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Abstract: Knowledge about the ecological networks in Slovakia. The current problem 

of ecological networks brings a possible solution to the one of the most important 

factors in endangering of population, which is isolation of natural habitats in 

intensively used urbanized country. Ecological networks provide a new trend – 

terestrial protection, which allows the exchange of genetic information throughout the 

whole country, or several countries, mountains (such as the Alps and Carpathians) 

(Badidová 2008). In Slovakia are several ecological networks in the process of 

developing and implementing, some of them are based on the similar criterias. New and 

yet few presented is a proposal of the Carpathian Ecological Network, which criterias 

are based also on the Annexes of the Habitats Directive, within the European network 

Natura 2000. 
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ÚVOD 
 

Ekologické siete vo všeobecnosti predstavujú rôzne prístupy so 

spoločným cieľom, a to zmierniť proces fragmentácie prírodných biotopov, 

ktoré spôsobuje človek svojou činnosťou. Koncepcie ekologických sietí sa v 

Európe začali rozvíjať na začiatku 80. rokov. Oproti klasickej ochrane prírody 

priniesli nový pohľad na ochranu prírody a to, ţe prírodné prvky v krajine sú 

vzájomne prepojené. Umoţňujú tieţ vytváranie nových prvkov ekologickej 

siete a predstavujú tak aktívny prístup v ochrane biodiverzity. Konkrétnym 

príkladom môţe byť ochrana území v hraničných oblastiach, kde sa aktívnou 

ochranou môţe docieliť umoţnenie migrácie šeliem z krajiny, kde sa šelmy 

vyskytujú v relatívne hojnom počte do krajiny, kde je počet šeliem 

nedostatočný (Badidová 2008). 
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EKOLOGICKÉ SIETE A ICH CHARAKTERISTIKA 

 

Ekologické siete sa plánujú na rôznych hierarchických úrovniach – môţe 

ísť o miestnu, regionálnu, národnú aţ celoeurópsku úroveň. Spoločným znakom 

pre všetky typy ekologických sietí je ich štruktúra. Všetky obsahujú územia, 

kde v určitých prírodných podmienkach môţu existovať prirodzené rastlinné a 

ţivočíšne spoločenstvá. Tieto územia sú označované ako biocentrá či jadrové 

územia (core areas). Najvýznamnejším prínosom koncepcie ekologických sietí 

je však ich dynamická zloţka, ktorá umoţňuje vzájomnú previazanosť 

biocentier či jadrových území, migráciu organizmov, či disperziu diaspór. Ide o 

biokoridory, alebo ekologické koridory (ecological corridors). Rôzne typy 

ekologických sietí ešte obsahujú doplnkové územia ako interakčné prvky, 

pufračné zóny (buffer zones), územia rozvoja prírody (nature development 

areas) a podobne. (Ruţičková, Šíbl 2000). 

Autori Bennett a Mulongoy (2006) chápu pod pojmom jadrové územia 

také územia, na ktorých hrá ochrana biodiverzity primárnu úlohu, a to aj v 

prípade, ak územie nie je chránené zákonom. Dôleţitým pojmom v 

ekologických sieťach je reprezentatívnosť. Podľa reprezentatívnosti delíme 

napr. biocentrá na reprezentatívne a unikátne. Reprezentatívne biocentrum 

zahrňuje plošne prevaţujúce ekosystémy, typické pre danú biogeografickú 

jednotku (napr. kvetnaté lúky v Bielokarpatskom bioregióne). Unikátne 

biocentrum zahrňuje v danej biogeografickej jednotke zvláštne, výnimočné 

typy ekosystémov, ktorých vznik je podmienený úplne špecifickými 

ekologickými podmienkami (napr. rašelinisko s borovicou Pinus rotundata, 

rybník Velké Dářko v Ţdárskom bioregióne) (Buček, Lacina 2005). 

Podľa Bennetta a Mulongoya (2006) predstavujú koridory v zmysle 

funkčných prepojení medzi územiami základný prostriedok na udrţanie či 

znovuobnovenie spojitosti fragmentovaných ekosystémov. Spojenie 

izolovaných plôch môţe zvýšiť ţivotaschopnosť lokálnych druhov populácie 

niekoľkými spôsobmi, ako napríklad umoţnením prístupu konkrétnych 

ţivočíchov do väčšieho územia, podporením sezónnej migrácie, odsťahovaním 

sa z biotopu, ktorý degraduje alebo z územia, ktoré je v ohrození, atď. 

V roku 2001 vydalo IUCN (Bennett, Wit 2001) prehľad návrhov, plánov 

a programov ekologických sietí vo svete. V tejto správe sa zhrnulo spolu aţ 38 

ekologických sietí, ktoré sa v tej dobe rozvíjali, prípadne implementovali v 

rôznych krajinách a kontinentoch (Austrália Amerika, Ázia a Európa). 

 

 

PREHĽAD EKOLOGICKÝCH SIETÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 

 

Prvým pokusom hodnotenia európskych ekosystémov pri pouţití 

jednotných kritérií bol projekt CORINE (Co-Ordination of Information on the 

Environment), ktorého cieľom bolo sústreďovať a koordinovať informácie o 

stave prostredia a prírodných zdrojov v Európskej únii. Veľká časť údajov je 
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pouţiteľná v dvoch nadväzujúcich projektoch – NATURA 2000 a Emerald. 

(Šíbl a kol. 2000). 

Sieť Emerald je povaţovaná za rozšírenie myšlienky a zásad NATURA 

2000 do krajín strednej a východnej Európy, pre ktoré pred vstupom do EÚ 

neplatili smernice EÚ. Nazýva sa aj sieť „smaragdových území“ (Emerald 

Network). Na Slovensku sa zber dát pre pilotný projekt Emerald uskutočnil 

sústreďovaním všetkých dôleţitých národných databáz o lokalitách a biotopoch 

a následne boli údaje poskytnuté Rade Európy v Štrasburgu (Kadlečík, Uhrin 

2000). 

Európska ekologická sieť (EECONET – European Ecological Network) 

sa začala rozvíjať z iniciatívy Holandska. Nekladie si za cieľ nahradiť 

existujúce národné ekologické siete, ale poskytnúť celoeurópsky rámec pre ich 

vzájomné prepojenie, zosúladenie a ďalší rozvoj. Na Slovensku bola 

problematika tvorby EECONET, resp. jej časti Národnej ekologickej siete 

NECONET, rozpracovaná od roku 1994 v rámci osobitného projektu IUCN 

„National Nature Plan“ (Národná stratégia ochrany prírody). (Šíbl a kol. 1997) 

Paneurópska ekologická sieť (Pan-European Ecological Network, 

PEEN) je jedným z nástrojov uskutočňovania Paneurópskej stratégie 

biologickej a krajinnej diverzity prijatej 54 európskymi štátmi. PEEN sa v 

podstate skladá z ekologických sietí jednotlivých štátov. Cieľom je 

vybudovanie ekologickej siete na európskej úrovni. Na základe rozhodnutia 

príslušnej vlády môţu byť ako súčasť PEEN prihlásené medzinárodne 

evidované územia Programu UNESCO Človek a Biosféra, lokality Svetového 

dedičstva, Európskej siete biogenetických rezervácií, Ramsarského dohovoru, 

ako aj CORINE, NATURA 2000 a Emerald. 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES). V rámci bývalého 

Československa sa uţ v 80. rokoch minulého storočia vypracovala podrobná 

originálna metodika Územného systému ekologickej stability, pričom dnes oba 

štáty pokračujú v aplikovaní ÚSESu do praxe. Táto metodika sa postupne v 90. 

rokoch spresňovala a v Českej republike a podobne aj na Slovensku sa presadila 

do legislatívy. Na Slovensku je ÚSES obsiahnutý zákonom č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj v ďalších 

zákonoch týkajúcich sa ţivotného prostredia, najmä územného plánovania. 

Európska sieť chránených území NATURA 2000 – kľúčovou 

poţiadavkou právnych predpisov EÚ na ochranu prírody je vytvorenie novej 

sústavy chránených území európskeho významu pod názvom NATURA 2000. 

NATURA vychádza z dvoch smerníc – Smernice Rady Európskeho 

spoločenstva o ochrane voľne ţijúcich vtákov 79/409/EEC známa ako smernica 

o vtákoch (The Birds Directive), ktorá bola prijatá v roku 1979 a týka sa 

ochrany všetkých druhov voľne ţijúcich vtákov a Smernica Rady Európskeho 

spoločenstva o ochrane prírodných biotopov voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín 

92/43/EEC, ktorá bola prijatá v roku 1999, známa aj ako smernica o biotopoch 

(The Habitats Directive). Smernica o biotopoch definuje európsku ekologickú 

sieť NATURA 2000 a upresňuje postup jej tvorby. Sieť NATURA 2000 
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pozostáva z 2 typov území – Chránených vtáčích území (CHVÚ) a Území 

európskeho významu (UEV). Na Slovensku bolo zatiaľ navrhnutých 38 CHVU 

a 381 UEV, pričom Slovenská republika musí doplniť do návrhu ďalšie UEV o 

druhy aj biotopy ako z alpského, tak aj panónskeho bioregiónu vzhľadom k 

tomu, ţe vládny návrh zaslaný v roku 2004 nebol dostatočný. 

Sieť NATURA 2000 patrí medzi významné ekologické siete v rámcu 

Európy a je vytváraná na základe vybraných kritérií. Má legislatívnu podporu 

vo všetkých členských štátoch. Dozor nad ich dodrţiavaním má Európska 

komisia, ktorá môţe prípady porušovania Smerníc predkladať Európskemu 

súdnemu dvoru.  

Karpatská ekologická sieť – je odbornej verejnosti málo známa, 

nakoľko je v procese vytvárania prvého návrhu. Vytvorenie koncepcie je 

zaloţené na analýze existujúcich chránených území, území európskeho 

významu, chránených vtáčích území a ostatných prioritných území, spojených 

sieťou ekologických koridorov, pričom sa do úvahy berú poţiadavky Smernice 

o vtákoch, Smernice o biotopoch, Konvencie o biologickej diverzite a 

Paneurópskej ekologickej siete. Navrhnutá metodika vychádza z 2 krokov: z 

vybudovania Karpatského biodiverzitného informačného systému a z 

vybudovania Karpatskej ekologickej siete 

V roku 2001 bola publikovaná správa „The Status of the Carpathians“ a 

neskôr, v roku 2002 preloţená do slovenského jazyka ako „KARPATY – 

Správa o stave Karpát“ (www.carpates.org/docs/publications/status.pdf). Správa 

prináša ucelený pohľad na problematiku ochrany Karpát, ich históriu a 

socioekonomické dianie v tomto ekoregióne. Najdôleţitejším výsledkom, ktorý 

správa prináša, je mapa zobazujúca prioritné územia pre ochranu prírody. 

Na túto prácu sa opätovne nadviazalo v roku 2006, kedy sa začala 

budovať regionálna databáza o biodiverzite zahŕňajúcu informácie o rozšírení 

definovaných druhov rastlín, ţivočíchov a biotopov. Informácie o biodiverzite 

zahŕňajú vyváţenú kombináciu druhov a biotopov významných ako z 

regionálneho hľadiska (endemické druhy a biotopy, t. j. druhy a biotopy 

vyskytujúce sa len na území Karpát), tak aj z európskeho hľadiska (druhy a 

biotopy významné z hľadiska budovania sústavy Natura 2000 v krajinách EÚ). 

Táto databáza sa stala súčasťou Karpatského biodiverzitného informačného 

systému (www.carpates.org/cbis). 

Finálny návrh mapy Karpatskej ekologickej siete bude odbornej 

verejnosti predstavený v roku 2010. Údaje nachádzajúce sa v databáze budú k 

dispozícii pre pouţitie jednotlivých vlád a Sekretariátu Karpatskej konvencie. 

Vzhľadom na veľký význam ochrany prírody v rámci celých Karpát bude takto 

vytvorená mapa slúţiť ako politický nástroj pre koordinovanú ochranu prírody 

Karpát. 
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ZÁVER 

 

Potreba tvorby a najmä implementácie ekologických sietí na Slovensku 

predstavuje aktuálny trend, ktorý okrem iného poskytuje moţnosť riešiť 

významný ekologický problém, a to ohrozenie populácií. K tomuto problému 

nemalou mierou prispieva fragmentácia krajiny a izolácia prírodných biotopov, 

čo sa v najväčšej miere prejavuje v urbanizovanom prostredí, najmä v 

intenzívne hospodársky vyuţívanej krajine. Ekologické siete sú nástrojom 

praktickej územnej ochrany, čo sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo preukázať 

na niekoľkých príkladoch projektov pozemkových úprav (Pauditšová, 

Miklošovičová 2009), v rámci ktorých sa vďaka územných systémom 

ekologickej stability na miestnej úrovni pristúpilo nielen k vypracovaniu 

projektov a štúdií, ale navrhnuté realizačné projekty boli v konkrétnych 

územiach aj zrealizované.  

Na Slovensku je v procese tvorby a implementácie niekoľko 

ekologických sietí, z nich niektoré vychádzajú z rovnakých kritérií. Novým je 

pripravovaný návrh Karpatskej ekologickej siete vychádzajúci aj z príloh 

Smernice o biotopoch, ktorá je kľúčová pre chránené územia v rámci európskej 

siete chránených území NATURA 2000). 
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