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Abstract: Identification of important types of habitats in Sites of Community 

Importance (SCI) Natura 2000 in Alpine biogeographical region in Slovak republic. 

In 2004 sent Slovak republic lists of proposed SCI to European Commision, which 

includes 381 pSCI in Alpine and Pannonian biogeographical region. We analysed 

informations from Standard data forms (SDF) about occurence of habitats, for which 

will be the areas declared as SCI. Looking at lists of habitats and species in each pSCI 

is clear, that in many pSCI are reported habitats and species not important for the 

protection in pSCI (e.g. the area oft the  habitat is too small). The aim of our work was 

to identify important habitats for pSCI in Alpine biogeographical region in Slovak 

republic. For evalution we used the database of SDF, for forests and non forests 

habitats were set different criterias. The result is the list of important habitats in SCI in 

Alpine bioregion, in which conservation and management is necessary to concentrate. 
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ÚVOD 
 

Európska sieť chránených území Natura 2000 vychádza z dvoch smerníc 

– Smernice Rady Európskeho spoločenstva o ochrane voľne žijúcich vtákoch 

79/409/EEC známa ako smernica o vtákoch, ktorá sa týka ochrany všetkých 

druhov voľne žijúcich vtákov a Smernice Rady Európskeho spoločenstva o 

ochrane prírodných biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 92/43/EEC, 

známa ako smernica o biotopoch, ktorá definuje európsku ekologickú sieť 

Natura 2000 a spresňuje postup jej tvorby. 

Smernica o biotopoch chráni biotopy a vybrané druhy mimo vtáctva, 

ktorým hrozí zánik v prirodzenom areáli rozšírenia, alebo majú malý areál, 

prípadne predstavujú výnimočné príklady európskych biotopov. Dôraz sa 

pritom kladie na prioritné biotopy (Čárska et al. 2002). Cieľom je, aby súbor 

viac ako 200 biotopov a 1000 druhov dosiahol a udržal si stav, ktorý je 
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definovaný ako „priaznivý stav zachovania“ (favourable conservation status) 

tak, aby bola zabezpečená ich udržateľná budúcnosť (Newsletter Európskej 

Komisie Natura, No. 26, 2000). Na území Slovenska sa nachádzajú slanomilné 

biotopy, vnútrozemské pieskové biotopy, sladkovodné biotopy, vresoviská a 

krovinové biotopy mierneho pásma, tvrdolisté kroviny, prirodzené a 

poloprirodzené travinno-bylinné biotopy, rašeliniská, skalné biotopy a jaskyne, 

lesné biotopy (Viceníková, Polák 2003). 

 

 

METODIKA PRE HODNOTENIE KĽÚČOVÝCH BIOTOPOV 

V ÚZEMIACH EURÓPSKEHO VÝZNAMU 
 

Použité údaje z databázy štandardných dátových formulárov  

Hodnotenie údajov o biotopoch je definované v prílohe I smernice 92/43 

EHS a hodnotenie územia pre ne v prílohy III (A) smernice 92/43 EHS. Údaje 

boli vypĺňané na základe Rozhodnutia Komisie z 18. decembra 1996 

o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 – 

97/266/ES do takzvaných „štandardných dátových formulárov“ (Standard Data 

Form – SDF). Tieto boli spracované pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR 

v roku 2004 na základe expertného odhadu (dopĺňané a upravované v roku 2006 

na základe výsledkov biogeografických seminárov a nových poznatkov, ale 

opäť expertným odhadom (Polák 2005). Pri hodnotení kľúčových biotopov sme 

využili túto databázu, pričom sme z nej využili údaje: 

• HBCDAX – Kód (biotopu) – zoznam biotopov  

• REPRESENT – reprezentatívnosť, pre stanovenie bol použitý 

nasledovný hodnotiaci systém: A – vynikajúca reprezentatívnosť, B – 

dobrá reprezentatívnosť, C – významná reprezentatívnosť, D – 

nevýznamná reprezentatívnosť  

• COVER – pokryvnosť – plocha územia pokrytého prirodzeným typom 

biotopu vo vzťahu k celkovej ploche pokrytej týmto typom biotopu v 

rámci územia SR. 

 

Hodnotenie biotopov 

Vyššie uvedené vyselektované údaje z databázy SDF sme spracovali  z 

formátu Access do tabuliek vo formáte Microsoft Excel. Pre každý typ biotopu 

bol použitý samostatný hárok Excelu, v ktorom sa následne spracúvali údaje. 

Krok č. 1: V prvej časti hodnotenia boli spracované údaje podľa počtu 

záznamov lokalít na typ biotopu. Následne boli údaje spracované do tabuľky, 

kde bol ku každému typu biotopu  priradený počet lokalít z databázy.   

Krok č. 2: údaje COVER a AREA boli využité pre ďalšie hodnotenie. 

Bol použitý vzorec PLOCHA = AREA/100*COVER, čím sa získal údaj plochy 

daného biotopu v konkrétnej lokalite v hektároch.  Následne boli sčítané všetky 

údaje v hektároch ku každej lokalite, čím bol získaný výsledný údaj – celkovej 
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plochy daného biotopu v územiach európskeho významu v alpskom bioregióne 

v hektároch. Z tohto údaju sa následne vyrátalo percento plochy biotopu v 

každej lokalite z jeho celkovej plochy v rámci všetkých území európskeho 

významu (ÚEV) v alpskom bioregióne, kde sa nachádza (tab. 1). Týmto sme 

získali dôležitý indikátor významnosti daného územia pre zachovanie daného 

typu biotopu. 

 
Tab. 1: Tabuľka pre biotop 6150 

Vysvetlivky: SITECODE – kód územia európskeho významu (ÚEV), AREA – plocha ÚEV, 

HBCDAX – kód biotopu z Prílohy 1, COVER – % plochy biotopu v ÚEV, REPRESENT – 

reprezentativita biotopu, PLOCHA – plocha biotopu v ÚEV, PODIEL – percentuálne vyjadrenie 

významnosti daného ÚEV pre daný typ biotopu 

 

Krok č. 3: Kľúčové biotopy. V prípade,  ak bol k biotopu zaznamenaný 

počet lokalít rovný alebo menej ako 10, údaje pre daný biotop sa ďalej 

nespracovávali a všetky lokality daného biotopu boli vyhodnotené ako kľúčové.   

Krok č. 4: V prípade, ak bolo k biotopu z hľadiska počtu zaznamenaných 

viac ako 10 lokalít, nereprezentatívne lokality pre každý typ biotopu boli 

vyradené na základe nasledovných minimálnych podmienok pre 

reprezentatívnosť biotopov v lokalitách. 

 

Kritéria pre vylúčenie nereprezentatívnych lokalít: 

Vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma: biotopy:  40A0 – Kr6. 

Celkovo zastúpených 12 lokalít v alpskom bioregióne, vyradená 1 lokalita 

s percentuálnym zastúpením  0,00  %. 

 

Tvrdolisté kroviny: biotopy: 5130. 

Biotop nebol vôbec hodnotený, nakoľko nebolo možné zvoliť vhodné kritérium. 

Biotop je na Slovensku dostatočne zastúpený. 

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy: biotopy: 6110 – Pi5, 

6190 – Tr5, 6210 – Tr1, 6230 – Tr8, 6240 – Tr2, 6430 – Al5, Br6, Br7, Lk5, 

6510 – Lk1. 

Ak údaj o reprezentatívnosti (REPRESENT) bol hodnotený ako C alebo D a 

plocha bola < 1 ha.  

SITECODE SITE_NAME AREA HBCDAX COVER REPRESENT PLOCHA 

(ha) 

PODIEL 

(%) 

SKUEV0302 
Ďumbierske 

Nízke Tatry 
46583,31 6150 5 A 2329,166 33,39 

SKUEV0307 Tatry 61735,3 6150 5,8 A 3580,647 51,34 

SKUEV0310 
Kráľovohoľské 

Nízke Tatry 
35513,27 6150 3 B 1065,398 15,27 

Výmera spolu: 6975,211 100,00 
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Navrhnutá plocha 1 ha vychádza zo skúseností, že z pohľadu chráneného 

územia má ochrana travinných biotopov význam pri výmere väčšej ako 1 ha. 

 

Rašeliniská: biotopy: 7140 – Ra3, 7220 – Pr3, 7230 – Ra6. 

Ak údaj REPRESENT bol hodnotený ako C alebo D a plocha bola < 0,01 ha.  

Navrhnutá plocha 0,01 ha  vychádza zo skúseností, že z pohľadu chráneného 

územia má ochrana rašelinísk význam pri výmere väčšej ako 0,01 ha. 

 

Skalné biotopy a jaskyne: biotopy: 8160 – Sk6, 8210 – Sk1, 8220 – Sk2, 8310 

– Sk8. 

Skalné biotopy a jaskyne neboli vôbec hodnotené. Nie je možné stanoviť jasné 

kritérium, biotop aj pri malej ploche a nízkom počte druhov môže byť veľmi 

významný. 

 

Pre lesné biotopy boli kritéria odvodené od Míchala a Petříčka (1999): 

 

Lesné biotopy – zonálne „klimaxové“ lesy – vyradené boli nasledujúce 

lokality: biotopy: 9110 – Ls5.2, 9130 – Ls5.1, 9150 – Ls5.4, 9410 – Ls9.1, 

Ls9.2, Ls9.3, Ls2.33. 

Ak údaj REPRESENT bol hodnotený ako C alebo D a plocha bola < 25 ha. 

 

Lesné biotopy – zonálne „neklimaxové – t. j. také, ktoré sú už veľmi dlho 

formované človekom a nie je jasné ako vyzeral ich klimax“ – lesy – 

vyradené boli nasledujúce lokality: biotopy: 91G0 – Ls2.2, 91H0 – Ls3.1, 9140 

– Ls5.3. 

Ak údaj REPRESENT bol hodnotený ako C alebo D a plocha bola < 15 ha. 

 

Lesné biotopy – s maloplošným roztrúseným výskytom (zvyčajne azonálne 

lesy):  biotopy:  9180 – Ls4,  91E0 – Ls1.1, Ls1.3, Ls1.4,  91I0 – Ls3.2, Ls3.3, 

Ls3.5.2, 91Q0 – Ls6.2. 

Ak údaj REPRESENT bol hodnotený ako C alebo D a plocha bola < 5 ha. 

 

Lesné biotopy – vzácne a ohrozené lesy – vyradené boli nasledujúce lokality: 

biotopy: 91D0 – Ls7.1, Ls7.2, Ls7.3. 

Ak údaj REPRESENT bol hodnotený ako C alebo D a plocha bola < 1 ha. 

 

Krok č. 5: Identifikácia kľúčových biotopov: Zo získaných údajov 

o biotopoch a druhoch bola vytvorená kontigenčná tabuľka, v ktorej boli 

vyznačené potrebné údaje. 
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VÝSLEDKY 
 

Výsledky boli spracované v roku 2009. Celkovo bolo hodnotených 48 

biotopov, pričom pre 29 typov biotopov bolo zaznamenaných menej ako 10 

lokalít, na ktorých boli tieto biotopy vyhodnotené automaticky ako kľúčové, 

a teda majú byť v predmete ochrany. Ide o nasledujúce biotopy: 

 Pobrežné a slanomilné biotopy – biotop: 1340 – Sl1, Sl2 

 Sladkovodné biotopy: biotopy: 3130 – Vo1, 3140 – Vo5, 3150 – Vo2, 

3160 – Vo3, 3220 – Br2, 3230 – Br3, 3240 – Br4, 3260 – Vo4, 3270 – 

Br5 

 Vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma – biotopy: 4030 – 

Kr1, 4060 – Al9, 4070 – Kr10, 4080 – Kr4, Kr5 

 Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy – biotopy: 

6150 – Al1,Al2, 6170 – Al3, Al4, 6410 – Lk4, 6520 – Lk2 

 Rašeliniská: biotopy: 7110 – Ra1, 7120 – Ra2, 7210 – Ra5 

 Lesné biotopy – s maloplošným roztrúseným výskytom (zvyčajne 

azonálne lesy) – biotopy: 9170 – Ls2.31, 9190 – Ls3.6, 91F0 – Ls1.2, 

9420 – Ls9.4. 

 

Pre 19 biotopov bolo zaznamenaných viac ako 10 lokalít. Všetky 

výsledky boli priradené k jednotlivým územiam európskeho významu 

v alpskom bioregióne.  

V analyzovaných  územiach sa biotopy vyskytujú celkovo 1103 krát, 68 

výskytov sme vyhodnotili ako nereprezentatívnych (tab. 2), čo predstavuje 6,2 

%. Najväčšia redukcia postihla biotop 6110 Pionierske porasty na plytkých 

karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi, kde to bolo 

viac ako 40 % z uvádzaných lokalít. 
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Tab. 2: Prehľad počtu lokalít priradených k jednotlivým územiam európskeho významu, ako aj výmeru biotopov v alpskom biogeografickom 

regióne 

 

Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

1340 Inland salt meadows Vnútrozemské slaniská a 

slané lúky 

4 0 4 I* 12,22 

3130 Oligo to mesotrophic 

waters 

(Littorelletea/Isoeto-

Nano) 

Oligotrofné a mezotrofné 

stojaté vody s vegetáciou 

tried Littorelletea uniflorae 

a /alebo Isoeto-

Nanojuncetea 

5 0 5 I 198,41 

3140 Hard oligo-mesotrophic 

waters with benthic 

Chara spp. 

Oligotrofné až mezotrofné 

vody s bentickou 

vegetáciou chár 

1 0 1 I 22,56 

3150 Natural euthrophic 

lakes Magnopotamion/ 

Hydrochachition 

Prirodzené eutrofné a 

mezotrofné stojaté vody s 

vegetáciou plávajúcich a 

/alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu 

Magnopotamion alebo 

Hydrocharition 

8 0 8 I 350,19 

3160 Natural dystrophic 

lakes and ponds 

Prirodzené dystrofné 

stojaté vody 

3 0 3 I 69,38 

3220 Alpine rivers & 

herbaceous veg. along 

their banks 

Horské vodné toky a 

bylinné porasty pozdĺž ich 

brehov 

8 0 8 I 229,09 

3230 Alpine rivers & Horské vodné toky a ich 4 0 4 I 49,53 
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Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

ligneous veg. with 

Myricaria germanica 

drevinová vegetácia s 

myrikovkou nemeckou 

3240 Alpine rivers & 

ligneous vegetation 

with Salix eleagnos 

Horské vodné toky a ich 

drevinová vegetácia so 

Salix eleagnos 

5 0 5 I 48,61 

3260 Water courses of plain 

to montane levels with 

the Ranunculion 

fluitantis and 

Callitricho- 

Batrachion vegetation 

Nižinné až horské vodné 

toky s vegetáciou zväzu 

Ranunculion fluitantis a 

Callitricho-Batrachion 

7 0 7 I 985,04 

3270 Rivers with muddy 

banks (Chenopodion 

rubri & Bidention) 

Rieky s bahnitými až 

piesočnatými brehmi s 

vegetáciou zväzov 

Chenopodionrubri p.p. a 

Bidentition p.p. 

3 0 3 I 50,36 

4030 European dry heaths Suché vresoviská v 

nížinách a pahorkatinách 

4 0 4 I 72,19 

4060 Alpine and Boreal 

heaths 

Vresoviská a spoločenstvá 

kríčkov v subalpínskom a 

alpínskom stupni 

6 0 6 I 1495,41 

4070 Bushes with Pinus 

mugo and 

Rhododendron hirsutum 

Kosodrevina 10 0 10 I* 17071,09 

4080 Sub-Arctic Salix spp. 

scrub 

Spoločenstvá 

subalpínskych krovín 

2 0 2 I 111,44 
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Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

40A0 Subcontinental peri-

Pannonic scrub 

Xerotermné kroviny 12 1 11 I* 181,6 

6110 Rupicolous 

calcareous/basophilic 

grassl. Alysso-Sedion 

Pionierske porasty na 

plytkých karbonátových a 

bázických substrátoch 

zväzu Alysso-Sedion albi 

23 10 13 I* 207,16 

6150 Siliceous alpine and 

boreal grasslands 

Alpínske trávinnobylinné 

porasty na silikátovom 

substráte 

3 0 3 I 6975,21 

6170 Alpine and subalpine 

calcareous grasslands 

Alpínske a subalpínske 

vápnomilné 

travinnobylinné porasty 

9 0 9 I 2371,55 

6190 Rupicolous Pann. 

grassl. Stipo-

Festucetalia pallentis 

Dealpínske travinnobylinné 

porasty 

27 4 23 I 183,34 

6210 Seminatural dry grassl. 

& scrubland facies on 

calc. sub 

Suchomilné 

travinnobylinné a 

krovinové porasty na 

vápnitom podloží 

(*dôležité stanovištia 

Orchideaceae) 

68 3 65 I 3070,52 

6230 Species-rich Nardus 

grasslands, on siliceous 

substrates 

Kvetnaté vysokohorské a 

horské psicové porasty na 

silikátovom substráte 

20 1 19 I* 3496,99 

6240 Sub-continental steppic Subpanónske 17 1 16 I* 1010,81 
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Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

grasslands travinnobylinné porasty 

6410 Molinia meadows on 

calc./peaty/clavey-silt-

ladean soils 

Bezkolencové lúky 10 0 10 I 232,1 

6430 Hydrophilous tall herb 

fringe comm. of plains 

& montane 

Vlhkomilné vysokobylinné 

lemové spoločenstvá na 

poriečnych nivách od nížin 

do alpínskeho stupňa 

44 3 41 I 1625,84 

6510 Lowland hay meadows 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba) 

Nížinné a podhorské kosné 

lúky 

86 2 84 I 11343,6 

6520 Mountain hay meadows Horské kosné lúky 10 0 10 I 1508,15 

7110 Active raised bogs Aktívne vrchoviská 10 0 10 I* 117,18 

7120 Degraded raised bogs 

capable of natural 

regeneration 

Degradované vrchoviská 

schopné prirodzenej 

obnovy 

4 0 4 I 52,77 

7140 Transition mires and 

quaking bogs 

Prechodné rašeliniská a 

trasoviská 

41 1 40 I 559,38 

7210 Calc. fens with Cladium 

mariscus & Caricion 

davallianae 

Vápnité slatiny s maricou 

pílkatou a druhmi zväzu 

Caricion davallianae 

1 0 1 I* 3,25 

7220 Petrifying springs with 

tufa formation 

(Cratoneurion) 

Penovcové prameniská 23 1 22 I* 140,17 

7230 Alkaline fens Slatiny s vysokým 55 0 55 I 760,25 
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Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

obsahom báz 

9110 Luzulo-Fagetum beech 

forests 

Kyslomilné bukové lesy 58 7 51 I 27843,22 

9130 Asperulo-Fagetum 

beech forests 

Bukové a jedľové kvetnaté 

lesy 

124 11 113 I 149797,2 

9140 Medio-Europ. subalp. 

beech woods Acer & 

Rumex arifolius 

Javorovo-bukové horské 

lesy 

29 0 29 I 12652,33 

9150 Medio-Europ. 

limestone beech forests 

Cephalanthero-Fagi 

Vápnomilné bukové lesy 62 4 58 I 59180,11 

9170 Galio-Carpinetum oak-

hornbeam forests 

Dubovo-hrabové lesy 

lipové 

5 0  I 858,61 

9180 Tilio-Acerion forest of 

slopes, screes and 

ravines 

Lipovo-javorové sutinové 

lesy 

89 5 84 I* 19350,35 

9190 Old acidophilous oak 

woods with Quercus 

robur on sandy plains 

Vlhké acidofilné brezové 

dúbravy 

1 0 1 I 225,77 

91D0 Bog woodland Brezové, borovicové a 

smrekové lesy na 

rašeliniskách 

14 0 14 I* 1846,67 

91EO Alluvial forests with 

Alnus glutinosa & F. 

excelsior 

Lužné vŕbovo-topoľové a 

jelšové lesy 

59 4 55 I* 2335,43 



 15 

Kód Názov biotopu 

latinsky 

Názov biotopu 

 slovensky 

Počet 

priradených 

lokalít 

Počet nerepre-

zentatívnych 

lokalít 

Celkový 

počet lokalít 

po hodnotení 

Príloha 

Smernice 

o biotopoch 

Výmera biotopu 

v UEV v ALP BGR 

spolu v ha 

91F0 Riparian mixed forests 

of Quercus robur, 

Ulmus laevis and 

Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior or Fraxinus 

angustifolia, along the 

great rivers (Ulmenion 

minoris) 

Lužné dubovo-brestovo-

jaseňové lesy okolo 

nížinných riek 

2 0 2 I 212,72 

91G0 Pannonic woods with 

Q. petraea & Carpinus 

betululus 

Karpatské a panónske 

dubovo-hrabové lesy 

23 4 19 I* 8921,33 

91H0 Pannonian woods with 

Quercus pubescens 

Teplomilné panónske 

dubové lesy 

44 3 41 I* 7901,89 

91I0 Euro-Siberian steppic 

woods with Quercus 

spp. 

Eurosibírske dubové lesy 

na spraši a piesku 

11 0 11 I* 613,7 

91Q0 Western Carpathian 

calcicolous Pinus 

sylvestris forests 

Reliktné vápnomilné 

borovicové a smrekovcové 

lesy 

23 1 22 I 3302,63 

9410 Acidophilous Picea 

forests of montane to 

alpine levels 

Horské smrekové lesy 25 2 23 I 36336,83 

9420 Alpine Larix decidua 

and/or Pinus cembra 

forests 

Smrekovcovo-limbové lesy 1 0 1 I 617,35 
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DISKUSIA 
 

Pri zadávaní údajov do SDF  k jednotlivým územiam európskeho 

významu sa v mnohých prípadoch k danému územiu priradili všetky biotopy 

podľa smernice, ktoré sa v území nachádzajú. Nebola stanovená minimálna 

výmera daného biotopu tak, ako tomu bolo napríklad v Českej republike (Hošek 

et al. 2003). Tu bola v odborných zásadách pre navrhovanie stanovená pre 

vybrané biotopy vždy aspoň minimálna plocha segmentu. Všeobecne sa počítala 

skutočná rozloha, konkrétne stanovené hodnoty boli približné a vychádzalo sa 

zo situácie v okolí. Tak bola pre rašeliniskové lesy stanovené výmera 15 ha, pre 

kvetnaté bučiny 20 až 40 ha, pre degradované vrchovisko 1 ha, vápnité slatiny 

0,5 ha, mezofilné ovsíkové lúky 1 ha (Hošek et al. 2003). Z uvedeného môžeme 

konštatovať, že kritériá pre hodnotenie reprezentatívnych biotopov boli 

obdobne stanovené aj v Českej republike s výnimkou rašeliniskových biotopov, 

pre ktoré sme stanovili, na základe našich skúseností, navrhnutú plochu 

o výmere minimálne 0,01 ha a pre rašeliniskové lesy 1 ha.   

Smernica o biotopoch a ani podmienky pre vypĺňanie SDF však 

nestanovujú minimálnu výmeru biotopu. Z tohto pohľadu môžeme konštatovať, 

že postup pri vypĺňaní údajov do databázy SDF bol správny. Problém však 

vidíme v tom, že výnosom, ktorým sa v ÚEV ustanovila predbežná ochrana, sa 

za predmet ochrany považovali všetky typy biotopov a všetky druhy priradené 

k jednotlivým  ÚEV a práve tu sa malo podľa nášho názoru uvažovať len s  

reprezentatívnymi biotopmi.  

Využitie našej práce vidíme pri zostavovaní programov starostlivosti 

o dané územie, kde naše zistenia pomôžu pri stanovení, ktoré biotopy majú byť 

predmetom ochrany. Pri ďalšej analýze získaných výsledkov je možné zistiť, 

ktoré biotopy majú pre dané územie maximálnu prioritu ochrany. Veľmi 

významné využitie vidíme aj pri hodnotení vplyvov činností na územie (v 

zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovní vplyvov na životné prostredie), 

kde doterajšie spôsoby marginalizujú význam niektorých biotopov bez 

akejkoľvek analýzy a konkrétne sa to týka aj tých biotopov, ktoré nám v našom 

hodnotení vyšli ako „kľúčové“. 

Výsledkom nášho príspevku je prvé zhodnotenie kľúčových biotopov 

v daných územiach. Vzhľadom na to, že boli spracované údaje z roku 2004 

navrhujeme, aby sa pre každé územie postupovalo jednotlivo a preverilo sa, či 

vplyvom napríklad nesprávneho manažmentu nedošlo v tom-ktorom území 

k úplnej degradácii niektorého z biotopov. Následne je potrebné analyzovať, či 

nehrozí v územiach európskeho významu konflikt medzi záujmami ochrany 

druhov rastlín a živočíchov a ochranou biotopov. Tieto konflikty je potrebné 

riešiť s ohľadom na význam územia pre ochranu „konfliktných“ biotopov 

a druhov. Prioritu v ochrane by mal mať druh alebo biotop, ktorý je kľúčovejší. 

Je potrebné stanoviť pravidlá, ktorými sa budeme pri tomto riadiť a tie by mali 

byť akceptované pri vypracovávaní programov starostlivosti o onkrétne územia.  
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Naše konštatovanie iba dokladá takzvaný reporting Natury 2000. Na 

prelome rokov 2007 a 2008 bola všetkými členskými štátmi EÚ predkladaná 

súhrnná správa, tzv. Hodnotenie stavu druhov a biotopov európskeho významu, 

podliehajúcich Smernici o biotopoch. V rámci bioty sa správa zaoberala 

rastlinami, živočíchmi a biotopmi európskeho významu. V prípade biotopov 

takmer všetky údaje pochádzajú z čiastočných terénnych prieskumov 

doplnených o odvodené informácie. Z biotopov je odhadovaných „len“ 14 % 

údajov, ktoré tvoria najmä sladkovodné a skalné biotopy. Ako v prípade 

chránených druhov, tak aj pri biotopoch je potrebné brať do úvahy, že na 

presnejšie vyvodzovanie záverov ich stavu je potrebný systematický 

monitoring. Doterajšie údaje poskytnuté pre hodnotenie stavu sú často len 

orientačné, vyjadrené expertným odhadom, ktorý nemusí vždy odrážať reálny 

stav (Černecký et al. 2009). 

 

ZÁVER 
 

V roku 2004 bol Európskej komisii odoslaný  národný zoznam území 

európskeho významu, ktorý obsahuje 381 ÚEV v alpskom a panónskom 

biogeografickom regióne a 11,7 % výmery SR. Vedecký návrh území 

európskeho významu, vytvorený na základe metodiky, ktorá je podrobne 

popísaná v publikácii – Natura 2000 na Slovensku – metodika identifikácie 

území (Šeffer, Lasák 2004), však predstavoval až 18,3 % z územia Slovenskej 

republiky. Pri pohľade na uvádzané biotopy a druhy v územiach európskeho 

významu je zrejmé, že v mnohých územiach sú zaradené druhy a biotopy, ktoré 

nie sú pre ochranu v danej lokalite kľúčové. Cieľom našej práce bolo 

identifikovať kľúčové biotopy pre územia európskeho významu v alpskom 

bioregióne Slovenskej republiky. 
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