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Abstract: Research of the biotopes and its use in Environmental Impact Assessment 

Reports. Projects of Environmental Impact Assessment (EIA) are continual procedures 

of practical application of modern Slovak environmental legislative. Analyze of biotic 

components of landscape belongs to important part of environmental assessment. The 

aim of our paper is to characterize research of the biotopes (including vegetation and 

fauna) and its use in EIA reports with a fact into actual Slovak methods of biotope 

mapping. We shortly describe mapping of biotopes and evaluation process of ski area 

building on the model area in locality Spišská Nová Ves – Novoveská Huta in the Slovak 

Paradise National Park.  
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ÚVOD 

 

Európska únia v rámci sústavy Natura 2000 chráni viac ako 200 typov 

biotopov (na základe Smernice o biotopoch č. 92/43/EHS) a po dokumentovaní 

ich výskytu sa v jednotlivých štátoch vyhlasujú územia európskeho významu 

(UEV). Doteraz bolo na území Slovenska identifikovaných 382 UEV (Lokality 

Natura 2000). Mnoho z nich sa nachádza v horských oblastiach na miestach 

stretu záujmov developerov v oblasti cestovného ruchu a ochrany prírody. V 

týchto prípadoch má nezastupiteľnú úlohu korektne spracovanie hodnotenia 

vplyvov na životné prostredie. Implementácia moderných postupov hodnotenia 

vplyvov ľudských aktivít na životné prostredie (Environmental Impact 

Assessment – EIA) v Slovenskej republike do legislatívy začala v roku 1994. K 

najaktuálnejším legislatívnym dokumentom v tejto oblasti patrí Zákon 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. a Zákon 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Správy o hodnotení vplyvov patria k najdôležitejším dokumentom v 
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procese EIA. Ich realizáciu popisuje Kozová et al. (1994). Analýzy biotických 

zložiek krajiny tvoria sú významnú súčasť procesu EIA. Získané údaje sú 

využívané i pri návrhu opatrení na elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu 

vplyvov navrhovanej činnosti a výbere optimálneho variantu z navrhovaných 

činností. 

V článku charakterizujeme výskum biotopov a jeho využitie pri 

spracovaní správ o hodnotení vplyvov na životné prostredie s dôrazom na 

aktuálne metodiky používané na Slovensku. Uvádzame ukážku ich aplikácie na 

príklade lyžiarskeho strediska „HorSKIpark Slovenský raj“ Spišská Nová Ves, 

lokalita Novoveská Huta. Zamerali sme sa na charakteristiky priestorovej 

štruktúry a druhového zloženia biotopov, výskyt osobitne chránených rastlín, 

živočíchov a typy biotopov NATURA 2000. Flóre a vegetácií Slovenského raja 

sa venoval Pitoniak (1978), Miestny ÚSES Novoveskej Huty spracovali 

Leskovianska, Hájek (1994).  

 

 

VÝSKUM BIOTOPOV A JEHO VYUŽITIE V SPRÁVACH O 

HODNOTENÍ VPLYVOV  
 

Výsledkom krajinného plánovania je predovšetkým návrh na optimálne 

usporiadanie práve druhotnej štruktúry krajiny (Mičian 2008). Pri spracovaní 

správ o hodnotení sa venuje významná pozornosť druhotnej štruktúre krajiny, 

znázorňovanej najmä na mapách krajinnej pokrývky a biotopov. Podľa Zákona 

NR SR č. 117/2010 Z. z. ochrana biotopov zahŕňa obmedzovanie alebo 

regulovanie zásahov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priaznivý stav 

biotopu európskeho alebo národného významu, vytváranie podmienok pre 

zachovanie, alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopu a zároveň sledovanie 

výskytu biotopu a jeho stavu. Aplikácia metodických postupov mapovania 

biotopov upravené pre podmienky Slovenska v rámci Natura 2000 (Stanová, 

Valachovič 2002) zameraných na biotopy európskeho a národného významu a 

CORINE Biotopes (Ružičková et al. 1996) popisujúcich väčšinu typov biotopov 

nášho územia zvyšuje úroveň dokumentácie správ o hodnotení vplyvov na 

životné prostredie. Umožňuje identifikovať ekosozologicky významné typy 

biotopov a následne voliť taký odporúčaný variant, ktorého realizácia 

minimalizuje negatívne vplyvy na ne. 

V rámci výskumu biotopov odporúčame používať nasledujúci stručne 

charakterizovaný postup. V prípravnej fáze je kľúčovou evaluácia relevantných 

mapových, textových a iných informačných zdrojov o flóre a faune skúmaného 

územia. Fyziognomicky predbežne vyčlenené hranice biotopov sú 

interpretované na základe aktuálnych leteckých snímkov. Príprava plánu 

terénneho výskumu je osobitne zameraná na lokality s veľkou biodiverzitou a 

výskytom osobitne chránených taxónov. Veľkomierkové mapovanie (1 : 10 000 

až 1 : 25 000) ekologicko-fytocenologických jednotiek tvorí základ mapovania 

biotopov v teréne. Charakterizujeme ich aktuálny stav, spresňujeme ich 

hranice,, popisujeme horizontálnu a vertikálnu štruktúru, distribúciu, 
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vrstevnatosť, zdravotný stav stromov, záznam druhov zaznamenaných v 

jednotlivých etážach porastu a predbežné zaradenie do skupín typov biotopov 

podľa aktuálne používaných metodík. Stanová, Valachovič (2002) .uvádzajú 

použitie trojstupňovej Tansleyho stupnice (Tansley, Chip 1926) pri 

charakteristike pokryvnosti rastlinných taxónov. Pre väčšiu výpovednú hodnotu 

štúdie odporúčame používať v teréne metodológiu geobotanického výskumu, 

ktorá je však časovo náročnejšia. Pri našom výskume sme vyčleňovali 

reprezentatívne rastlinné spoločenstvá, ktoré boli z hľadiska druhového zloženia 

a pokryvnosti v rámci jednotlivých etáží opísané v inventarizačných zápisoch. 

Plochu a polohu zápisu sme stanovili podľa reprezentatívnosti lokality 

(Moravec et al. 1994). Do zápisov tiež uvádzame prezenciu živočíšnych 

taxónov zaregistrovaných na jednotlivých lokalitách. 

Ďalšie informácie o živočíšstve biotopov získané štúdiom relevantných 

podkladov dopĺňame v nasledujúcej evaluačnej fáze výskumu, ktorá zahŕňa 

zatriedenie jednotlivých areálov do hierarchického systému biotopov, 

vytvorenie a upravenie legendy mapovacích jednotiek, predchádzajúce tvorbe 

výsledných máp. Štandardom v súčasných štúdiách sú mapové výstupy 

spracované v prostredí geografických informačných systémov (GIS). Ďalšie 

informácie o aktuálnom stave vegetácie a živočíšstva sledovaného územia 

predstavujú zoznamy rastlinných a živočíšnych taxónov vyskytujúcich sa na 

území so zameraním na osobitne chránené druhy, vplyve imisií na ich stav, 

ohrozené a chránené biotopy. Navrhujeme program monitoringu vegetácie 

počas výstavby a činnosti realizovaného projektu.  

 

 

VÝSLEDKY PRÍKLADOVEJ ŠTÚDIE 

 

V kapitole prezentujeme výsledky výskumu biotopov získané na základe 

vyššie uvedeného metodického postupu v rámci realizácie Správy o hodnotení 

pripravovaného zimného športovo-rekreačného areálu Novoveská Huta v 

lokalite Rybníky – Muráň, ktorú spracovali Vozár et al. (2005). Záverečné 

multikriteriálne hodnotenie správy o hodnotené bolo spracované v zmysle 

Tremboš, Minár (1996). Príkladová štúdia bola realizovaná vo východnej časti 

ochranného pásma Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany. 

Oblasť bola ovplyvnená ťažbou nerastných surovín a vyskytuje sa tu viacero 

navážok hlušiny. Prvý hodnotený variant predstavoval uskutočnenie zámeru od 

kóty 1260 m n. m. – Muráň po cieľový priestor na nive Holubnice 600 m n. m. 

(celkový záber plochy 51,75 ha). Druhý variant s rovnakým cieľovým 

priestorom začínal na kóte (Lokalita pri Buku, Dlhý chodník) 1080 m n. m. 

(celkový záber plochy 44,05 ha). Južná časť predmetného územia (od Dlhého 

chodníka po vrchol Muráňa) je súčasťou Prírodnej rezervácie Muráň s celkovou 

výmerou 181 ha s piatym stupňom ochrany a hniezdnymi lokalitami viacerých 

ohrozených druhov, napríklad tetrova hlucháňa. Územie rezervácie je zároveň 

zaradené do zoznamu území európskeho významu ako SKUEV0106. Celé 

hodnotené územie je súčasťou CHVÚ č. 43 Volovské vrchy. Plesník (2002) 
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územie zaraďuje k bukovej zóne, kryštalicko-druhohornej oblasti, okresu 

Volovské vrchy. Pôvodná prirodzená vegetácia okrem lokalít nad Dlhým 

chodníkom bola nahradená najmä smrekovými monokultúrami, ktoré sú v 

súčasnosti postihnuté imisiami SO2, NOx, CO. Koeficient celkového zaťaženia 

imisiami (Maňkovská, Mičinský 1996) je 1,1 – 1,6, čo predstavuje až 1,6-

násobné zaťaženie územia imisiami vo vzťahu k limitným hodnotám. 

Na lesnej pôde sa vyskytujú fragmenty floristicky najhodnotnejších 

spoločenstiev na extrazonálnych stanovištiach, prameniskách a nivách. Na 

alúviu Holubnice sa nachádzajú tiež vlhké lúky, jelšiny a ruderálne porasty. 

Reálna vegetácia skúmaného územia predstavuje základ pre priestorové 

vyčlenenie biotopov. Vedecké názvy syntaxónov uvádzame podľa Mucinu, 

Maglockého (1985).  

 

Biotopy lesov 

Podhorské jelšové lužné lesy (Alnenion glutinoso-incana Oberd. 1953) sa 

nachádzajú vo fragmentoch na nive Holubnice. Tvoria kostru biokoridoru 

miestneho významu. Stromové poschodie s dominantami Alnus glutinosa (jelša 

lepkavá) a Alnus incana (jelša sivá), ku ktorým pristupuje Salix fragilis (vŕba 

krehká), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) a Picea abies (smrek obyčajný), má 

voľnejší zápoj korún, podobne ako poschodie krovín s výskytom Padus avium 

(čremcha obyčajná), Sambucus nigra (baza čierna), Sorbus aucuparia (jarabina 

vtáčia). Bylinné poschodie tvoria Petasites hybridus (deväťsil lekársky), 

Filipendula ulmaria (túžobník brestový), Caltha palustris (záružlie močiarne), 

Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá), Aegopodium podagraria (kozonoha 

hostcová), Luzula silvatica (chlpaňa lesná), Dactylorhiza majalis (vstavačovec 

májový), Impatiens noli-tangere (netýkavka nedotklivá) spolu s ďalšími 

hygrofilnými a nitrofilnými druhmi. Synúzia machov je dobre vyvinutá. Tieto 

biotopy predstavujú vhodné stanovištia pre živočíšne taxóny Helix pomatia 

(slimák obyčajný), Carabus coriaceus (bystružka kožovitá), Bombina variegate 

(kunka žltobruchá), Bufo bufo (ropucha obyčajná), Natrix natrix (užovka 

obojková), Cinclus cinclus (vodnár obyčajný), Ciciona nigra (bocian čierny) a 

potenciálne aj Lutra lutra (vydra riečna).  

Jedľovo-smrekové lesy (Oxalido-Abietenion Pass. 1978) sme 

zaznamenali v okolí Malého Muráňa do výšky približne 1 100 m n. m. Spolu s 

čučoriedkovými smrečinami sú časťou biocentra regionálneho významu. V 

stromovom poschodí dominuje Picea abies (smrek obyčajný), ku ktorému sa 

pripája Abies alba (jedľa biela). Málo vyvinuté krovinné poschodie okrem 

uvedených druhov tvoria mladé jedince Fagus sylvatica (buk lesný), lokálne 

Lonicera nigra (zemolez čierny) a Rubus idaeus (ostružina malinová). Z bylín 

prevládajú acidofilné a oligotrofné druhy, vyskytuje sa Vaccinum myrtillus 

(čučoriedka obyčajná), Oxalis acetosella (kyslička obyčajná), Athyrium filix-

femina (papradka samičia), Lycopodium clavatum (plavúň obyčajný), Aquilegia 

vulgaris (orlíček obyčajný), Maianthemum bifolium (tôňovka dvojlistá). 

Jedľovo-smrekové lesy predstavujú biotopy pre podhorské aj horské druhy 
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živočíchov, vyskytujú sa tu mravce – rod Formica, viaceré druhy bystrušiek 

(Carabus sp.) v okolí pramenísk a jarčekov mloky – rod Triturus, Bufo bufo 

(ropucha obyčajná), B. viridis (r. zelená), Phylloscpopus collybita (kolibárik 

čipčavý), Parus montanus (sýkorka čiernohlavá), P. cristatus (s. chochlatá), 

Glaucidium passerinum (kuvičok vrabčí), Cuculus canorus (kukučka obyčajná), 

Cervus elaphus (jeleň obyčajný) a ďalšie druhy cicavcov, s ťažiskom výskytu v 

smrekových lesoch čučoriedkových. 

Smrekové lesy čučoriedkové (Eu-Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957) 

pokrývajú najvyššie položenú časť záujmového územia, zaradenú tiež do 

Prírodnej rezervácie Muráň, vyhlásenej v roku 1996. Najmä vo vrcholových 

partiách má stromové poschodie s Picea abies (smrek obyčajný) neúplný zápoj. 

Lokálne sa vyskytujú Sorbus aucuparia (jarabina vtáčia) a Pinus sylvestris 

(borovica lesná). Krovinné poschodie s mladými jedincami smreka je málo 

vyvinuté. V druhovo chudobnom bylinnom poschodí dominuje Vaccinum 

myrtillus (čučoriedka obyčajná), ďalej nájdeme Polygonatum verticillatum 

(kokorík praslenatý), Oxalis acetosella (kyslička obyčajná), Luzula sylvatica 

(chlpaňa lesná), Avenella flexuosa (metluška krivoľaká), Soldanella carpatica 

(soldanelka karpatská). Tieto lesné spoločenstvá s pralesovitým charakterom 

predstavujú optimálny habitat tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) (Cicmanová 

1996). Počas posledných rokov môžeme pozorovať rapídny pokles v početnosti 

ich lokálnych populácií, je dôležité zachovanie týchto biotopov. Z hľadiska 

posledných rokov môžeme pozorovať rapídny pokles v početnosti ich lokálnych 

populácií, preto je dôležité zachovanie týchto biotopov. K ďalším významným 

druhom zaradeným do zoznamov chránených taxónov územia patria najmä 

Ursus arctos (medveď hnedý), Lynx lynx (rys ostrovid), Canis lupus (vlk 

obyčajný), ďalej sa vyskytujú Tetrastes bonasia (jariabok hôrny), Picoides 

tridactylus (ďubník torjprstý), Regulus regulus (králik zlatohlavý), Turdus 

torquatus (drozd kolohrivý), Aquila chrysaetos (orol skalný), Dryocopus 

martius (tesár čierny), Picus viridis (žlna zelená), Lacerta vivipara (jašterica 

živorodá).  

Porasty pionierskych drevín na haldách sú zložené zo svetlomilných 

drevín, krov a bylín s nepravidelným zápojom a nerovnakou vekovou skladbou 

a schopnosťou šíriť sa do okolia, v ich tieni sa lokálne uchytávajú dlhoveké a 

tieňomilnejšie druhy klimaxovej fázy vývoja. Dominuje Betula pendula (breza 

previsnutá), mozaikovite sa vyskytujú Salix caprea (vŕba rakytová) a ihličnany 

z okolitých monokultúr. Bylinné poschodie tvoria Tanacetum vulgare (podbeľ 

liečivý), Fragaria sp. (jahoda), Mycelis muralis (mliečka múrová), Prunella 

vulgaris (černohlávok obyčajný), Chamaerion dodonaei (vŕbka močiarna) a 

semenáčiky stromov. Tento špecifický typ biotopu predstavuje vhodný habitat 

pre pavúkovce (Araneida), viaceré druhy hmyzu, napr. Gaurotes excellens 

(fúzač zemolezový), miesta pre slnenie v okolí žijúcich plazov Lacerta vivipara 

(jašterica živorodá), L. agilis (j. obyčajná), príležitostne sa vyskytujú tiež taxóny 

vtákov a cicavcov s domovom v okolitých lesoch, napr. Erinaceus concolor (jež 

bledý). Blízke opustené ťažobné štôlne chránia výskyt netopierov – Myotis 

myotis. 
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Smrekové monokultúry (Piceetum culti) so stanovištne nepôvodnými 

drevinami vzniknuté umelou výsadbou, lokálne s výrubmi sa nachádzajú na 

väčšine lesného pôdneho fondu územia. Väčšina porastov je blízka chlpaňovým 

smrečinám. Krovinné poschodie je vyvinuté iba na presvetlených miestach. 

Monodominantou stromového poschodia je Picea abies (smrek obyčajný) s 

občasne vtrúseným Larix decidua (smrekovec opadavý) a stromami pôvodných 

prirodzených lesov, najmä Abies alba (jedľa biela). V krovinnom poschodí 

starších preriedených porastov sa vyskytujú Sambucus nigra (baza čierna) a 

Frangula alnus (krušina jelšová). V bylinnom poschodí sa nachádzajú 

mozaikovite Oxalis acetosella (kyslička obyčajná), Dryopteris filix-mas 

(papraď samčia), Rubus idaeus (ostružina malinová), R. fruticosus (o. 

černicová), Luzula sylvatica (chlpaňa lesná), Vaccinum myrtillus (čučoriedka 

obyčajná). V podraste smrekových monokultúr nájdeme bzdochy, mravce, 

bystrušky, žaby, jašterice, predstavujú stanovištia pre Sorex minutus (piskor 

malý), S. araneus (p. obyčajný), Capreolus capreolus (srnec hôrny), Sus scrofa 

(sviňa divá) a ďalšie živočíšne taxóny podhorských lesov charakterizované pri 

biotopoch jedľovo-smrekových lesov. 

Rúbaniská s prevahou drevín (Sambuco-Salicion capreae R. Tx. et 

Neumann in R. Tx 1950) predstavujú článok v spontánnej alebo človekom 

ovplyvňovanej sukcesii medzi otvorenými spoločenstvami a lesnou mladinou. Z 

drevín sa mozaikovite vyskytujú mladé stromy z okolitých lesov spolu s 

pionierskymi drevinami Betula pendula (breza previsnutá), Sorbus aucuparia 

(jarabina vtáčia), ďalej Sambucus nigra (baza čierna), S. racemosa (b. červená), 

Salix caprea (vŕba rakytová). V bylinnom poschodí nájdeme charakteristické 

druhy Athyrium filix-femna (papradka samčia), Chamaerion angustifolium 

(kyprina úzkolistá), Rubus idaeus (ostružina malinová), Calamagrostis epigeios 

(smlz kroviskový), Senecio fuchsii (starček Fuchsov). Rúbaniská sú domovom 

viacerých druhov bzdôch (Heteroptera), motýľov – Iphlicides podalirius 

(vidlochvost ovocný), Papilio machaon (vidlochvost feniklový), na najvlhších 

miestach, pri prameniskách a jazierkach sa vyskytujú Salamandra salamandra 

(salamandra škvrnitá), mloky, ropuchy, Anguis fragilis (slepúch lámavý).  

 

Biotopy krovín  

Podsvahové jelšiny (Corylo-Alnetum incanae) sa nachádzajú lokálne na 

nive Holubnice a náplavových kužeľoch do nej vtekajúcich potokov. Vznikli 

spontánnou sukcesiou, ich podrast je prispôsobený hydrofilným podmienkam. 

V krovinnom poschodí dominuje Alnus incana (jelša sivá), pripájajú sa 

Sambucus nigra (baza čierna), S. racemosa (b. červená), Frangula alnus 

(krušina jelšová). V bylinnom poschodí sa vyskytujú najmä Rubus sp. 

(ostružina), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá), Aegopodium podagraria 

(kozonoha hostcová), Geranium robertianum (pakost smradľavý). 

Kroviny pri nive predstavujú habitat pre viaceré druhy vtákov, napr. 

Emberiza cirinella (strnádka obyčajná), Cinclus cinclus (vodnár obyčajný), 
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Motacilla alba (trasochvost biely), Alcedo atthis (rybárik obyčajný), z cicavcov 

najmä Muscardinus avellanarius (pĺšik lieskový).  

 

Biotopy lúk a pasienkov 

Podhorské kosné lúky (Arrhenatheretalia Pawlowski in Pawlowski et al. 

1928) s mezofilnými druhmi sa vo fragmentoch vyskytujú v nižších polohách 

svahov nad nivou potoka. Vyskytujú sa Thymus serpyllum (dúška materina), 

Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Anthoxanthum odoratum (tomka 

voňavá), Leucanthemum vulgare (margaréta biela), Hypericum maculatum 

(ľubovník škvrnitý), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Daucus carota 

(mrkva obyčajná), Achillea millefolium (rebríček obyčajný), Trifolium pratense 

(ďatelina lúčna), T. repens (ď. plazivá), Bellis perennis (sedmokráska 

obyčajná), Prunella vulgaris (černohlávok obyčajný), Filipendula ulmaria 

(túžobník brestový), Potentila erecta (nátržník vzpriamený), Agrimonia 

eupatoria (repík lekársky). Živočíchy lúk reprezentujú najmä slimáky, pavúky, 

kosce, mnohonôžky, motýle, Bombus terestris (čmeľ zemný), Adonia variegata 

(lienka mnohoškvrnná), Carabus cancellatus (bystružka medená), Anguis 

fragilis (slepúch lámavý) a prechádzajúce druhy z okolitých spoločenstiev. 

Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí (Molinietalia Koch 

1926) tvoria bujné vysokobylinné porasty hygrofytov a subhygrofytov, 

mozaikovite s mokraďnými slatinnými lúkami, prameniskami a porastmi 

rašelinníka. Na väčšej ploche ich nájdeme na nive Holubnice, lokálne pri 

jazierku v opustenom kameňolome. V bylinnom poschodí pod svahmi a v 

blízkosti pramenísk sa vyskytujú Juncus efusus (sitina rozložitá), J. inflexus (s. 

sivá), Mentha longifolia (mäta dlholistá), Equisetum palustre (praslička 

močiarna), Epilobium roseum (vŕbovka ružová), Cirsium oleraceum (pichliač 

zelinový), Gentiana asclepiadea (horec luskáčovitý), Lysimachia vulgaris 

(čerkáč obyčajný), Caltha palustris (záružlie močiarne), Crepis paludosa 

(škarda močiarna). Mokraďové biotopy a prameniská sú významné stanovištia 

pre vodné živočíchy, napr. pavúkovce – Argiope bruennichii (križiak pásavý), 

vážky – Odonata, bzdochy Heteroptera, dvojkrídlovce – Diptera, obojživelníky 

– Bombina variegata (kunka žltobruchá), Rana temporaria (skokan hnedý), 

predstavujú lovisko pre Ciconia nigra (bocian čierny). Na vlhkých podhorských 

aluviálnych lúkach sa vyskytuje Papilio machaon (vidlochvost feniklový).  

 

Ruderálne biotopy 

Porasty okrajov ciest (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930) sú 

prispôsobené na mechanické poškodenie a zošľapávanie. V bylinnom poschodí 

sú charakteristické druhy Lolium perenne (mätonoh trváci), Plantago major 

(skorocel väčší), ďalej sa vyskytujú P. media (s. prostredný), Potentilla reptans 

(nátržník plazivý), Prunella vulgaris (čiernohlávok obyčajný), Tanacetum 

vulgare (púpava lekárska), Trifolium pratense (ďatelina lúčna), Euphrasia 

rostkoviana (očianka rostkovova). Živočíchy reprezentujú najmä slimáky, 

pavúky a rôzne druhy hmyzu.  
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Biotopy európskeho významu v lokalite predstavujú jaseňovo-jelšové 

podhorské lužné lesy a smrekové lesy čučoriedkové, biotopy národného 

významu reprezentujú podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a 

jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Príloha 1 k Vyhláške Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Biotopy s menšou ekologickou 

stabilitou sa nachádzajú v centrálnej a spodnej časti plánovaného zjazdového 

lyžiarskeho areálu so smrekovými monokultúrami, rúbaniskami a haldami. 

Plošné zastúpenie biotopov ilustruje Tabuľka 1. 

Rozsiahlejší navrhovaný variant zjazdových tratí (od vrchola Muráňa po 

nivu riečky Holubnice) nebol z ekosozologického hľadiska prijateľný, keďže 

zasahoval do Prírodnej rezervácie Muráň so samostatnou populáciou tetrova 

hlucháňa, ktorá je dôležitá z hľadiska evolučného vývoja pre okolité populácie 

Volovských vrchov. Lyžiarske stredisko má mať po dohode so Štátnou 

ochranou prírody Slovenskej republiky najdlhšiu zjazdovku 2,5 km s 

prevýšením 450 metrov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo 

ukončené 17. 02. 2006 s kladným záverečným stanoviskom MŽP SR, územné 

rozhodnutie bolo vydané 23. 01. 2008. 

 
Tabuľka 1: Plošné zastúpenie typov biotopov v hodnotenom území 

 

Biotop Rozloha v ha % z rozlohy 

1 2 1 2 

Podhorské jelšové lužné lesy 3,27 0 2,10 0 

Jedľovo-smrekové lesy 14,04 4,56 8,98 10,30 

Smrekové lesy čučoriedkové  18,88 4,34 12,01 9,82 

Porasty pionierskych drevín 6,48 1,41 4,15 3,19 

Smrekové monokultúry 76,73 23,65 49,01 53,40 

Rúbaniská s prevahou drevín 23,14 8,22 14,71 18,50 

Podsvahové jelšiny 1,77 0,39 1,14 0,88 

Podhorské kosné lúky 0,76 0 0,51 0 

Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 9,43 1,38 6,03 3,13 

Porasty okrajov ciest 1,39 0,28 0,91 0,62 

Vodná plocha 0,68 0 0,45 0 

Vysvetlivky: 1 – celé hodnotené územie, 2 – zjazdovka 

 

 

ZÁVER 

 

V našej práci sme sa zaoberali výskumom biotopov a jeho využitím pri 

tvorbe správ o hodnotení vplyvov na životné prostredie na príklade evaluácie 

projektu lyžiarskeho strediska „HorSKIpark Slovenský raj“ Spišská Nová Ves, 

lokalita Novoveská Huta. Celkovo sme identifikovali 11 typov biotopov na 

základe na Slovensku aktuálne používaných metodických postupov. Biotopy 

európskeho významu v lokalite predstavujú jaseňovo-jelšové podhorské lužné 

lesy a smrekové lesy čučoriedkové, národného významu podmáčané lúky 
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horských a podhorských oblastí a jedľové a jedľovo-smrekové lesy. Biotopy s 

menšou ekologickou stabilitou sa nachádzajú v centrálnej a spodnej časti 

plánovaného zjazdového lyžiarskeho areálu so smrekovými monokultúrami, 

rúbaniskami a haldami. Najviac ohrozené skupiny biotopov územia predstavujú 

nivné a lesné ekosystémy blízke pralesovému charakteru. Osobitne dôležitým 

stanovišťom ohrozených druhov lesných kúr je lokalita Muráň, ktorá je 

súčasťou prírodnej rezervácie s ochranou jedľovo-smrekových horských 

porastov. Biotopy čučoriedkových smrečín spolu s jedľovo-smrekovými 

ekosystémami tiež tvoria vhodné biotopy pre šelmy, obojživelníky a plazy. V 

súčasnosti je ich prirodzená štruktúra v okrajových častiach rezervácie čiastočne 

narušená (imisný spad, vývraty), čo môže spôsobiť postupné zmeny v štruktúre 

zoocenóz. Na základe multikriteriálneho hodnotenia bola zamietnutá dlhšia 

plánovaná varianta zasahujúca do Prírodnej rezervácie Muráň. 
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