovaná, 
iba v menšej miere 

neúmyselne vyrušovaná

Na hniezdnych lokalitách 
nie je cielene človekom 
prenasledovaná, ale je 
rušená intenzifikáciou 

využívania krajiny

3.2. Biotop

Hniezdny biotop 
na lokalitách nie je 

ohrozený nevhodnými 
ľudskými činnosťami (ani 
zanechaním vhodných 

aktivít)

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú menej ako 20 % 

vhodných biotopov

Intenzívne 
poľnohospodárske práce 

a pozemkové úpravy 
narušujú viac ako 20 % 

vhodných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- významným spôsobom ochrany je zachovanie extenzívne obhospodarovaných pasienkov a lúk s rozptýlenou 

krovitou vegetáciou (vo viacerých krajinách na západ od nás totiž už došlo k populačnému poklesu vďaka 
strate vhodných biotopov) a zamedzenie používania pesticídov

- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 
poľnohospodárstva, hlavne v panónskej oblasti (obe opatrenia uplatňovať najmä v nových projektoch 
pozemkových úprav)

4. Monitoring:
Populácia: Sledovanie modelových lokalít a vyhľadávanie nových hniezdnych lokalít vo vhodných biotopoch, 
zisťovanie početnosti štandardnými kvantitatívnymi metódami (metóda mapovania hniezdnych teritórií, bodový, 
líniový i pásový transekt, metóda kruhových plôch), najlepšie v rámci celoslovenského monitorovacieho 
programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych modelových hniezdnych lokalít (napr. na vybraných 
extenzívne využívaných krovinových pasienkoch a lúkách podobne ako u Lanius collurio), získavanie údajov 
z mapovania biotopov a z iných podkladov (o poľnohospodárskych prácach, pozemkových úpravách, chemizácii 
atď.).

Spracoval: Anton Krištín Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Caprimulgiformes (lelkotvaré)
Čeľaď: Caprimulgidae (lelkovité)
Rod: Caprimulgus (lelek)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi v Eurázii od Pyrenejského polostrova a Britských ostrovov 
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cez Blízky Východ a strednú Áziu po Čínu, tiež v severozápadnej Afrike. Zimuje v Afrike južne od Sahary.
- rozšírenie na Slovensku : Rozptýlene na lesnatom území Slovenska (45,3 % kvadrátov DFS), súčasné 
poznanie však veľmi pravdepodobne nevystihuje reálne rozšírenie.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie rozvoľnené lesy, lesy s rúbaniskami a iným bezlesím s výskytom hmyzu, 
často borovicové lesy, tiež stráne s porastom solitérnych a rozptýlených drevín, lesné okraje a vresoviská.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, E

2. Definovanie stavu: Caprimulgus europaeus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota >1 
HP/1 km2 hlavných 
biotopov, resp. >10 
HP/100 km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 0,1-
1 HP/1 km2 hlavných 
biotopov, resp. 1-10 
HP/100 km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota <0,1 
HP/1 km2 hlavných biotopov, 
resp. <1 HP/100 km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 
progresívna, stúpa o 

viac ako 20 %.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 20 

%.

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 40 % 
kvadrátov DFS 30–40 % kvadrátov DFS Menej ako 30 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac ako 
20 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré rozvoľnené lesy, 
lesy s rúbaniskami 
a čistinami, najmä 
borovicové, stráne 

s rozptýlenými 
drevinami a ich solitérmi

Prevládajú rozvoľnené 
lesy a lesy s rúbaniskami, 

stráne s rozptýlenými 
drevinami a lesné okraje

Prevládajú zapojené lesy, 
husté mladiny a žrďoviny bez 

rúbanísk

2.2. Potravný biotop 
a biotop významný 
počas migrácie

Staré riedke lesy, 
lesy s rúbaniskami 
a čistinami, stráne 

s rozptýlenými 
drevinami a bezlesie 
s početným hmyzom

Prevládajú riedke lesy, 
lesy s rúbaniskami, 

stráne s rozptýlenými 
drevinami a bezlesie 
s výskytom hmyzu

Prevládajú zapojené lesy 
a husté mladiny bez rúbanísk 
a trávnatých nelesných plôch

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná 

na hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania

3.2. Biotop

Žiadne narušenie 
hniezdnych 

a potravných biotopov 
(príp. zvyšovanie 
ich podielu), ani 

zalesňovanie starých 
nelesných biotopov

Menej významné (<10 %) 
narušenie/ničenie 

hniezdnych a potravných 
biotopov (kompenzácia 

vytvorením nových)

Významné (>10 %) 
narušenie/ničenie hniezdnych 

a potravných biotopov, 
silné zalesňovanie starých 

nelesných biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zníženie intenzifikácie poľnohospodárstva, najmä v častiach priliehajúcich k väčším lesným celkom
- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 

poľnohospodárstva, hlavne v panónskej oblasti
- zastavenie zalesňovania prirodzených/starých nelesných enkláv v lese
- zastavenie komerčného zalesňovania lesov nižších a stredných polôh smrekom, dodržiavanie ekologicky 

a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín.
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4. Monitoring:
Druh vyžaduje špeciálny monitoring po súmraku. Použitý môže byť bodový transekt, alebo jeho alternatíva.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Dendrocopos (ďateľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi v miernej zóne a v južnej časti boreálnej zóny Európy cez 
Áziu až po Ochotské more.
- rozšírenie na Slovensku : Lesnaté pohoria Slovenska (53,7 % kvadrátov DFS) s výnimkou čistých smrečín 
do nadmorskej výšky 1 300 m n. m.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie bukové, jedľovo-bukové, smrekovo-jedľovo-bukové a lokálne aj dubovo-
hrabové a dubové porasty s primiešaným bukom a prítomnosťou odumierajúcich/odumretých stromov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1, E

2. Definovanie stavu: Dendrocopos leucotos

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>0,5 HP/km2 hlavných 

biotopov, resp. >20 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 0,1-0,5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 5-20 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 
<0,1 HP/km2 v hlavných 

biotopov, resp. <5 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu
Viac ako 50 % kvadrátov 

DFS
30–50 % kvadrátov DFS Menej ako 30 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20 %.
Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré lesné porasty, lesy 
s prevahou buka.

Prevládajúce staršie 
bukové, jedľovo-bukové, 

smrekovo-jedľovo-bukové 
a lokálne aj dubové porasty 

s primiešaným bukom.

Prevládajúce mladé husté 
porasty alebo porasty bez 

buka.

2.2. Potravný 
biotop a biotop 
významný počas 
zimovania

Staré lesné porasty, 
lesy s prevahou buka 
a množstvo mŕtvych 

a odumierajúcich 
stromov.

Listnaté a zmiešané 
porasty s prevahou buka 
alebo aspoň primiešaním 

buka a prítomnosťou 
mŕtvych a odumierajúcich 

stromov.

Mladé porasty a porasty 
bez buka a stojacich 

mŕtvych a odumierajúcich 
stromov.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Nie je cielene 
prenasledovaná ani 

neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop

Žiadne veľkoplošné 
holoruby, len ojedinelá 
fragmentácia hlavných 

biotopov, príp. zvyšovanie 
ich podielu

Takmer žiadne (<10 %) 
veľkoplošné holoruby, len 

ojedinelá fragmentácia 
hlavných biotopov, príp. 
kompenzácia ich strát

Fragmentácia, 
veľkoplošné holoruby a 
odstraňovanie mŕtvych 

a odumierajúcich stromov 
na >10 % hlavných 

biotopov

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavanie podielu starých bukových porastov a podielu kategórií lesov ochranných a lesov osobitného 
určenia
- vylúčenie veľkoplošných holorubov a fragmentácie bukových porastov
- dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín, podľa možností 
ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch
- vykonávanie prebierok v hospodárskych lesoch vo fáze žŕďkovín a žrďovín.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov. Na menších územiach je možné uplatniť aj metódu 
priameho vyhľadávania hniezd.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Dendrocopos (ďateľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsky typ rozšírenia, hniezdi v temperátne kontinentálnej klimatickej zóne od Lotyšska 
po juhovýchodné Turecko na juhu a od pohoria Zagros v Iráne po Kantábrijské pohorie na západe. Vyhýba sa 
boreálnej a montánnej zóne.
- rozšírenie na Slovensku: Lesnaté nížiny, pahorkatiny a podvrchoviny Slovenska (63 % kvadrátov DFS) do 
nadmorskej výšky 950 m n. m.
Hlavné biotopy výskytu: Teplomilné, viac-menej rozvoľnené dubové a dubovo-hrabové lesy i lužné lesy 
s dostatkom starých dubov.
Status ohrozenosti druhu: - 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1
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2. Definovanie stavu: Dendrocopos medius

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>10 HP/ km2 hlavných 

biotopov, resp. >10 HP/
10km2 územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 1-10 
HP/ km2 hlavných biotopov, 

resp. 1-10 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <1 HP/ 
km2 hlavných biotopov, 

resp. <1 HP/10km2 územia 
s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná, 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 60 % kvadrátov 
DFS

30–60 % kvadrátov DFS Menej ako 30 % kvadrátov 
DFS

1.4. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20 %.
Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré teplomilné dubové 
porasty a lužné lesy 

s dubom.

Dubové porasty a lužné 
lesy s primiešaním duba.

Prevládajúce mladé husté 
porasty alebo porasty bez 

duba.

2.2. Potravný 
biotop

Staré teplomilné dubové 
porasty a lužné lesy 

s dubom, s množstvom 
stojaceho mŕtveho dreva 

v poraste.

Listnaté porasty s prevahou 
duba a prítomnosťou 

stojaceho mŕtveho dreva v 
poraste.

Mladé porasty a porasty 
bez duba, bez stojaceho 

mŕtveho dreva.

2.3. Biotop 
významný počas 
zimovania

Početné staré teplomilné 
dubové porasty a lužné 
lesy s dubom, tiež staré 

brehové porasty a listnaté 
parky.

Listnaté porasty 
s prítomnosťou duba, tiež 
mladšie brehové porasty 

a listnaté parky.

Prevládajú iné biotopy.

oh
ro

ze
ni

a

3.1.Populácia

Nie je cielene 
prenasledovaná ani 

neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania

3.2. Biotop 

Žiadne veľkoplošné 
holoruby, len ojedinelá 
fragmentácia hlavných 

biotopov a ponechávanie 
mŕtvych a odumierajúcich 
stromov, príp. zvyšovanie 

podielu hlavných 
biotopov

Takmer žiadne (<10 %) 
veľkoplošné holoruby, 
len malá fragmentácia 

hlavných biotopov a malý 
úbytok mŕtvych stromov, 
príp. kompenzácia strát 

biotopov

Silná fragmentácia 
vhodných biotopov, 

veľkoplošné holoruby 
v hlavných biotopoch 

a odstraňovanie mŕtvych 
stromov na >10 % ich 

rozlohy

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu starých dubových a dubovo-hrabových porastov i podielu kategórií lesov ochranných a lesov 
osobitného určenia
- vylúčenie veľkoplošných holorubov a fragmentácie väčších celkov dubových a dubovo-hrabových porastov
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch
- v hospodárskych lesoch prebierky vo fáze žŕďkovín a žrďovín.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov. Na menších územiach je možné uplatniť aj metódu 
priameho vyhľadávania hniezd v čase kŕmenia mláďat.
Biotop a ohrozenia: pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Dendrocopos (ďateľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Stredomorský typ rozšírenia, pôvodne rozšírený v JZ Ázii od Turecka po Izrael a južný Irán. 
Asi od roku 1890 sa začal šíriť SZ smerom. Dnes areál zahŕňa aj východné Rakúsko, východnú časť Českej 
republiky, Slovensko, juhovýchodné Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čiernu horu, Bosnu 
a Hercegovinu, Macedónsko, Albánsko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajinu.
- rozšírenie a početnosť na Slovensku: V nížinách, pahorkatinách a podvrchovinách do 800 m n. m., hlavne 
v dedinách a mestách juhozápadného, južného a východného Slovenska (58,1 % kvadrátov DFS). Dolinami 
riek preniká aj do niektorých kotlín stredného a severného Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Otvorená poľnohospodárska a urbanizovaná krajina (najmä suburbánna) so solitérmi 
a skupinami stromov, sady, záhrady, parky, stromoradia, staré cintoríny, vinice, poľné lesíky a brehové porasty.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1

2. Definovanie stavu: Dendrocopos syriacus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>1 HP/km2 hlavných 
biotopov, resp. >20 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 0,1-1 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 5-20 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 
<0,1 HP/km2 v hlavných 

biotopov, resp. <5 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 50 % kvadrátov 
DFS 30–50 % kvadrátov DFS Menej ako 30 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Kultúrna krajina 
s dostatkom starých 

solitérov/skupín listnatých 
stromov, staré sady, 

záhrady, parky, vinice so 
stromami

Kultúrna krajina so 
solitérmi/skupinami 

stromov, sady, záhrady, 
parky, vinice, poľné lesíky 

a brehové porasty

Prevláda iné prostredie

2.2. Potravný 
biotop

Krajina s množstvom 
starých (najmä ovocných) 

solitérnych alebo 
riedko rastúcich drevín, 

staré záhrady, parky, 
sady, vinice so starými 

stromami.

Kultúrna krajina so 
solitérmi, záhrady, parky, 

sady, vinice, poľné 
lesíky a brehové porasty, 
charakteristický je výskyt 
starších, najmä ovocných 

stromov.

Prevláda iné prostredie.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 

využitia krajiny

3.2. Biotop

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, ani zníženie 
podielu starých listnáčov 
v nich, príp. zvyšovanie 

ich podielu

Takmer žiadne (<10 %) 
narušenie ani likvidácia 

hlavných biotopov, 
ani zníženie podielu 

starých listnáčov, príp. 
kompenzácia ich strát

Narušenie a likvidácia 
hlavných biotopov 

s odstránením starých 
listnáčov na rozlohe 

>10 %

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu kultúrnej krajiny s dostatkom starých solitérov/skupín listnatých stromov (najmä ovocných), 
starých sadov, záhrad, parkov, stromoradí a viníc so starými stromami
- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 
poľnohospodárstva (hlavne v panónskej oblasti) a v bezstromových častiach sídel.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov. Na menších územiach je možné uplatniť aj metódu 
priameho vyhľadávania hniezd v čase kŕmenia mláďat.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: ďateľ čierny (Dryocopus martius)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Dryocopus (ďateľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi od západného Španielska po Kamčatku, Hokkaidó a sever 
Kórejského polostrova; izolované populácie sú aj v Číne. V Európe chýba v Británii, na juhu Pyrenejského 
polostrova, severe Talianska a juhu Ukrajiny.
- rozšírenie na Slovensku: Takmer na celom území Slovenska do nadmorskej výšky 1 500 m n. m. (91,4 % 
kvadrátov DFS) s výnimkou bezlesých nížin.
Hlavné biotopy výskytu: Staré listnaté, zmiešané aj ihličnaté porasty.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1
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2. Definovanie stavu: Dryocopus martius

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>0,3 HP/km2 hlavných 

biotopov, resp. >10 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 0,1-0,3 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 1-10 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <0,1 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. <1 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 80 % kvadrátov 
DFS 60–80 % kvadrátov DFS Menej ako 60 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop Staré lesné porasty.

Prevládajú staré 
a strednoveké lesné 

porasty

Prevládajú mladé husté 
porasty alebo bezlesie

2.2. Potravný 
biotop a biotop 
významný počas 
zimovania

Staré súvislé 
i rozdrobené 

lesy s dostatkom 
drevokazného hmyzu 

a mravcov

Strednoveké súvislé 
i rozdrobené lesy 

s výskytom drevokazného 
hmyzu a mravcov

Prevládajú mladé husté 
porasty alebo bezlesie

oh
ro

ze
ni

a 3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania

3.2. Biotop 

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, resp. zvýšenie 
ich podielu

Nevýznamné (<10 %) 
narušenie a likvidácia 

hlavných biotopov, príp. 
kompenzácia ich strát

Narušenie a likvidácia 
hlavných biotopov na 

rozlohe >10 %

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu starých lesov i podielu kategórií lesov ochranných a lesov osobitného určenia
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch
- vykonávanie prebierok v hospodárskych lesoch vo fáze žŕďkovín a žrďovín.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít (vo vybraných väčších celkoch 
starých lesov), získavanie údajov z mapovania biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Picoides (ďateľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Sibírsko-kanadský typ rozšírenia, hniezdi takmer v celej holarktickej oblasti. Veľká časť areálu 
sa viaže na boreálne a boreomontánne ihličnaté lesy Eurázie a Severnej Ameriky.
- rozšírenie na Slovensku: Lesnaté pohoria Slovenska (33,8 % kvadrátov DFS) v nadmorskej výške od 400 
do 1 800 m.
Hlavné biotopy výskytu: Staré horské ihličnaté a zmiešané lesy s prevahou ihličňanov s dostatkom mŕtvych 
a odumierajúcich stojacích stromov.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1

2. Definovanie stavu: Picoides tridactylus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota >10 
HP/ km2 hlavných biotopov, 

resp. >50 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 2-
10 HP/ km2 hlavných 
biotopov, resp. 20-50 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota <2 HP/ 
km2 hlavných biotopov, 
resp. <20 HP/100km2 

územia s vhodným 
biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. populačná 
hustota je progresívna, 
stúpa o viac ako 20 %.

Populácia resp. 
populačná hustota 

je stabilná na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 30 % kvadrátov 
DFS 20–30 % kvadrátov DFS Menej ako 20 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré horské ihličnaté 
a zmiešané lesy 

s prevahou ihličňanov.

Prevládajú strednoveké 
ihličnaté a zmiešané lesy 

s prevahou ihličňanov.

Prevládajú mladé husté 
lesy alebo lesy s výraznou 

prevahou listnáčov 
(>80 %).

2.2. Potravný 
biotop 

Staré horské ihličnaté 
a zmiešané lesy 

s prevahou ihličňanov 
s množstvom mŕtvych 

a odumierajúcich stojacich 
stromov.

Prevládajú strednoveké 
ihličnaté a zmiešané 

lesy s prevahou 
ihličnanov a mŕtvymi 

i odumierajúcimi stojacimi 
stromami.

Prevládajú mladé husté 
lesy alebo lesy s výraznou 

prevahou listnáčov bez 
mŕtvych a odumierajúcich 

stromov

2.3. Biotop 
významný počas 
zimovania

Staré horské ihličnaté 
a zmiešané lesy 

s prevahou ihličňanov 
s množstvom mŕtvych 

a odumierajúcich stojacich 
stromov.

Prevládajú strednoveké 
ihličnaté a zmiešané 

lesy s prevahou 
ihličnanov a mŕtvymi 

i odumierajúcimi stojacimi 
stromami.

Prevládajú mladé husté 
lesy alebo lesy s výraznou 

prevahou listnáčov bez 
mŕtvych a odumierajúcich 

stromov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná 

na hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne veľkoplošné 
holoruby, len ojedinelá 
fragmentácia hlavných 

biotopov, príp. zvyšovanie 
ich podielu.

Takmer žiadne (<10 %) 
veľkoplošné holoruby, len 

ojedinelá fragmentácia 
hlavných biotopov, príp. 
kompenzácia ich strát.

Fragmentácia, 
veľkoplošné holoruby a 
odstraňovanie mŕtvych 

a odumierajúcich stromov 
na >10 % hlavných 

biotopov.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu starých horských ihličnatých a zmiešaných porastov s prevahou ihličňanov a podielu kategórií 

lesov ochranných a lesov osobitného určenia
- vylúčenie veľkoplošných holorubov a fragmentácie horských porastov
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch
- vykonávanie prebierok v hospodárskych lesoch vo fáze žŕďkovín a žrďovín.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: pravidelné monitorovanie známych hniezdnych, získavanie údajov z mapovania biotopov 
a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: žlna sivá (Picus canus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Picus (žlna)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi v stredných zemepisných šírkach Eurázie od Atlantického 
po Tichý oceán (Hokkaidó) a cez Čínu zasahuje na juhovýchod až po Sumatru. V Európe sa areál rozprestiera 
od strednej Škandinávie a pobaltských krajín po stredné Francúzsko, severné Taliansko a severné Grécko 
na juhu a od Bretónskeho polostrova na západe po Ural na východe. Chýba na Pyrenejskom a Apeninskom 
polostrove i na Britských ostrovoch.
- rozšírenie na Slovensku: Predovšetkým pohoria od pahorkatín do nadmorskej výšky 1 400 m na väčšine 
územia Slovenska (76,9 % kvadrátov DFS), zriedkavejšie aj nížiny.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté a zmiešané lesy s dominanciou listnáčov, najmä staré a štruktúrne rozmanité 
porasty, lesné okraje a priľahlé nelesné plochy bohaté na výskyt mravenísk.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, BD1
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2.Definovanie stavu: Picus canus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>0,5 HP/ km2 hlavných 

biotopov, resp. >20 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 0,1-0,5 
HP/ km2 hlavných biotopov, 

resp. 5-20 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 
<0,1 HP/ km2 hlavných 

biotopov, resp. <5 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 75 % kvadrátov 
DFS 50–75 % kvadrátov DFS Menej ako 50 % kvadrátov 

DFS

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré listnaté a zmiešané 
lesy s prevahou listnáčov 
okolo 500–700 m n. m., 
susediace s nelesnými 
plochami bohatými na 

výskyt mravenísk

Listnaté a zmiešané 
kmeňoviny s prevahou 

listnáčov, susediace 
s nelesnými plochami 
bohatými na výskyt 

mravenísk.

Prevládajúce mladé husté 
porasty bez nelesných 

plôch bohatých na výskyt 
mravenísk.

2.2. Potravný 
biotop

Početné nelesné plochy 
bez vegetácie alebo 
s nízkou trávnatou 

vegetáciou a množstvom 
mravenísk, členité lesné 

okraje

Miestami nelesné plochy 
s nízkou trávnatou 

vegetáciou a dostatkom 
mravenísk, lesné okraje

Mladé a plne zapojené 
porasty bez nelesných 

plôch a s malým 
množstvom mravenísk

2.3. Biotop 
významný počas 
zimovania

Staršie listnaté lesy, 
ich okraje, dostatok 

nelesných plôch s riedkou 
a/alebo nízkou trávnatou 
vegetáciou a množstvom 
mravenísk, staré sady, 

parky, lužné lesy.

Listnaté a zmiešané lesy 
s nelesnými plochami 
a mraveniskami, lesné 

okraje, sady, parky, lužné 
lesy, tiež suburbánne 

prostredie

Prevládajú iné biotopy

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne veľkoplošné 
holoruby ani iná likvidácia 

hlavných hniezdnych 
a potravných biotopov, 

príp. zvyšovanie ich 
podielu.

Veľkoplošné holoruby 
a likvidácia hlavných 

hniezdnych a potravných 
biotopov na <10 % ich 

rozlohy, príp. kompenzácia 
ich strát.

Veľkoplošné holoruby 
a likvidácia hlavných 

hniezdnych a potravných 
biotopov na >10 % ich 

rozlohy.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavanie podielu starých listnatých a zmiešaných lesov s dominanciou listnáčov, členitých lesných okrajov 

a priľahlých nelesných plôch bohatých na mraveniská
- vylúčenie veľkoplošných holorubov v starých listnatých a zmiešaných lesoch s dominanciou listnáčov
- dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch.

4. Monitoring
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, optimálne 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov. Na menších územiach je možné uplatniť aj metódu 
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priameho vyhľadávania hniezd.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré)
Čeľaď: Muscicapidae (muchárovité)
Rod: Ficedula (muchárik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Relatívne obmedzený európsky typ rozšírenia, areálom sa čiastočne prekrývajúci s F. hypoleuca 
v strednej a východnej Európe a dopĺňajúci s F. semitorquata na Balkáne. Hniezdi od východného Francúzska 
cez strednú a juhovýchodnú Európu po Ukrajinu a juhozápadné Rusko, izolovane aj v južnom Taliansku a na 
švédskom Gotlande a Ölande. Zimuje na juhu strednej Afriky.
- rozšírenie na Slovensku: Takmer celé Slovensko (71,1 % kvadrátov DFS) s výnimkou vyšších polôh 
a bezlesného územia. Hlavný biotop však predstavuje menej ako polovicu celkového areálu.
Hlavné biotopy výskytu: Listnaté a zmiešané lesy s výraznou dominanciou listnatých drevín predovšetkým 
v nížinách, pahorkatinách a vrchovinách.
Status ohrozenosti druhu: - 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1

2. Definovanie stavu: Ficedula albicollis

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/ veľkosť 
populácie

Populačná hustota >30 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. >100 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 5-30 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 10-100 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. <10 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. populačná 
hustota je progresívna, 
stúpa o viac ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami 

+20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %.

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 70 % kvadrátov 
DFS.

40–70 % kvadrátov DFS. Menej ako 40 % kvadrátov 
DFS.

1.4. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 

ako 20 %.
Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré listnaté alebo 
zmiešané lesy s prímesou 

ihličňanov do 10 % 
a početným výskytom 

dutín.

Strednoveké listnaté alebo 
zmiešané lesy s prímesou 

ihličňanov do 50 % a 
výskytom dutín.

Prevládajú mladé ihličnaté 
alebo zmiešané lesy 

s prímesou ihličňanov 
>50 %.

2.2. Potravný 
biotop

Prevládajú rozvoľnené 
staré listnaté alebo 

zmiešané lesy s prímesou 
ihličňanov do 10 % bez 

podrastu.

Prevládajú strednoveké 
listnaté alebo zmiešané 

lesy s prímesou ihličňanov 
do 60 % s riedkym 

podrastom.

Prevládajú mladé ihličnaté 
alebo zmiešané lesy 

s prímesou ihličňanov 
>60 % a hustým 

podrastom.

2.3. Biotop 
významný počas 
migrácie

Početné listnaté lesy, ich 
okraje, brehové porasty 

a/alebo lužné lesy.

Dostatok listnatých lesov 
a ich okrajov, sporadické 
brehové porasty a lužné 

lesy.

Nedostatok listnatých lesov 
a ich okrajov, chýbajú 

brehové porasty a lužné 
lesy.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Nie je cielene 
prenasledovaná ani 

neúmyselne vyrušovaná.

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná 

na hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, príp. zvyšovanie 
ich podielu.

Nevýznamné (<10 %) 
narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 

biotopov (veľkoplošné 
holoruby, fragmentácia, 

odstraňovanie dutinových 
stromov), resp. 

kompenzácia ich strát.

Narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 

biotopov na rozlohe >10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu starých dubových, dubovo-hrabových a bukových porastov
- vylúčenie veľkoplošných holorubov a fragmentácie väčších celkov starých listnatých lesov
- dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín 
- vykonávanie prebierok v hospodárskych lesoch vo fáze žŕďkovín a žrďovín
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov (najmä s dutinami) v porastoch
- vyvesovanie búdok pre zámerné zvýšenie populačnej hustoty vo vybraných lesoch
- zachovávanie brehových porastov a členitých okrajov lesa ako migračných biokoridorov.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré)
Čeľaď: Muscicapidae (muchárovité)
Rod: Ficedula (muchárik)
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Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi v boreálnej tajgovej a miernej zóne Eurázie od strednej 
Európy po Kamčatku a severozápadnú Čínu. Chýba západne od Nemecka, Rakúska, Chorvátska a Grécka 
a tiež na severe Európy. Zimuje v Indii, Zadnej Indii a na Srí Lanke.
- rozšírenie na Slovensku: Väčšina územia Slovenska (56,2 % kvadrátov DFS) od pahorkatín po vyššie polohy, 
len vzácne v niektorých nížinných lesoch.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie a štruktúrne rozmanité listnaté a zmiešané lesy s dominanciou alebo aspoň 
výraznejšou prímesou buka.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, E

2. Definovanie stavu: Ficedula parva

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>10 HP/km2 hlavných 
biotopov, resp. >50 
HP/10km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 1-10 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 1-50 HP/10km2 územia 
s vhodným biotopom.

Populačná hustota <1 
HP/km2 hlavných biotopov, 
resp. <1 HP/10km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 
progresívna, stúpa o 

viac ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná na úrovni 

prirodzenej fluktuácie so 
zmenami +20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %.

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 60 % 
kvadrátov DFS. 40–60 % kvadrátov DFS. Menej ako 40 % kvadrátov 

DFS.

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 %.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré, štruktúrne 
rozmanité listnaté 

alebo zmiešané lesy 
s prevahou buka do 

1000 m n. m.

Prevládajú listnaté 
alebo zmiešané porasty 
s prímesou buka vo fáze 

kmeňovín do 1000 m n. m.

Prevládajú mladé porasty 
alebo porasty bez 

primiešania buka lesného.

2.2. Potravný biotop

Prevládajú rozvoľnené 
staré bukové porasty 

alebo zmiešané porasty 
s prevahou buka 

lesného do 1 000 m n. 
m.

Prevládajú bukové porasty 
alebo zmiešané porasty 

s prevahou buka lesného 
do 1000 m n. m. vo fáze 

kmeňovín.

Prevládajú mladé porasty 
alebo porasty bez 

primiešania buka lesného.

2.3. Biotop 
významný počas 
migrácie

Dostatok listnatých 
lesov

Obmedzený výskyt listnatých 
lesov

Nedostatok listnatých 
lesov

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Nie je cielene 
prenasledovaná 
ani neúmyselne 

vyrušovaná.

Nie je cielene 
prenasledovaná, iba 

v menšej miere neúmyselne 
vyrušovaná na hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, príp. 
zvyšovanie ich podielu.

Nevýznamné (<10 %) 
narušenie a/alebo likvidácia 

hlavných biotopov 
(veľkoplošné holoruby, 

fragmentácia, odstraňovanie 
dutinových stromov a buka), 
resp. kompenzácia ich strát.

Narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 
biotopov na rozlohe 

>10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu starých bukových a jedľovo-bukových porastov i podielu kategórií lesov ochranných a lesov 

osobitného určenia
- dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín (zvyšovanie podielu buka 

lesného v porastoch, najmä na úkor nepôvodných ihličňanov)
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- vylúčenie veľkoplošných holorubov a fragmentácie väčších celkov starých listnatých (najmä bukových) lesov
- v hospodárskych bukových lesoch vykonávať prebierky vo fáze žŕďkovín a žrďovín
- podľa možností ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: krutihlav hnedý (Jynx torquilla)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Piciformes (ďatľotvaré)
Čeľaď: Picidae (ďatľovité)
Rod: Jynx (krutihlav)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia, hniezdi vo väčšine Európy okrem južnej a východnej časti 
Pyrenejského polostrova, južného Balkánu, Írska, severnej Škandinávie a Fínska nad 65° s. š. Na východ 
sa areál tiahne v páse medzi 50 –60° s. š. po Sachalin a Hokkaidó s výbežkom do Číny. Európske populácie 
zimujú v Afrike medzi rovníkom a Saharou, časť zostáva v Stredomorí.
- rozšírenie na Slovensku: Najmä na nížinách, v pahorkatinách a podhorských oblastiach do 1 000 m n. m. 
takmer po celom území Slovenska (84,9 % kvadrátov DFS), s výnimkou najvyšších polôh.
Hlavné biotopy výskytu: Suchšie, teplejšie a otvorenejšie biotopy s riedkymi starými stromami, najmä 
rozvoľnené listnaté lesy a lesné okraje, extenzívne pasienky s rozptýlenou stromovou vegetáciou a výskytom 
mravenísk, staré sady, záhrady, parky, poľné lesíky, remízky a brehové porasty.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2

2. Definovanie stavu: Jynx torquilla

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>5 HP/km2 hlavných 
biotopov, resp. >20 
HP/100km2 územia 

s vhodným biotopom.

Populačná hustota 1-5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 5-20 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <1 HP/ 
km2 hlavných biotopov, 

resp. <5 HP/100km2 
územia s vhodným 

biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 80 % kvadrátov 
DFS. 60–80 % kvadrátov DFS. Menej ako 60 % kvadrátov 

DFS.

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré riedke listnaté 
lesy a lesné okraje, 
extenzívne pasienky 

s rozptýlenými listnatými 
drevinami, staré sady, 
záhrady, parky, poľné 

lesíky a brehové porasty.

Strednoveké redšie listnaté 
lesy a lesné okraje, sady, 
záhrady, parky, remízky 

a brehové porasty.

Prevládajú zapojené 
a mladšie zmiešané alebo 
ihličnaté lesy alebo polia, 
lúky, pasienky a sídla bez 

drevín.

2.2. Potravný 
biotop a biotop 
významný počas 
migrácie

Početné nelesné plochy 
s riedkymi a/alebo 
nízkymi travinami 

a množstvom mravenísk, 
členité lesné okraje.

Miestami nelesné plochy 
s riedkymi a/alebo nízkymi 

travinami a výskytom 
mravenísk, lesné okraje.

Mladé a zapojené porasty 
bez nelesných plôch 

a s minimom mravenísk.

oh
ro

ze
ni

a 3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná.

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Zachovanie podielu 
hlavných hniezdnych 

a potravných biotopov, 
príp. jeho zvýšenie.

Nevýznamné (<10 %) 
zníženie rozlohy 

vhodných biotopov, resp. 
kompenzácia ich strát.

Likvidácia vhodných 
biotopov na rozlohe 

>10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržanie podielu suchších, teplejších a otvorenejších biotopov s riedkymi starými stromami, najmä 
rozvoľnených listnatých lesov a lesných okrajov, extenzívnych pasienkov s rozptýlenou stromovou vegetáciou 
a dostatkom mravenísk, starých sadov, záhrad, parkov, poľných lesíkov, remízok a brehových porastov; udržanie 
extenzívneho pasenia a kosenia lúk a pasienkov,
- zastavenie zalesňovania prirodzených/starých nelesných enkláv v lese (lesné lúčky, čistiny, miesta s prirodzene 
plytkou/skalnatou pôdou, členité lesné okraje, vresoviská, dávne požiariská, zvyšky pasienkov, atď.), najmä ak 
sa vykonáva ekologicky nevhodnými druhmi,
- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 
poľnohospodárstva, hlavne v panónskej oblasti.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: čajka sivá (Larus canus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Charadriiformes (kulíkotvaré)
Čeľaď: Laridae (čajkovité)
Rod: Larus (čajka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Rozšírená skoro cirkumpolárne v palearktickej a nearktickej oblasti. V Európe hniezdi na severe 
v boreálnom, miernom a roztrúsene v stepnom pásme. Zimuje najmä na severných a západných pobrežiach 
Európy od Baltského mora po Britániu, tiež vo vnútrozemí.
- rozšírenie na Slovensku: Ako vzácny hniezdič je známa z dvoch lokalít, prvou je Vtáčí ostrov piešťanskej Sĺňavy, 
druhou ostrov Oravskej priehrady. V posledných rokoch je pravidelným a pomerne početným transmigrantom 
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pozdĺž väčších riek (Dunaj, Váh) so sústredeniami na väčších vodných plochách (Sĺňava, Oravská priehrada, 
Senné – Iňačovce).
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdny biotop vo vnútrozemí tvoria ostrovy na väčších vodných plochách.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD2/2

2. Definovanie stavu: Larus canus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1.Veľkosť 
populácie   

Hniezdenie >1 páru 
na lokalite, resp. na 
území Slovenska, 

v mimohniezdnom období 
výskyt >1 000 jedincov.

Hniezdenie 1 páru 
na lokalite, resp. na 

území Slovenska, alebo 
prítomnosť v hniezdnom 

období, v mimohniezdnom 
období výskyt >100 

jedincov.

Žiadne zistenia 
v hniezdnom období, 

v mimohniezdnom období 
len ojedinelí jedinci na 

lokalite.

1.2. Populačný 
trend

Progresívny, stúpa počet 
hniezdnych párov, resp. 

kolónií

Stabilný, druh hniezdi 
alebo sa vyskytuje 

v hniezdnom období

Klesá, žiadne zistenia 
hniezd ani jedincov 
v hniezdnom období

1.3. Areálový trend
Progresívny, stúpa počet 
hniezdnych párov, resp. 

kolónií

Stabilný, druh hniezdi 
alebo sa vyskytuje 

v hniezdnom období

Klesá, žiadne zistenia 
hniezd ani jedincov 
v hniezdnom období

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Všetky obsadené a  
potenciálne hniezdne 

ostrovy sú vhodne 
pripravené na hniezdenie.

Aspoň 50 % ostrovov 
vhodných pre hniezdenie 

je pripravených na 
hniezdenie.

Menej ako 50 % ostrovov 
vhodných pre hniezdenie 

je pripravených na 
hniezdenie.

2.2. Potravný biotop

Na všetkých obsadených 
a potenciálnych 

hniezdnych ostrovoch 
a v širšom okolí je 

dostatok neznečistených 
potravných zdrojov

Na >50 % obsadených 
a potenciálnych 

hniezdnych ostrovov 
a ich širšieho okolia sa 

nachádzajú neznečistené 
potravné zdroje

Na <50 % obsadených 
a potenciálnych 

hniezdnych ostrovov 
a ich širšieho okolia sa 

nachádzajú neznečistené 
potravné zdroje

2.3. Biotop 
významný počas 
migrácie a 
zimovania

Málo znečistené úseky 
väčších riek a väčšie 

stojaté vody

Stredne veľké rieky 
a stojaté vody

Menšie vodné toky a malé 
stojaté vody

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia

Všetky hniezdne biotopy 
zabezpečené proti 

vyrušovaniu a zničeniu 
znášok/mláďat, zákaz 

vstupu na ostrovy v čase 
hniezdenia.

Spolu >50 % hniezdnych 
biotopov zabezpečených 

proti vyrušovaniu 
a zničeniu znášok/mláďat, 
zákaz vstupu na ostrovy 

v čase hniezdenia.

Len <50 % hniezdnych 
biotopov zabezpečených 

proti vyrušovaniu 
a zničeniu znášok/mláďat.

3.2. Hniezdny 
a potravný biotop

Žiadny hniezdny biotop 
nie je ohrozený zničením 
ani silným znečistením

Spolu >50 % hniezdnych 
biotopov obsadených 

a potenciálnych 
hniezdnych ostrovov nie 
je ohrozených zničením 

alebo vážnym znečistením.

Len <50% obsadených 
a potenciálnych 

hniezdnych ostrovov 
nie je ohrozených 

zničením alebo vážnym 
znečistením.

3.3. Biotop 
významný počas 
migrácie a 
zimovania

Zastavené znečisťovanie 
a narušovanie väčších 

tečúcich i stojatých vôd; 
ich kvalita sa zlepšuje

Znečisťovanie 
a narušovanie väčších 
tečúcich i stojatých vôd 
a ich kvalita sa nemení

Znečisťovanie 
a narušovanie väčších 
tečúcich i stojatých vôd 
a ich kvalita sa výrazne 

zhoršuje

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabrániť vstupu ľudí (rekreanti, rybári, poľovníci) na hniezdne ostrovy v čase hniezdenia
- zabezpečiť pravidelné úpravy a starostlivosť o hniezdne ostrovy v súlade so stanovištnými nárokmi druhu, 

zabrániť ničeniu a narušovaniu ostrovov a ich vegetácie
- vytvárať umelé hniezdne ostrovy pre vodné vtáky
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- presadzovať legislatívne opatrenia na ďalšie znižovanie znečistenia stojatých i tečúcich vôd a na zamedzenie 
narušovania ich korýt, brehov a príbrežnej vegetácie ťažbou sedimentov a ekologicky nevhodnými zásahmi 
správcov vodných tokov.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu priameho vyhľadávania hniezd na potenciálne obsadených 
hniezdnych ostrovoch, významný je monitoring hniezdnej úspešnosti a príčin strát znášok/mláďat.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych i potenciálnych hniezdnych lokalít, získavanie údajov 
z mapovania biotopov a z iných podkladov.

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: muchár sivý (Muscicapa striata)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré)
Čeľaď: Muscicapidae (muchárovité)
Rod: Muscicapa (muchár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsko-turkestanský typ rozšírenia, obývajúci skoro celú Európu. Areál sa tiahne od Maroka 
a pobrežia Atlantického oceánu až za Bajkal. Zimuje v južnej polovici Afriky.
- rozšírenie na Slovensku: Takmer na celom území Slovenska (91,8 % kvadrátov DFS) vo všetkých typoch 
prostredí so stromami po nadmorskú výšku 2 000 m.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie listnaté i zmiešané lesy, ich okraje, brehové porasty, parky, aleje, sady, 
záhrady, poľné lesíky, remízky, viacej v nižších a stredných polohách.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: Muscicapa striata

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota >0,5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. >50 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 0,1-0,5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 10-50 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <0,1 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. <10 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 90 % kvadrátov 
DFS. 70–90 % kvadrátov DFS. Menej ako 70 % kvadrátov 

DFS.

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré otvorenejšie 
listnaté i zmiešané lesy, 

riedkolesia, brehové 
porasty, parky, aleje, 

sady a záhrady nižších 
a stredných polôh 

s dostatkom polodutín 
alebo výskytom stavieb.

Listnaté a zmiešané lesy 
vo fáze kmeňovín, brehové 
porasty, parky, aleje, sady 

a záhrady s výskytom 
polodutín alebo stavieb.

Prevláda bezlesie alebo 
husté mladé porasty, 
aleje, záhrady a sady 

s nedostatkom starších 
stromov, polodutín  

a stavieb.

2.2. Potravný biotop 
a biotop významný 
počas migrácie

Rozvoľnené 
listnaté, zmiešané 
a parkové porasty, 

aleje, záhrady a sady 
a suburbánne celky.

Prevládajú rozvoľnené 
listnaté, zmiešané 
a parkové porasty, 

aleje, záhrady a sady 
a suburbánne celky.

Prevládajú nelesné a 
husté mladé porasty, 
aleje, záhrady a sady 

s nedostatkom starších 
stromov a husto osídlené 

urbánne celky bez záhrad.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná.

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná 

na hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, príp. zvyšovanie 
ich podielu, prebierky 
v lesných porastov vo 

fáze žrďovín a žŕďkovín, 
ponechávanie výstavkov.

Nevýznamné (<10 %) 
narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 

biotopov (likvidácia sadov, 
záhrad, veľkoplošné 

holoruby, odstraňovanie 
dutinových stromov), resp. 

kompenzácia ich strát.

Narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 
biotopov na rozlohe 
>10 %, intenzívna 

urbanizácia 
a poľnohospodárstvo.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavanie podielu starých listnatých i zmiešaných lesov, udržiavanie resp. zvyšovanie podielu starej stromovej 

vegetácie (parky, sady, záhrady) v sídlach a okolí i pozdĺž vodných tokov,
- vylúčenie veľkoplošných holorubov vo väčších celkoch starých listnatých a zmiešaných lesov, uprednostňovanie 

jednotlivo i skupinovo výberného hospodárskeho spôsobu,
- dodržiavanie ekologicky a fytogeograficky vhodného obnovného zastúpenia drevín,
- vykonávanie prebierok v hospodárskych lesoch vo fáze žrďovín a žŕďkovín,
- ponechávanie stojacich mŕtvych stromov v porastoch i výstavkov pri maloplošných holoruboch,
- zachovanie/vysadenie aspoň ojedinelých stromov a krovísk v rozľahlých areáloch intenzívneho 

poľnohospodárstva.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré)
Čeľaď: Turdidae (drozdovité)
Rod: Phoenicurus (žltochvost)
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Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsky typ rozšírený v západnej a centrálnej Palearktíde od pobrežia Atlantického oceánu 
po strednú Sibír a čiastočne zasahujúci do severnej Afriky. V Európe chýba na Svalbarde, Islande, Korzike, 
Sardínii a vo veľkej časti Írska, južného Španielska a Grécka. Zimuje v subsaharskej savane a krovinách po 
pásmo dažďových pralesov.
- rozšírenie na Slovensku: Rozptýlený na viac ako polovici územia Slovenska (61,1 %) s výnimkou vyšších 
polôh nad 1 400 m n. m. a bezlesnatého územia.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie riedke listnaté, zmiešané aj ihličnaté lesy, lesné okraje, staré brehové porasty, 
sady, záhrady a parky.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: Phoenicurus phoenicurus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Populačná 
hustota/veľkosť 
populácie

Populačná hustota 
>5 HP/km2 hlavných 

biotopov, resp. >10 HP/
10km2 územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota 1-5 
HP/km2 hlavných biotopov, 

resp. 1-10 HP/10km2 
územia s vhodným 

biotopom.

Populačná hustota <1 
HP/km2 hlavných biotopov, 
resp. <1 HP/10km2 územia 

s vhodným biotopom.

1.2. Populačný 
trend

Populácia resp. 
populačná hustota je 

progresívna, stúpa o viac 
ako 20 %.

Populácia resp. populačná 
hustota je stabilná 

na úrovni prirodzenej 
fluktuácie so zmenami +20 

%.

Populácia resp. populačná 
hustota klesá o viac ako 

20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 60 % kvadrátov 
DFS. 40–60 % kvadrátov DFS. Menej ako 40 % kvadrátov 

DFS.

1.3. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %.

Areál je stabilný, mierne 
zmeny sú v rozsahu +20 

%.

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Staré riedke lesy, lesné 
okraje, brehové porasty, 
sady, parky a záhrady so 

starými stromami.

Lesy, ich okraje, brehové 
porasty, sady, parky 

a záhrady.

Mladé husté porasty, 
mladé sady, parky 

a záhrady.

2.2. Potravný 
biotop a biotop 
významný počas 
migrácie 

Prevládajú staré riedke 
lesy, lesné okraje, 

brehové porasty, sady, 
parky a záhrady.

Prevládajú riedke lesy, ich 
okraje, brehové porasty, 
sady, parky a záhrady.

Výrazne prevládajúce 
mladé husté porasty, 

mladé sady, parky 
a záhrady.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Populácia
Nie je cielene 

prenasledovaná ani 
neúmyselne vyrušovaná.

Nie je cielene 
prenasledovaná, 

iba v menšej miere 
neúmyselne vyrušovaná na 

hniezdiskách.

Nie je cielene 
prenasledovaná, ale vo 

väčšej miere vyrušovaná 
a ohrozená zmenou 
obhospodarovania.

3.2. Biotop 

Žiadne narušenie ani 
likvidácia hlavných 

biotopov, príp. zvyšovanie 
ich podielu

Nevýznamné (<10 %) 
narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 

biotopov (veľkoplošné 
holoruby, fragmentácia, 

odstraňovanie dutinových 
stromov), resp. 

kompenzácia ich strát.

Narušenie a/alebo 
likvidácia hlavných 
biotopov na rozlohe 

>10 %.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- udržiavanie podielu starých redších listnatých i zmiešaných lesov, udržiavanie resp. zvyšovanie podielu starej 

stromovej vegetácie (parky, sady, záhrady) v sídlach a okolí i pozdĺž vodných tokov
- vylúčenie veľkoplošných holorubov vo väčších celkoch starých listnatých a zmiešaných lesov, uprednostňovanie 

jednotlivo i skupinovo výberného hospodárskeho spôsobu
- v hospodárskych lesoch prebierky vo fáze žŕďkovín a žrďovín
- ponechávanie stojacich mŕtvych stromov (najmä s dutinami) v porastoch
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- vyvesovanie búdok pre zámerné zvýšenie populačnej hustoty vo vybraných lesoch, parkoch, sadoch 
a záhradách

- zachovávanie brehových porastov a členitých lesných okrajov ako hniezdneho a migračného biotopu.

4. Monitoring:
Populácia: Za optimálnu možno považovať metódu bodového transektu, alebo jeho alternatívu, najlepšie 
v rámci celoslovenského monitorovacieho programu vtákov.
Biotop a ohrozenia: Pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít, získavanie údajov z mapovania 
biotopov a z iných podkladov (LHP).

Spracoval: Rudolf Kropil Oponoval: Ján Topercer ml.

Názov druhu: kačica divá (Anas platyrhynchos)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Anas (kačica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s holarktickým typom rozšírenia. V Európe hniezdi 2 056 300 až 2 443 980 párov, je 
najpočetnejšie hniezdiacim druhom kačice. Obýva širokú škálu biotopov, od nížin až po vysokohorské polohy. 
Čiastočne sťahovavý druh, migruje prevažne juhozápadným smerom.
- rozšírenie na Slovensku: Najpočetnejšie zastúpený druh zúbkozobca u nás, ako hniezdič, tak aj ako zimujúci 
druh. Obýva širokú škálu biotopov, od nížin až po vysokohorské prostredie (ľadovcové plesá vo Vysokých 
Tatrách). Hniezdna populácia je stabilizovaná, odhadovaná na 12 000 až 20 000 párov. Odhad počtu zimujúcich 
jedincov je 60 000 až 120 000. Zimuje takmer na celom území Slovenska, predovšetkým je početná na veľkých 
vodných tokoch a vodných plochách.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: rôzne typy mokradí a vodných plôch, rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, 
kanály s  pobrežnými porastami mokraďovej vegetácie. Hniezdi i v mestskom prostredí (rieky v mestách, 
parkové jazierka a pod.). Migrácia: mokrade, vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, kanály, zaplavené 
poľné depresie, odkaliská pri priemyselných závodoch.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/1, BD3/1, 
AEWA

2. Definovanie stavu: Anas platyrhynchos

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 60 000 zimujúcich 
jedincov

5 000 až 60 000 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 5 000 
zimujúcich jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie 

stúpa o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie je 

stabilná až mierne stúpa 
(0-20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 

populácie je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 300 pravidelných 
zimovísk

100 až 300 pravidelných 
zimovísk

Menej ako 100 
pravidelných zimovísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

2.2. Potravný biotop Na zimoviskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie 
sú vyrušované 
návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Hniezdne obdobie:
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dna a pod.) 
v období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny 
o viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

- Odporúča sa spolupráca s členmi Slovenského poľovného združenia (SPZ) pri tvorbe umelých hniezdnych 
ostrovčekov a búdok na hniezdenie, predovšetkým na lokalitách, kde absentujú alebo sú len veľmi málo 
zastúpené litorálne porasty.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy je potrebné, predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní poľovania.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a pod.

- Je potrebné, aby poľovná stráž dôsledne kontrolovala, aby jednotliví členovia SPZ nepoužívali pri love kačice 
divej nepovolené individuálne spôsoby lovu a nepoľovali bez poľovne upotrebiteľného psa a potrebného počtu 
strelcov

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
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a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 30.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996)

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: kačica chrapačka / kačica chrapľavá (Anas querquedula)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Anas (kačica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, v území medzi 45–65° s. š. V Európe hniezdi okolo 84 
000 párov. Preferuje odlesnenú krajinu s plytkými vodami bohatými na pobrežnú vegetáciu. Sťahovavý druh, 
zimujúci v subtropickej a tropickej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Predovšetkým západné a východné Slovensko, konkrétne dokázaných hniezdení 
je pomerne málo. Na strednom Slovensku je hniezdenie predpokladané, resp. druh ojedinele hniezdi na Poiplí 
(napr. v okrese Lučenec). Odhad počtu hniezdiacich párov je 100 až 200. V súčasnosti možno konštatovať, že 
daný druh na území Slovenska hniezdi už len ojedinele a presnejšia veľkosť hniezdnej populácie nie je známa 
(2001–2004). Na západnom Slovensku hniezdi predovšetkým v povodí rieky Moravy, na rybníkoch Žitného 
ostrova, ďalej v povodí rieky Žitavy a na dolnom toku Hrona. Na východnom Slovensku hniezdi predovšetkým 
v okolí Latorice. Na väčšine územia Slovenska je druh pravidelným migrantom.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: plytké vodné plochy s bohatými pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie, močiare, rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie. 
Migrácia: mokrade, vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, kanály.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/1, AEWA, 
W3, CITES III

2. Definovanie stavu: Anas querquedula

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie Nad 60 hniezdiacich párov 25–60 hniezdiacich párov Pod 25 hniezdiacich párov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
populácie stúpa o viac ako 

20 %

Početnosť celoslovenskej 
populácie je stabilná až 
mierne stúpa (0-20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej populácie 

je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť populácie na 
lokalite stúpa

Početnosť populácia na 
lokalite je ± stabilná

Trend početnosti 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 10 pravidelných 
hniezdísk

5 až 10 pravidelných 
hniezdísk

Menej ako 5 pravidelných 
hniezdísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú intenzívne 
zazemňovacie procesy

Menej ako 50 
% hniezdísk má 

nedostatočnú potravnú 
ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich  intenzívne 

zazemňovacie procesy

2.2. Potravný biotop Na hniezdiskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 
% hniezdiskách sú 
nevhodné potravné 

biotopy

Na viac ako 50 % 
hniezdiskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú pozdĺž 
migračných trás zastúpené 

v optimálnej miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Hniezdne lokality nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50% 
hniezdnych lokalít 
je vyrušovaných 
návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Viac ako 50% hniezdnych 
lokalít je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
aktívnych hniezdísk je 

ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu na 
Slovensku nie sú ohrozené 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Menej ako 50% 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50% migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dna a pod.) v 
období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny o 
viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy je potrebné, predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní poľovania.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a pod.

- Je potrebné, aby poľovná stráž dôsledne kontrolovala, aby jednotliví členovia SPZ nepoužívali pri love kačice 
divej nepovolené individuálne spôsoby lovu a nepoľovali bez poľovne upotrebiteľného psa a potrebného počtu 
strelcov

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie a pod. a to 
predovšetkým v jarnom a v jesennom období.
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4. Monitoring:
- Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
- Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996)
- Metóda priameho vyhľadávania hniezd (JANDA et ŘEPA, 1986) - odporúča sa len výnimočne v špecifických 

prípadoch (!).

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: kačica chripľavá (Anas strepera)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Anas (kačica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh má holarktický typ rozšírenia, v Európe má nesúvislý areál rozšírenia, preferuje 
predovšetkým vnútrozemské nížiny a otvorenú krajinu. Celková európska populácia je odhadovaná na približne 
23 000 párov. Druh je viazaný predovšetkým na plytké vodné plochy s bohatou pobrežnou vegetáciou. Sťahovavý 
druh, zimuje predovšetkým vo vnútrozemských vodách južne od hniezdísk.
- rozšírenie na Slovensku: Preferuje predovšetkým západné a východné Slovensko. Odhad počtu hniezdiacich 
párov je 50 až 80. Na západnom Slovensku hniezdi predovšetkým v povodí rieky Moravy a na rybníkoch, ďalej na 
rybníkoch Žitného ostrova, v okolí rieky Dunaj a na priľahlej Hrušovskej zdrži. Na východnom Slovensku hniezdi 
predovšetkým na rybníkoch pri Sennom. Na väčšine územia Slovenska je druh pravidelným migrantom.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: plytké vodné plochy s bohatými pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie, močiare, rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie, veľké vodné nádrže s litorálnou vegetáciou. Migrácia: vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, 
kanály.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/1, AEWA

2. Definovanie stavu: Anas strepera

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Nad 50 hniezdiacich 
párov 20–50 hniezdiacich párov Pod 20 hniezdiacich párov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
populácie stúpa o viac 

ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
populácie je stabilná až 
mierne stúpajúca (0–20 

%)

Trend početnosti 
celoslovenskej populácie je 

klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť populácie na 
lokalite stúpa

Početnosť populácie na 
lokalite je ± stabilná

Trend početnosti populácie 
na lokalite je klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 10 pravidelných 
hniezdísk

5 až 10 pravidelných 
hniezdísk

Menej ako 5 pravidelných 
hniezdísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 
% hniezdísk má 

nedostatočnú potravnú 
ponuku a prebiehajú 

na nich zazemňovacie 
procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú na nich 
zazemňovacie procesy

2.2. Potravný biotop Na hniezdiskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 
% hniezdiskách sú 
nevhodné potravné 

biotopy

Na viac ako 50 % 
hniezdiskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 

trás druhu na Slovensku nie 
sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Hniezdne lokality nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
hniezdnych lokalít 
je vyrušovaných 
návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Viac ako 50 % hniezdnych 
lokalít je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami a 
rybármi

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
aktívnych  hniezdísk je 

ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Hniezdne obdobie:
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňať, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dna a pod.) 
v období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny 
o viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred kosbou lodnou kosačkou od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení zón kľudu, kde 
sa na druh nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní poľovania.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu.

- Je potrebné, aby poľovná stráž dôsledne kontrolovala, aby jednotliví členovia SPZ nepoužívali pri love kačice 
divej nepovolené individuálne spôsoby lovu a nepoľovali bez poľovne upotrebiteľného psa a potrebného počtu 
strelcov.
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- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 30.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL,1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996)
Metóda priameho vyhľadávania hniezd (JANDA et ŘEPA, 1986) - odporúča sa len výnimočne v špecifických 
prípadoch (!)

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: chochlačka sivá (Aythya ferina)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Anas (kačica)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, v území medzi 45–60° s. š. V Európe hniezdi okolo 201 
880-241 100 párov. Obýva pestrú škálu biotopov, predovšetkým v nížinách. Prevažne sťahovavý druh, zimujúci 
hlavne v západnej a severozápadnej Európe, v Stredomorí, v Čiernom a v Kaspickom mori.
- rozšírenie na Slovensku: Obýva predovšetkým naše nížinné oblasti, údolia väčších riek a kotliny. Je viazaná 
na pestrú škálu hniezdnych biotopov, rôzne typy vôd a mokradí (rybníky, jazerá, zarastajúce štrkoviská, kanály). 
Hniezdna populácia na Slovensku je odhadovaná na 500-1 000 párov. Je pravidelne migrujúcim a zimujúcim 
druhom, zimná populácia je odhadovaná na 2 000-15 000 jedincov. Zimuje na rôznych typoch nezamŕzajúcich 
vôd (väčšie rieky, vodné nádrže, jazerá, kanály a štrkoviská) v nížinách, údoliach riek a v kotlinách.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: rôzne typy vodných plôch s bohatými pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie, močiare s otvorenou vodnou hladinou, rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími 
pobrežnými porastami mokraďovej vegetácie. Migrácia: rôzne vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, 
kanály a odkaliská.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD2/1, BD3/2, Bo2, 
AEWA, E

2. Definovanie stavu: Aythya ferina

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 2 000 zimujúcich 
jedincov

500 až 2 000 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 500 zimujúcich 
jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie stúpa 

o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie 
je stabilná až mierne 
stúpajúca (0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 

populácie je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 40 pravidelných 
zimovísk

10 až 40 pravidelných 
zimovísk

Menej ako 10 pravidelných 
zimovísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0-20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich zazemňovacie 

procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich zazemňovacie 

procesy

2.2. Potravný biotop Na zimoviskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a  rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych  
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej, ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Hniezdne obdobie:
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dna a pod.) 
v období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka. nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny 
o viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh A. platyrhynchos nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní 
poľovania a tým sa docieli i stav nevyrušovania A. ferina.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej chochlačky 
sivej platnú legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a aby pri love lovných druhov 
neohrozovali chránené nepoľovné druhy zúbkozobcov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 31.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996) – upravené vo vzťahu k mimohniezdnemu obdobiu.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Aythya (chochlačka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, v území medzi 45–70° s. š. V Európe hniezdi okolo 
252 700 až 310 200 párov. Postupne preniká zo severnej Európy na západ a do strednej Európy. Obýva 
vodné biotopy, predovšetkým v nížinách. Prevažne sťahovavý druh, zimujúci hlavne v severozápadnej Európe, 
v Pobaltí, vo Veľkej Británii, na hornom toku Dunaja.
- rozšírenie na Slovensku: Obýva predovšetkým naše nížinné oblasti, údolia väčších riek a kotliny. Je viazaná 
predovšetkým na stojaté vodné plochy (rybníky, jazerá, zarastajúce štrkoviská, veľké vodné nádrže). Hniezdna 
populácia na Slovensku je odhadovaná na 250 až 500 párov. Je pravidelne migrujúcim a zimujúcim druhom, 
zimná populácia je odhadovaná na 2 000-32 300 jedincov. Zimuje na rôznych typoch nezamŕzajúcich vôd (väčšie 
rieky, vodné nádrže, jazerá, kanály a štrkoviská) v nížinách, údoliach riek a v kotlinách. Najväčšie zimoviská sa 
nachádzajú na Dunaji a Hrušovskej zdrži.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: rôzne typy vodných plôch s bohatými pobrežnými porastami mokraďovej 
vegetácie, rybníky, vodné nádrže, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími pobrežnými porastami 
mokraďovej vegetácie. Migrácia: rôzne vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, kanály a odkaliská.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/1, BD3/2, 
AEWA

2. Definovanie stavu: Aythya fuligula

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 10 000 zimujúcich 
jedincov

5 000 až 10 000 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 5 000 
zimujúcich jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie stúpa 

o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie 
je stabilná až mierne 
stúpajúca (0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 

populácie je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 40 pravidelných 
zimovísk

10 až 40 pravidelných 
zimovísk

Menej ako 10 pravidelných 
zimovísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich zazemňovacie 

procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich zazemňovacie 

procesy

2.2. Potravný biotop Na zimoviskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych  
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Hniezdne obdobie:
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dn a pod.) 
v období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny 
o viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh A. platyrhynchos nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní 
poľovania a tým sa docieli i stav nevyrušovania druhu A. fuligula.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a aby pri love lovných druhov neohrozovali 
chránené nepoľovné druhy zúbkozobcov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 31.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996) – upravené vo vzťahu k mimohniezdnemu obdobiu.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Aythya (chochlačka)

Rozšírenie druhu:
-  celkový areál: Palearktída, druh viazaný na mokrade v lesostepných, stepných a polopúštnych zónach, 
s roztrúseným areálom siahajúcim od Španielska po Kaspické more, odtiaľ na východ zasahujú dve oddelené 
populácie v strednej Ázii a v západnom Mongolsku, najvýchodnejším hniezdiskom je východný Tibet. Zimoviská 
európskej populácie sú v Afrike, jednak v severnej časti (Maroko, Tunisko) a južne od Sahary v povodí Nílu, 
Nigeru a Senegalu.
-  rozšírenie na Slovensku: Oblasti rozšírenia na Slovensku zahŕňajú Podunajskú nížinu, zníženiny Slovenského 
krasu, Košickú kotlinu a Východoslovenskú rovinu.
Hlavné biotopy výskytu: Močiarne biotopy a záplavové územia veľkých nížinných riek na juhu západného 
a východného Slovenska (od 100 do 200 m n. m.). Vyskytuje sa aj na stredne veľkých a veľkých rybníkoch. 
Obsadzuje najhodnotnejšie mokrade vysokej diverzity s vysokým podielom vodnej hladiny pokrytej makrofytmi 
(Typha angustifolia, T. latifolia, Phragmites australis) i s ponorenou a plávajúcou vegetáciou.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be3, Bo1, Bo2, W3, 
AEWA, E, CITES III GH

2. Definovanie stavu: Aythya nyroca 

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie Viac ako 30 párov 10-30 párov Menej ako 10 párov

1.2. Populačný trend Populácia stúpla o viac ako 
20 %

Populácia je stabilná 
alebo mierne kolíše (+20 

%

Trend je klesajúci (pokles 
nad 20 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 5 pravidelných 
hniezdísk

2-5 pravidelných 
hniezdísk

Menej ako 2 pravidelné 
hniezdiská

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje Areál je stabilný alebo sa 
mierne zväčšuje

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 30 %

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

produktivita hniezdenia je 
priemerne nad 3 mláďatá 

na hniezdny pár

produktivita hniezdenia je 
priemerne 3 mláďatá na 

hniezdny pár

produktivita hniezdenia je 
menej ako 3 mláďatá na 

hniezdny pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Existuje dostatok vhodných 
hniezdísk- mokradí s vodou 

pokrytou makrofytmi, 
ponorenou a plávajúcou 

vegetáciou

Existujú vhodné mokrade 
pokryté makrofytmi, s 

ponorenou a plávajúcou 
vegetáciou

Vhodné mokrade 
pokryté makrofytmi, 

s ponorenou a plávajúcou 
vegetáciou podliehajú 

nadmerným rekreačným 
a hospodárskym tlakom

2.2. Potravný biotop

Pri hniezdiskách existuje 
dostatok vhodných mokradí 

s čistou vodou pokrytou 
makrofytmi, ponorenou a 

plávajúcou vegetáciou

Existuje dostatok 
vhodných mokradí 

s čistou vodou pokrytou 
makrofytmi, ponorenou a 

plávajúcou vegetáciou

Veľká časť mokradí 
s čistou vodou pokrytou 

makrofytmi podlieha 
silným rekreačným a 

hospodárskym tlakom

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie a 
translokácie

Existuje dostatok vhodných 
migračných biotopov 
v rámci Slovenska

Existuje dostatok 
vhodných migračných 

biotopov v rámci 
Slovenska

Migračné biotopy na 
Slovensku nie sú vhodné
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 10 % 
hniezdísk podlieha 

silným rekreačným, či 
hospodárskym tlakom

10-30 % hniezdísk 
podlieha silným 
rekreačným, či 

hospodárskym tlakom

30-60 % hniezdísk 
podlieha silným 
rekreačným, či 

hospodárskym tlakom
3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Menej ako 10 % hniezdnych 
biotopov podlieha 

degradácii

10-30 % hniezdnych 
biotopov podlieha 

degradácii

30-60 % hniezdnych 
biotopov podlieha 

degradácii
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu 

Migračné biotopy druhu na 
Slovensku nie sú ohrozené

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené

Migračné biotopy 
druhu na Slovensku sú 

ohrozené

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- revitalizácia poškodených a degradovaných biotopov a vytváranie nových vhodných mokradí
- dosiahnutie vhodných plánov manažmentu obmedzujúcich rekreačné a hospodárske aktivity na lokalitách 

výskytu do tej miery, aby umožnili prispôsobiť sa a prežiť aj citlivejším druhom na vyrušovanie a na zásahy do 
prostredia.

4. Metódy monitoringu:
Pravidelné kontroly vhodných a potenciálne vhodných hniezdnych a migračných biotopov a pravidelné kontroly 
známych súčasných hniezdísk, ako aj hniezdísk známych z nedávnej minulosti.

Spracoval: Samuel Pačenovský Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: hlaholka severská / obyčajná (Bucephala clangula)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Bucephala (hlaholka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s holarktickým typom rozšírenia, v území medzi 55–70° s. š. V Európe hniezdi okolo 226 
800 až 283 000 párov. Obýva zónu severského ihličnatého lesa, najväčšia hniezdna populácia je vo Fínsku. 
Hniezdi v stromových dutinách. Sťahovavý druh, zimujúci na pobreží Atlantického oceánu, v západnej a strednej 
Európe.
- rozšírenie na Slovensku: Je pravidelne migrujúcim a zimujúcim druhom, zimná populácia je odhadovaná 
na 3 000-11 400 jedincov. Zimuje na rôznych typoch nezamŕzajúcich vôd (väčšie rieky, vodné nádrže, jazerá, 
kanály a štrkoviská) predovšetkým v nížinách. Je pravidelným migrantom v jarnom a v jesennom období na 
území celého Slovenska, vrátane údolí riek a kotlín.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: severské jazerá s ihličnatými a zmiešanými lesmi. Migrácia: rôzne 
vodné plochy, štrkoviská, rybníky, toky riek, kanály a odkaliská. Zimovanie: predovšetkým väčšie a veľké vodné 
toky a nezamŕzajúce vodné nádrže. Najpočetnejšie zimuje na rieke Dunaj a na Hrušovskej zdrži a ostatných 
častiach vodného diela Gabčíkovo.
Status ohrozenosti druhu: -
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/2, AEWA
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2. Definovanie stavu: Bucephala clangula

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 5 000 zimujúcich 
jedincov

1 000 až 3 000 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 1 000 zimujúcich 
jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť 
celoslovenskej 

zimujúcej populácie 
stúpa o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácia je 

stabilná až mierne stúpa 
(0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 

populácie je klesajúci
(viac ako 20 %)

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 30 pravidelných 
zimovísk

10 až 30 pravidelných 
zimovísk

Menej ako 10 pravidelných 
zimovísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %.

bi
ot

op

2.2. Potravný biotop
Na zimoviskách sú 
vhodné potravné 

biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 

trás druhu na Slovensku nie 
sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie 
sú vyrušované 
návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská 
nie sú ohrozené 

negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených  
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh A. platyrhynchos nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní 
poľovania a tým sa docieli i stav nevyrušovania druhu B. clangula.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a aby pri love lovných druhov neohrozovali 
chránené nepoľovné druhy zúbkozobcov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 31.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996) – upravené vo vzťahu k mimohniezdnemu obdobiu.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: hrdzavka potápavá (Netta rufina)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Netta (hrdzavka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh je rozšírený v centrálnej palearktickej časti, má sarmatský typ rozšírenia. Hlavná oblasť 
rozšírenia je v otvorených stepiach a v púštnych zónach východne od Kaspického mora a v centrálnej Ázii. 
V Európe hniezdi 7 990 až 11 780 párov, má výrazne ostrovčekovitý areál rozšírenia. Preferuje viacero typov 
vodných biotopov: plytké až stredne hlboké vody s bohatou pobrežnou a ponorenou vegetáciou, pomaly tečúce 
vody, mokraďové biotopy, rybníky, jazerá. Druh zimuje už v Európe, predovšetkým v oblasti Stredozemného 
mora. Od polovice 80. rokov 20.storočia stúpli stavy zimujúcich vtákov i vo vnútrozemí Európy.
- rozšírenie na Slovensku: Predovšetkým západné Slovensko, druh má narastajúci trend početnosti. Odhad 
počtu hniezdiacich párov je 10 až 30. Hniezdi predovšetkým na rybníkoch Záhoria, Žitného ostrova, v okolí 
Dunaja (Hrušovská zdrž). Rovnako aj v ostatných častiach západného Slovenska druh preferuje rybníky. Na 
východnom Slovensku hniezdenie nebolo zatiaľ potvrdené. Podľa terénnych prieskumov (2001–2004) je počet 
hniezdiacich párov, predovšetkým na západnom Slovensku vyšší, než sa pôvodne predpokladalo (ide o cca 50 
párov a viac). Na území Slovenska je druh pravidelným migrantom.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: plytké až stredne hlboké vodné plochy s bohatými pobrežnými porastami 
mokraďovej vegetácie, rybníky, zazemňujúce sa štrkoviská, kanály s bohatšími pobrežnými porastami 
mokraďovej vegetácie, veľké vodné nádrže s porastami litorálnej vegetácie. Migrácia: vodné plochy, štrkoviská, 
rybníky, vodné nádrže, toky riek, kanály.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, Bo2, BD2/2, AEWA

2. Definovanie stavu: Netta rufina

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Nad 50 hniezdiacich 
párov 20–50 hniezdiacich párov Pod 20 hniezdiacich 

párov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
populácie stúpa o viac 

ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
populácie je stabilná až 
mierne stúpla (0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej populácie 

je klesajúci
(o viac ako 20 %)

Početnosť populácie na 
lokalite stúpa

Početnosť populácia na 
lokalite je ± stabilná

Trend početnosti 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 10 pravidelných 
hniezdísk

5 až 10 pravidelných 
hniezdísk

Menej ako 5 pravidelných 
hniezdísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje 
(do 20 %). Ako 

kritické je považované 
zmenšovanie areálu nad 

20 %.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú 
potravnú ponuku 

a prebiehajú na nich  
intenzívne zazemňovacie 

procesy

2.2. Potravný biotop Na hniezdiskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
hniezdiskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
hniezdiskách sú 

nevhodné potravné 
biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy 
pozdĺž viac ako 50 % 

migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Hniezdne lokality nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
hniezdnych lokalít 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

Viac ako 50 % 
hniezdnych lokalít 
je vyrušovaných 
návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych  
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- Zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, 

vytváranie priechodov a pod.) litorálnej vegetácie a akokoľvek zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie 
(odstraňovanie alebo redukovanie porastov, odbahňovanie, úprava brehov alebo prehlbovanie dna a pod.) 
v období od 1.3. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze) príslušného kalendárneho roka.

- V prípade nevyhnutných zásahov zamedziť úplnému vykášaniu všetkých litorálnych porastov. Pri kosení treba 
postupovať tak, aby minimálne 30 % porastov zostalo zachovaných bez narušenia (minimálne však 50 m2).

- Zamedziť vyhŕňaniu a bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov na celej ploche. Minimálne 30 % 
pôvodného rozsahu litorálnych porastov musí zostať v neporušenom stave a aspoň 30 % rozsahu neporušeného 
dna s miestami plytkej alebo málo hlbokej vody (do 1,5 m).

- V období od 1.3. do 31.7. príslušného kalendárneho roka nemeniť na hniezdiskách výšku vodnej hladiny 
o viac ako 20 cm.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred vstupom návštevníkov od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Ochrana hniezdísk (pobrežné trávnaté a litorálne porasty) pred kosbou lodnou kosačkou od 1.4. do 1.8. 
príslušného kalendárneho roka.

- Pri vyhŕňaní rybničných sedimentov a litorálnych porastov sa odporúča budovať umelé hniezdne ostrovčeky 
z deponovaných sedimentov.

Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní poľovania.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu.

- Je potrebné, aby poľovná stráž dôsledne kontrolovala, aby jednotliví členovia SPZ nepoužívali pri love kačice 
divej nepovolené individuálne spôsoby lovu a nepoľovali bez poľovne upotrebiteľného psa a potrebného počtu 
strelcov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
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migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 30.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996)
Metóda priameho vyhľadávania hniezd (JANDA et ŘEPA, 1986) - odporúča sa len výnimočne v špecifických 
prípadoch (!).

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Pelecaniformes (veslonožce)
Čeľaď: Phalacrocoracidae (kormoránovité)
Rod: Phalacrocorax (kormorán)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s rozšírením v centrálnej Palearktíde, sarmatský typ rozšírenia. V Európe hniezdi 
okolo 4 850 až 5 300 párov. Najpočetnejšia je populácia v delte Dunaja (Rumunsko). Najbližšie hniezdiská sa 
nachádzajú v Maďarsku. Ojedinelé zahniezdenie na Slovensku bolo zistené pri Sennom v roku 1992. Zimujúci 
na Balkáne a v strednej Európe predovšetkým na Dunaji (Rakúsko, Slovensko a Maďarsko).
- rozšírenie na Slovensku: Zimuje predovšetkým na rieke Dunaj, v blízkosti Bratislavy (Hrušovská zdrž 
a tok Dunaja medzi zdržou a Bratislavou). Odhad počtu zimujúcich jedincov je 0 až 60 ex. Ako migrant 
a v postnidifikačnom období sa vyskytuje predovšetkým na Dunaji (hlavne v oblasti Hrušovskej zdrže) a vzácne 
sa aj v ostatných častiach Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: zachovalé komplexy močiarov a riečnych ramien, veľké rybníky a jazerá 
s pobrežnou drevinnou vegetáciou. Migrácia: rôzne vodné plochy, rybníky, toky riek, mŕtve ramená riek a 
kanály.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA, E
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2. Definovanie stavu: Phalacrocorax pygmaeus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 100 zimujúcich 
jedincov

50 až 100 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 50 zimujúcich 
jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie stúpa 

o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie je 

stabilná až mierne stúpla 
(0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 
populácie je klesajúci (o 

viac ako 20 %)
Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu

Nocovisko/nocoviská 
druhu je/sú pravidelne 
obsadzované počas 

zimnej sezóny (viac ako 
50 % návštev)

Nocovisko/nocoviská 
druhu je/sú počas zimnej 

sezóny obsadzované 
iba sporadicky (10-50 % 

návštev)

Nocovisko/nocoviská 
druhu je/sú opustené, 

alebo iba veľmi zriedkavo 
obsadzované (0-10 % 

návštev)

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje

(0–20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %.

bi
ot

op

2.2. Potravný biotop Na zimoviskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych  
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh A. platyrhynchos nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní 
poľovania a tým sa docieli i stav nevyrušovania druhu P. pygmaeus.

- Na miestach nocovania kormoránov malých je potrebné vylúčiť výkon práva poľovníctva a rybárstva v čase 
zimovania (november – február).

- Na miestach nocovania kormoránov malých je potrebné vylúčiť výkon hospodárskych aktivít, agroturistiky, 
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vodných športov a iných negatívnych aktivít v čase zimovania (november – február).
- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 

legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a aby pri love lovných druhov neohrozovali 
chránené nepoľovné druhy vodných vtákov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu nepoužívala individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 31.2. príslušného kalendárneho roka.

4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996) – upravené vo vzťahu k mimohniezdnemu obdobiu.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: potápač biely / malý (Mergus albellus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Anseriformes (zúbkozobce)
Čeľaď: Anatidae (kačicovité)
Rod: Mergus (potápač)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia, v území medzi 65–70° s. š. Hniezdi v boreálnej zóne. 
V Európe hniezdi okolo 1 160 až 2 160 párov. Najväčšia hniezdna populácia sa nachádza vo Fínsku. Hniezdi 
v stromových dutinách pri severských sladkovodných jazerách v zóne zmiešaných lesných porastov. Zimuje vo 
vnútrozemí Európy a v oblasti Stredozemného mora.
- rozšírenie na Slovensku: Je pravidelne migrujúcim a zimujúcim druhom, zimná populácia je odhadovaná na 
100 až 700 jedincov. Zimuje na rôznych typoch nezamŕzajúcich vôd (väčšie rieky, vodné nádrže, jazerá, kanály) 
predovšetkým v nížinách. V údoliach riek a v kotlinách sa môže vyskytnúť počas jarnej a jesennej migrácie.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdenie: severské sladkovodné jazerá v zóne zmiešaných lesných porastov. 
Migrácia: rôzne vodné plochy, štrkoviská, veľké vodné nádrže, rybníky, toky riek, kanály. Zimoviská: predovšetkým 
väčšie a veľké vodné toky, kanály, veľké vodné nádrže (pokiaľ nezamŕzajú).
Status ohrozenosti druhu: - 
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA
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2. Definovanie stavu: Mergus albellus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
zimujúcej populácie 

Nad 500 zimujúcich 
jedincov

50 až 500 zimujúcich 
jedincov

Menej ako 50 zimujúcich 
jedincov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský
- na lokalite

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie stúpa 

o viac ako 20 %

Početnosť celoslovenskej 
zimujúcej populácie je 

stabilná až mierne stúpla 
(0–20 %)

Trend početnosti 
celoslovenskej zimujúcej 

populácie je klesajúci
(o viac ako 20 %)

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite 

stúpa

Početnosť zimujúcej 
populácie na lokalite je ± 

stabilná

Trend početnosti zimujúcej 
populácie na lokalite je 

klesajúci

1.3. Veľkosť areálu Nad 20 pravidelných 
zimovísk

5 až 20 pravidelných 
zimovísk

Menej ako 5 pravidelných 
zimovísk

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
(nad 20 %)

Areál je stabilný, alebo sa 
mierne zväčšuje (0–20 %)

Areál sa zmenšuje (do 
20 %). Ako kritické je 

považované zmenšovanie 
areálu nad 20 %.

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Na hniezdisku je 
dostatočná potravná 

ponuka a nie sú 
intenzívne zazemňovacie 

procesy

Menej ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

Viac ako 50 % hniezdísk 
má nedostatočnú potravnú 

ponuku a prebiehajú 
na nich intenzívne 

zazemňovacie procesy

2.2. Potravný biotop Na zimoviskách sú 
vhodné potravné biotopy

Na menej ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

Na viac ako 50 % 
zimoviskách sú nevhodné 

potravné biotopy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Migračné biotopy sú 
pozdĺž migračných trás 
zastúpené v optimálnej 

miere

Na menej ako 50 % 
migračných trás druhu na 
Slovensku nie sú vhodné 

migračné biotopy

Migračné biotopy pozdĺž 
viac ako 50 % migračných 
trás druhu na Slovensku 

nie sú vhodné

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Zimoviská nie sú 
vyrušované návštevníkmi, 

rekreantami a rybármi

Menej ako 50 % 
zimovísk je vyrušovaných 
návštevníkmi, rekreantami 

a rybármi

Viac ako 50 % zimovísk 
je vyrušovaných 

návštevníkmi, rekreantami 
a rybármi

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Aktívne hniezdiská nie 
sú ohrozené negatívnymi 

antropickými aktivitami

Menej ako 50 % aktívnych  
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdísk je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami
3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Migračné biotopy druhu 
na Slovensku nie sú 

ohrozené negatívnymi 
antropickými aktivitami

Menej ako 50 % 
migračných biotopov 

druhu na Slovensku je 
ohrozených negatívnymi 
antropickými aktivitami

Viac ako 50 % migračných 
biotopov druhu na 

Slovensku je ohrozených 
negatívnymi antropickými 

aktivitami

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Mimohniezdne obdobie:
- V spolupráci s jednotlivými členskými organizáciami SPZ a orgánmi štátnej správy, je potrebné predovšetkým 

v okolí veľkých riek a vodných plôch, ako dôležitých zimovísk druhu, sa dohodnúť na vytvorení určitých zón 
kľudu, kde sa na druh A. platyrhynchos nebude poľovať, resp. upraví sa doba lovu a intenzita jednotlivých dní 
poľovania a tým sa docieli i stav nevyrušovania druhu M. albellus.

- Je potrebné, aby členovia jednotlivých miestnych organizácií SPZ dodržiavali pri love kačice divej platnú 
legislatívu MP SR, vyhlášky o dobe lovu, dovolené spôsoby lovu a aby pri love lovných druhov neohrozovali 
chránené nepoľovné druhy zúbkozobcov.

- Je potrebné v spolupráci s orgánmi štátnej a miestnej samosprávy dohodnúť, aby sa na najdôležitejších 
migračných a zimných zhromaždiskách druhu obmedzila individuálna lodná doprava, individuálne člnkovanie 
a pod. a to predovšetkým v období od 1.10. do 31.2. príslušného kalendárneho roka.
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4. Monitoring:
Hladinové sčítanie (MUSIL, 1996)
Metóda dvoch kontrol (MUSIL, 1996) – upravené vo vzťahu k mimohniezdnemu obdobiu.

Spracoval: Jozef Lengyel Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: pôtik kapcavý / kuvik kapcavý (Aegolius funereus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Strigiformes (sovy)
Čeľaď: Strigidae (sovovité)
Rod: Aegolius (pôtik/kuvik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Holarktický výskyt zahŕňajúci severoamerické a eurázijské pásmo boreálnych ihličnatých lesov 
(tajgu). V Európe okrem boreálnych lesov Ruska, Škandinávie a Fínska obýva aj Pobaltské krajiny a Bielorusko, 
Karpaty, veľkú časť Nemecka, Alpy, Pyreneje, západné Francúzsko, pohoria Balkánu a na západe zasahuje do 
Belgicka a Holandska.
- rozšírenie na Slovensku: Všetky vyššie pohoria severnej časti stredného a východného Slovenska s výskytom 
vhodných biotopov (chýba len z pohorí porastených výlučne listnatými lesmi).
Hlavné biotopy výskytu: Horské ihličnaté a zmiešané lesy od 600 m n. m. po hornú hranicu lesa (až 1600 m 
n. m.), vzácne aj bučiny s úplne malými skupinami smrekov.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, W2, E, CITES II  

2. Definovanie stavu: Aegolius funereus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/populačná 
hustota

v rámci SR nad 1500 
hniezdnych párov

populácia 50-100 terit./100 
km2, denzita lokálne až 1 

terit./km2 a vyššia

v rámci SR 1200-1500 
hniezdnych párov

populácia 10-50 terit./
100 km2, lokálne aj 

celoplošne

v rámci SR menej ako 
1200 hniezdnych párov

populácia menšia ako 
1 terit./100 km2, denzita 

lokálne menšia ako 1 terit./
10 km2

1.2. Populačný trend

Celoslovenský populačný 
nárast o vyše 20 %

Na lokalite populačný 
nárast o vyše 20 %

Celoslovenský stabilný 
trend, mierny nárast 1-

20%.
Na lokalite stabilný trend, 

mierny nárast 1-20%

Na Slovensku pokles o viac 
ako 20%.

Na lokalite pokles o viac 
ako 20 %

1.3. Veľkosť areálu
Veľkosť areálu na 

Slovensku je 27-30 % 
územia

Veľkosť areálu na 
Slovensku je 25-27 % 

územia

Veľkosť areálu na 
Slovensku je menej ako 25 

% územia

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
Areál je stabilný, 

prípadne sa mierne 
rozširuje

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.5. Medzidruhové 
nterakcie

Kompetícia prichádza do 
úvahy s väčšími lesnými 
sovami (Strix aluco, S. 

uralensis), prípadne s inými 
druhmi obsadzujúcimi 

stromové dutiny. 
V kvalitných biotopoch sa 
nepredpokladá výrazný 
dopad kompetície na 

úspešnosť hniezdenia.

Kompetícia s väčšími 
lesnými sovami (Strix 
aluco, S. uralensis), 

prípadne s inými druhmi 
obsadzujúcimi stromové 
dutiny, môže byť lokálne 

významná.

V silne narušených 
biotopoch s odstránenými 

celkami starých lesov 
je pravdepodobnosť 
kompetície s veľkými 

sovami, aj s inými 
dutinovými hniezdičmi 

kvôli akútnemu nedostatku 
dutín vyšší, ako v iných 

biotopoch.
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Výskyt starých, málo 
narušených ihličnatých 

alebo zmiešaných (smrek, 
jedľa, buk) porastov nad 
80 rokov s dutinami po 
tesároch čiernych a s 

bútľavinami

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej 

a vekovej štruktúry 
s dutinami po tesároch 

čiernych a s bútľavinami

Na viac ako 30 % 
hniezdneho areálu je starý 

lesný porast narušený, 
prakticky chýba, prevládajú 

mladiny a odlesnené 
plochy

2.2. Potravný biotop Dôležité sú otvorené 
plochy, napr. lúky 

v blízkosti hniezdiska, 
v zime je biotop takmer 
identický s hniezdnym 

biotopom

Starý lesný porast je 
narušený, vyšší výskyt 
odlesnených plôch a 

mladín

Starý lesný porast je silne 
narušený, z veľkej časti 
vyťažený, zachovali sa 

len ostrovčeky, prevládajú 
odlesnené plochy a 

mladiny, degradovaný 
biotop

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 20 % areálu 
rozšírenia podlieha 

stresovým faktorom ako je 
napr. ťažba, vyrušovanie, 
stavebné práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

20-30 % areálu podlieha 
stresovým faktorom 
ako je napr. ťažba, 

vyrušovanie, stavebné 
práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

30-50 % areálu podlieha 
stresovým faktorom ako je 
napr. ťažba, vyrušovanie, 
stavebné práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Veľkoplošné odlesňovanie 
a odstraňovanie starých 

porastov, resp. dutinových 
stromov z porastov sa 
prakticky nevyskytujú, 
významná časť starých 
porastov je bez zásahu

Veľkoplošné 
odlesňovanie a 

odstraňovanie starých 
porastov, resp. 

dutinových stromov 
z porastov sa vyskytujú 

ojedinele, uprednostňujú 
sa šetrnejšie spôsoby 

obhospodarovania lesov

Veľkoplošné odlesňovanie 
a odstraňovanie starých 

porastov, resp. dutinových 
stromov z porastov je 

pomerne rozšírené, ich 
dopady na populáciu sú 

citeľné

3.3. Stupeň 
ohrozenia biotopu 
počas zimovania

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vyhýbanie sa ťažbe holorubným spôsobom
- podpora ekologických spôsobov ťažby, výberkový spôsob, nezasahovanie do rezervácií, ochranných lesov
- v lesoch s nevhodnou vekovou skladbou drevín a nedostatkom dutín je vhodné umiestňovať hniezdne búdky

4. Metódy monitoringu:
Účinný monitoring populácie je možný na Slovensku iba v priebehu jarného toku metódou akustickej kontroly 
obsadených teritórií volajúcimi samcami. Vhodné je robiť kontroly hniezdnych lokalít v čase od konca súmraku 
do 1 hodiny po západe slnka (prípadne až do polnoci). Dobré kvantitatívne vzorky lokálnej početnosti je možné 
získať skontrolovaním aspoň 10 km2 zalesnenej plochy potenciálne vhodnej pre hniezdenie druhu. Odporúčaný 
počet kontrol na 1 lokalite v priebehu hniezdnej sezóny je min. 3 kontroly. Sčítanie volajúcich samcov je vhodné 
robiť za pomoci väčšieho počtu sčítavateľov na líniách, najlepšie na stálych transektoch. V podmienkach 
slovenských pohorí sa osvedčilo robiť sčítania volajúcich teritoriálnych samcov v mesiacoch január až apríl (je 
však potrebné počítať s ťažkými snehovými podmienkami).
Monitoring úspešnosti hniezdenia je možné robiť iba pomocou kontrol hniezd (búdok) s mláďatami, čo je 
pomerne náročné na čas, aj na fyzickú kondíciu. Počet vyletených mláďat je možné zisťovať aj bez lezenia 
k hniezdam – akustickou kontrolou (v noci) vyletených mláďat s využitím detekcie ich žobravých hlasov.

Spracoval: Samuel Pačenovský Oponoval: Anton Krištín
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Názov druhu: kuvičok vrabčí / kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Strigiformes (sovy)
Čeľaď: Strigidae (sovovité)
Rod: Glaucidium (kuvičok/kuvik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Približne 8 200 000 km2 (DEL HOYO, ELLIOTT, SARGATAL, eds. 1999) počítané približne podľa 
mapy rozšírenia, boreálny ihličntý les (tajga) od Škandinávie cez Pobaltie a východné Poľsko, Bielorusko cez 
európsku časť Ruska a Sibír až po Sachalin, súvislý pás v šírke 600-1000 km. Okrem toho v Európe Karpaty, 
Alpy a alpské predhoria, stredné Nemecko, ČR, ostrovčekovite na Balkáne a v Grécku (HAGEMEIJER, BLAIR [eds.] 
, 1997, DEL HOYO, ELLIOTT, SARGATAL, eds. 1999).
- rozšírenie na Slovensku: 20 856 km2, počítané približne podľa mapy rozšírenia (DANKO, DAROLOVÁ, KRIŠTÍN 
[eds.] , 2002). (Je to menej, ako 1% celkového areálu).
Hlavné biotopy výskytu: Otvorené ihličnaté a zmiešané lesy tajgového a montánneho typu, často porasty 
s jedľou bielou, smrekom, často s prímesou buka (Karpaty), topoľa, brezy (tajga) a iných listnáčov. Na Slovensku 
obýva ihličnaté a zmiešané lesy od 400 m n. m. na strednom a východnom Slovensku, až po hornú hranicu 
lesa.
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, W2, E, CITES II

2. Definovanie stavu: Glaucidium passerinum

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

V rámci SR nad 2000 
hniezdnych párov

V rámci SR 1500-2000 
hniezdnych párov

V rámci SR pod 1500 
hniezdnych párov

Populácia v rámci orograf. 
celku 50-100 terit./100 km2 

a vyššia

Populácia v pohorí 1-50 
terit./100 km2

Populácia v pohorí 
menšia ako 1 terit./100 

km2

populačná hustota na 
lokalite 0,5-1 terit./km2 a 

vyššia

populačná hustota na 
lokalite 0,1-0,5 terit./km2

populačná hustota na 
lokalite menej ako 0,1 

terit./10 km2

1.2. Populačný 
trend

Celoslovenská populácia 
stúpla o viac ako 20 %

Celoslovenská populácia 
je stabilná alebo mierne 

kolíše (+20 %)

Celoslovenská populácia 
poklesla o 20 % a viac

Populácia na lokalite stúpla 
o viac ako 20 %

Populácia na lokalite je 
stabilná alebo mierne 

kolíše (+20 %)

Populácia na lokalite 
poklesla o 20 % a viac

1.3. Veľkosť areálu 33-35 % územia Slovenska 25-33 % územia 
Slovenska

Menej ako 25 % územia 
Slovenska

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje Areál je stabilný, 
prípadne mierny nárast

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.5. Medzidruhové 
interakcie

Bezvýznamná kompetícia 
s inými druhmi využívajúcimi 

dutiny (Glis glis, Sitta 
europaea), resp. väčšími 
sovami (najmä S. aluco, 

menej S. uralensis)

Lokálne významná 
kompetícia s inými 

druhmi využívajúcimi 
dutiny (Glis glis, Sitta 

europaea), resp. väčšími 
sovami (najmä S. aluco, 

menej S. uralensis)

Veľmi výrazná 
kompetícia s inými 

druhmi využívajúcimi 
dutiny (Glis glis, Sitta 

europaea), rasp. s 
väčšími sovami (najmä 

S. aluco, menej S. 
uralensis)
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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

2.1. Hniezdny 
biotop

Výskyt starých, málo 
narušených ihličnatých 

alebo zmiešaných porastov 
vhodnej druhovej (smrek, 
jedľa, buk) a vekovej (nad 
80 r.) štruktúry, dutiny po 

ďatľoch

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej 

a vekovej štruktúry, 
dutiny po ďatľoch

Na viac ako 30 % 
hniezdneho areálu 

je starý lesný porast 
narušený, vyskytujú sa 
tu holoruby, rozsiahle 

mladiny

2.2. Potravný 
biotop

Obsiahnuté otvorené plochy 
v starom poraste smrekov, 

jedlín, resp. jedľových bučín 
(vzácne iných drevín), voda 

(potok, príp. aj stojatá), 
veková štruktúra porastu 
je rôznorodá – prítomný 

je starý ihličnatý porast, aj 
husté mladiny

Obsiahnuté otvorené 
plochy v poraste, voda 
(potok, príp. aj stojatá), 
rôzna veková štruktúra 
porastu - starý porast, 
aj husté mladiny, trvalý 
tlak hospodárskej ťažby 

dreva, občasné holoruby, 
resp. väčšie odlesnené 

plochy

Starý lesný porast je 
narušený, holoruby, 
rozsiahle mladiny2.3. Biotopy 

dôležité počas 
zimovania

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 20 % areálu 
rozšírenia podlieha 

stresovým faktorom ako 
je napr. nadmerná ťažba, 

vyrušovanie, cesty, lyžiarske 
strediská, hluk

20-30 % areálu 
rozšírenia podlieha 

stresovým faktorom ako 
je napr. nadmerná ťažba, 

vyrušovanie, cesty, 
lyžiarske strediská, hluk

30-50 % areálu 
rozšírenia a viac 
podlieha výrazne 

stresovým faktorom ako 
je napr. nadmerná ťažba, 

vyrušovanie, cesty, 
lyžiarske strediská, hluk

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu

Veľkoplošné odlesňovanie 
a odstraňovanie dutinových 

stromov z porastov sa 
prakticky nevyskytujú, 

významná časť porastov je 
bez zásahu

Veľkoplošné 
odlesňovanie 

a odstraňovanie 
dutinových (aj suchých 

stromov, pahýľov 
s dutinami) sa vyskytujú 
ojedinele, uprednostňujú 

sa šetrnejšie spôsoby 
ťažby

Veľkoplošné 
odlesňovanie 

a odstraňovanie 
dutinových (aj suchých 

stromov, pahýľov 
s dutinami) je pomerne 
rozšírené v porastoch, 

ich dopady na populáciu 
sú citeľné a nepriaznivé

3.3. Stupeň 
ohrozenia biotopu 
počas zimovania

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vyhýbať sa ťažbe holorubným spôsobom
- podpora ekologických spôsobov ťažby, výberkový spôsob, nezasahovanie do rezervácií, ochranných lesov

4. Monitoring:
Monitoring početnosti druhu je vhodné robiť na stálych transektoch v čase jarného alebo jesenného toku 
zisťovaním teritoriálnych prejavov (najmä u samcov). Najvhodnejšie mesiace z pohľadu hlasovej aktivity sú na 
Slovensku február, marec, 1. polovica apríla a potom september, október. Jesenná hlasová aktivita (jesenný 
tok) je niekedy výraznejšia, ako jarná a je vhodná pre zisťovanie početnosti populácie u nás kvôli podstatne 
lepšiemu prístupu na lokality výskytu, ako na jar (chýba snehová pokrývka). Napodobňovanie hlasu volajúceho 
samca síce výrazne zvýši pravdepodobnosť jeho zistenia v teritóriu, neodporúča sa však robiť často, lebo 
je to predsa istý druh vyrušovania, teda ďalší stresový faktor. Najvhodnejšie je zisťovať spontánnu hlasovú 
aktivitu (nevyprovokovanú ľudským faktorom) v obdobiach vrcholnej prirodzenej hlasovej aktivity v priebehu 
roka (marec a september, najlepšie okolo jarnej a jesennej rovnodennosti).
Monitoring úspešnosti hniezdenia je veľmi náročný kvôli ťažkostiam s vyhľadávaním hniezd. Ako vhodnú 
doplnkovú metódu je možné odporučiť zisťovanie hlasových prejavov (žobravé hlasy) mláďat na známych a 
potenciálnych hniezdnych lokalitách.

Spracoval: Samuel Pačenovský Oponoval: Anton Krištín
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: sova dlhochvostá (Strix uralensis)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Strigiformes (sovy)
Čeľaď: Strigidae (sovovité)
Rod: Strix (sova)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický, boreálny charakter výskytu od Nórska až po Japonsko. V Európe obýva najmä 
ihličnaté lesy Švédska a Fínska, Ruska, vyskytuje sa v Estónsku, Lotyšsku, Bielorusku, v Karpatoch od 
južného Poľska cez Slovensko, Zakarpatskú Ukrajinu a Rumunsko, v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne, Srbsku a 
Bulharsku.
- rozšírenie na Slovensku: Najmä pohoria východného Slovenska: Bukovské vrchy, Laborecká a Ondavská 
vrchovina, Vihorlat, Slanské vrchy, Čergov, Levočské vrchy, Branisko, Volovské vrchy, Čierna hora, Slovenský 
kras, Spišská Magura. V západnej časti areálu je výskyt menej súvislý, viazaný iba na najstaršie porasty, 
väčšinou s výskytom buka – v Tatrách, na Orave, na Muránskej planine, v Slovenskom raji a v Stolických vrchoch, 
v Revúckej vrchovine, Nízkych Tatrách, Veporských vrchoch, v Malej a Veľkej Fatre, v Chočských vrchoch, vo 
Veporských vrchoch, na Poľane a vo Vtáčniku. Obsadzuje miestami aj lesy v kotlinách, napr. v Košickej kotline, 
pozorovania z hniezdneho obdobia sú známe aj z lužných lesov pri Latorici.
Hlavné biotopy výskytu: Staršie listnaté (najmä bukové, menej dubové) a zmiešané, vzácne aj ihličnaté lesy, 
od 200 po 1100 m n. m.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Strix uralensis

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

V rámci Slovenska nad 
1100 hniezdnych párov

populácia 50-100 terit./100 
km2, denzita lokálne >0,5 

terit./km2 a vyššia

V rámci Slovenska 800-
1100 hniezdnych párov

populácia 1-50 terit./100 
km2, denzita priemerne 
0,01 – 0,5 terit./km2 na 

lokalitách

V rámci Slovenska menej 
ako 800 hniezdnych párov

populácia menšia ako 
1 terit./100 km2,denzita 

menšia ako 0,01 terit./km2

1.2. Populačný 
trend

Populačný nárast o vyše 
10 % celoslovensky. 

Populačný nárast o vyše 
10 % na lokalite

Stabilný trend, mierne 
kolísanie +10 %

Stabilný trend, mierny 
nárast 1-10 % na lokalite

Pokles o viac ako 10 % 
celoslovensky

Pokles o viac ako 10 % na 
lokalite

1.3. Veľkosť areálu 30-35 % územia 
Slovenska 30 % územia Slovenska Menej ako 30 % územia 

Slovenska

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje
Areál je stabilný, 

prípadne sa mierne 
rozširuje

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.5. Iné druhovo 
špecifické 
parametre.(napr. 
medzidruhové 
interakcie)

Kompetícia prichádza do 
úvahy s väčšími lesnými 

sovami (Strix aluco, 
Bubo bubo), ale je málo 

významná. Istá kompetícia 
o staršie, najmä nižšie 
postavené stromové 
hniezda s dennými 

dravcami tu existuje.

Kompetícia s väčšími 
lesnými sovami (Strix 
aluco, Bubo bubo), je 
málo významná. Istá 
kompetícia o staršie, 

najmä nižšie postavené 
stromové hniezda 

s dennými dravcami tu 
existuje.

V silne narušených 
biotopoch s odstránenými 

celkami starých lesov 
je pravdepodobnosť 
kompetície s veľkými 
sovami aj dennými 

dravcami kvôli akútnemu 
nedostatku dutín a 

dravčích hniezd vyššia, ako 
v iných biotopoch
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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

2.1.Hniezdny biotop

Výskyt starých, málo 
narušených, listnatých 

(buk, dub) alebo 
zmiešaných (jedľa-buk) 
porastov nad 80 rokov 
s dutinami a hniezdami 

dravcov

Výskyt starých porastov 
vhodnej druhovej 

a vekovej štruktúry 
s bútľavinami a 

hniezdami dravcov

Na viac ako 30 % 
hniezdneho biotopu je starý 

lesný porast narušený, 
vyskytujú sa tu holoruby, 

rozsiahle mladiny

2.2. Potravný biotop Otvorené plochy 
v blízkosti lesného 

porastu, pestrá veková 
štruktúra porastu

Dôležité sú otvorené 
plochy, napr. lúky 

v blízkosti hniezdiska, 
v zime je biotop takmer 
identický s hniezdnym 

biotopom

Starý lesný porast je 
narušený, vyšší výskyt 
odlesnených plôch a 

mladín
2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 20 % areálu 
rozšírenia podlieha 

stresovým faktorom ako je 
napr. ťažba, vyrušovanie, 
stavebné práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

20-30 % areálu podlieha 
stresovým faktorom 
ako je napr. ťažba, 

vyrušovanie, stavebné 
práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

30-50 % areálu podlieha 
stresovým faktorom ako je 
napr. ťažba, vyrušovanie, 
stavebné práce, lyžiarske 

strediská, cesty, hluk

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu

Veľkoplošné odlesňovanie 
a odstraňovanie starých 

porastov, resp. dutinových 
stromov a stromov 

s dravčími hniezdami 
z porastov sa prakticky 
nevyskytujú, významná 
časť starých porastov je 

bez zásahu

Veľkoplošné 
odlesňovanie a 

odstraňovanie starých 
porastov, resp. 

dutinových stromov a 
stromov s hniezdami 

dravcov z porastov sa 
vyskytujú ojedinele, 
uprednostňujú sa 

šetrnejšie spôsoby 
obhospodarovania lesov

Veľkoplošné odlesňovanie 
a odstraňovanie 

starých porastov, resp. 
dutinových stromov a 
stromov s hniezdami 

dravcov, resp. stromov 
vhodných pre umiestnenie 
hniezd denných dravcov 
z porastov je pomerne 

rozšírené, ich dopady na 
populáciu sú citeľné a 

nepriaznivé

3.3. Stupeň 
ohrozenia biotopu 
počas zimovania

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vyhýbať sa ťažbe holorubným spôsobom
- podpora ekologických spôsobov ťažby, výberkový spôsob, nezasahovanie do rezervácií, ochranných lesov
- v lesoch s nevhodnou vekovou skladbou drevín a nedostatkom dutín a hniezd dravcov je vhodné umiestňovať 

hniezdne búdky

4. Monitoring:
Monitoring početnosti je vhodné vykonávať prechádzaním transektov a akustickým zisťovaním volajúcich 
samcov v obsadených teritóriách. Pretože niektoré samce (páry) sa nemusia ozývať, je vhodné túto metódu 
kombinovať s kontrolou hniezd (búdok) v miestach výskytu druhu. Hlasová aktivita je vysoká počas jarného toku, 
najmä v marci, ale sporadicky je možné ju zachytiť aj v priebehu hniezdneho obdobia. V letných mesiacoch (júl, 
august) je nízka, ale od septembra až do konca roka sa znova zintenzívňuje. Pretože ide o stály druh, denzitu 
na základe teritoriálnych hlasových prejavov (samca aj samice) je možné hodnotiť prakticky v priebehu celého 
roka.
Úspešnosť hniezdenia je možné vykonávať priamou kontrolou hniezd, prípadne aj kontrolou mláďat po vyletení 
z hniezda. V období pobytu mláďat v (na) hniezde a tesne po opustení hniezd mláďatami je nutné počítať 
s vysokou pravdepodobnosťou agresívneho správania adultov, ktoré ochraňujú svoje ešte bezbranné mláďatá 
a často útočia aj na ľudí.

Spracoval: Samuel Pačenovský Oponoval: Anton Krištín
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: výr skalný (Bubo bubo)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Strigiformes (sovy)
Čeľaď: Strigidae (sovovité)
Rod: Bubo (výr)

Rozšírenie druhu: 
- celkový areál: Druh a palearktickým typom rozšírenia. Obýva severnú Afriku a väčšiu časť Eurázie okrem 
severozápadnej a severnej Európy, Arabského polostrova a Zadnej Indie. Zimuje v hniezdnom areáli. V Európe 
je najpočetnejší v Škandinávii, Sudetách, Karpatoch, Balkánskych pohoriach a na Iberskom polostrove. 
- rozšírenie na Slovensku: Karpaty od predhorí až do horských polôh do 1000 m n. m. v blízkosti otvorenej 
krajiny. 
Hlavné biotopy výskytu: Skalné útvary, kameňolomy, strmé stráne so starými lesmi, rúbane. Vždy v blízkosti 
otvorenej poľnohospodárskej krajiny. 
Status ohrozenosti druhu: NE
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, W2, E, CITES II

2. Definovanie stavu: Bubo bubo

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Populácia má vyše 400 
párov

Populácia má 300 - 400 
párov

Populácia má pod 300 
párov

1.2. Lokálna 
populačná hustota

Populačná hustota (na 
území kde žije a (hniezdi 
a loví) aspoň 10 párov) 
je vyše 3 párov/100 km2

Populačná hustota (na 
území kde žije a (hniezdi a 
loví) aspoň 10 párov)  1 – 3 

páry/100 km2

Populačná hustota na 
území kde žije (hniezdi 

a loví) aspoň 10 párov je 
pod 1 pár/100 km2

1.3. Populačný trend Populácia rastie Populácia stabilná alebo 
osciluje ± 20 %

Populácia má klesajúci 
trend

1.4. Areálový trend Areál sa  zväčšuje Areál stabilný, alebo 
oscilujúci (± 20 %) Areál sa zmenšuje

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Dostatok nerušených 
skalných útvarov alebo 

starých lesných porastov 
na strmých svahoch 
v blízkosti otvorenej 

krajiny

Skalné útvary alebo staré 
lesné porasty na strmých 

svahoch v blízkosti 
otvorenej krajiny, často v 

blízkosti intravilánov alebo 
rekreačných zariadení

Obmedzený počet 
skalných útvarov alebo 

starých lesných porastov 
na strmých svahoch v 

blízkosti otvorenej krajiny, 
v blízkosti intravilánov 

alebo rekreačných 
zariadení

2.2. Potravný biotop Členitá 
poľnohospodárska 
krajina s prevahou 
trvalých trávnych 

porastov

Poľnohospodárska krajina 
s malým podielom ornej 

pôdy s významným 
zastúpením rozptýlenej 

zelene

Poľnohospodárska 
krajina s malým podielom 

rozptýlenej zelene a 
vysokým zastúpením 

ornej pôdy (často osiatej 
vysokými kultúrami - 

slnečnica, obilie, kukurica)

2.3. Zimoviská
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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

3.1. Stupeň 
vyrušovania na 
hniezdiskách

Vyrušovanie je nepatrné 
alebo nezaznamenané 
(nezistená prítomnosť 

po človeku 
- vyšľapaných 

chodníkoch, odpadkoch, 
známok po kladení 

ohňa)

Vyrušovanie je nízke, 
nepravidelné a krátkodobé 

(len málo znateľné 
chodníky, neprítomné 

odpadky, bez známok po 
kladení ohňa)

Vyrušovanie je intenzívne 
a dlhodobé so stúpajúcim 
trendom (silne vyšľapané 

chodníky, množstvo 
odpadkov, časté kladenie 

ohňa)

3.2. stupeň ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop bez 
alebo len s nepatrným 

vplyvom na jeho kvantitu 
a kvalitu (počet a plocha 
skalných útvarov alebo 
rozsah starých rúbaní 

na strmých svahoch sa 
nemení alebo rastie)

Hniezdny biotop s malým 
vplyvom na jeho rozsah 
a kvalitu (počet a plocha 
skalných útvarov alebo 
rozsah starých rúbaní 

na strmých svahoch sa 
nemení)

Hniezdny biotop s 
významným a silnejúcim 
vplyvom na jeho rozsah a 
kvalitu (rozširovanie ťažby 

kameňa, urbanizácia, 
zalesňovanie, rozsiahle 

holoruby)

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného biotopu

Extenzívna 
poľnohospodárska 

krajina bez 
významných (do 10 %) 
intenzifikačných vplyvov 
(rekultivácie, meliorácie, 

aplikácia pesticídov, 
zvyšovanie výmery ornej 

pôdy)

Poľnohospodárska krajina 
s miernymi intenzifikačnými 

vplyvmi (rekultivácie, 
meliorácie, pozemná 
aplikácia pesticídov, 

zvyšovanie výmery ornej 
pôdy) zasahujúcimi na 
menšiu časť územia

Poľnohospodárska 
krajina s výraznými 

intenzifikačnými vplyvmi 
(rekultivácie, meliorácie, 

zalesňovanie, letecká 
aplikácia pesticídov, 

zvyšovanie výmery ornej 
pôdy) zasahujúcimi na 

väčšinu územia

3.4. Stupeň 
ohrozenia 
nadzemnou sieťou 
vedení

Územie bez alebo len s 
nepatrným zastúpením 

nadzemných vedení 
(telefón, elektrina)

Územie s malým 
zastúpením nadzemných 
vedení (telefón, elektrina) 
trasovanými najmä lesmi 

alebo intravilánmi

Územie s výrazným 
zastúpením nadzemných 
vedení (telefón, elektrina) 

trasovanými často v 
otvorenej krajine

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- na hniezdiskách v činných kameňolomoch usmerňovať postup ťažby tak, aby sa vždy zachovali vhodné 

hniezdiská
- na hniezdiskách v lesoch usmerňovať lesopestebné zásahy (najmä ťažba a zalesňovanie) mimo hniezdneho 

obdobia výrov
- inštalácia zábran na stĺpy elektrického vedenia minimálne v blízkosti hniezdísk
- inštalácia signalizačných zariadení na elektrické vedenia minimálne v blízkosti hniezdísk
- na vhodných hniezdiskách so sukcesiou (napr. skalné útvary, kameňolomy) upravovať hniezdne jamky 

(odstraňovanie drevinného náletu, hĺbenie jamiek, odvodnenie hniezdnych jamiek)
- kontrola preparátorských dielní
- ekovýchova najmä medzi mládežou a poľovníkmi
- monitoring populácie (lokalizácia hniezd a hniezdísk, sledovanie úspešnosti hniezdenia)

4. Monitoring:
Populácia: Hniezdiská výra ako nočného druhu najľahšie zistíme počas toku koncom zimy a začiatkom 
jari, čo podľa nadmorskej výšky je u nás v januári až marci. Po zotmení z miesta, odkiaľ je dobre počuť na 
potenciálne hniezdiská, sledujeme zvolenú oblasť. Takto postupne zmapujeme celé zvolené územie. Veľkosť 
územia je individuálna, čím väčšie tým lepšie. Pravidlo hniezdenia minimálne 10 párov v ňom je dôležité z 
hľadiska stanovenia biologicky právnej denzity. Menšie územie by skresľovalo porovnávanie. Pri vyhľadávaní 
hniezdísk využívame informácie od miestnych znalcov a archívne materiály. Hniezdiská a hniezda môžeme 
hľadať s menšou efektivitou aj priamym prehľadávaním vhodných lokalít. Obsadené hniezdisko je zistiteľné 
podľa zbytkov koristi (napr. perie) na vyvýšených miestach (skalné výbežky, veľké stromy a pod.).
Biotop: Dostatočný počet vhodných hniezdnych biotopov je vtedy, keď sú od seba aspoň v cca 1 km 
vzdialenostiach. Nedostatočná hustota je, keď sú od seba vyše 10 km.
Ohrozenia: K najvýznamnejším ohrozeniam patria nadzemné vedenia (drôty a stĺpy). Dobrý stav je, keď sú 
ďalej ako 4 km od hniezdísk (nerátajúc intravilány). Nepriaznivý je, keď najmä elektrické vedenie viacnásobne 
pretína loviská alebo blízke okolie hniezdísk. 

Spracoval: Dušan Karaska Oponoval: Anton Krištín
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: výrik obyčajný / výrik lesný (Otus scops)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Strigiformes (sovovité)
Čeľaď: Strigidae (sovy)
Rod: Otus (výrik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Celá južná Európa od Pyrenejského polostrova po Kaspické more, v Ázii celý juh, na severe po 
jazero Bajkal. Časť populácie hniezdi aj v severozápadnej Afrike od Maroka po Tunisko. V Európe ide severná 
hranica cez sever Francúzka a južné časti Švajčiarska, Rakúska, Slovenska a Ukrajiny. Najsevernejšie hniezdi 
v Rusku. Na okrajoch areálu má rozšírenie ostrovčekovitý charakter.
- rozšírenie na Slovensku: 500 km2, pahorkatiny a kotliny južného Slovenska do 500 m n. m., vysoký stupeň 
izolovanosti hniezdiacich párov.
Hlavné biotopy výskytu: Okraje riedkych lesov, lemované extenzívne obrábanými poliami a pasienkami, 
rôznorodé ovocné sady, parky, pasienkové háje, vinice a záhrady s ovocnými stromami aj v intravilánoch 
obcí. Všetky uvedené biotopy sú pre druh vhodné iba ak ponúkajú potravu (drobné cicavce, veľké druhy 
rovnokrídlovcov a chrobákov) a hniezdne príležitosti (stromové dutiny a polodutiny). Migračným biotopom sú 
pravdepodobne brehové porasty riek.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, W2, CITES II

2. Definovanie stavu: Otus scops

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

V rámci SR nad 200 
hniezdnych párov.

V rámci SR 100-200 
hniezdnych párov.

V rámci SR pod 100 
hniezdnych párov.

Najmenšia vzdialenosť 
areálových ostrovčekov 
(zhluky párov) je do 30 

km.

Najmenšia vzdialenosť 
areálových ostrovčekov 

(zhluky párov) je 30-60 km.

Najmenšia vzdialenosť 
areálových ostrovčekov 

(zhluky párov) je viac ako 
60 km.

Populácia v areálovom 
ostrovčeku (zhluk párov 
na 100 km2) je 5 párov 

a viac.

Populácia v areálovom 
ostrovčeku (zhluk párov na 

100 km2) je 2-4 páry.

Populácia v areálovom 
ostrovčeku (zhluk párov 
na 100 km2) je 1 pár a 

menej. Páry sú izolované.

1.2. Populačný 
trend

Pri nepriaznivom 
a priemernom stave 

veľkosti celoslovenskej 
populácie rastie o viac 

ako 10 %.

Celoslovenská populácia 
ostáva dlhodobo 

v priemernom stave alebo 
rastie pomalšie ako o 10 

%.

Celoslovenská populácia 
poklesla alebo ostáva 

dlhodobo v nepriaznivom 
stave.

Populácia na lokalite 
stúpla o viac ako 20 %.

Populácia na lokalite je 
stabilná alebo mierne 

stúpla (0-20 %).

Populácia na lokalite 
klesá.

1.3. Veľkosť areálu Nad 10 % územia 
Slovenska. 5-10 % územia Slovenska. Menej ako 5 % územia 

Slovenska.

1.4. Areálový trend

Veľkosť areálu sa 
zväčšuje pri priemernom 

a nepriaznivom stave 
veľkosti areálu.

Veľkosť areálu sa pri 
priemernom stave veľkosti 

areálu nemení.

Veľkosť areálu sa 
zmenšuje alebo je 

dlhodobo v nepriaznivom 
stave.

1.5. Medzidruhové 
interakcie

Kompetícia s druhmi 
využívajúcimi dutiny ani 
predácia na hniezdach 

zapríčiňuje najviac 20 % 
hniezdnu neúspešnosť.

Kompetícia s druhmi 
využívajúcimi dutiny a 
predácia na hniezdach 

zapríčiňuje najviac 50 % 
hniezdnu neúspešnosť.

Kompetícia s druhmi 
využívajúcimi dutiny a 
predácia na hniezdach 

zapríčiňuje vyššiu ako 50 
% hniezdnu neúspešnosť.

1.6. Vnútrodruhové 
interakcie

Nespárené samce 
si rýchlo nachádzajú 
partnerku a ostávajú 
hniezdiť na lokalite 

prvého výskytu po jarnom 
prílete.

Nespárené samce si 
dlho hľadajú partnerku 

a začiatok hniezdenia sa 
odďaľuje.

Nespárené samce si 
nenachádzajú partnerku 
a po niekoľkých dňoch 

lokalitu prvého výskytu po 
jarnom prílete opúšťajú.
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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

2.1. Hniezdny 
biotop

Ponuka potenciálnych 
hniezdnych dutín vo 
vhodnom biotope je 

vyššia ako 8 dutín na 
hektár.

Ponuka potenciálnych 
hniezdnych dutín vo 

vhodnom biotope je 4-8 
dutín na hektár.

Ponuka potenciálnych 
hniezdnych dutín vo 

vhodnom biotope je menej 
ako 0-3 dutiny na hektár.

2.2. Potravný 
biotop

Potravná ponuka vo 
vhodnom biotope je 

vyvážená počas celého 
hniezdneho obdobia 
(napr. nadväzujúce 
fenofázy veľkých 
bezstavovcov, rod 

Melolontha, Lucanus 
a Tettigonia) a druhovo 
pestrá a kvantitatívne 

dostatočná.

Potravná ponuka vo 
vhodnom biotope je 

vyvážená počas celého 
hniezdneho obdobia, ale 

kvantitatívne dostatočná je 
len u 1-2 druhoch koristi.

Potravná ponuka vo 
vhodnom biotope nie je 
vyvážená počas celého 
hniezdneho obdobia, 

je nedostatočná v čase 
inkubácie alebo počas 

výchovy mláďat.

2.3. Migračný 
biotop

Pravdepodobný migračný 
biotop - brehové porasty 

riek sú súvislé.

Pravdepodobný migračný 
biotop - brehové porasty 

riek sú prerušované úsekmi 
bez stromovej vegetácie v 

dĺžke do 5 km.

Pravdepodobný migračný 
biotop - brehové porasty 

riek sú prerušované 
úsekmi bez stromovej 

vegetácie v dĺžke 5 km a 
viac.

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie).

Prenasledovanie 
a vyrušovanie druhu 
je len potenciálnym 

ohrozením v menej ako 
10 % teritórií.

Prenasledovanie 
a vyrušovanie druhu je 

potenciálnym ohrozením 
vo viac ako 10 % teritórií, 

ale nastáva len výnimočne.

Každoročne dochádza 
k prenasledovaniu 

a vyrušovanie druhu vo 
viac ako jednom teritóriu.

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho 
a potravného 
biotopu.

Ničenie hniezdneho 
alebo potravného biotopu 

je len potenciálnym 
ohrozením pre menej ako 

10 % teritórií.

Ničenie hniezdneho alebo 
potravného biotopu je 

potenciálnym ohrozením 
pre viac ako 10 % teritórií, 
ale nastáva len výnimočne.

Každoročne dochádza 
k ničeniu hniezdneho 

alebo potravného biotopu 
aspoň v vo viac ako 

jednom teritóriu.

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- V biotopoch s dostatočnou potravnou bázou je účelné vyvesovať bezpečné hniezdne búdky.
- Z dlhodobého hľadiska je pre ochranu výrika je potrebné podporovať ekologické poľnohospodárstvo, 

pasienkový chov malých stád oviec a kôz, pestovať vysokokmenné ovocné dreviny v záhradách, sadoch 
a viniciach, v  parkoch a sadoch ponechať staré bútľavé stromy, zachovať brehové porasty riek.

4. Monitoring:
V období jarného toku (od 20. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka) po zotmení kontrolovať vo 
vhodných biotopoch bodovou metódou spontánnu hlasovú aktivitu samcov. Lokality s výskytom volajúcich 
samcov je potrebné skontrolovať opätovne na začiatku hniezdnej doby, do 30. júna príslušného kalendárneho 
roka.
Monitoring hniezdnej úspešnosti je kvôli ťažkostiam s dohľadávaním a kontrolou hniezdnych dutín vhodné 
vykonávať po vyletení mláďat zisťovaním ich hlasových prejavov (žobravé hlasy).

Spracoval: Martin Sárossy Oponoval: Anton Krištín
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Názov druhu: čorík bahenný / rybár bahenný (Chlidonias hybridus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Lariformes (čajkotvaré)
Čeľaď: Sternidae (rybárovité)
Rod: Chlidonias (čorík/rybár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Starosvetský typ rozšírenia, obýva Palearktickú, Orientálnu ,Etiópsku a Austrálsku oblasť. 
V Európe, kde má roztrúsený hniezdny areál, obýva najmä stepnú a mediteránnu oblasť. Najväčšie populácie sú 
v Rusku, na Ukrajine, v Španielsku, v Turecku, vo Francúzsku a v Maďarsku (BIRDLIFE/EBCC, 2000). Európska 
populácia zimuje v Delte Nílu a vo východnej a južnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku druh hniezdi len na rybníkoch a močiaroch Východoslovenskej 
roviny. Hlavnými hniezdnymi lokalitami sú rybničná sústava Iňačovce a močiare Medzibodrožia. Dvakrát druh 
zahniezdil na západnom Slovensku (Trnavské rybníky). Počas migrácie sa vyskytuje takmer na všetkých 
stojatých a mierne tečúcich vodách Slovenska. Počas migrácie je najmenej početný z ostatných druhov rodu 
Chlidonias.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku na eutrofných močiaroch alebo rybníkoch s vyvinutou plávajúcou 
vegetáciou rôznych druhov rastlín. Často hniezdi v zmiešaných kolóniách s Chlidonias niger alebo Ch. 
leucopterus. Migruje pozdĺž tokov riek, loví na stojatých vodách alebo priehradách.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, E

2. Definovanie stavu: Chlidonias hybridus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 
 - na Slovensku

 - na lokalite

Viac ako 200 hniezdnych 
párov

Viac ako 30 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

100–200 hniezdnych 
párov

5-30 hniezdnych párov 
v jednej kolónii

Pod 100 hniezdnych párov

Menej ako 5 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

1.2. Populačný trend Trend populácie rastie 
o viac ako 50 %

Trend populácie je 
stabilný (±10 %) až 

mierne stúpa (10–50 %)

Trend populácie je 
klesajúci

(viac ako 10 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 5 pravidelných 
hniezdnych lokalít

3–5 pravidelných 
hniezdnych lokalít

Menej ako 3 pravidelné 
hniezdne lokality

1.4. Areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je 
stabilný alebo počet 

pravidelných hniezdnych 
lokalít je 3 a viac a ich 

umiestnenie sa nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a sú obsadené 

menej ako 3 hniezdne 
lokality

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je nad 1,2 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 0,6–
1, 2 vyvedených mláďat 

na hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je pod 0,6 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Kniha 1.indb   677Kniha 1.indb   677 6. 5. 2005   16:54:476. 5. 2005   16:54:47



678

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

2.1. Hniezdny biotop

Všetky obsadené a  
potenciálne hniezdne 
lokality v oblastiach 
hniezdenia* majú 

vhodný vodný režim, 
mikrohabitaty s voľnou 
hladinou a plávajúca 

vegetácia je vhodná na 
hniezdenie druhu (porasty 
Glyceria sp., Polygonium 

amphybium a iné), 
prípadne sú poskytnuté 

hniezdne podložky

Minimálne 50 % 
známych hniezdnych 

lokalít má vhodný vodný 
režim, mikrohabitaty 
s voľnou hladinou 

a plávajúca vegetácia je 
vhodná na hniezdenie 
druhu(porasty Glyceria 

sp., Polygonium 
amphybium a iné), 

prípadne sú poskytnuté 
hniezdne podložky

Menej ako 50 % známych 
hniezdnych lokalít má 
vhodný vodný režim, 

mikrohabitaty s voľnou 
hladinou a plávajúca 

vegetácia je vhodná na 
hniezdenie druhu (porasty 
Glyceria sp., Polygonium 

amphybium a iné), 
prípadne sú poskytnuté 

hniezdne podložky

2.2. Potravný biotop

V blízkosti hniezdisk sú 
vhodné neznečistené 

potravné biotopy stojatých 
vôd s dostatkom vodných 
bezstavovcov a malých 

rybiek alebo obojživelníkov

V blízkosti hniezdisk 
sú viac menej 

vhodné potravné 
biotopy stojatých vôd 
s dostatkom vodných 

bezstavovcov a 
malých rybiek alebo 

obojživelníkov

Vhodné potravné biotopy 
stojatých vôd sú vzdialené 

od hniezdisk, alebo 
je na nich nedostatok 

vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 

majú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov) a hodnoty 
znečistenia sú pod limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných 
plôch majú dostatok 

potravy (vodných 
bezstavovcov a 

malých rybiek alebo 
obojživelníkov) a sú 

znečistené maximálne 
na prípustné limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 
nemajú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov) alebo sú 
znečistené nad prípustné 

limity

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Všetky pravidelné 
hniezdne lokality sú 
zabezpečené proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

80 % pravidelných 
hniezdnych lokalít je 
zabezpečených proti 

zničeniu vyrušovaním, 
a na lokalitách je v čase 

hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

Menej ako 80 % 
pravidelných hniezdnych 
lokalít je zabezpečených 

proti zničeniu 
vyrušovaním, alebo na 
lokalitách nie je v čase 
hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Žiadna aktívna hniezdna 
lokalita nie je ohrozená 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, alebo 

nedostatkom manažmentu

Menej ako 50 % 
aktívnych hniezdnych 
lokalít je ohrozených 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Viac ako 50 % 
aktívnych hniezdnych 
lokalít je ohrozených 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, alebo 

nedostatkom manažmentu

3.4. Stupeň 
ohrozenia 
potravného a 
migračného biotopu 

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 

vodných biotopov riek, 
nádrží a stojatých vôd má 

klesajúcu tendenciu

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 

vodných biotopov riek, 
nádrží a stojatých vôd je 

stabilný

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
alebo trend znečistenia 
vodných biotopov riek, 

nádrží a stojatých vôd má 
stúpajúcu tendenciu

* Oblasti hniezdenia: rybničná sústava Iňačovce a močiare Medzibodrožia, prípadne iné oblasti.
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčiť vstup a výkon práva rybárstva na hniezdnych lokalitách a akékoľvek vyrušovanie v blízkosti hniezdnych 

kolónií od 1.4. do 15.8. príslušného kalendárneho roka.
- zabezpečiť pravidelný manažment hniezdnych biotopov na hniezdnych lokalitách čoríka bahenného
- vytvárať umelé hniezdne príležitosti (hniezdne podložky) na vhodných močiaroch s plávajúcou vegetáciou 

a zabezpečeným vodným režimom
- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách čoríka 

bahenného
- zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie) a úpravám litorálnej vegetácie 

(kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, spásanie a pod.)
- vylúčiť aplikáciu chemických látok v blízkosti vodných a mokraďových biotopov a vylúčiť aplikáciu chemických 
hnojív a pesticídov blízkostí mokradí a v porastoch trsti a pálky

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme početnosť hniezdnych kolónií. Hniezdnu úspešnosť 
zisťujeme pozorovaním tak, aby nedošlo k nadmernému vyrušovaniu. Vyhľadávame nové potenciálne vhodné 
hniezdne lokality na základe správ alebo informácií miestnych znalcov.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: čorík čierny / rybár čierny (Chlidonias niger)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Lariformes (čajkotvaré)
Čeľaď: Sternidae (rybárovité)
Rod: Chlidonias (čorík/rybár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Holarktický typ rozšírenia, od Severnej Ameriky cez Európu až po rieku Jenisej v ázijskej časti 
Ruska. V Európe hniezdi od Biskajského zálivu po Fínsko a Rusko na severe a Pyrenejský polostrov na juhu. 
Najpočetnejšie populácie sú v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Poľsku, v Pobaltských štátoch, v Rumunsku 
a Holandsku. Európska populácia zimuje na pobrežiach v západnej a južnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: V posledných 20-tich rokoch na Slovensku hniezdi len na rybníkoch a močiaroch 
Východoslovenskej roviny. Hlavnými hniezdnymi lokalitami sú rybničná sústava Iňačovce a močiare 
Medzibodrožia. Počas migrácie sa vyskytuje takmer na všetkých stojatých vodách Slovenska. Na jar je možné 
pozorovať kŕdle od desiatok, stoviek (napríklad oblasť Senné) až do 1000 jedincov na Hrušovskej zdrži (RYBANIČ, 
unpubl.).
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku na eutrofných močiaroch alebo rybníkoch s vyvinutou plávajúcou 
vegetáciou rôznych druhov rastlín. Často hniezdi v zmiešaných kolóniách s Chlidonias hybridus alebo Ch. 
leucopterus. Migruje pozdĺž tokov riek, loví na stojatých vodách alebo priehradách.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Chlidonias niger

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. veľkosť 
populácie 
- na Slovensku

- na lokalite

Viac ako 150 hniezdnych 
párov

Viac ako 30 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

30–150 hniezdnych párov

5-30 hniezdnych párov 
v jednej kolónii

Pod 30 hniezdnych párov

Menej ako 5 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

1.2. populačný trend Trend populácie rastie 
o viac ako 50 %

Trend populácie je 
stabilný (±10 %) až 

mierne stúpa (10–50 %)

Trend populácie je 
klesajúci (viac ako 10 %)

1.3. veľkosť areálu
Existuje 5 a viac 

pravidelných hniezdnych 
lokalít

3 – 5 pravidelných 
hniezdnych lokalít

Menej ako 3 pravidelné  
hniezdne  lokality

1.4 .areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je stabilný 
alebo počet pravidelných 
hniezdnych lokalít je 3 a 
viac a ich umiestnenie sa 

nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a sú obsadené 

menej ako 3 hniezdne 
lokality

1.5 hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je nad 1,2 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 0,6–1, 
2 vyvedených mláďat na 

hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je pod 0,6 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1.hniezdny biotop

Všetky obsadené a  
potenciálne hniezdne 
lokality v oblastiach 
hniezdenia* majú 

vhodný vodný režim, 
mikrohabitaty s voľnou 
hladinou a plávajúca 
vegetácia je vhodná 
na hniezdenie druhu, 

prípadne sú poskytnuté 
hniezdne podložky

Minimálne 50 % známych 
hniezdnych lokalít má 
vhodný vodný režim, 

mikrohabitaty s voľnou 
hladinou a plávajúca 
vegetácia je vhodná 
na hniezdenie druhu, 

prípadne sú poskytnuté 
hniezdne podložky

Menej ako 50 % známych 
hniezdnych lokalít má 
vhodný vodný režim, 

mikrohabitaty s voľnou 
hladinou a plávajúca 
vegetácia je vhodná 
na hniezdenie druhu, 

prípadne sú poskytnuté 
hniezdne podložky

2.2. potravný biotop

V blízkosti hniezdisk sú 
vhodné neznečistené 

potravné biotopy 
stojatých vôd s dostatkom 

vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov

V blízkosti hniezdisk 
sú viac menej vhodné 

potravné biotopy 
stojatých vôd s dostatkom 

vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov

Vhodné potravné biotopy 
stojatých vôd sú vzdialené 
od hniezdisk, alebo je na 
nich nedostatok vodných 
bezstavovcov a malých 

rybiek alebo obojživelníkov

2.3. biotopy dôležité 
počas migrácie

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 

majú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov) a hodnoty 
znečistenia sú pod limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 

majú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 
obojživelníkov) a sú 

znečistené maximálne na 
prípustné limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 
nemajú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov 
a malých rybiek alebo 

obojživelníkov) alebo sú 
znečistené nad prípustné 

limity

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Všetky pravidelné 
hniezdne lokality sú 
zabezpečené proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

80 % pravidelných 
hniezdnych lokalít je 
zabezpečených proti 

zničeniu vyrušovaním, 
a na lokalitách je v čase 

hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

Menej ako 80 % 
pravidelných hniezdnych 
lokalít je zabezpečených 

proti zničeniu vyrušovaním, 
alebo na lokalitách nie 
je v čase hniezdenia 

zakázaný vstup do vody 
a výkon práva rybárstva

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Žiadna aktívna hniezdna 
lokalita nie je ohrozená 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Menej ako 50 % 
aktívnych hniezdnych 
lokalít je ohrozených 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdnych lokalít je 

ohrozených zničením, 
alebo zmenou vodného 

režimu, alebo nedostatkom 
manažmentu

3.3. stupeň 
ohrozenia 
potravného a 
migračného biotopu 

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia riek 

klesajúcu tendenciu

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 

vodných biotopov riek je 
stabilný

Vodné potravné biotopy nie 
sú ohrozené nedostatkom 
potravy a trend znečistenia 
vodných biotopov riek má 

stúpajúcu tendenciu

* Oblasti hniezdenia: rybničná sústava Iňačovce a močiare Medizbodrožia, prípadne iné oblasti ak ich druh 
rekolonizuje
Prideľte váhu parametrov 0, 1, 2, 3. Váhu 0 použite najmä ak existuje o danom parametri nedostatok údajov 

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčiť vstup a výkon práva rybárstva na hniezdnych lokalitách a akékoľvek vyrušovanie v blízkosti hniezdnych 

kolónií od 1.4. –15.8. príslušného kalendárneho roka
- zabezpečiť pravidelný manažment hniezdnych biotopov na hniezdnych lokalitách čoríka čierneho - 

vytvárať umelé hniezdne príležitosti (hniezdne podložky) na vhodných močiaroch s plávajúcou vegetáciou 
a zabezpečeným vodným režimom
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- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách čoríka 
čierneho

- zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie) a úpravám litorálnej vegetácie 
(kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, spásanie a pod.)

- vylúčiť aplikáciu chemických látok v blízkosti vodných a mokraďových biotopov a vylúčiť aplikáciu chemických 
hnojív a pesticídov blízkostí mokradí a v porastoch trsti a pálky

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme početnosť hniezdnych kolónií. Hniezdnu úspešnosť 
zisťujeme pozorovaním tak, aby nedošlo k nadmernému vyrušovaniu. Vyhľadávame nové potenciálne vhodné 
hniezdne lokality na základe správ alebo informácií miestnych znalcov.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: lyžičiar biely (Platalea leucorodia)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ciconiiformes (brodivce)
Čeľaď: Threskiornithidae (ibisovité)
Rod: Platalea (lyžičiar)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Starosvetský typ, rozšírený v palearktickej orientálnej a etiópskej oblasti s roztrúseným 
areálom. V Európe hniezdi na západe v Holandsku, západnom Španielsku, Portugalsku a vo Francúzku. 
V strednej a východnej Európe je početnejší, ale stále vzácny. Najväčšie hniezdne populácie sa nachádzajú 
v Rusku, na Ukrajine a v Maďarsku. Ďalej hniezdi v Grécku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Albánsku, 
Moldavsku, Rakúsku, v Českej republike a v Srbsku. Západoeurópske populácie zimujú v západnej Afrike 
a východoeurópske v Stredomorí a východnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku hniezdi len v oblasti Senné – Iňačovce, kde po prvý krát zahniezdil 
v roku 1979. O zahniezdenie sa pokúsil opäť v roku 1984. Relatívne pravidelne začal hniezdiť v NPR Senné 
rybníky po roku 1990. V roku 1997 sa hniezdna populácia premiestnila na rybničnú sústavu Iňačovce, kde viac 
menej pravidelne hniezdila v rôznych rybníkoch do roku 2003. V roku 2004 nebolo hniezdenie kvôli vyrušovaniu 
hniezdiacich vtákov streľbou na rybníkoch zaznamenané. Výskyty nehniezdiacich vtákov boli sporadicky 
zaznamenané na ďalších lokalitách na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Hlavné biotopy výskytu: V našich podmienkach obsadzujú predovšetkým rybníky a plytké močiare s vhodnou 
potravnou bázou vodných bezstavovcov a rýb. Na Slovensku druh hniezdi v porastoch pálky, trste alebo v 
krovinách na miestach bez vyrušovania a zabezpečených pred predátormi, v iných častiach areálu je známe aj 
hniezdenie na stromoch.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA, W2, 
E, CITES II

2. Definovanie stavu: Platalea leucorodia

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1 Veľkosť 
populácie 

- na 
Slovensku

- na lokalite

Na Slovensku je nad 50 
hniezdnych párov

Na lokalite hniezdi nad 15 
párov

Na Slovensku je 30-50 
hniezdnych párov

Na lokalite hniezdi 5-15 
párov

Na Slovensku je 0–30 
hniezdnych párov

Na lokalite hniezdi 
osamotene 1-5 párov

1.2. Populačný trend Trend populácie stúpa (o 
viac ako 20 %)

Trend populácie je 
stabilný (+ /- 20 %)

Trend populácie klesá (o 
viac ako 20 %)

1.3. Veľkosť areálu Existuje 3 a viac 
hniezdnych lokalít

Existuje 2-3 hniezdne 
lokality

Existuje iba jedna 
hniezdna lokalita

1.4. Areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je stabilný 
alebo počet hniezdnych 
lokalít je väčší ako 1 ich 
umiestnenie sa nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a je obsadená 
len 1 hniezdna lokalita 

alebo druh prestal hniezdiť

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je viac ako 2,2 
mláďaťa na hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 1,5 až 
2,2 mláďaťa na hniezdiaci 

pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je menej ako 

1,5 mláďaťa na hniezdiaci 
pár
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Hniezdny biotop na 
lokalitách je úmerný počtu 
hniezdiacich párov, nie je 
hospodársky využívaný, 

je zložený z porastov 
pálky, trste alebo 

krovín, bez vyrušovania 
a zabezpečený pred 

predátormi.

Hniezdny biotop na 
lokalitách je úmerný počtu 

hniezdiacich párov, je 
obmedzene hospodársky 

využívaný, je zložený 
z porastov pálky, trste 
alebo krovín, vyskytuje 

sa občasné vyrušovanie, 
ale je zabezpečený pred 

predátormi.

Hniezdny biotop na 
lokalitách nie je úmerný 
počtu hniezdnych párov 
alebo je hospodársky 

využívaný alebo je zložený 
z iných porastov ako pálka, 

trsť alebo krovie alebo 
je prítomné vyrušovanie 

alebo nie je zabezpečený 
pred predátormi.

2.2. Potravný biotop

Neznečistené močiare 
alebo rybníky s plytkou 

vodou, bohaté na 
vodné bezstavovce, 

obojživelníky a menšie 
ryby sa nachádzajú 
v bezprostrednom 

okolí hniezdisk, nie sú 
vyrušované

Neznečistené močiare 
alebo rybníky s plytkou 
vodou, s výskytom na 

vodných bezstavovcov, 
obojživelníkov a menších 
rýb sa nachádzajú v okolí 
hniezdisk, vyrušovanie nie 

je závažné

Močiare alebo rybníky 
s plytkou vodou sa 

nachádzajú v širšom 
okolí hniezdisk, alebo sú 
znečistené, alebo výskyt 
vodných bezstavovcov, 

obojživelníkov a menších 
rýb je obmedzený, 

alebo sa dostupnosť 
potravy mení v súvislosti 

s využívaním lokalít

2.3. Biotopy dôležité 
počas pohniezdnej 
translokácie

V blízkosti hniezdisk (do 
5 km) sa nachádzajú 

vhodné potravné biotopy 
s plytkou vodou, bohaté 
na vodné bezstavovce 
a ryby, bez vyrušovania

V širšom okolí hniezdisk 
(ďalej ako 5 km) sa 
nachádzajú vhodné 

potravné biotopy s plytkou 
vodou, bohaté na vodné 

bezstavovce a ryby, 
alebo sú lokality občas 

vyrušované

V blízkosti hniezdisk 
sa nachádzajú vhodné 

potravné biotopy s plytkou 
vodou, mokrade sú 
chudobné na vodné 

bezstavovce a ryby alebo 
sú lokality vyrušované

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Druh nie je na hniezdnych 
a potravných lokalitách 
vôbec  prenasledovaný, 
nie je rušený žiadnou 

činnosťou

Druh nie je na hniezdnych 
a potravných lokalitách 
vôbec prenasledovaný, 
nie je pravdepodobná 
možnosť nelegálneho 

strieľania na druh, druh je 
minimálne rušený

Druh je na hniezdnych 
a potravných lokalitách 

prenasledovaný, alebo je 
pravdepodobná možnosť 
nelegálneho strieľania na 
druh, alebo je druh rušený 
počas hniezdenia a zberu 

potravy

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Hniezdny biotop nie je 
hospodársky využívaný, 

jeho rozloha je stála alebo 
rastie, a nie je ničený 
alebo odstraňovaný

Hniezdny biotop je tak 
hospodársky využívaný, 

že to nevplýva na 
jeho kvalitu a kvantitu 
jeho rozloha je stála, 
a nie je ničený alebo 

odstraňovaný

Hniezdny biotop je tak 
hospodársky využívaný, 

že to vplýva na jeho kvalitu 
a kvantitu, alebo jeho 

rozloha je zmenšuje, alebo  
je ničený a odstraňovaný

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného biotopu 
a biotopu dôležitého 
počas pohniezdnej 
translokácie 

Vhodné potravné 
biotopy nie sú ohrozené 
ničením, pozmenením, 

zmenou vodného 
režimu, znečistením ani 

vyrušovaním

Niektoré potravné biotopy 
sú mierne ohrozené 

ničením, pozmenením, 
znečistením alebo 

zmenou vodného režimu, 
ale existujú náhradné 

potravné vhodné

Vhodné potravné 
biotopy sú ohrozené 

ničením, pozmenením, 
zmenou vodného režimu, 

znečistením alebo 
vyrušovaním

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zamedziť akémukoľvek vyrušovaniu lyžičiarov bielych počas hniezdenia najmä v hniezdnych kolóniách od 1.4. 

do 15.8. príslušného kalendárneho roka
- udržovať hrádze a výšku vodnej hladiny počas hniezdneho obdobia na rybníkoch a mokradiach, ktoré sú 

hniezdnymi lokalitami lyžičiara bieleho
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- zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie) a úpravám litorálnej vegetácie 
(kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, spásanie a pod.)

- v chovných rybníkoch ponechať minimálne 20 % porastov trsti a pálky ako hniezdny biotop lyžičiara bieleho
- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách 

lyžičiara bieleho
- vylúčiť aplikáciu chemických hnojív a pesticídov v mokraďových a vodných biotopoch a na vlhkých lúkach
- udržovať hrádze a výšku vodnej hladiny na potravných lokalitách lyžičiara bieleho
- kontrolovať kvalitu vody napúšťanej do potravných lokalít lyžičiara

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme početnosť hniezdnych kolónií. Hniezdnu úspešnosť 
zisťujeme na vzorkách hniezd, tak aby nedošlo k nadmernému vyrušovaniu. Vyhľadávame nové potenciálne 
hniezdne lokality na základe správ alebo informácií miestnych znalcov.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič Oponoval: Alžbeta Darolová

Názov druhu: šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Charadriiformes (kulíkotvaré)
Čeľaď: Recurvirostridae (šabliarkovité)
Rod: Recurvirostra (šabliarka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Turkestansko-mediteránny typ rozšírenia. Obýva južnú a západnú Palearktídu a Etiópsku 
oblasť. V Európe je rozšírená od južného Švédska po Španielsko a od Británie po južnú časť Ruska. Ťažisko 
európskej populácie je v západnej Európe. Najväčšie populácie sú v Holandsku, Španielsku, Nemecku, Dánsku, 
Rusku a Francúzsku. Z okolitých krajín hniezdi na Ukrajine, v Čechách, v Rakúsku a v Maďarsku (BIRDLIFE/
EBCC, 2000). Európska populácia zimuje na východnom pobreží Atlantiku od Britských ostrovov po Ghanu, 
v údolí Nílu a v tropickej a južnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku druh hniezdi len v rámci oblasti Senné (na rybníkoch a podmáčaných 
poliach) a v 90-tych rokoch niekoľkokrát zahniezdil v oblasti stavieb vodného diela Gabčíkovo. Mimo oblastí 
hniezdenia sa vyskytuje menej. Pravidelný výskyt bol v posledných rokoch zaznamenaný na Hrušovskej zdrži.
Hlavné biotopy výskytu: V celom areáli sa vyskytuje najmä na morských pobrežiach, na slaniskách 
a v lagúnach. V Holandsku sa rozširuje na zamokrenú poľnohospodársku pôdu. Na Slovensku sa vyskytuje na 
vypustených rybníkoch alebo vodných plochách s plytčinami, prípadne na podmáčaných poliach. K odchovu 
mláďat potrebuje vhodné potravné biotopy s plytkou vodou, dostatkom vodných bezstavovcov a úkrytov pre 
mláďatá.
Status ohrozenosti druhu: EN:B1
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, E
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2. Definovanie stavu: Recurvirostra avosetta

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie
- na Slovensku

- na lokalite

Viac ako 10 hniezdnych 
párov

Viac ako 5 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

1–10 hniezdnych párov

2-5 hniezdnych párov 
v jednej kolónii

Len 1 pár, alebo 
neúspešný pokus 

o zahniezdenie, alebo 
prítomnosť dospelých 
jedincov na hniezdnej 
lokalite*, ale vhodné 

hniezdne biotopy chýbajú.
Zahniezdenie 1 

hniezdneho páru

1.2. Populačný trend Trend populácie rastie 
o viac ako 50 %

Trend populácie je 
stabilný (±10 %) až 

mierne stúpa (10–50 %)

Trend populácie je 
klesajúci (viac ako 10 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 3 pravidelné 
hniezdne lokality

2–3 pravidelné hniezdne 
lokality

1 pravidelná alebo 
nepravidelná hniezdna 

lokalita

1.4. Areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je 
stabilný alebo počet 

pravidelných hniezdnych 
lokalít je 2 a viac a ich 

umiestnenie sa nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a je obsadená 1 

hniezdna lokalita

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je nad 1,2 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 0,7–
1,2 vyvedených mláďat 

na hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je pod 0,7 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Všetky obsadené a 
potenciálne hniezdne 
lokality majú vhodný 

vodný režim, sú na nich 
k dispozícii prirodzené 
alebo umelé hniezdne 

ostrovčeky

Minimálne 50 % 
známych hniezdnych 

lokalít má vhodný 
vodný režim, sú na nich 
k dispozícii prirodzené 
alebo umelé hniezdne 

ostrovčeky

Menej ako 50 % známych 
hniezdnych lokalít má 

vhodný vodný režim, sú na 
nich k dispozícii prirodzené 

alebo umelé hniezdne 
ostrovčeky

2.2. Potravný biotop

V blízkosti hniezdisk sú 
vhodné neznečistené 

potravné biotopy 
stojatých vôd s plytčinami 

a prirodzenými brehmi 
s dostatkom vodných 
bezstavovcov (najmä 

Polychaeta, Crustacea, 
Insecta a Mollusca) v 
pobrežnej zóne a na 

plytčinách.

Vhodné biotopy na 
výchovu mláďat (plytčiny, 
potrava, úkryt) sú do 50 m 

od hniezdiska

V blízkosti hniezdisk 
sú viac menej vhodné 

potravné biotopy 
stojatých vôd s plytčinami 

a prirodzenými brehmi 
s dostatkom vodných 
bezstavovcov (najmä 

Polychaeta, Crustacea, 
Insecta a Mollusca) v 
pobrežnej zóne a na 

plytčinách.

Vhodné biotopy na 
výchovu mláďat (plytčiny, 
potrava, úkryt) sú 50–100 

m od hniezdiska

Vhodné potravné 
biotopy stojatých vôd sú 
vzdialené od hniezdisk, 
alebo chýbajú plytčiny 

a prirodzené brehy, alebo 
je na nich nedostatok 

vodných bezstavovcov 
(najmä Polychaeta, 

Crustacea, Insecta a 
Mollusca) v pobrežnej 
zóne a na plytčinách.

Vhodné biotopy na 
výchovu mláďat (plytčiny, 
potrava, úkryt) sú viac ako 
100 m od hniezdiska alebo 

chýbajú

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 

majú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov) 
a hodnoty znečistenia sú 

pod limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných 
plôch majú dostatok 

potravy (vodných 
bezstavovcov) a sú 

znečistené maximálne na 
prípustné limity

Vodné biotopy riek 
a okolitých vodných plôch 
nemajú dostatok potravy 
(vodných bezstavovcov) 
alebo sú znečistené nad 

prípustné limity

Kniha 1.indb   686Kniha 1.indb   686 6. 5. 2005   16:54:536. 5. 2005   16:54:53



687

Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Všetky pravidelné 
hniezdne lokality sú 

zabezpečené proti zničeniu 
vyrušovaním, na lokalitách 

je v čase hniezdenia 
zakázaný vstup do vody 
a výkon práva rybárstva

80 % pravidelných 
hniezdnych lokalít je 
zabezpečených proti 

zničeniu vyrušovaním a 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 
vstup do vody a výkon 

práva rybárstva

Menej ako 80 % 
pravidelných hniezdnych 
lokalít je zabezpečených 

proti zničeniu 
vyrušovaním, alebo na 
lokalitách nie je v čase 

hniezdenia zakázaný vstup 
do vody a výkon práva 

rybárstva

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Žiadna aktívna hniezdna 
lokalita nie je ohrozená 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, alebo 

nedostatkom manažmentu

Menej ako 50 % 
aktívnych hniezdnych 
lokalít je ohrozených 

zničením, alebo zmenou 
vodného režimu, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdnych lokalít je 

ohrozených zničením, 
alebo zmenou vodného 

režimu, alebo nedostatkom 
manažmentu

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného a 
migračného biotopu 

Vodné potravné biotopy nie 
sú ohrozené nedostatkom 
potravy a trend znečistenia 
vodných biotopov nádrží 

a stojatých vôd má 
klesajúcu tendenciu

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 
vodných biotopov 

nádrží a stojatých vôd je 
stabilný

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
alebo trend znečistenia 
vodných biotopov nádrží 

a stojatých vôd má 
stúpajúcu tendenciu

* Hniezdna lokalita: lokalita kde druh v minulosti hniezdil, alebo sa pokúšal o zahniezdenie (v súčasnosti len 
rybničná sústava Iňačovce) 

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčiť vstup a výkon práva rybárstva na hniezdnych lokalitách a akékoľvek vyrušovanie v blízkosti hniezdnych 

kolónií od 1.4. do 15.8. príslušného kalendárneho roka
- vytvárať umelé hniezdne príležitosti (hniezdne ostrovy, zaplavovanie lokalít) na vhodných rybníkoch a 

močiaroch so zabezpečeným vodným režimom
- zabezpečiť pravidelný manažment hniezdnych biotopov (údržba hniezdnych ostrovov, manipulácia s vodnou 

hladinou) na hniezdnych lokalitách šabliarky modronohej
- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách 

šabliarky modronohej
- na hniezdnych lokalitách šabliarky modronohej zamedziť kolísaniu vodnej hladiny v čase hniezdenia o viac 

ako 20 cm
- v prípade výrazného tlaku predátorov na hniezdiskách (čajky, líšky, túlavé psy a pod.) je potrebné prijať vhodné 

opatrenia na ochranu kolónií
- zamedziť likvidácii mokraďových biotopov (odvodňovanie, zasypávanie) a úpravám litorálnej vegetácie 

(vypaľovanie, chemické ošetrovanie, vyhŕňanie, a pod.)
- vylúčiť aplikáciu chemických látok v blízkosti vodných a mokraďových biotopov na hniezdiskách šabliarky 
modronohej a vylúčiť aplikáciu chemických hnojív a pesticídov blízkostí mokradí a v porastoch trsti a pálky

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme vtáky v hniezdnom období a vyhľadávame hniezdne 
kolónie. Zisťujeme ich početnosť. Hniezdnu úspešnosť zisťujeme pozorovaním tak, aby nedošlo k nadmernému 
vyrušovaniu. Vyhľadávame a kontrolujeme nové potenciálne vhodné hniezdne lokality na základe správ alebo 
informácií miestnych znalcov.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového  zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikamizloženia a dostupnosti potravy na 
loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: rybár riečny (Sterna hirundo)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Lariformes (čajkotvaré)
Čeľaď: Sternidae (rybárovité)
Rod: Sterna (rybár)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Holarktický druh rozšírenia. Hniezdi približne medzi 30° s. š. a polárnym kruhom. Obýva 
vnútrozemia aj na morské pobrežia. Zimuje na južnej pologuli. Európska populácia zimuje na pobrežiach 
v južnej Afrike.
 - rozšírenie na Slovensku: Toky väčších riek na Slovenku (Dunaj, Váh, Orava, Poprad) a ich priehradné nádrže, 
vyskytuje sa aj na štrkoviskách a rybníkoch. V súčasnosti je na Slovensku 6 pravidelných hniezdísk (Hrušovská 
zdrž, Dubnické štrkovisko, Sĺňava, Oravská priehrada, Liptovská Mara, štrkovisko pri Adamove) a väčší počet 
lokalít, kde druh zahniezdil ojedinele alebo iba 1 pár. Pravidelne migruje údoliami tokov Slovenska.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi na tokoch riek a ich (v súčasnosti hlavne umelých) ostrovoch, na štrkoviskách 
a rybníkoch. Často hniezdi v zmiešaných kolóniách s Larus ridibundus, hniezdna úspešnosť je však vtedy veľmi 
nízka. Migrácia: toky riek, mokrade, vodné plochy.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Sterna hirundo

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie

- na 
Slovensku

- na lokalite

Viac ako 600 hniezdnych 
párov

Viac ako 30 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

300–600 hniezdnych 
párov

5-30 hniezdnych párov 
v jednej kolónii

Pod 300 hniezdnych párov

Menej ako 5 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

1.2. Populačný trend Trend populácie rastie 
o viac ako 50 %

Trend populácie je 
stabilný (0-20 %) až 

mierne stúpa (30–50 %)

Trend populácie je 
klesajúci (viac ako 20 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 9 pravidelných 
hniezdnych kolónií

4–8 pravidelných 
hniezdnych kolónií

Menej ako 3 pravidelné 
hniezdne kolónie

1.4. Areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je 
stabilný alebo počet 

pravidelných hniezdnych 
lokalít je 6 a viac a ich 

umiestnenie sa nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a je obsadených 
menej ako 6 hniezdnych 

lokalít

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je nad 1,6 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 0,8–
1,5 vyvedených mláďat 

na hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je pod 0,8 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Všetky obsadené a  
potenciálne hniezdne 

ostrovy sú vhodne 
manažované, sú pokryté 
štrkovým alebo hlinitým 

podkladom a nízkou 
vegetáciou

Minimálne 50 % 
hniezdnych ostrovov je 
vhodne manažovaných, 

sú pokryté štrkovým 
alebo hlinitým podkladom 

a nízkou vegetáciou

Menej ako 50 % 
hniezdnych ostrovov je 
vhodne manažovaných, 
nie sú pokryté štrkovým 

alebo hlinitým podkladom 
a nízkou vegetáciou

2.2. Potravný biotop

V blízkosti hniezdisk sú 
vhodné neznečistené 

potravné biotopy 
stojatých aj tečúcich vôd 

s dostatkom malých rybiek

V blízkosti hniezdisk 
sú viac menej vhodné 

potravné biotopy 
stojatých aj tečúcich 

vôd s dostatkom malých 
rybiek

Vhodné potravné biotopy 
stojatých aj tečúcich vôd 

sú vzdialené od hniezdisk 
(nad 5 km), alebo je na 
nich nedostatok malých 

rybiek

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Vodné biotopy riek sú 
znečistené pod prípustné 

limity

Vodné biotopy riek nie sú 
znečistené nad prípustné 

limity

Vodné biotopy riek sú 
znečistené nad prípustné 

limity

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Všetky pravidelné 
hniezdne kolónie sú 
zabezpečené proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 

vstup na ostrovy

80 % pravidelných 
hniezdnych kolónií je 
zabezpečených proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 

vstup na ostrovy

Menej ako 80 % 
pravidelných hniezdnych 
kolónií je zabezpečených 

proti zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 

hniezdenia zakázaný vstup 
na ostrovy

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Žiadny aktívny hniezdny 
ostrovov nie je ohrozený 

zničením, alebo 
nedostatkom manažmentu

Menej ako 50 % 
aktívnych hniezdnych 

ostrovov je ohrozených 
zničením, alebo 

nedostatkom 
manažmentu

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdnych ostrovov je 
ohrozených zničením, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
potravného a 
migračného biotopu 

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia riek má 

klesajúcu tendenciu

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 

vodných biotopov riek je 
stabilný

Vodné potravné biotopy 
sú ohrozené nedostatkom 
potravy a trend znečistenia 
vodných biotopov riek má 

stúpajúcu tendenciu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčiť vstup na hniezdne ostrovy a akékoľvek vyrušovanie v blízkosti hniezdnych kolónií od 1.4. do 1.8. 

príslušného kalendárneho roka
- zabezpečiť pravidelný manažment hniezdnych biotopov na hniezdnych ostrovoch rybára riečneho
- vytvárať umelé hniezdne ostrovy na vhodných vodných plochách v blízkosti riek
- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách rybára 

riečneho
- kontrolovať a zabezpečovať dostatočnú kvalitu vody na potravných lokalitách rybára riečneho

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme početnosť hniezdnych kolónií. Hniezdnu úspešnosť 
zisťujeme na vzorkách hniezd, tak aby nedošlo k nadmernému vyrušovaniu. Vyhľadávame nové potenciálne 
hniezdne lokality na základe správ alebo informácií miestnych znalcov.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič Oponoval: Alžbeta Darolová
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Lariformes (čajkotvaré)
Čeľaď: Laridae (čajkovité)
Rod: Larus (čajka)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Sarmatský typ rozšírenia v južnej Palearktíde. Hlavné hniezdiská (95 % populácie) sa 
nachádzajú na pobreží Azovského a Čierneho mora. Okolo roku 1950 začala expanzia druhu na západ. 
Hniezdiská v západnej Európe sú koncentrované v Belgicku a Holandsku. Väčšina vtákov zimuje na pobreží 
Čierneho a Stredozemného mora a pozdĺž atlantického pobrežia v severozápadnej Európe. Z okolitých krajín 
hniezdi v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku a na Ukrajine.
- rozšírenie na Slovensku: Druh v súčasnosti pravidelne hniezdi na 2 lokalitách (Hrušovská zdrž, Sĺňava) 
a okrem toho ojedinelo zahniezdil na ďalších 2 lokalitách (rybníky pri Iňačovciach, Adamovské štrkovisko). 
Počas migrácie sa u nás vyskytuje najmä v okolí veľkých vodných plôch západného, stredného a východného 
Slovenska. Zimovanie nie je známe.
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi na ostrovoch na vodných nádržiach a rybníkoch s nízkou jemnou vegetáciou 
tráv, alebo štrkovo- kamenným podkladom menej často vo vysokej vegetácii. Počas migrácie bol druh 
zaznamenaný na tokoch väčších riek a vodných plochách.
Status ohrozenosti druhu: LR:cd
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Larus melanocephalus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – A –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie
- na Slovensku

- na lokalite

Viac ako 70 hniezdnych 
párov

Viac ako 30 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

50–70 hniezdnych párov

5-30 hniezdnych párov 
v jednej kolónii

Menej ako 50 hniezdnych 
párov

Menej ako 5 hniezdnych 
párov v jednej kolónii

1.2. Populačný trend Trend populácie rastie 
o viac ako 50 %

Trend populácie je stabilný 
(±10 %) až mierne stúpa 

(10–50 %)

Trend populácie je klesajúci 
(o viac ako 10 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 6 pravidelných 
hniezdnych kolónií

3–5 pravidelných 
hniezdnych kolónií

Menej ako 3 pravidelné 
hniezdne kolónie

1.4. Areálový trend
Hniezdny areál sa 

zväčšuje a hniezdne 
lokality pribúdajú

Hniezdny areál je stabilný 
alebo počet pravidelných 
hniezdnych lokalít je 2 a 
viac a ich umiestnenie sa 

nemení

Hniezdny areál sa 
zmenšuje a sú obsadené 

menej ako 2 hniezdne 
lokality

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je nad 1,6 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je medzi 0,9–1, 
5 vyvedených mláďat na 

hniezdiaci pár

Priemerná hniezdna 
úspešnosť je pod 0,8 

vyvedených mláďat na 
hniezdiaci pár
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Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov

10

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – A –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Všetky obsadené 
a potenciálne hniezdne 

ostrovy sú vhodne 
manažované, sú pokryté 

porastom tráv alebo 
štrkovým podkladom 
a nízkou vegetáciou

Minimálne 50 % 
hniezdnych ostrovov je 
vhodne manažovaných, 

pokryté porastom 
tráv alebo štrkovým 
podkladom a nízkou 

vegetáciou

Menej ako 50 % 
hniezdnych ostrovov je 

vhodne manažovaných, nie 
sú pokryté porastom tráv 

alebo štrkovým podkladom 
a nízkou vegetáciou

2.2. Potravný biotop

V blízkosti hniezdisk sú 
vhodné potravné biotopy 

s dostatkom potravy 
(rybky, bezstavovce) na 
súši aj na stojatých aj 

tečúcich vodách

V blízkosti hniezdisk 
sú viac menej vhodné 

potravné biotopy 
s dostatkom potravy 

(rybky, bezstavovce) na 
súši aj na stojatých aj 

tečúcich vodách

Vhodné potravné biotopy 
s výskytom potravy (rybky, 

bezstavovce) na súši aj 
na stojatých aj tečúcich 
vodách sú vzdialené od 
hniezdisk (nad 5 km), 

alebo je na nich nedostatok 
vhodnej potravy

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Vodné biotopy riek sú 
znečistené pod prípustné 

limity

Vodné biotopy riek nie sú 
znečistené nad prípustné 

limity

Vodné biotopy riek sú 
znečistené nad prípustné 

limity

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Všetky pravidelné 
hniezdne kolónie sú 
zabezpečené proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 

vstup na ostrovy

80 % pravidelných 
hniezdnych kolónií je 
zabezpečených proti 

zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 
hniezdenia zakázaný 

vstup na ostrovy

Menej ako 80 % 
pravidelných hniezdnych 
kolónií je zabezpečených 

proti zničeniu vyrušovaním, 
na lokalitách je v čase 

hniezdenia zakázaný vstup 
na ostrovy

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Žiadny aktívny 
hniezdny ostrovov nie 
je ohrozený zničením, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Menej ako 50 % aktívnych 
hniezdnych ostrovov je 
ohrozených zničením, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

Viac ako 50 % aktívnych 
hniezdnych ostrovov je 
ohrozených zničením, 

alebo nedostatkom 
manažmentu

3.4. Stupeň 
ohrozenia 
potravného a 
migračného biotopu 

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia riek 
má klesajúcu tendenciu

Vodné potravné biotopy 
nie sú ohrozené 

nedostatkom potravy 
a trend znečistenia 

vodných biotopov riek je 
stabilný

Vodné potravné biotopy nie 
sú ohrozené nedostatkom 
potravy a trend znečistenia 
vodných biotopov riek má 

stúpajúcu tendenciu

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- vylúčiť vstup na hniezdne ostrovy a akékoľvek vyrušovanie v blízkosti hniezdnych kolónií čajky čiernohlavej od 

1.4. do 15.8. príslušného kalendárneho roka
- zabezpečiť pravidelný manažment hniezdnych biotopov na hniezdnych ostrovoch čajky čiernohlavej 

s ponechaním hlinitého alebo štrkového podkladu a s porastom tráv a ostrovčekovito aj vyšších bylín
- vytvárať umelé hniezdne ostrovy na vhodných vodných plochách
- kontrolovať dodržiavanie ochranných podmienok územnej, druhovej a biotopovej ochrany na lokalitách čajky 

čiernohlavej

4. Monitoring:
Populácia: Na známych hniezdnych lokalitách monitorujeme početnosť hniezdnych kolónií. Hniezdnu úspešnosť 
zisťujeme tak, aby nedošlo k nadmernému vyrušovaniu. Vyhľadávame nové potenciálne hniezdne lokality na 
základe správ alebo iných informácií.
Biotop: Zisťujeme kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hniezdneho a potravného biotopu vrátane 
druhového zloženia a dostupnosti potravy na loviskách druhu.
Ohrozenia: Sledujeme zmeny a potenciálne ohrozenia vhodnými technikami.

Spracoval: Rastislav Rybanič, Ján Svetlík Oponoval: Alžbeta Darolová
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Názov druhu: skaliar pestrý (Monticola saxatilis)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Passeriformes (spevavce/vrabcotvaré)
Čeľaď: Turdidae (drozdovité)
Rod: Monticola (skaliar)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s paleoxeromontánnym typom rozšírenia. Viac-menej súvislý európsky areál siaha od 
Portugalska cez Alpy, Apeniny, Sicíliu, Karpaty a Balkán až do Grécka v nadmorských výškach od 150 do 
3000 m n. m. (SCHMIDT & FARKAS, 1988, BRICHETTI & FASOLA, 1990). V 19. storočí bol v Európe viac rozšírený, 
no zo Švajčiarska a Nemecka sa lokálne populácie celkom vytratili a silno ustúpil aj v Čechách, na Slovensku 
a v Poľsku (HUDEC et al. 1983), najmä v období rokov 1970–1990. Európske populácie zimujú v Afrike od 
severnej Nigérie a Kamerunu po severnú Zambiu.
- rozšírenie a početnosť a Slovensku: Vyskytuje sa rozptýlene a málopočetne (niekedy len jednotlivé páry) 
v hornatej časti územia od pahorkatín (Burda, 120 m n. m. – KRUIS & RANDÍK in ŠŤASTNÝ, RANDÍK & HUDEC 1987) po 
veľhornatiny (Tatry) do 1 900 – 2 000 m n. m. (MOŠANSKÝ 1974, PIKULA, 1962). Hniezdi v takmer všetkých krasových 
pohoriach, nechýba však ani na neovulkanitoch (andezity vo Vihorlate). Početnosť bola ešte v 60-tych rokoch na 
dobrej úrovni, no zvlášť v 70-tych rokoch drasticky poklesla a druh z mnohých miest úplne vymizol. K vzostupu 
došlo až v posledných rokoch, ale na viaceré hniezdiská sa dodnes nevrátil (napr. kameňolomy a zárezy ciest 
v údolí Hornádu od Košíc po priehradu Ružín a kameňolomy v Košickej kotline – DANKO unpubl.).
Hlavné biotopy výskytu: Suchšie otvorené skalnaté stráne, často škrapovité, s plôškami nízkej bylinovej 
vegetácie a solitérmi i skupinkami krov a nízkych stromov (dôležité mikrostanovištia pri love potravy a speve). 
Mimo krasových oblastí predovšetkým v opustených väčších kameňolomoch, nad hornou hranicou lesa na 
južne orientovaných skalnatých úbočiach a strmých lavíniskách len so sporou vegetáciou bylín a nízkych 
kríkov. Na niektorých lokalitách hniezdi úspešne, hoci skalný biotop tvorí len niekoľko neveľkých skál na ploche 
0,01–0,02 km2 alebo malý kameňolom či skalná stienka zárezu cesty.
Status ohrozenosti druhu: CR
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2

2. Definovanie stavu: Monticola saxatilis

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

Spolu >50 hniezdnych 
párov

Spolu 30–50 hniezdnych 
párov

Spolu <30 hniezdnych 
párov

1.2. Populačný 
trend

Progresívny, súhrn 
lokálnych populácií stúpa 

o viac ako 20 %

Stabilný na úrovni 
prirodzenej fluktuácie so 

zmenami +20 %
Klesá o viac ako 20 %

1.3. Areálový trend
Areál sa zväčšuje o viac 
ako 10 % (i vo väčšine 

susedných krajín)

Areál je stabilný, mierne 
zmeny v rozsahu +10 %

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 % (i vo väčšine 

susedných krajín)
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Skalné biotopy nad 
hornou hranicou lesa 

takmer nerušené ľuďmi, 
suchšie otvorené krasové 

stráne s plôškami 
nízkych bylín a solitérmi 

i skupinkami krov/nízkych 
stromov, opustené väčšie 
lomy s podobným okolím

Skalné biotopy nad 
hornou hranicou lesa 
mierne rušené ľuďmi 

(turistika, pasenie, výsadba 
drevín), opustené menšie 
lomy s vhodným okolím 

(nízkosteblové lúky 
a pasienky so solitérmi 

i skupinkami krov/ nízkych 
stromov)

Skalné biotopy nad hornou 
hranicou lesa silno rušené 
ľuďmi, činné kameňolomy 
s vhodným okolím, skalné 
stienky v zárezoch málo 

používaných ciest

2.2. Potravný 
biotop

Lúky, pasienky a ekotony 
skál bez aplikácie 

agrochemikálií (hnojív 
a pesticídov)

Lúky, pasienky a skalné 
ekotony s výnimočnou 

aplikáciou agrochemikálií 
(alebo slabo zarastajúce)

Lúky, pasienky a ekotony 
skál s občasnou aplikáciou 
agrochemikálií (alebo silno 

zarastajúce)

2.3. Migračný 
biotop

Väčšie skaly a škrapové 
polia, opustené 

kameňolomy

Skaly rôznej veľkosti, 
menšie škrapové polia, 

väčšie činné lomy, zárezy 
ciest

Malé skalky, malé činné 
kameňolomy, zárezy 
frekventovaných ciest

oh
ro

ze
ni

a 3.1. Populácia

Na viac ako 80 % 
hniezdisk sú v čase 

medzi 1.5.–1.7. vylúčené 
poľno-, lesohospodárske 

a turistické aktivity

Na 50–80 % hniezdisk 
sú v čase medzi 1.5.–
1.7. vylúčené poľno-
, lesohospodárske 
a turistické aktivity

Na menej ako 
50 % hniezdisk sú v čase 
medzi 1.5.–1.7. vylúčené 
poľno-, lesohospodárske 

a turistické aktivity

3.2. Biotop

Na viac ako 90 % 
lokalít neprebiehajú 

významnejšie negatívne 
zmeny

Na 75–90 % lokalít 
neprebiehajú významnejšie 

negatívne zmeny

Na menej ako 75 % 
lokalít neprebiehajú 

významnejšie negatívne 
zmeny

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- dlhodobý monitoring lokalít výskytu
- časovo, priestorovo i funkčne limitovať návštevnosť hniezdnych lokalít (vylúčiť alebo aspoň obmedziť aktivity 

v reprodukčnom období, zvlášť tie na skalách, ako horo- a skalolezectvo)
- nepovoľovať konjunkturálnu výstavbu nových horských dopravných zariadení na horské hrebene s hniezdnymi 

lokalitami a nezvyšovať tak tlak „neselektovanej“ návštevnosti
- na lokalitách i v ich blízkom okolí zabrániť tak príliš intenzívnej pastve dobytka a oviec, ako aj jej úplnému 

zanechaniu (oba extrémy totiž vedú k nepriaznivým zmenám vegetácie i k zhoršovaniu potravnej ponuky)
- na lokalitách i v ich blízkom okolí zabrániť tzv. rekonštrukciám hornej hranice lesa a podobným zalesňovacím 

akciám, nepriaznivo meniacim vegetáciu a zhoršujúcim potravnú ponuku
- v opustených, ale aj činných kameňolomoch zabezpečiť v hniezdnom období pokoj v okolí hniezd.

4. Monitoring:
Populácia: Početnosť zisťujeme metódou mapovania spievajúcich samcov, žiadúce by bolo zisťovať aj 
úspešnosť hniezdenia a príčiny strát na znáškach/mláďatách.
Biotop: Získavanie údajov z mapovania biotopov i z iných podkladov (lesné hospodárske plány, projekty 
pozemkových úprav a rekreačnej výstavby), pravidelné monitorovanie známych hniezdnych lokalít so 
zreteľom na vlastnosti vegetácie (zastúpenie solitérnych stromov, výška drevinovej vegetácie), rekreačné 
a poľnohospodárske využívanie lokality.

Spracoval: Miroslav Saniga Oponoval: Ján Topercer ml.
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Názov druhu: tetrov hoľniak / tetrov obyčajný (Tetrao tetrix)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Galliformes (kurotvaré)
Čeľaď: Tetraonidae (tetrovovité)
Rod: Tetrao (tetrov)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ rozšírenia. Areál jeho výskytu zaberá lesnú a lesostepnú zónu Európy a Ázie. 
Obýva územie od Veľkej Británie na západe cez Európu a Áziu po Lenu na východe. V Európe žijú najpočetnejšie 
populácie v Škandinávii, európskej časti Ruska, Bielorusku a v pobaltských štátoch. V strednej Európe osídľuje 
najmä talianske, rakúske a švajčiarske Alpy a Karpaty. Je to stály vták so značnou sezónnou pohyblivosťou 
v rámci jednotlivých lokalít.
- rozšírenie na Slovensku: Kotliny a pohoria severného a severovýchodného Slovenska (Vysoké Tatry, Nízke 
Tatry, Veľká a Malá Fatra, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Skorušinské a Chočské vrchy, Roháče, Oravská 
priehrada a Liptovská Mara, Spišská Magura, Levočské vrchy a Čergov), ktoré osídľuje najmä v pásmach od 
800-900 do 1 100 m n. m. a od 1 300–1 400 do 1 500 m n. m.
Hlavné biotopy výskytu: Pôvodným životným prostredím druhu sú boreálne lesy Palearktídy. Na Slovensku 
tetrovy obývajú predovšetkým rúbaniská zarastené mladými drevinami bohaté na bobuľonosné rastliny, hole 
s okrajovými stromami súvislých lesov, s kosodrevinou a rozsiahlymi porastami čučoriedok a brusníc, ďalej 
nižšie položené mokré lúky, pasienky, rašeliniská a suché vresoviská porastené krovinami a brezou, a napokon 
mladé, riedke ihličnaté a zmiešané lesíky s nízkym vzrastom stromov. V zime často navštevuje polia s oziminami 
alebo strniská.
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD1, BD2/2

2. Definovanie stavu: Tetrao tetrix

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/populačná 
hustota

Nad 500 hniezdnych 
párov 200–500 hniezdnych párov Pod 200 hniezdnych párov

1.2. Populačný trend
  – celoslovenský

 – na lokalite

Celoslovenská populácia 
stúpla o viac ako 50 %

Celoslovenská populácia 
je stabilná alebo mierne 

kolíše (0–20 %)

Celoslovenská populácia 
klesla o viac ako 20 %

Populácia na lokalite 
stúpla o viac ako 50 %

Populácia na lokalite je 
stabilná alebo mierne 

kolíše (0–20 %)

Populácia na lokalite 
klesla o viac ako 20 %

1.3. Areálový trend Areál sa rozširuje o viac 
ako 10 % Areál je stabilný Areál sa zmenšuje o viac 

ako 10 %

1.4. Veková 
a pohlavná štruktúra 
populácie
 - celoslovenská

 – na lokalite

Primeraná veková 
štruktúra mladých, 2 

až 4 ročných a starých 
kohútov (40 %-40 %-20 

%) a pomer pohlavia 
v rozmedzí 1:4–5

Primeraná veková štruktúra 
mladých, 2 až 4 ročných 

a starých kohútov (30 %-40 
%-30 %) a pomer pohlavia 

v rozmedzí 1:2–3

Primeraná veková 
štruktúra mladých, 2 až 4 
ročných a starých kohútov 

(20 %-30 %-50 %) 
a pomer pohlavia 1:1

Primeraná veková 
štruktúra mladých, 2 

až 4 ročných a starých 
kohútov (40 %-40 %-20 

%) a pomer pohlavia 
v rozmedzí 1:4–5

Primeraná veková štruktúra 
mladých, 2 až 4 ročných 

a starých kohútov (30 %-40 
%-30 %) a pomer pohlavia 

v rozmedzí 1:2–3

Primeraná veková 
štruktúra mladých, 2 až 4 
ročných a starých kohútov 

(20 %-30 %-50 %) 
a pomer pohlavia 1:1
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Husté vresové porasty, 
porasty ihličnanov 

a listnáčov (breza, jelša), 
blízkosť zachovalých 

a v jarnom období 
nerušených tokanísk

Vresové porasty, 
porasty ihličnanov 
a listnáčov (breza, 

jelša) a tokaniská menej 
narušené a vyrušované 

v jarnom období(do 20 % 
hniezdneho areálu)

Vresové porasty, porasty 
ihličnanov a listnáčov 

(breza, jelša) a tokaniská 
výrazne narušené a 
vyrušované v jarnom 

období (viac ako 30 % 
hniezdneho areálu)

2.2. Potravný biotop

Bohaté zastúpenie 
plodonosných rastlín 

(brusnica, čučoriedka, 
vres), drevín (breza, 

jelša, smrek, borovica, 
jarabina), a živočíšnej 

potravy (hmyz, 
mraveniská)

Plodonosné rastliny 
(brusnica, čučoriedka, 

vres), dreviny (breza, jelša, 
smrek, borovica, jarabina), 
a živočíšna potrava (hmyz, 

mraveniská) primerane 
zastúpené

Plodonosné rastliny 
(brusnica, čučoriedka, 
vres), dreviny (breza, 
jelša, smrek, borovica, 
jarabina), a živočíšna 

potrava (hmyz, 
mraveniská) nedostatočne 

zastúpené

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania 

Bohaté zastúpenie 
drevín (breza, jelša, 

smrek, borovica, 
jarabina) a priľahlé 

poľnohospodárske kultúry 
(oziminy, strniská po 

jačmeni a ovsi)

Dreviny (breza, jelša, 
smrek, borovica, 

jarabina) a priľahlé 
poľnohospodárske kultúry 

(oziminy, strniská po 
jačmeni a ovsi) primerane 

zastúpené

Dreviny (breza, jelša, 
smrek, borovica, 

jarabina) a priľahlé 
poľnohospodárske 

kultúry (oziminy, strniská 
po jačmeni a ovsi) 

nedostatočne zastúpené

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Druh nie je vyrušovaný 
v dôsledku prísnej 

ochrany a manažmentu 
na všetkých hniezdnych 
lokalitách a tokaniskách, 

vzťahuje sa naň dlhodobý 
zákaz lovu a regulovaný 
je aj počet potenciálnych 
predátorov na lokalitách 

(líška, jazvec, kuna, 
túlavé psy a mačky, 
diviačia zver, dravce 
a havranovité vtáky) 
s prihliadnutím na ich 

zákonnú ochranu alebo 
na základe povolených 

výnimiek (dravce možno 
chytať len do košov)

Druh nie je vyrušovaný 
v dôsledku prísnej ochrany 
a manažmentu na viac ako 

70 % hniezdnych lokalít 
a tokanísk, vzťahuje sa 

naň dlhodobý zákaz lovu, 
čiastočne regulovaný je 
aj počet potenciálnych 

predátorov na lokalitách 
(líška, jazvec, kuna, túlavé 

psy a mačky, diviačia 
zver, dravce a havranovité 
vtáky) s prihliadnutím na 

ich zákonnú ochranu alebo 
na základe povolených 

výnimiek (dravce možno 
chytať len do košov)

Druh nie je vyrušovaný 
v dôsledku prísnej ochrany 

a manažmentu na viac 
ako 50 % hniezdnych 

lokalít a tokanísk, vzťahuje 
sa naň dlhodobý zákaz 

lovu, počet potenciálnych 
predátorov na lokalitách 

(líška, jazvec, kuna, túlavé 
psy a mačky, diviačia 

zver, dravce a havranovité 
vtáky) s prihliadnutím na 

ich zákonnú ochranu alebo 
na základe povolených 

výnimiek (dravce možno 
chytať len do košov) nie je 

regulovaný

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Menej ako 10 % lokalít 
a aktívnych tokanísk je 
ohrozených zničením 

alebo nevhodným 
manažmentom

20–30 % lokalít a aktívnych 
tokanísk je ohrozených 

zničením alebo nevhodným 
manažmentom

Viac ako 40 % lokalít 
a aktívnych tokanísk je 
ohrozených zničením 

alebo nevhodným 
manažmentom

3.3. Stupeň 
ohrozenia biotopu 
počas zimovania

Menej ako 10 % lokalít 
je ohrozených zničením 

alebo nevhodným 
manažmentom

20–30 % lokalít je 
ohrozených zničením alebo 
nevhodným manažmentom

Viac ako 40 % lokalít je 
ohrozených zničením 

alebo nevhodným 
manažmentom

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- ochrana a obmedzenie, resp. usmernenie hospodárskych aktivít a rekreácie na známych lokalitách druhu
- monitorovanie početnosti, pohlavnej a vekovej štruktúry populácie
- sledovanie zdravotného stavu rozborom trusu a uhynutých vtákov
- sledovanie vplyvu negatívnych faktorov na výskyt a početnosť druhu na jednotlivých lokalitách
- fyzická ochrana druhu počas toku a hniezdenia
- likvidácia prirodzených predátorov (líška, jazvec, kuna, túlavé psy a mačky, diviačia zver,  havranovité vtáky) 
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s prihliadnutím na ich zákonnú ochranu alebo na základe povolených výnimiek
- zlepšenie potravnej ponuky výsadbou bobuľonosných a iných stromov (breza, jelša, smrek, borovica, jarabina), 

a zvyšovaním diverzity živočíšnej potravy (hmyz, mraveniská) v letnom období

4. Monitoring:
Populácia: Základom je monitorovanie početnosti, pohlavnej a vekovej štruktúry populácií druhu, prípadne 
i zdravotného stavu. Monitoring početnosti spočíva v pravidelnom sčítavaní tetrovov na jednotlivých výskytových 
lokalitách v dvoch termínoch: v jarnom období od 15. 4.do 5.5. (t.j. v čase vrcholu toku; odporúčam širší termín 
aspoň 3 týždne podľa územia) a v jesennom období od 1. do 7. novembra. Jarné sčítavanie prebieha v skorých 
ranných hodinách na tokaniskách, jesenné počas celodňovej pochôdzky v lokalite. Aby nedochádzalo ku 
skresľovaniu výsledkov sčítavania v dôsledku nepriaznivého počasia, preletov vtákov a iných faktorov, odporúča 
sa v každom určenom termíne sčítavať tetrovy minimálne 3-krát. Počas sčítavania osobitne vyhodnocujeme 
počty samcov (kohútov) a samíc (sliepok), čo je vzhľadom na výrazný pohlavný dimorfizmus u tohto druhu 
pomerne jednoduché. Stanovenie veku tetrovov (kohútov) si však už vyžaduje mať dostatočné skúsenosti 
s týmto druhom v teréne a priaznivé klimatické, svetelné, vegetačné a iné podmienky pre pozorovanie. Preto 
stanovenie vekovej štruktúry by malo byť iba orientačným kritériom pre hodnotenie stavu populácie. Sčítavanie 
tetrovov na lokalitách sa odporúča robiť v spolupráci s poľovníckymi združeniami, v revíri ktorých sa tento druh 
vyskytuje. Údaje však treba preberať kriticky.
Monitoring zdravotného stavu spočíva vo veterinárnom vyšetrení všetkých nájdených a uhynutých vtákov 
a v koprologickom vyšetrení nazbieraného trusu. Každú vzorku balíme do samostatného (papierového akého?) 
vrecka a označíme. Vzhľadom na to, že rozbor trusu je finančne náročný odporúča sa zdravotný stav populácie 
monitorovať v dvoj až trojročných intervaloch.
Biotop: Stav biotopu zisťujeme kontrolou lokalít vo vegetačnom a zimnom období. Sledujeme najmä druhové 
zastúpenie a vek drevinnej a bylinnej vegetácie s ohľadom na plodonosné rastliny (brusnica, čučoriedka, 
vres) a dreviny (breza, jelša, smrek, borovica, jarabina) a zastúpenie živočíšnej potravy v hniezdnom období 
(hmyz, mraveniská). Súčasne sledujeme i stupeň a kvalitu hospodárenia na lokalite alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti.
Stupeň ohrozenia: Zisťujú sa rozdiely v početnosti a v plošnom rozšírení druhu, hodnoty znečistenia ako 
i charakter hospodárenia.

Spracoval: Alfréd Trnka Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: hlucháň obyčajný / tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Galliformes (kurotvaré)
Čeľaď: Tetraonidae (hlucháňovité)
Rod: Tetrao (hlucháň/tetrov)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh s palearktickým typom rozšírenia. Obýva pásmo ihličnatých lesov od západnej Európy 
na východ po hornú Lenu a okolie Bajkalu, na juh po Kantábrijské pohoria a Pyreneje, Alpy, pohoria Balkánu 
a Karpaty. V Rusku sa vyskytuje približne po 52° s.š. a cez južný Ural až do okolia Bajkalu. Areál výskytu 
sa prekrýva viac-menej s areálom rozšírenia borovice lesnej (Pinus silvestris), ako aj čučoriedky obyčajnej 
(Vaccinium myrtillus) (KLAUS et al. 1986).
- rozšírenie na Slovensku: V ostatných štyridsiatich rokoch sa územie, kde sa kedysi vyskytoval hlucháň 
obyčajný na Slovensku, značne zmenšilo. V súčasnosti prežívajú lokálne populácie v pohoriach  Belianskych, 
Vysokých, Západných a Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a Slovenského rudohoria. 
Ďalej sa lokálne populácie vyskytujú na Poľane, Muránskej planine, Branisku, v Chočských vrchoch, Levočskom 
pohorí, Spišskej Magure, Oravskej Magure, na Babej hore, Pilsku a v Slovenských Beskydách. Na slovenskej 
strane Moravskosliezskych Beskýd, v pohorí Javorníka, na Považskom Inovci, v Strážovských vrchoch, ako aj 
na Vtáčniku prežívajú v súčasnosti už len zvyšky kedysi početných lokálnych populácií (FERIANC, 1977).
Hlavné biotopy výskytu: Hlucháň u nás obýva predovšetkým staré ihličnaté a zmiešané lesy od nadmorskej 
výšky 600 m až po hornú hranicu lesa (1550 m n. m.). Optimálny biotop predstavujú staré (80-250 rokov) 
prirodzené horské smrekové i zmiešané lesy (smrek, jedľa, buk, javor, jarabina) (SANIGA, 1996a,b,c). Vplyv 
na kvalitu biotopu má zapojenosť porastu (60-70 %), hustota stromov na jednotku plochy (menej ako 1000 
stromov/ha), nie príliš hustý podrast, ako aj pestrá druhová skladba vegetačného krytu s bobuľovitými kríkmi 
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(čučoriedka, malina) (KLAUS et al. 1986). Limitujúcim faktorom pre dlhodobé prežívanie lokálnych populačných 
jednotiek hlucháňa obyčajného sú dostatočne veľké súvislé plochy vhodného biotopu (min. 50 ha), ktoré nie 
sú rozčlenené nevhodnými stanovišťami na vzdialenosť väčšiu ako 15 km, kedy dochádza k zániku vzájomnej 
komunikácie medzi lokálnymi populáciam (KLAUS et al. 1986).
Status ohrozenosti druhu: VU
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD1, BD2/2, BD3/2, E

2. Definovanie stavu: Tetrao urogallus

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

V rámci SR nad 1500 
kohútov

Populačná hustota 
(na väčších územiach) 
viac ako 1 kohút/km2 

vhodného lesného 
ekosystému

V rámci SR 700-1500 
kohútov

Populačná hustota (na 
väčších územiach) 0,5-
1 kohút/km2 vhodného 
lesného ekosystému

V rámci SR menej ako 700 
kohútov

Populačná hustota 
(na väčších územiach) 
menej ako 0,5 kohútov/
km2 vhodného lesného 

ekosystému

1.2. Populačný 
trend

Populácia/súhrn 
lokálnych populácií stúpla 

o viac ako 20 %

Populácia je stabilná alebo 
s miernymi výkyvmi (do 20 

%)

Pokles populácie o viac 
ako 20%

1.3. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 10 %

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast (do 10 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.4. Trend v 
okolitých štátoch

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 
a areál rozšírenia stúpa 

o viac ako 20 %

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 

a areál rozšírenia je 
stabilný (prípadne mierny 

nárast)

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 
a areál rozšírenia klesá

bi
ot

op

2.1.Hniezdny biotop

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo- (nad 80 rokov) 
a druhovo-priestorovou 
štruktúrou v lokalitách 

výskytu sú celistvé 
a presahujú 100 ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo- (nad 80 rokov) 
a druhovo-priestorovou 
štruktúrou v lokalitách 

výskytu sú celistvé 
a presahujú aspoň 50 ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo- (nad 80 rokov) 
a druhovo-priestorovou 
štruktúrou v lokalitách 
výskytu nie sú celistvé 
a nepresahujú 50 ha

2.2. Potravný biotop
Vylúčenie aplikácie 

chemických prípravkov 
v boji so škodlivými 
činiteľmi v lesných 

ekosystémoch

Aplikácia chemických 
prípravkov v boji so 

škodlivými činiteľmi v 
lesných ekosystémoch vo 
výnimočných prípadoch

Aplikácia chemických 
prípravkov v boji so 

škodlivými činiteľmi v 
lesných ekosystémoch vo 
výnimočných prípadoch

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie  

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Viac ako 75 % lokalít je 
v čase toku a hniezdenia 

(15.3.-1.7.) bez leso-
technických zásahov 

a s vylúčením turistických 
aktivít

50-75 % lokalít je v čase 
toku a hniezdenia (15.3.–
1.7.) bez leso-technických 

zásahov a s vylúčením 
turistických aktivít

Menej ako 50 % lokalít je 
v čase toku a hniezdenia 

(15.3.–1.7.) bez leso-
technických zásahov 

a s vylúčením turistických 
aktivít

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych /
potravných biotopov

Viac ako 90 % lokalít 
ostáva  do budúceho  oka 

bez negatívnej zmeny

75-90 % lokalít ostáva 
do budúceho roka bez 

negatívnej zmeny

Menej ako 75 % lokalít 
ostáva do budúceho roka 

bez negatívnej zmeny

3.3. Fragmentácia 
biotopov

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 
plochách väčších ako 

100 ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 
plochách väčších ako 50 

ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 

plochách menších ako 50 
ha
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- V pohoriach s výskytom lokálnych populačných jednotiek hlucháňa sa odporúča zabezpečiť celistvosť 

vhodných biotopov. Súvislé plochy vhodných lesných komplexov musia mať minimálnu rozlohu 50 ha (WEGGE 
& ROLSTAD 1986).

- V lesných porastoch s výskytom hlucháňa uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia, ktorého 
aplikáciou sa dosahuje vhodná vekovo-priestorová štruktúra lesa, vyhovujúca vysokým ekologickým nárokom 
hlucháňa.

- Akékoľvek ľudské aktivity v oblastiach výskytu druhu časovo a priestorovo limitovať so zreteľom na jeho ročný 
cyklus (SANIGA, 1998b).

- Vykonávať monitoring a na únosnej miere udržovať populácie predátorov hlucháňa, ktorých negatívny vplyv 
na prežívanie lokálnych populačných jednotiek je známy (kuna lesná a skalná, líška, sojka, krkavec, medveď 
a diviak).

4. Monitoring:
Populácia: Najvhodnejšie na konci zimného obdobia (február-apríl) zisťovanie pobytových znakov (stopy 
v snehu, trus) na lokalitách, kde budú hlucháne tokať.
- Zisťovanie na tokaniskách počas toku (marec-polovica mája). Vyžaduje si to však znalosť tokanísk a obzvlášť 
citlivý prístup pri výskume, pretože v tomto období sú populačné jednotky tetrova hlucháňa veľmi citlivé na 
vyrušovanie.
- Zisťovanie početnosti v jesennom období (august –september) pochôdzkami v biotopoch.
Biotop: Pre bežné zisťovanie postačuje charakteristika lesných porastov z LHP.

Spracoval: Miroslav Saniga Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: jariabok hôrny (Tetrastes = Bonasa bonasia)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Galliformes (kurotvaré)
Čeľaď: Tetraonidae (hlucháňovité)
Rod: Tetrastes (jariabok)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický druh so sibírskym typom rozšírenia. Európsky areál druhu leží medzi 40° a 70° 
s.š. Západná hranica rozšírenia zasahuje na severe Európy po Škandináviu, na západe po Belgicko, Spolkovú 
Republiku Nemecko a po východné Francúzsko. Južná hranica európskeho areálu zasahuje po francúzske a 
talianske Alpy, Balkán a Čiernu Horu, západné Bulharsko a rumunské Karpaty (BERGMANN et al. 1982).
- rozšírenie na Slovensku: Ťažisko výskytu jariabka hôrneho na Slovensku je v oblasti Javorníkov, Moravsko-
slovenských Beskýd, Strážovskej hornatiny, Malej a Veľkej Fatry, Vtáčnika, Oravskej Magury, Babej Hory, Pilska, 
Kremnických vrchov, Slovenského Rudohoria, Belianskych, Vysokých, Západných a Nízkych Tatier, Chočských 
vrchov, Braniska, Levočského pohoria, Čergova a Bukovských vrchov. Populácie jariabka žijú aj na Vihorlate, v 
Slánskych vrchoch, Krupinskej vrchovine.
Hlavné biotopy výskytu: Biotopom sú ihličnaté, zmiešané i listnaté lesy v stredných a vyšších horských 
polohách (od 300 do 1850 m n. m.) (LADZIANSKY & SLÁDEK, 1961). Výskyt liesky, brezy, jelše, ako aj rôznych 
bobuľonosných kríkov predstavuje jednu zo základných charakteristík biotopu tohto vtáčieho druhu. Optimálny 
biotop predstavujú stanovištia prírodných lesov v štádiu rozpadu, ako aj mozaika umelo rozpracovaných lesných 
porastov, kde sa striedajú všetky vekové stupne. Druh preferuje hraničné línie medzi porastami so zárastom 
pionierskych drevín (lieska, breza, jelša, baza).
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be3, BD1, BD2/2, E
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2. Definovanie stavu: Tetrastes bonasia

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/
populačná hustota

V rámci SR nad 10 000 
párov

Populačná hustota (na 
väčších územiach) viac ako 
0,5 páru/10 ha vhodného 

lesného ekosystému

V rámci SR 5000-10000 
párov

Populačná hustota (na 
väčších územiach) 0,2–

0,3 páru/10 ha vhodného 
lesného ekosystému

V rámci SR menej ako 
5000- párov

Populačná hustota 
(na väčších územiach) 
menej ako 0,2 párov/10 
ha vhodného lesného 

ekosystému

1.2. Populačný 
trend

Populácia/súhrn lokálnych 
populácií stúpla o viac ako 

20 %

Populácia je stabilná 
alebo s miernymi výkyvmi 

(do 20 %)

Pokles populácie o viac 
ako 20 %

1.3. Areálový trend 
(SK)

Areál sa zväčšuje o viac 
ako 10 %

Areál je stabilný, prípadne 
mierny nárast (do 10 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

1.4. Trend v 
okolitých štátoch

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 
a areál rozšírenia stúpa 

o viac ako 20 %

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 

a areál rozšírenia je 
stabilný (prípadne mierny 

nárast)

Vo väčšine susedných 
krajín Európy početnosť 
a areál rozšírenia klesá

bi
ot

op

2.1. Hniezdny 
biotop

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
v lokalitách výskytu sú 

celistvé a presahujú 50 ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
v lokalitách výskytu sú 
celistvé a presahujú 25 

ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
v lokalitách výskytu nie 

sú celistvé a nepresahujú 
25 ha

2.2. Potravný biotop Vylúčenie aplikácie 
chemických prípravkov 

v boji so škodlivými 
činiteľmi v lesných 

ekosystémoch

Aplikácia chemických 
prípravkov v boji so 

škodlivými činiteľmi v 
lesných ekosystémoch vo 
výnimočných prípadoch

Aplikácia chemických 
prípravkov v boji so 

škodlivými činiteľmi v 
lesných ekosystémoch vo 
výnimočných prípadoch

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Viac ako 75 % lokalít je 
v čase toku hniezdenia 

(1.4.–1.7.) bez leso-
technických zásahov 

a s vylúčením turistických 
aktivít

50-75 % lokalít je v čase 
toku a hniezdenia (1.4.–

1.7.) bez leso-technických 
zásahov a s vylúčením 

turistických aktivít

Menej ako 50 % lokalít je 
v čase toku a hniezdenia 

(1.4.–1.7.) bez leso-
technických zásahov 

a s vylúčením turistických 
aktivít

3.2. Deštrukcia 
hniezdnych 
biotopov

Viac ako 90 % lokalít 
ostáva do budúceho roka 

bez negatívnej zmeny

75-90 % lokalít ostáva 
do budúceho roka bez 

negatívnej zmeny

Menej ako 75 % lokalít 
ostáva do budúceho roka 

bez negatívnej zmeny3.3. Deštrukcia 
potravných biotopov

3.4. Fragmentácia 
biotopov

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 
plochách väčších ako 50 

ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 
plochách väčších ako 25 

ha

Lesné porasty s vhodnou 
vekovo-druhovo-

priestorovou štruktúrou 
sa vyskytujú celistvo na 

plochách menších ako 25 
ha

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- keďže jariabok hôrny hniezdi na zemi, lokálne populačné jednotky sú vystavené vysokému predačnému tlaku 

(kuna, líška, pernaté dravce, krkavec, sojka)
- zvýšená poľovnícka atraktivita druhu sa môže negatívne prejaviť v niektorých populáciách
- nevhodné časovo-priestorové lokalizovanie lesohospodárskej činnosti v lesných porastoch sa môže významne 

prejaviť v nižšom percente úspešnosti hniezdenia jednotlivých párov
- lesohospodársku činnosť (výchova a obnova porastov) časovo a priestorovo limitovať
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- v jarnom aspekte (apríl-jún) citlivo vykonávať v porastoch výchovné zásahy alebo ich vylúčiť
- zvážiť možnosť celoročnej ochrany jariabka hôrneho

4. Monitoring:
Populácia: Najvhodnejšie v jarnom období (marec-máj) zisťovanie spievajúcich samčekov aj za pomoci 
„provokácie“ imitovaním spevu. Podobne možno spievajúce samčeky a nanovo sa tvoriace páry zisťovať už aj 
na jeseň (september-október) aj za pomoci „provokácie“ imitovaním spevu.
Biotop: Pre bežné zisťovanie postačuje charakteristika lesných porastov z LHP.

Spracoval: Miroslav Saniga Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: rybárik riečny / rybárik obyčajný (Alcedo athis)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Coraciiformes (krakľotvaré)
Čeľaď: Alcedinidae (rybárikovité)
Rod: Alcedo (rybárik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Druh so starosvetským typom rozšírenia. Hniezdi v Afrike, na Sundských ostrovoch, v Eurázii 
od Pyrenejského polostrova a Britských ostrovov cez južnú Škandináviu a Malú Áziu až po Sachalin a Japonsko. 
Severná hranica prebieha južnými časťami Sibíri, južná hranicou kontinentu. V severnej časti areálu je sťahovavý 
alebo potulný. Obýva sladké stojaté i tečúce vody s dostatkom rýb a kolmými hlinitými alebo piesočnatými 
brehmi. Následkom likvidácie vhodných biotopov a znečisťovaním vodných tokov ubúda v mnohých krajinách 
Európy. Najvyššie stavy sú okrem Ruska uvádzané zo Španielska (7800–9500 párov), Poľska, Talianska, Veľkej 
Británie a Bulharska.
- rozšírenie na Slovensku: Rozšírený je na väčšine územia Slovenska od nížin (95 m n. m.) až do horských 
oblastí v nadmorskej výške okolo 700–800 m n. m. Podmienkou jeho výskytu sú čisté stojaté alebo tečúce 
vody s dostatkom drobných rybiek a s kolmými hlinitými alebo piesčitými brehmi, vhodnými pre vyhrabávanie 
hniezdnych nôr. Obýva rieky, väčšie potoky, mŕtve ramená, štrkoviská, rybníky a priehrady. Ak nemá možnosť 
hniezdiť v blízkosti vôd, vyhľadáva aj ťažobne štrkopieskov, ťažobne hliny, ale aj kolmé zárezy lesných a poľných 
ciest – vzdialené stovky metrov od lovísk. V prípade nedostatku potravy vo vodnom toku, kde hniezdi, preletuje 
na lov na inú vodnú plochu, často so stojacou vodou. Zvolenému hniezdisku je obyčajne verný viac rokov, 
pokiaľ je zachovaná kolmá stena a dostatok potravy v blízkosti. Keďže sú podmienky v nížinných oblastiach 
Slovenska najviac poznačené negatívnou antropickou činnosťou, v súčasnosti sú najvyššie stavy rybárikov 
v stredne vysokých oblastiach, v údoliach vodných tokov. Početnosť v kvadrátoch s optimálnymi podmienkami 
sa pohybovala medzi 5-20 pármi. Na celom Slovensku je početnosť odhadovaná na 700–1300 párov.
Hlavné biotopy výskytu: Na Slovensku obýva tečúce i stojaté vodné biotopy s dostatkom malých rybiek a so 
zachovanými kolmými časťami brehov, napr. v meandroch riek a potokov.
Status ohrozenosti druhu: LR:nt
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, E
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2. Definovanie stavu: Alcedo atthis

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie nad 1500 párov 800–1500 párov pod 800 párov

1.2. Populačný trend
populácia stúpla 

medziročne o viac ako 20 
%

populácia je stabilná, stavy 
kolíšu v rozmedzí do 20 %

populačný trend je 
klesajúci, medziročný 

pokles je vyšší ako 20 %

1.3. Veľkosť areálu 90 % a viac územia SR 60-90 % územia SR Menej ako 60 % územia 
SR

1.4. Areálový trend
druh hniezdi na 80–100 % 
vhodných biotopov areál je 
stabilný alebo sa zväčšuje

druh hniezdi na 60-80 % 
vhodných biotopov areál 
pulzuje v rozpätí do 20 %

druh hniezdi pod 60 % 
vhodných biotopov areál 
sa zmenšuje o viac ako 

20 %
1.5. Význam 
medzidruhových 
interakcií

vysoké celoročné 
koncentrácie rýb na 80-100 

% vhodných biotopov

celoročné koncentrácie 
rýb na 60–80 % vhodných 

biotopov

nízka diverzita a 
početnosť rýb pod 60 % 

vhodných biotopov

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

kolmé brehy vodných 
biotopov na viac ako 80 

% vhodných zarybnených 
biotopov

kolmé brehy vodných 
biotopov na viac ako 60 

% vhodných zarybnených 
biotopov

kolmé brehy vodných 
biotopov na menej 
ako 60 % vhodných 

zarybnených biotopov

2.2. Potravný biotop
vodné biotopy zarybnené, 

v zime nezamŕzajúce 
celoplošne

vodné biotopy prevažnú 
väčšinu roka vhodné ako 

potravné zdroje

vodné biotopy s nízkou 
diverzitou a početnosťou 

potenciálnych druhov 
potravnej základne

2.3. Biotopy dôležité 
počas zimovania 

celoplošne nezamŕzajúce 
vodné biotopy, celoročne 

s rybami menších 
rozmerov

celoplošne nezamŕzajúce 
vodné biotopy, 

prevažnú väčšinu roka 
zarybnené  rybami 
menších rozmerov

dlhodobo zamŕzajúce 
vodné biotopy

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Priame 
ohrozenie druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

v hniezdnom teritóriu 
nedochádza k vyrušovaniu 

v miere ohrozujúcej 
inkubáciu a výchovu 
mláďat, územie bez 

rizika pytliactva a ničenia 
hniezdnych nôr

v hniezdnom 
teritóriu dochádza 

k obmedzenému rušeniu 
(plavci, člnkári, rybári) 
v miere bezprostredne 
neohrozujúcej odchov 

mláďat

v hniezdnom teritóriu 
dochádza k rušeniu 

(pytliaci, agresívni rybári) 
v miere bezprostredne 

ohrozujúcej odchov 
mláďat (pytliactvo, 

ničenie hniezdnych nôr)

3.2. Deštrukcia 
hniezdneho biotopu 

bez zásahu negatívnymi 
antropickými vplyvmi, 

v súlade s požiadavkami 
a podmienkami druhu na 
hniezdny biotop v rámci 

dobrého priaznivého stavu 
v rozsahu umožňujúcom 

hniezdenie nad 1500 párov

zásah negatívnych 
antropických vplyvov je 
obmedzený na 20-40 % 

potenciálnych hniezdnych 
biotopov. Priemerný 

priaznivý stav podmienok 
druhu na hniezdny biotop 
je zabezpečený v rozsahu 
umožňujúcom hniezdenie 

nad 800 párov

zásah negatívnych 
antropických vplyvov 

deštruuje viac ako 
50 % potenciálnych 

hniezdnych biotopov. 
Podmienky druhu na 
hniezdny biotop sú 

zabezpečené v rozsahu 
umožňujúcom hniezdenie 

pod 500 párov

3.3. Deštrukcia 
potravných biotopov 

potravné teritóriá viac 
ako 90 % populácie sú 
minimálne znečistené 

alebo bez znečisťovania 
vody chemickými látkami

potravné teritóriá 60-80 
% populácie sú sčasti 

znečistené, znečistenie 
vody neohrozuje diverzitu 

ani početnosť rýb

potravné teritóriá 
až 60 % populácie 
sú znečistené tak, 

že znečistenie vody 
ohrozuje diverzitu aj 

početnosť rýb

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
Spracovať a realizovať Program záchrany druhu, najmä:
- zabezpečiť stály monitoring výskytu a podmienok hniezdenia
- monitorovať populačnú dynamiku a trendy vývoja populácie na Slovensku
- celoplošne eliminovať výstavbu nevhodných regulácií vodných tokov
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- eliminovať negatívne vplyvy výkonu rybárskeho práva a rekreačných aktivít
- v nutných prípadoch upravovať hniezdne steny rybárika riečneho
- pomáhať rybárikom presekávaním ľadu, najmä pri náhlom a intenzívnom nástupe mrazov počas zimného 

obdobia, kedy sa nestihnú presunúť na nezamrznuté časti vodných tokov a hromadne hynú od hladu.

4. Monitoring:
Monitoring v nidifikačnom období (apríl až júl) je zameraný na lokalizáciu hniezda a úspešnosť odchovu mláďat 
– metóda pozorovania ďalekohľadmi z miest krytých pobrežnou vegetáciou – teda bez rušenia hniezdiaceho 
páru pri vyhrabávaní hniezdnej nory, počas inkubácie aj kŕmenia mláďat.
Monitoring v zimnom období (december až február) je zameraný na lokalizáciu presunov rybárikov počas 
zamŕzania vodných tokov a vodných nádrží.

Spracoval: Vladimír Slobodník Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: trsteniarik tamaryškový / šašiniarik tenkozobý 
(Acrocephalus melanopogon)

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

Trieda: Aves (vtáky) 
Rad: Passeriformes (vrabcotvaré)
Čeľaď: Sylviidae (penicovité)
Rod: Acrocephalus (trsteniarik)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Turkestansko–mediteránny typ, rozšírený v juhozápadnej Palearktíde. V Európe obýva najmä 
štáty okolo Stredozemného mora, oblasť Neziderského jazera v Rakúsku, Maďarsko, Rumunsko, severnú časť 
bývalej Juhoslávie, Grécko, juhovýchodnú Ukrajinu a Rusko. Zimuje okolo Stredozemného mora a v severnej 
Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Vzácny hniezdič. Hniezdenie druhu bolo zistené len na jedinej lokalite v NPR 
Parížske močiare pri obci Gbelce na južnom Slovensku. V mimohniezdnom období zistený i na ďalších 
lokalitách najmä juhozápadného (Pusté Úľany, Trnava, Piešťany, Kapince, Jakubov) a východného Slovenska 
(Iňačovce).
Hlavné biotopy výskytu: Hniezdi výhradne v zaplavených pobrežných porastoch trsti obyčajnej (Phragmites 
australis) a pálky (Typha spp.). Typickým prostredím druhu na slovenskom hniezdisku sú predovšetkým plochy 
s otvorenou vodnou hladinou a prevládajúcim porastom pálky, vzácne trsti obyčajnej.
Status ohrozenosti druhu: EN
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 32 (24/2003 Z. z.), Be2, Bo2, BD1, E
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2. Definovanie stavu: Acrocephalus melanopogon

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/populačná 
hustota

Nad 20 hniezdnych párov 
s hustotou vyššou ako 

1,1–1,3 páru/10 ha

10–20 hniezdnych párov 
s hustotou 0,8–1,1 páru/

10 ha
Pod 10 hniezdnych párov

1.2. Populačný trend
- celoslovenský

- na lokalite

Celoslovenská populácia 
stúpla o viac ako 50 %

Celoslovenská populácia 
je stabilná (0–20 %) alebo 
mierne stúpla (30–50 %)

Celoslovenská populácia 
klesla o viac ako 50 %

Populácia na lokalite 
stúpla o viac ako 20 %

Populácia na lokalite je 
stabilná (0–10 %) alebo 
mierne stúpla (10–20 %)

Populácia na lokalite klesla 
o viac ako 20 %

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 1 lokalita 
s pravidelným hniezdením

1 lokalita s pravidelným 
hniezdením

Žiadna lokalita 
s pravidelným hniezdením

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje (o 1–2 
nové hniezdne lokality)

Areál je stabilný (1 
hniezdna lokalita)

Areál sa zmenšuje (zánik 
jedinej známej hniezdnej 

lokality

1.5. Hniezdna 
úspešnosť

- celoslovenská

- na lokalite

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť sú 
4 vyvedené mláďatá na 

1 pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť sú 

2–3 vyvedené mláďatá na 
1 pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť je 1 
vyvedené mláďa na 1 pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť sú 
4 vyvedené mláďatá na 

1 pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť sú 

2–3 vyvedené mláďatá na 
1 pár

Priemerná celoslovenská 
hniezdna úspešnosť je 1 
vyvedené mláďa na 1 pár

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Jediná známa ako 
i všetky potenciálne 
hniezdne lokality sú 

vhodne manažované 
ako močariská či rybníky 
s bohatými pobrežnými 
porastami a dostatkom 

otvorených vodných plôch 
obklopených porastom 

pálok (Typha spp.), trsťou 
obyčajnou (Phragmites 

australis) a ostríc (Carex 
spp.)

Minimálne jediná známa 
hniezdna lokalita je 

vhodne manažovaná ako 
močarisko s pobrežnými 
porastami a otvorenými 

vodnými plochami 
obklopenými porastom 

pálok (Typha spp.), trsťou 
obyčajnou (Phragmites 

australis) a ostríc (Carex 
spp.)

Žiadna známa ani ostatné 
potenciálne hniezdne 
lokality nie sú vhodne 

manažované (močariská 
či rybníky s malým 

rozsahom pobrežných 
porastov a nedostatkom 

otvorených vodných plôch 
obklopených porastom 

pálok (Typha spp.), trsťou 
obyčajnou (Phragmites 

australis) a ostríc (Carex 
spp.)

2.2. Potravný biotop

Močariská či rybníky 
s vysokou diverzitou 
pobrežných porastov 
a neznečistené zdroje 

stojatých vôd

Močariská či rybníky 
s nižšou diverzitou 

pobrežných porastov 
a neznečistené zdroje 

stojatých vôd

Močariská či rybníky 
s nízkou diverzitou 

pobrežných porastov a 
znečistené zdroje stojatých 

vôd

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie

Močariská či rybníky s 
bohatými pobrežnými 

porastami a neznečistené 
zdroje stojatých vôd

Močariská či rybníky 
s menším rozsahom 
pobrežných porastov 

a menej znečistené zdroje 
stojatých vôd

Močariská či rybníky 
bez alebo len s malým 
rozsahom pobrežných 
porastov a znečistené 
zdroje stojatých vôd
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Druh nie je vyrušovaný 
v dôsledku prísnej 
ochrany hniezdnej 

a ďalších potenciálnych 
hniezdnych lokalít, 

výška vodnej hladiny 
je v hniezdnej dobe 

regulovaná tak, 
aby nedochádzalo 

k zaplavovaniu hniezd

Druh nie je vyrušovaný 
v dôsledku prísnej 
ochrany na jedinej 
známej hniezdnej 

lokalite, výška vodnej 
hladiny je v hniezdnej 
dobe regulovaná tak, 

aby nedochádzalo 
k zaplavovaniu hniezd

Druh je na hniezdnej 
lokalite vyrušovaný 

v dôsledku hospodárskych 
aktivít a rekreácie, 

výška vodnej hladiny 
nie je v hniezdnej dobe 

regulovaná

3.2. stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Úprava súčasného 
charakteru biotopu jedinej 
známej hniezdnej lokality

Zachovanie súčasného 
charakteru biotopu

Celoplošné zarastenie 
močariska porastami 
Phragmites australis 
a pokles hladiny vody

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu 

Hospodárske aktivity 
(ťažba trste a rašeliny), 

rekreácia a športové 
rybárstvo na migračných 
lokalitách sa nevyskytujú

Hospodárske aktivity 
(ťažba trste a 

rašeliny), rekreácia 
a športové rybárstvo na 
migračných lokalitách sú 

usmerňované

Neusmernené 
hospodárske aktivity 

(ťažba trste a rašeliny), 
rekreácia a športové 

rybárstvo

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- dôsledná ochrana jedinej známej hniezdnej lokality NPR Parížske močiare
- úprava alebo aspoň zachovanie súčasného charakteru lokality s cieľom zabrániť jej celoplošnému zarastaniu 

trsťou obyčajnou
- úprava výšky vodnej hladiny v hniezdnom období na vhodnú výšku
- zimné kosenie trsti z ľadu s rozdelením územia na 3 časti (1/4 územia kosiť každoročne, 1/4 plochy porastov 

raz za 4 až 6 rokov a 2/4 územia nekosiť vôbec) pričom jednotlivé kosené plochy (20–40) v tvare obdĺžnika 
by mali byť nepravidelne (mozaikovito) rozmiestnené po celom území. Pri kosení treba udržiavať vysoké 
„strnisko“, aby stonky nezalievala voda (bližšie TRNKA a kol. 2003)

- ochrana a usmernenie hospodárskych aktivít, rekreácie a športového rybárstva na všetkých potenciálnych 
hniezdiskách mimo známy areál rozšírenia druhu

4. Monitoring:
Populácia: Veľkosť hniezdnej populácie druhu sledujeme na jedinej hniezdnej lokalite v NPR Parížske močiare. 
Metódou mapovania hniezdnych revírov zaznamenávame do mapy v týždňových intervaloch od začiatku apríla 
do konca mája (8 snímok) všetky počuté alebo videné jedince. Počet hniezdnych revírov, resp. párov stanovujeme 
pomocou zhlukov registrácií. Bližšie k metodike pozri JANDA & ŘEPA (1986). Výskyt druhu v hniezdnom období 
monitorujeme aj na ďalších potenciálnych hniezdiskách (Pusté Úľany, Veľké Blahovo...).
Veľkosť populácie v pohniezdnom období zisťujeme na vybraných lokalitách (NPR Parížske močiare, Pusté 
Úľany, Trnava a ďalšie) v období od 15. júla do 15. septembra príslušného kalendárneho roka metódou odchytu 
vtákov do nárazových sietí. Vzhľadom na viacročný monitoring volíme v každom roku vždy rovnaký počet 
návštev, trasu a ak to počasie dovoľuje i termín mapovania. V prípade monitoringu pohniezdneho výskytu 
rovnaký čas, miesto odchytu a dĺžku sietí.
Biotop: Stav hniezdneho a ďalších potenciálnych hniezdnych biotopov zisťujeme priamymi návštevami lokalít 
vo vegetačnom období, pričom sledujeme najmä druhové zastúpenie a hustotu pobrežnej vegetácie, stav vody 
v porastoch a stupeň jej znečistenia. Sledujeme ďalej vhodnosť biotopu pre hniezdenie sledovaného druhu (časti 
močariska s otvorenou vodnou hladinou obklopené porastami pálok, alebo redších porastov trste obyčajnej).
Stupeň ohrozenia: Zisťujeme zmeny v početnosti druhu, v diverzite pobrežných porastov a hodnoty znečistenia 
vody.

Spracoval: Alfréd Trnka Oponoval: Alžbeta Darolová
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Názov druhu: chriašť malý / chriašteľ malý (Porzana parva)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ralliformes (chriaštele)
Čeľaď: Rallidae (chriašteľovité)
Rod: Porzana (chriašť/chriašteľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Palearktický typ, rozšírený v západnej a centrálnej Palearktíde. Vyskytuje sa v strednej 
a východnej Európe až po západnú časť strednej Ázie. V Európe chýba na Britských ostrovoch, v Škandinávii 
a v severnom Rusku. V strednej Európe je súvislejšie rozšírený v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v južnom 
Rusku. Zimoviská európskej populácie ležia v severo východnej Afrike.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku hniezdi chriašteľ malý nepravidelne vo vhodných biotopoch od nížin 
do nadmorskej výšky 610 m n. m. Hniezdiska sú viac sústredené na juhu Slovenska v Podunajskej, Záhorskej 
a Východoslovenskej nížine a v juhoslovenských kotlinách a pahorkatinách (Košická kotlina, Lučenská a Ipeľská 
kotlina, Hronská pahorkatina).
Hlavné biotopy výskytu: Typickým hniezdnym biotopom sú okraje stojatých vôd (rybníky, vodné nádrže) 
a rozľahlejšie močiare s porastami trstiny, pálky a ostrice. Podstatná je trvalá prítomnosť vodnej hladiny. Počas 
migrácie jedince tiahnu dolinami riek.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E

2. Definovanie stavu: Porzana parva

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie 

Viac ako 200 hniezdnych 
párov 100–200 hniezdnych párov Menej ako 100 hniezdnych 

párov

1.2. Populačný 
trend

Celoslovenská populácia 
stúpla o viac ako 50 %. 
Populácia na lokalite 

stúpla o viac ako 50 %

Populácia je stabilná 
alebo mierne kolíše (0-20). 

Populácia na lokalite je 
stabilná alebomierne kolíše 

(0-20 %)

Trend celoslovenskej 
populácie je klesajúci 
(viac ako 20 %). Trend 
populácie na lokalite je 

klesajúci (viac ako 20 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 80 hniezdnych 
lokalít 50-80 hniezdnych lokalít Menej ako 50 hniezdnych 

lokalít

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 20 %

Areál je stabilný alebo 
mierne kolíše (0-10 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

okraje rybníkov, vodných 
nádrží a melioračných 
kanálov a rozsiahlejšie 
močiare so stabilnou 

výškou vodnej hladiny (0-
10 cm) s porastmi trstiny, 
pálky a ostríc na ploche 
nad 80 % hniezdneho 

areálu

okraje rybníkov, vodných 
nádrží a melioračných 
kanálov a rozsiahlejšie 
močiare so stabilnou 

výškou vodnej hladiny (0-
10 cm) s porastmi trstiny, 

pálky a ostríc na ploche 30 
-80 % hniezdneho areálu

Na viac ako 30 % 
hniezdneho areálu 

sú upravované brehy 
rybníkov, vodných 

nádrží a melioračných 
kanálov (vyhrňovaním 

a vypaľovaním) s výrazne 
kolísajúcou výškou vodnej 

hladiny (nad 30 cm)

2.2. Potravný biotop

Pri hniezdiskách sú 
vhodné neznečistené 

potravné biotopy 
stojatých vôd

Menej vhodné potravné 
biotopy stojatých vôd sú pri 
menej ako 30 % hniezdisk

Menej vhodné potravné 
biotopy stojatých vôd 
sú pri viac ako 30 % 

hniezdisk

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie, 
zimovania a 
translokácie

Vypustené dno 
rybníkov, zachovalé 

brehové porasty 
rybníkov, melioračných 

kanálov a vodných 
nádrží bez stresových 

faktorov (rybolov, 
pastva a preháňanie 

hospodárskych 
zvierat) a málo (do 
20 %) pozmenené 

hospodárskou činnosťou 
(vypaľovanie, úprava 
a vyhrnovanie brehov 

rybníkov)

Vypustené dno rybníkov, 
brehové porasty rybníkov, 

melioračných kanálov 
a vodných nádrží so slabou 

intenzitou stresových 
faktorov (rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych zvierat) 
a čiastočne (20-50 %) 

pozmenené hospodárskou 
činnosťou človeka 

(vypaľovanie, úprava 
a vyhrnovanie brehov 

rybníkov)

brehové porasty rybníkov, 
melioračných kanálov 

a vodných nádrží so silnou  
intenzitou stresových 

faktorov (rybolov, 
pastva a preháňanie 

hospodárskych zvierat) 
a silne (nad 50 %) 

pozmenené hospodárskou 
činnosťou človeka 

(vypaľovanie, úprava 
a vyhrnovanie brehov 
rybníkov), bariéry na 
migračných trasách a 
lokalitách (oplotenia)

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 20 % 
hniezdísk nepodlieha 
stresovým faktorom 

– rybolov, pastva 
a preháňanie 

hospodárskych zvierat

20-50 % hniezdísk 
podlieha stresovým 
faktorom – rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych zvierat

Viac ako 50 % hniezdísk 
podlieha stresovým 
faktorom – rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych zvierat

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Menej ako 10 % 
hniezdísk je ohrozených 

melioráciami 
zamokrených lúk, 

zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou 
brehov melioračných 
kanálov, vyhrňovaním 

brehov rybníkov 
a kolísaním výšky vodnej 
hladiny o viac ako 30 cm

10-30 % hniezdísk je 
ohrozených melioráciami 

zamokrených lúk, 
zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou 
brehov melioračných 
kanálov, vyhrňovaním 

brehov rybníkov 
a kolísaním výšky vodnej 
hladiny o viac ako 30 cm

Nad 30 % hniezdísk je 
ohrozených melioráciami 

zamokrených lúk, 
zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou 
brehov melioračných 
kanálov, vyhrňovaním 

brehov rybníkov 
a kolísaním výšky vodnej 
hladiny o viac ako 30 cm

3.3. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Menej ako 20 % 
plochy biotopov je 

ohrozených stresovými 
faktormi (rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych 

zvierat) a pozmenené 
hospodárskou činnosťou 

(vypaľovanie, úprava 
a vyhrňovanie brehov 

rybníkov)

20-50 % plochy biotopov 
je ohrozených stresovými 

faktormi (rybolov, 
pastva a preháňanie 

hospodárskych zvierat) a 
pozmenené hospodárskou 

činnosťou (vypaľovanie, 
úprava a vyhrňovanie 

brehov rybníkov)

Nad 50 % plochy biotopov 
je ohrozených stresovými 

faktormi (rybolov, 
pastva a preháňanie 

hospodárskych zvierat) a 
pozmenené hospodárskou 

činnosťou (vypaľovanie, 
úprava a vyhrňovanie 

brehov rybníkov)
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3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečenie zákonnej ochrany známych hniezdísk
- zákaz vypaľovania a úprav brehov rybníkov, vodných nádrží a melioračných kanálov a likvidácie močiarov 

a mŕtvych ramien vodných tokov
- minimalizovanie kolísania výšky vodnej hladiny v hniezdnom období – stabilizácia vodných hladín
- rekonštrukcia starých rybníkov a zazemnených močiarov
- zintenzívnenie monitoringu a mapovania druhu

4. Monitoring:
Populácia: Vzhľadom na skrytý spôsob života chriašťov malých je monitoring populácie obmedzený na 
zaznamenávanie počtu volajúcich (hlasovo sa prejavujúcich) samcov na jednotlivých lokalitách. Najvhodnejším 
obdobím pre monitoring je máj až jún, po prílete samcov na hniezdiská a to vo večerných hodinách (po západe 
slnka do polnoci) počas teplých, bezveterných nocí. Monitoring populácie je pritom založený na sledovaní 
zmien početnosti volajúcich samcov na jednotlivých lokalitách v priebehu po sebe nasledujúcich rokov.
Biotop: Z hľadiska ochrany druhu je významný predovšetkým monitoring hniezdnych biotopov v období máj až 
júl. Na jednotlivých lokalitách sa pritom sleduje výška vodnej hladiny, kolísanie výšky vodných hladín a rozloha 
(celková plocha) porastov trstiny, pálky, chrastice a ostrice.
Ohrozenia: Sleduje sa výskyt stresových faktorov na jednotlivých lokalitách (rybolov) a antropických aktivít 
(vypaľovanie v dobe hniezdenia, vyhrňovanie brehov rybníkov).

Spracoval: Róbert Trnka Oponoval: Anton Krištín

Názov druhu: chriašť bodkovaný / chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana)

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

Trieda: Aves (vtáky)
Rad: Ralliformes (chriaštele)
Čeľaď: Rallidae (chriašteľovité)
Rod: Porzana (chriašť/chriašteľ)

Rozšírenie druhu:
- celkový areál: Európsky typ, rozšírený v západnej a centrálnej Palearktíde, zasahujúci však na východe až 
do strednej Ázie a po západnú Sibír. V Európe hniezdi na západe od Veľkej Británie, severná hranica prebieha 
južným Nórskom, Švédskom a Fínskom a na juhu chýba len na juhu Španielska, Talianska a Balkánu. Zimoviská 
druhu ležia južne od Sahary, vo východnej Afrike a zriedka chriaštele bodkované zimujú aj v stredomorí. 
Najväčšia časť európskej populácie je sústredená vo východnej Európe.
- rozšírenie na Slovensku: Na Slovensku hniezdi chriašteľ bodkovaný nepravidelne vo vhodných biotopoch 
od nížin do nadmorskej výšky 615 m. Dolinami riek vystupuje aj na sever (Oravská kotlina, Liptovská kotlina, 
Turčianska kotlina). Častejšie sa tento druh vyskytuje na juhoslovenských nížinách (Záhorská nížina, 
Východoslovenská nížina, Podunajská nížina).
Hlavné biotopy výskytu: Typickým hniezdnym prostredím druhu sú plytké močiare, okraje rybníkov, vodných 
nádrží a melioračných kanálov s porastami ostríc, chrastnice a trstiny. Vzácnejšie obýva aj malé periodické 
mokrade a zamokrené lúky. Počas migrácie jedince tiahnu dolinami riek.
Status ohrozenosti druhu: LR:lc
Zaradenie do národnej a medzinárodnej legislatívy: 4b, 4c, 32 (24/2003 Z. z.), BD1, Be2, Bo2, AEWA, E
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2. Definovanie stavu: Porzana porzana

Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

po
pu

lá
ci

a

1.1. Veľkosť 
populácie/populačná 
hustota

Viac ako 250 hniezdnych 
párov 150–250 hniezdnych párov Menej ako 150 

hniezdnych párov

1.2. Populačný trend
Celoslovenská populácia 
stúpla o viac ako 20 %. 
Populácia na lokalite 

stúpla o viac ako 20 %

Populácia je stabilná alebo 
mierne kolíše (0-20 %). 
Populácia na lokalite je 

stabilná alebo mierne kolíše 
(0-20 %)

Trend celoslovenskej 
populácie je klesajúci 
(viac ako 20 %). Trend 
populácie na lokalite je 

klesajúci (viac ako 20 %)

1.3. Veľkosť areálu Viac ako 100 hniezdnych 
lokalít 60-100 hniezdnych lokalít Menej ako 60 

hniezdnych lokalít

1.4. Areálový trend Areál sa zväčšuje o viac 
ako 10 %

Areál je stabilný alebo 
mierne kolíše (0-10 %)

Areál sa zmenšuje o viac 
ako 10 %

bi
ot

op

2.1. Hniezdny biotop

Nevysychajúce plytké 
močiare,  okraje rybníkov, 

vodných nádrží a me-
lioračných kanálov so 

stabilnou výškou vodnej 
hladiny (0-10 cm) s po-

rastami ostríc, chrastnice, 
prasličky a trstiny nad 80 

% hniezdneho areálu. 
Zachovalé okraje ryb-
níkov, vodných nádrží 

a melioračných kanálov 
s mierne kolísavou výš-

kou vodnej hladiny (10-50 
cm), periodické močiare 
vysychajúce v období 

júl-august a zamokrené 
lúky s porastmi ostríc, 

chrastnice, prasličky, trsti-
ny a pálky do 20 % hniez-

dneho areálu

Nevysychajúce plytké mo-
čiare, okraje rybníkov, vod-
ných nádrží a melioračných 
kanálov so stabilnou výškou 

vodnej hladiny (0-10 cm) 
s porastmi ostríc, chrastnice, 
prasličky a trstiny nad 50 % 
hniezdneho areálu. Zacho-
valé okraje rybníkov, vod-

ných nádrží a melioračných 
kanálov s mierne kolísavou 
výškou vodnej hladiny (10-
50 cm), periodické močiare 

vysychajúce v období júl 
-august  a zamokrené lúky 
s porastami ostríc, chrastni-
ce, prasličky, trstiny a pálky 
do 40 % hniezdneho areálu. 
Upravované brehy rybníkov, 
vodných nádrží a meliorač-
ných kanálov (vyhrňovaním 
a vypaľovaním) s výrazne 
kolísajúcou výškou vodnej 

hladiny (nad 50 cm) a vysy-
chajúce močiare v období 

jún–august do 10 % hniezd-
neho areálu

Na viac ako 30 % hniez-
dneho areálu sú upra-
vované brehy rybníkov, 
vodných nádrží a meli-
oračných kanálov (vyhr-
ňovaním a vypaľovaním) 

s výrazne kolísajúcou 
výškou vodnej hladiny 
(nad 50 cm) a  močiare 
vysychajúce v období 

jún–august

2.2. Potravný biotop
Pri hniezdiskách sú vhod-
né neznečistené potravné 
biotopy stojatých a mier-

ne tečúcich vôd

Menej vhodné potravné bio-
topy stojatých a mierne tečú-
cich vôd sú pri menej ako 30 

% hniezdisk

Menej vhodné potravné 
biotopy stojatých a mier-

ne tečúcich vôd sú pri 
viac  ako 30 % hniezdisk

2.3. Biotopy dôležité 
počas migrácie, 
zimovania a 
translokácie

Vypustené dno rybníkov, 
zachovalé brehové poras-
ty rybníkov, melioračných 
kanálov a vodných nádrží 
bez stresových faktorov 
(rybolov, pastva a pre-

háňanie hospodárskych 
zvierat) a málo (do 20 %) 

pozmenené hospodár-
skou činnosťou (vypaľo-
vanie, úprava a vyhrňo-
vanie brehov rybníkov)

Vypustené dno rybníkov, 
brehové porasty rybníkov, 

melioračných kanálov a vod-
ných nádrží so slabou in-

tenzitou stresových faktorov 
(rybolov, pastva a preháňa-

nie hospodárskych zvie-
rat) a čiastočne (20-50 %) 
pozmenené hospodárskou 
činnosťou človeka (vypaľo-

vanie, úprava a vyhrňovanie 
brehov rybníkov)

brehové porasty ryb-
níkov, melioračných 

kanálov a vodných ná-
drží  so silnou intenzitou 

stresových faktorov 
(rybolov, pastva a pre-

háňanie hospodárskych 
zvierat) a silne (nad 50 

%) pozmenené hos-
podárskou činnosťou 
človeka (vypaľovanie, 
úprava a vyhrňovanie 

brehov rybníkov), bariéry 
na migračných trasách a 

lokalitách (oplotenia)
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Kritériá hodnotenia
PRIAZNIVÝ STAV NEPRIAZNIVÝ STAV

A – B – C –
dobrý priemerný nepriaznivý

oh
ro

ze
ni

a

3.1. Stupeň 
ohrozenia druhu 
(prenasledovanie, 
vyrušovanie)

Menej ako 20 % 
hniezdísk nepodlieha 
stresovým faktorom 

– rybolov, pastva 
a preháňanie 

hospodárskych zvierat

20-50 % hniezdísk podlieha 
stresovým faktorom – 

rybolov, pastva a preháňanie 
hospodárskych zvierat

Viac ako 50 % hniezdísk 
podlieha stresovým 
faktorom – rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych zvierat

3.2. Stupeň 
ohrozenia 
hniezdneho biotopu 

Menej ako 10 % 
hniezdísk je ohrozených 

melioráciami 
zamokrených lúk, 

zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou 
brehov melioračných 
kanálov, vyhrňovaním 

brehov rybníkov 
a kolísaním výšky vodnej 
hladiny o viac ako 50 cm

10-30 % hniezdísk je 
ohrozených melioráciami 

zamokrených lúk, 
zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou brehov 

melioračných kanálov, 
vyhrňovaním brehov 

rybníkov a kolísaním výšky 
vodnej hladiny o viac ako 50 

cm

Nad 30 % hniezdísk je 
ohrozených melioráciami 

zamokrených lúk, 
zasypávaním močiarov, 
vypaľovaním brehových 

porastov v dobe 
hniezdenia, úpravou 
brehov melioračných 
kanálov, vyhrňovaním 

brehov rybníkov 
a kolísaním výšky vodnej 
hladiny o viac ako 50 cm

3.4. Stupeň 
ohrozenia 
migračného biotopu/
biotopu počas 
zimovania

Menej ako 20 % 
plochy biotopov je 

ohrozených  stresovými 
faktormi (rybolov, 

pastva a preháňanie 
hospodárskych 

zvierat) a pozmenené 
hospodárskou činnosťou 

(vypaľovanie, úprava 
a vyhrňovanie brehov 

rybníkov)

20-50 % plochy biotopov 
je ohrozených stresovými 
faktormi (rybolov, pastva 

a preháňanie hospodárskych 
zvierat) a pozmenené 

hospodárskou činnosťou 
(vypaľovanie, úprava 
a vyhrňovanie brehov 

rybníkov)

Nad 50 % plochy 
biotopov je ohrozených 

stresovými faktormi 
(rybolov, pastva 

a preháňanie 
hospodárskych 

zvierat) a pozmenené 
hospodárskou činnosťou 

(vypaľovanie, úprava 
a vyhrňovanie brehov 

rybníkov)

3. Manažmentové opatrenia potrebné pre zachovanie priaznivého stavu druhu
- zabezpečenie zákonnej ochrany známych hniezdísk
- zákaz vypaľovania a úprav brehov rybníkov, vodných nádrží a melioračných kanálov a likvidácie močiarov 

a mŕtvych ramien vodných tokov
- minimalizovanie kolísania výšky vodnej hladiny v hniezdnom období
- zintenzívnenie monitoringu a mapovania druhu

4. Monitoring:
Populácia: Vzhľadom na skrytý spôsob života chriašťov bodkovaných je monitoring populácie obmedzený na 
zaznamenávanie počtu volajúcich (hlasovo sa prejavujúcich) samcov na jednotlivých lokalitách. Najvhodnejším 
obdobím pre monitoring je máj až jún, po prílete samcov na hniezdiská a to vo večerných hodinách (po západe 
slnka do polnoci) počas teplých, bezveterných nocí. Monitoring populácie je pritom založený na sledovaní 
zmien početnosti volajúcich samcov na jednotlivých lokalitách v priebehu po sebe nasledujúcich rokov.
Biotop: Z hľadiska ochrany druhu je významný predovšetkým monitoring hniezdnych biotopov v období máj až 
júl. Na jednotlivých lokalitách sa pritom sleduje výška vodnej hladiny, kolísanie výšky vodných hladín a rozloha 
(celková plocha) porastov  trstiny, pálky, chrastice a ostrice.
Ohrozenia: Sleduje sa výskyt stresových faktorov na jednotlivých lokalitách (rybolov, pastva a preháňanie 
hospodárských zvierat) a antropických aktivít (vypaľovanie v dobe hniezdenia, vyhrňovanie brehov rybníkov).

Spracoval: Róbert Trnka Oponoval: Anton Krištín
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Vyhodnotenie stavu druhu na lokalitnej úrovni

Pracovník vykonávajúci monitoring priaznivého stavu na lokalitnej úrovni, postupuje podľa predloženej metodiky 
monitoringu, ktorá bude logickým pokračovaním definície priaznivého stavu. Na základe výsledkov monitoringu 
vyhodnotí monitorované subkritéria priaznivého stavu a zatriedi ich do príslušných kategórií (A, B, C). Pre 
celkové vyhodnotenie stavu druhu na lokalite mu bude slúžiť určitý postup, ktorý v súčasnosti nie je zjednotený 
a je predmetom odborných diskusií. Existujú 2 prístupy riešenia tejto problematiky. Potrebné je zdôrazniť, že 
definovanie priaznivého stavu pre živočíšne druhy bolo postavené na prístupe bodového hodnotenia a váženia 
(prístup č.1). Ako sa zatiaľ ukazuje tento prístup sa dobre osvedčuje pri druhoch pomerne rozšírených, u ktorých 
je do monitoringu vybraný určitý reprezentatívny výber zo všetkých známych lokalít. Naopak pre monitoring 
druhov ohrozených, ktoré majú málo lokalít výskytu sa ukazuje lepšie hodnotenie na základe tzv. najslabšieho 
článku (prístup č.2), ktoré citlivejšie reaguje na nepriaznivé zmeny. 

Prístup č. 1

Kritérium Stav* Váha
(0-3)

Dosiahnutá 
hodnota

(Stav x váha)

Populácia
Status  3  

Početnosť na zimoviskách  3  

Biotop
Reprodukčný biotop  3  
Lovný biotop  1  
Zimovisko  3  

Ohrozenia
Letných úkrytov  3  
Lovných biotopov  1  
Zimovísk  2  

Dosiahnutá hodnota spolu:  
Maximálna možná hodnota (∑ váh × 3):  

*Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod

Celkové vyhodnotenie (percentuálny podiel dosiahnutej hodnoty z možnej hodnoty):

A B C
100–78 % 77–55 % 54–33 %

Prístup č. 2

Kritérium Stav* Váha
(0-3)

Populácia Status  3
Početnosť na zimoviskách  3

Biotop
Reprodukčný biotop  3
Lovný biotop  1
Zimovisko  3

Ohrozenia
Letných úkrytov  3
Lovných biotopov  1
Zimovísk  2

*Stav: A = dobrý, B = priemerný, C = nepriaznivý

Celkové vyhodnotenie: Stav druhu na lokalite sa rovná hodnote subkritéria, ktoré vykazuje najhorší stav.
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Biotopy:

Kód 
biotopu

Kód 
N2000 Názov biotopu Názov N2000 Strana

Sl1 1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky Vnútrozemské slaniská a slané 
lúky 59, 117

Sl2 1340 Karpatské travertínové slaniská Vnútrozemské slaniská a slané 
lúky 60, 117

Sl3a 1530 Panónske slané stepi a slaniská Panónske slané stepi a slaniská 61, 117

Sl3b 1530 Panónske slané stepi a slaniská Panónske slané stepi a slaniská 62, 117

Pi1 2340 Vnútrozemské panónske pieskové 
duny

Vnútrozemské panónske pieskové 
duny 63, 118

Pi2 6120 Suchomilné travinnobylinné porasty 
na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné 
porasty na vápnitých pieskoch 63, 118

Pi4 8230 Pionierske spoločenstvá plytkých 
silikátových pôd

Pionierske spoločenstvá plytkých 
silikátových pôd 64, 118

Pi5 6110

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

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

65, 118

Vo1a 3130

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

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

66, 119

Vo1b 3130

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

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

67, 119

Vo1c 3130

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

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

67, 119

Vo2 3150

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

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

68, 119

Vo3 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody Prirodzené dystrofné stojaté vody 69, 119

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

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

70, 120

Vo5 3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s 
bentickou vegetáciou chár

Oligotrofné až mezotrofné vody s 
bentickou vegetáciou chár 71, 120
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Kód 
biotopu

Kód 
N2000 Názov biotopu Názov N2000 Strana

Br2 3220 Horské vodné toky a bylinné 
porasty pozdĺž ich brehov

Horské vodné toky a bylinné 
porasty pozdĺž ich brehov 71, 120

Br3 3230
Horské vodné toky a ich drevinová 
vegetácia s myrikovkou nemeckou 
(Myricaria germanica)

Horské vodné toky a ich drevinová 
vegetácia s myrikovkou nemeckou 
(Myricaria germanica)

72, 120

Br4 3240
Horské vodné toky a ich drevinová 
vegetácia s vŕbou sivou (Salix 
eleagnos)

Horské vodné toky a ich drevinová 
vegetácia so s vŕbou sivou (Salix 
eleagnos)

73, 120

Br5 3270

Rieky s bahnitými až piesočnatými 
brehmi s vegetáciou zväzov 
Chenopodion rubri p.p. a Bidentition 
p.p.

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

74, 121

Br6 6430 Brehové porasty deväťsilov

Vlhkomilné vysokobylinné lemové 
spoločenstvá na poriečnych 
nivách od nížin do alpínskeho 
stupňa

74, 121

Br7 6430 Bylinné lemové spoločenstvá 
nížinných riek

Vlhkomilné vysokobylinné lemové 
spoločenstvá na poriečnych 
nivách od nížin do alpínskeho 
stupňa

75, 121

Kr1 4030 Vresoviská Suché vresoviská v nížinách a 
pahorkatinách 76, 121

Kr2 5130 Porasty borievky obyčajnej Porasty borievky obyčajnej 77, 121

Kr4 4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín Spoločenstvá subalpínskych 
krovín 78, 122

Kr5 4080 Nízke subalpínske kroviny Spoločenstvá subalpínskych 
krovín 78, 122

Kr6 40A0 Xerotermné kroviny Xerotermné kroviny 79, 122

Kr10 4070 Kosodrevina Kosodrevina 199, 
122, 235

Al1 6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na 
silikátovom substráte

Alpínske trávinnobylinné porasty 
na silikátovom substráte 80, 126

Al2 6150 Alpínske snehové výležiská na 
silikátovom podklade

Alpínske trávinnobylinné porasty 
na silikátovom substráte 81, 130

Al3a 6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné 
travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske 
vápnomilné travinnobylinné 
porasty

82, 126

Al3b 6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné 
travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske 
vápnomilné travinnobylinné 
porasty

82, 126

Al3c 6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné 
travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske 
vápnomilné travinnobylinné 
porasty

83, 126

Al4 6170 Alpínske snehové výležiská na 
vápnitom podklade

Alpínske a subalpínske 
vápnomilné travinnobylinné 
porasty

84, 130
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biotopu

Kód 
N2000 Názov biotopu Názov N2000 Strana

Al5 6430 Vysokobilinné spločenstvá 
alpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové 
spoločenstvá na poriečnych 
nivách od nížin do alpínskeho 
stupňa

85

Al9 4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov 
v subalpínskom a alpínskom stupni

Vresoviská a spoločenstvá kríčkov 
v subalpínskom a alpínskom 
stupni

85, 130

Tr1a 6210

Suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom 
podloží s významným výskytom 
druhov čeľade Orchideaceae

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

86, 124

Tr1b 6210

Suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom 
podloží s významným výskytom 
druhov čeľade Orchideaceae

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

87, 124

Tr1c 6210

Suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom 
podloží s významným výskytom 
druhov čeľade Orchideaceae

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

88, 124

Tr1d 6210

Suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom 
podloží s významným výskytom 
druhov čeľade Orchideaceae

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

88

Tr2 6240 Subpanónske travinnobylinné 
porasty

Subpanónske travinnobylinné 
porasty 89, 124

Tr3 6250 Panónske travinnobylinné porasty 
na spraši

Panónske travinnobylinné porasty 
na spraši 90, 124

Tr4 6260 Panónske travinnobylinné porasty 
na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty 
na pieskoch

91, 118, 
124

Tr5 6190 Suché a dealpínske trávinnobylinné 
porasty

Dealpínske travinnobylinné 
porasty 92, 125

Tr8a 6230
Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

92, 125

Tr8b 6230
Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

93, 125

Tr8c 6230
Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské 
psicové porasty na silikátovom 
substráte

94, 125

Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky Nížinné a podhorské kosné lúky 95, 125

Lk2 6520 Horské kosné lúky Horské kosné lúky 95, 125

Lk4 6410 Bezkolencové lúky Bezkolencové lúky 96, 125

Lk5 6430 Vysokobylinné spoločenstvá na 
vlhkých lúkach

Vlhkomilné vysokobylinné lemové 
spoločenstvá na poriečnych 
nivách od nížin do alpínskeho 
stupňa

97, 125
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Kód 
biotopu

Kód 
N2000 Názov biotopu Názov N2000 Strana

Lk8 6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi Aluviálne lúky zväzu Cnidion 
venosi 98, 126

Ra1a 7110 Aktívne vrchoviská Aktívne vrchoviská 99, 126

Ra1b 7110 Aktívne vrchoviská Aktívne vrchoviská 100, 126

Ra2 7120 Degradované vrchoviská schopné 
prirodzenej obnovy

Degradované vrchoviská schopné 
prirodzenej obnovy 126

Ra3a 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 101, 127

Ra3b 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 101, 127

Ra3c 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 102, 127

Ra3d 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská Prechodné rašeliniská a trasoviská 103, 127

Ra4 7150 Depresie na rašelinných 
substrátoch s Rhynchospora alba

Depresie na rašelinných 
substrátoch s Rhynchospora alba 127

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

Vápnité slatiny s maricou 
pílkatou a druhmi zväzu Caricion 
davallianae

104, 128

Ra6 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz Slatiny s vysokým obsahom báz 104, 127

Pr3 7220 Penovcové prameniská Penovcové prameniská 105, 128

Sk1a 8210 Karbonátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy 
so štrbinovou vegetáciou 106, 128

Sk1b 8210 Karbonátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy 
so štrbinovou vegetáciou 107, 128

Sk1c 8210 Karbonátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy 
so štrbinovou vegetáciou 108, 128

Sk2 8220 Silikátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so 
štrbinovou vegetáciou 109, 128

Sk2a 8220 Silikátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so 
štrbinovou vegetáciou 109, 128

Sk2b 8220 Silikátové skalné steny so 
štrbinovou vegetáciou

Silikátové skalné steny a svahy so 
štrbinovou vegetáciou 110, 128

Sk3 8110 Silikátové sutiny v montánnom až 
alpínskom stupni

Silikátové skalné sutiny v 
montánnom až alpínskom stupni 111, 129

Sk4 8120 Karbonátové sutiny v montánnom 
až alpínskom stupni

Karbonátové skalné sutiny v 
montánnom až alpínskom stupni 112, 129

Sk5 8150 Nespevnené silikátové sutiny 
kolinného stupňa

Nespevnené silikátové skalné 
sutiny kolinného stupňa 112, 129

Sk6a 8160
Nespevnené karbonátové skalné 
sutiny montánneho až kolinného 
stupňa

Nespevnené karbonátové skalné 
sutiny montánneho až kolinného 
stupňa

113, 129

Sk6b 8160
Nespevnené karbonátové skalné 
sutiny montánneho až kolinného 
stupňa

Nespevnené karbonátové skalné 
sutiny montánneho až kolinného 
stupňa

114, 129

Sk8b 8310 Nesprístupnené jaskynné útvary Nesprístupnené jaskynné útvary 115, 129

Ls1.1 91E0 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 
lesy 171, 207
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Kód 
biotopu

Kód 
N2000 Názov biotopu Názov N2000 Strana

Ls1.2 91F0 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné 
lužné lesy

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové 
lesy okolo nížinných riek 177, 209

Ls1.3 91E0 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné 
lesy 

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 
lesy 173, 207

Ls1.4 91E0 Horské jelšové lužné lesy Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 
lesy 175, 207

Ls2.2 91G0 Dubovo-hrabové lesy panónske Karpatské a panónske dubovo-
hrabové lesy 179, 212

Ls2.3.1 9170 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť 
A Dubovo-hrabové lesy lipové 159, 212

Ls2.3.3 9410 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť 
C Horské smrekové lesy 195, 230

Ls3.1 91H0 Teplomilné submediteránne dubové 
lesy

Teplomilné submediteránne 
dubové lesy 181, 215

Ls3.2 91I0 Teplomilné ponticko-panónske 
dubové lesy na spraši a piesku

Eurosibírske dubové lesy na 
spraši a piesku 183, 212

Ls3.3 91I0 Dubové nátržníkové lesy Eurosibírske dubové lesy na 
spraši a piesku 185, 212

Ls3.4 91M0 Dubovo-cerové lesy Panónsko-balkánske cerové lesy 189, 212

Ls3.5.2 91I0 Sucho a kyslomilné dubové lesy 
– časť B

Eurosibírske dubové lesy na 
spraši a piesku 187, 212

Ls3.6 9190 Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové 
lesy Vlhké acidofilné brezové dúbravy 163, 217

Ls4 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy Lipovo-javorové sutinové lesy 161, 219

Ls5.1 9130 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté 
lesy Bukové a jedľové kvetnaté lesy 153, 221

Ls5.2 9110 Kyslomilné bukové lesy Kyslomilné bukové lesy 151, 221

Ls5.3 9140 Javorovo-bukové horské lesy Javorovo-bukové horské lesy 155, 221

Ls5.4 9150 Vápnomilné bukové lesy Vápnomilné bukové lesy 157, 221

Ls6.2 91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a 
smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a 
smrekovcové lesy 193, 225

Ls7.1 91D0 Rašeliniskové brezové lesíky Brezové, borovicové a smrekové 
lesy na rašeliniskách 167, 227

Ls7.2 91D0 Rašeliniskové borovicové lesy Brezové, borovicové a smrekové 
lesy na rašeliniskách 169, 227

Ls7.3 91D0 Rašeliniskové smrekové lesy Brezové, borovicové a smrekové 
lesy na rašeliniskách 165, 227

Ls9.1 9410 Smrekové lesy čučoriedkové Horské smrekové lesy 195, 230

Ls9.2 9410 Smrekové lesy vysokobylinné Horské smrekové lesy 195, 230

Ls9.3 9410 Podmáčané smrekové lesy Horské smrekové lesy 195, 230

Ls9.4 9420 Smrekovcovo-limbové lesy Smrekovcovo-limbové lesy 197, 232

Ls10 91N0 Panónske topoľové lesy s 
borievkou

Panónske topoľové lesy s 
borievkou 191, 234

Kniha 1.indb   721Kniha 1.indb   721 6. 5. 2005   16:55:166. 5. 2005   16:55:16



722

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

Rastlinné druhy:

Latinský názov Slovenský názov Strana

Aconitum firmum subsp. moravicum prilbica tuhá moravská 246

Adenophora lilifolia zvonovec ľaliolistý 248

Aldrovanda vesiculosa aldrovandka pľuzgierkatá 250

Apium repens zeler plazivý 252

Asplenium adulterinum slezinník nepravý 254

Campanula serrata zvonček hrubokoreňový 255

Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý 257

Cochlearia tatrae lyžičník tatranský 259

Coleanthus substilis koleant útly 261

Colchicum arenarium jesienka piesočná 263

Crambe tataria katran tatársky 265

Cyclamen fatrense cyklámen fatranský 267

Cypripedium calceolus črievičník papučkový 269

Daphne arbuscula lykovec muránsky 271

Dianthus nitidus klinček lesklý 273

Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov 275

Dracocephalum austriacum včelník rakúsky 276

Echium russicum hadinec červený 278

Eleocharis carniolica bahnička kranská 280

Ferula sadleriana feruľa sadlerova 282

Gladiolus palustris mečík močiarny 283

Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský 285

Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný 287

Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský 289

Iris arenaria kosatec piesočný 291

Ligularia sibirica jazyčník sibírsky 292

Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá 294

Liparis loeselii hľuzovec Loeselov 296

Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá 298

Onosma tornensis rumenica turnianska 300

Ostericum palustre ostrík močiarny 302

Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý 304

Pulsatilla patens poniklec otvorený 306

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský 308

Pulsatilla slavica poniklec slovenský 310

Pulsatilla subslavica poniklec prostredný 312

Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá 315
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Latinský názov Slovenský názov Strana

Spiranthes aestivalis pokrut letný 323

Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý 317

Thesium ebracteatum ľanolistník bezlistencový 323

Thlaspi jankae peniažtek slovenský 319

Tozzia carpathica vrchovka alpínska 321

Machorasty:

Latinský názov Slovenský názov Strana

Buxbaumia viridis kyjanôčka zelená 324

Dicranum viride dvojhrot zelený 325

Hamatocaulis (=Drepanocladus) 
vernicosus kosáčik plavúňovitý 326

Mannia triandra grimaldia trojtyčinková 327

Meesia longiseta bakuľka 328

Ochyraea tatrensis ochyrea tatranská 328

Orthotrichum rogeri bochník Rogerov 330

Scapania massolongi korýtkovec 329

Tortella rigens závitovka 330

Živočíšne druhy:

Latinský názov Slovenský názov Strana

Ablepharus kitaibelli krátkonôžka štíhla 445

Anisus vorticulus kotúľka štíhla 412

Aspius aspius boleň dravý 457

Astacus astacus rak riečny 420

Austropotamobius torrentium rak riavový 419

Barbastella barbastellus netopier čierny/ uchaňa čierna 540

Barbus barbus mrena severná 458

Barbus peloponesius (meridionalis 
petenyi) mrena stredomorská 460

Bison bonasus zubor hrivnatý/ zubor lesný 514

Bolbelasmus unicornis 339

Bombina bombina kunka červenobruchá 422

Bombina variegata kunka žltobruchá 423

Boros schneideri 340

Bufo viridis ropucha zelená 425
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Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu - Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000

Latinský názov Slovenský názov Strana

Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria spriadač kostihojový 405

Canis lupus vlk dravý 506

Carabus hungaricus bystruška južná 341

Carabus variolosus bystruška potočná 342

Carabus zawadszkii bystruška Zawadského 343

Castor fiber bobor vodný 499

Cerambyx cerdo fuzáč veľký 336

Cobitis elongatoides (taenia) pĺž severný 461

Coenagrion ornatum šidielko 354

Coenonympha hero očkáň hnedý 401

Colias myrmidone žltáčik zanoväťový 387

Cordulegaster heros pásikavec 360

Coronella austriaca užovka hladká 446

Cottus gobio hlaváč bieloplutvý 462

Cricetus cricetus škrečok poľný 488

Cucujus cinnaberinus plocháč červený 344

Dioszeghyana (=Orthosia) schmidtii mora Schmidtova 404

Dryomys nitedula plch lesný 490

Duvalius hungaricus behúnik maďarský 345

Elaphe longissima užovka stromová 447

Emys orbicularis korytnačka močiarna 448

Eptesicus nilssoni  netopier severský/ večernica severská 532

Eptesicus serotinus  netopier pozdný/večernica pozdná 531

Eriogaster catax priadkovec trnkový 376

Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 463

Eudontomyzon mariae (vladykovi) mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 465

Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 399

Felis silvestris mačka divá 507

Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý 466

Gobio kessleri hrúz Kesslerov 467

Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 468

Graphoderus bilineatus potápnik 346

Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 470

Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá 471

Helix pomatia slimák záhradný 417

Hirudo medicinalis pijavica lekárska 418

Hucho hucho hlavátka podunajská 472

Hyla arborea rosnička zelená 426

Kniha 1.indb   724Kniha 1.indb   724 6. 5. 2005   16:55:186. 5. 2005   16:55:18



725

Index typov biotopov a druhov európskeho významu

Latinský názov Slovenský názov Strana

Hypodryas (=Euphydryas) maturna hnedáčik osikový 397

Isophya stysi kobylka Štysova 367

Lacerta agilis jašterica bystrá 450

Lacerta viridis jašterica zelená 451

Lacerta (=Zootoca)  vivipara pannonica jašterica živorodá 453

Lampetra planeri mihuľa potočná 474

Leptidea morsei mlynárik východný 385

Leucorrhina albifrons vážka bieločelá 362

Leucorrhinia pectoralis vážka 364

Limoniscus violaceus kováčik fialový 347

Lopinga achine očkáň mätonohý 402

Lucanus cervus roháč obyčajný 348

Lutra lutra vydra riečna 501

Lycaena dispar ohniváčik veľký 389

Lynx lynx rys ostrovid 509

Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 391

Maculinea nausithous modráčik bahniskový 394

Maculinea teleius modráčik krvavcový 392

Marmota marmota latirostris svišť vrchovský 497

Martes martes kuna lesná 502

Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 491

Microtus tatricus hraboš tatranský 492

Miniopterus schreibersii netopier sťahovavý/ lietavec sťahovavý 541

Misgurnus fossilis čík európsky 475

Muscardinus avellanarius plch lieskový 493

Mustela eversmannii tchor stepný 503

Mustela putorius tchor tmavý 504

Myotis bechsteini  netopier veľkouchý 523

Myotis blythi  netopier východný/ netopier ostrouchý 521

Myotis brandti netopier Brandtov 527

Myotis dasycneme  netopier pobrežný 529

Myotis daubentoni netopier vodný 528

Myotis emarginatus netopier brvitý 525

Myotis myotis netopier obyčajný 520

Myotis mystacinus netopier fúzatý 526

Myotis nattereri netopier riasnatý 524

Natrix tessellata užovka fŕkaná 454

Nyctalus lasiopterus netopier veľký/ raniak veľký 537
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Latinský názov Slovenský názov Strana

Nyctalus leisleri netopier stromový/ raniak malý 536

Nyctalus noctula netopier hryzavý/ raniak hrdzavý 535

Odontopodisma rubripes koník východný 370

Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 358

Osmoderma eremita pižmovec hnedý 334

Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov 373

Parnassius apollo jasoň červenooký 381

Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 383

Pelecus cultratus šabľa krivočiara 476

Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá 428

Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská 368

Phryganophilus ruficollis 335

Pipistrellus nathusii netopier parkový/ večernica parková 534

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/ večernica malá 533

Plecotus auritus ucháč svetlý 538

Plecotus austriacus ucháč sivý 539

Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 455

Polyommatus eroides modráčik stepný 396

Probaticus subrugosus 349

Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 377

Pseudogaurotina excellens fúzač karpatský 337

Rana arvalis skokan ostopyský 429

Rana dalmatina skokan štíhly 431

Rana esculenta skokan zelený 432

Rana lessonae skokan krátkonohý 434

Rana ridibunda skokan rapotavý 435

Rana temporaria skokan hnedý 437

Rhinolophus euryale podkovár južný 519

Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídlý/ podkovár veľký 516

Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/ podkovár malý 518

Rhodeus amarus lopatka dúhová 477

Rhysodes sulcatus 350

Rosalia alpina fúzač alpský 338

Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský 512

Rutilus  meidingeri plotica perleťová 479

Rutilus pigus plotica lesklá 480

Sabanejewia balcanica (aurata) pĺž zlatistý 481
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Latinský názov Slovenský názov Strana

Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 413

Saga pedo pedo sága stepná 369

Sicista betulina myšovka horská 494

Spermophilus citellus syseľ pasienkový 496

Stenobothrus eurasius slovacus koník slovanský 372

Stephanopachis substriatus 351

Stylurus (=Gomphus)  flavipes klinovka žltonohá 356

Sympecma braueri (paedisca) šidlovka Brauerova 353

Theodoxus transversalis teodox pásavý 414

Thymallus thymallus lipeň tymianový 482

Triturus cristatus mlok hrebenatý 438

Triturus dobrogicus mlok dunajský 440

Triturus montandoni mlok karpatský 442

Umbra krameri blatniak tmavý 484

Unio crassus korýtko riečne 415

Ursus arctos medveď hnedý 510

Vertigo angustior pimprlík mokraďný 408

Vertigo geyeri pimprlík močiarny 409

Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 410

Vespertilio murinus  netopier pestrý/ večernica pestrá 530

Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 379

Zingel streber kolok vretenovitý 485

Zingel zingel kolok veľký 486

Vtáky:

Latinský názov Slovenský názov Strana

Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/ šašiniarik 
tenkozobý 702

Aegolius funereus kuvik kapcavý/ pôtik kapcavý 667

Alcedo atthis rybárik riečny/rybárik obyčajný 700

Anas platyrhynchos kačica divá 648

Anas querquedula kačica chrapľavá 650

Anas strepera kačica chripľavá 652

Anthus campestris ľabtuška poľná 560

Aquila heliaca orol kráľovský 575

Aquila chrysaetos orol skalný 580
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Latinský názov Slovenský názov Strana

Aquila pomarina orol krikľavý 578

Ardea purpurea volavka purpurová 543

Aythya ferina chochlačka sivá 654

Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 656

Aythya nyroca chochlačka bielooká 658

Bonasa (=Tetrastes) bonasia jariabok hôrny 698

Botaurus stelaris bučiak trsťový/ bučiak veľký 549

Bubo bubo výr skalný 673

Bucephala clangula hlaholka severská 659

Caprimulgus europaeus lelek lesný/lelek obyčajný 628

Ciconia ciconia bocian biely 571

Ciconia nigra bocian čierny 573

Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 583

Circus aeruginosus kaňa močiarna 588

Circus pygargus kaňa popolavá 585

Coracias garrulus krakľa belasá 555

Coturnix coturnix prepelica poľná 567

Crex crex chriašteľ poľný/ chrapkáč poľný 569

Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 630

Dendrocopos medius ďateľ prostredný 631

Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 633

Dryocopus martius ďateľ čierny 634

Egretta alba volavka biela 545

Egretta garzetta volavka striebristá 547

Falco cherug sokol rároh 595

Falco peregrinus sokol sťahovavý 598

Falco vespertinus sokol kobcovitý/s.červenonohý 602

Ficedula albicollis muchárik bielokrký 639

Ficedula parva muchárik červenohrdlý 640

Galerida cristata pipíška chochlatá 615

Glaucidium passerinum kuvik vrabčí/ kuvičok vrabčí 669

Haliaeetus albicilla orliak morský 605

Chlidonias hybridus rybár bahenný 677

Chlidonias niger rybár čierny 680

Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 551

Jynx torquilla krutihlav hnedý 642

Lanius collurio strakoš červenochrbtý 617

Lanius excubitor strakoš sivý 619
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Lanius minor strakoš kolesár 620

Larus canus čajka sivá 643

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá 690

Limosa limosa brehár čiernochvostý 561

Lullula arborea škovránok stromový 622

Mergus albellus potápač biely 665

Merops apiaster včelárik zlatý 563

Milvus migrans haja tmavá 590

Milvus milvus haja červená 592

Monticola saxatilis skaliar pestrý 692

Muscicapa striata muchár sivý 645

Netta rufina hrdzavka potápavá 661

Nycticorax nycticorax bučiak nočný 553

Otis tarda drop fúzatý/drop veľký 611

Otus scops výrik lesný 675

Pernis apivorus včelár lesný 609

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý 663

Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný 646

Picoides tridactylus ďateľ trojprstý 636

Picus canus žlna sivá 637

Platalea leucorodia lyžičiar biely 683

Porzana parva chriašteľ malý 705

Porzana porzana chriašteľ bodkovaný 707

Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 685

Riparia riparia brehuľa hnedá/ brehuľa obyčajná 614

Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý 624

Sterna hirundo rybár riečny 688

Streptopelia turtur hrdlička poľná 625

Strix uralensis sova dlhochvostá 671

Sylvia nisoria penica jarabá 627

Tetrao tetrix tetrov hoľniak 694

Tetrao urogallus tetrov hlucháň/ hlucháň obyčajný 696

Tringa totanus kalužiak červenonohý 565
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