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Realizácia Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku

Národná stratégia ochrany biologickej diverzity na Slovensku bola spracovaná v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite
(Rio de Janeiro, 1992), schválená uznesením vlády SR č. 231/1997 a následne odsúhlasená NR v júni 1997. Plnenie
Národnej stratégie má byť realizované Aktualizovaným akčným plánom pre implementáciu Národnej stratégie ochrany
biodiverzity na Slovensku pre roky 2003 - 2010 (uznesenie vlády SR č. 1209/2002). V roku 2004 neboli účelovo vyčlenené
finančné prostriedky na túto realizáciu. Väčšina úloh z uvedenej stratégie sa však v roku 2004 plnila v rámci úloh
vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) na rok 2004, prípadne v rámci iných úloh.

Rastlinstvo

" Ohrozenosť voľne rastúcich rastlín

Stav ohrozenosti jednotlivých taxónov rastlín je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov (BALÁŽ, D.,
MARHOLD, K. & URBAN, P. EDS., 2001: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochr. Prír. 20 (Suppl.), 160 pp.)

! RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo

živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, 
aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo 

k poškodzovaniu a ničeniu.

§ 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov

Vysvetlivky: Ed - endemické druhy
Kategórie ohrozenosti IUCN:

EX - vyhynuté
CR - kriticky ohrozené
EN - ohrozené

VU - zraniteľné
LR - menej ohrozené
DD - údajovo nedostatočné

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  5511..  SSttaavv  ppoozznnaanniiaa  oohhrroozzeennoossttii  ttaaxxóónnoovv  vv  rrookkuu  22000044



Základnou príčinou ohrozenia rastlín je predovšetkým deštrukcia stanovíšť. Najviac kriticky ohrozených druhov flóry

SR pochádza z biotopov globálne ohrozených v celej strednej Európe. Najohrozenejšími biotopmi v SR sú: vnútrozemské

slaniská a slané lúky, karpatské travertínové slaniská, vnútrozemské panónske pieskové duny, alpínske a subalpínske

travinno-bylinné porasty, alpínske snehové výležiská, suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápencoch

s výskytom druhov z čeľade Orchidaceae, aktívne vrchoviská, prechodné rašeliniská a trasoviská, vápnité slatiny s maricou

pílkatou a druhmi zväzu Caricoin davallianae, slatiny s vysokým obsahom báz, penovcové prameniská.

Regionálne a lokálne červené zoznamy sú významným zdrojom informácií a spresňujú znalosti o ohrození rastlinných

taxónov z celonárodného hľadiska. V roku 2001 bol vypracovaný komplexný Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska,

(In: Ochrana prírody č. 20). V roku 2004 nebol spracovaný žiadny nový červený zoznam rastlín.

" Druhová ochrana rastlín

Druhová ochrana rastlín je upravená vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny. Počet štátom chránených taxónov z pôvodných 252 (vyhláška Povereníctva školstva a kultúry

z 23. decembra 1958 č. 21/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany) vzrástol najprv

na 779 taxónov (vyhláška MŽP SR č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom

ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín) a podľa novej vyhlášky až na 1 368 taxónov (cievnatých

rastlín - 1 208, machorastov - 46, vyšších húb - 85, lišajníkov - 21, rias - 8). V súčasnosti sú legislatívou SR chránené aj

druhy európskeho významu zaradené do smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín, ktoré sa na území SR nevyskytujú. Z celkového počtu 1 368 chránených taxónov je 850 taxónov
vyskytujúcich sa v SR (cievnatých rastlín - 713, machorastov - 23, vyšších húb - 85, lišajníkov - 21, rias - 8). Základným kritériom

ochrany rastlinných druhov je okrem ohrozenosti ich zaradenie v zoznamoch príslušných medzinárodných dohovorov
a v environmentálnom práve EÚ.

Druhovú diverzitu vegetácie za posledné roky ohrozujú nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa šíria nekontrolovateľne

a vytláčajú taxóny domáce. Mapovanie inváznych druhov v SR sa v roku 2004 uskutočnilo v 107 menších chránených

územiach a v ďalších 95 lokalitách. Celkovo je v SR zaevidovaných približne 175 nepôvodných druhov rastlín, z ktorých

sa v súčasnosti invázne správa približne 20 druhov. Najrozšírenejšími sú Fallopia japonica, Helianthus tuberosus,

Heracleum mantegazzianum, Impatiens parviflora, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Fallopia sachalinensis, Impatiens

glandulifera, Aster novi-belgii, Aster lanceolatus, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Rudbeckia laciniata.
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Zdroj: OECD

TTaabbuuľľkkaa  5522..  PPoorroovvnnaanniiee  oohhrroozzeennoossttii**  vvyyššššíícchh  rraassttllíínn  vvoo  vvyybbrraannýýcchh  ššttááttoocchh  ((%%))

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  5533..  VVooľľnnee  rraassttúúccee  ttaaxxóónnyy  rraassttllíínn  nnaa  SSlloovveennsskkuu  cchhrráánneennéé  mmeeddzziinnáárrooddnnýýmmii  ddoohhoovvoorrmmii  aa  pprreeddppiissmmii  EEÚÚ  ((22000044))



Živočíšstvo

" Ohrozenosť voľne žijúcich živočíchov

Stav ohrozenosti jednotlivých taxónov živočíchov je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov (BALÁŽ,

MARHOLD, URBAN A KOL. 2001: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochr. Prír. 20 (Suppl.), 160 pp.). Stav

ohrozenosti mäkkýšov je spracovaný podľa ŠTEFFEKA (ŠTEFFEK, J., 1994: Current status of the molluscs of Slovakia in

relation to their exposure to danger. Biológia, Bratislava, 49/5: 651-655).
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Zdroj: ŠOP SR

VV  rrookkuu  22000044  bboollii  sspprraaccoovvaannéé  aa  rreeaalliizzoovvaannéé  pprrooggrraammyy  zzáácchhrraannyy  pprree  nnaasslleeddoovvnnéé  ddrruuhhyy  vvyyššššíícchh  rraassttllíínn::

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  5544..  SSttaavv  ppoozznnaanniiaa  oohhrroozzeennoossttii  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ttaaxxóónnoovv  bbeezzssttaavvoovvccoovv  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: ŠOP SR

Kategórie IUCN: 
EX -   vymiznutý taxón
CR -   kriticky ohrozený taxón
EN -   ohrozený taxón
VU -   zraniteľný taxón

LR  -   menej ohrozený taxón
DD  -   údajovo nedostatočný taxón
NE  -   nehodnotený taxón

TTaabbuuľľkkaa  5555..  SSttaavv  ppoozznnaanniiaa  oohhrroozzeennoossttii  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ttaaxxóónnoovv  ssttaavvoovvccoovv  vv  rrookkuu  22000044

V roku 2004 nebol spracovaný žiadny nový červený zoznam pre živočíchy.



" Druhová ochrana živočíchov

Druhová ochrana živočíchov je upravená vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Počet štátom chránených taxónov živočíchov vzrástol z pôvodných 384 taxónov
(vyhláška Predsedníctva SNR č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov) najprv na 749 taxónov na úrovni
druhu a poddruhu a 16 rodov (vyhláška MŽP SR č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch
a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín) a podľa novej vyhlášky až na 792 taxónov
na úrovni druhu a poddruhu a na 12 taxónov na úrovni rodu.

Programy záchrany boli v roku 2004 realizované pre nasledujúce taxóny: korytnačka močiarna (Emys orbicularis), drop
fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca), chrapkáč poľný (Crex crex), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík
vrchovský tatranský (Rupicapra r. tatrica), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh
(Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a svišť vrchovský (Marmota marmota). V chovných a rehabilitačných
staniciach prevádzkovaných organizáciami ochrany prírody a krajiny bolo v roku 2004 prijatých spolu 221 jedincov
poranených, alebo inak handicapovaných živočíchov. Späť do voľnej prírody bolo vypustených spolu 107 jedincov
a vynaložených bolo celkom 157,1 tis. Sk.
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Zdroj: OECD

TTaabbuuľľkkaa  5566..  PPoorroovvnnaanniiee  oohhrroozzeennoossttii11)) ssttaavvoovvccoovv  vvoo  vvyybbrraannýýcchh  ššttááttoocchh  ((%%))  ((22000022))

TTaabbuuľľkkaa  5577..  VVooľľnnee  žžiijjúúccee  žžiivvooččíícchhyy  nnaa  SSlloovveennsskkuu  cchhrráánneennéé  mmeeddzziinnáárrooddnnýýmmii  ddoohhoovvoorrmmii  aa  pprreeddppiissmmii  EEÚÚ  ((22000044))

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  5588..  PPooččeett  rreehhaabbiilliittoovvaannýýcchh  aa  ddoo  pprríírrooddyy  vvyyppuusstteennýýcchh  žžiivvooččíícchhoovv  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: ŠOP SR
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Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  5599..  SSttrráážžeenniiee  hhnniieezzdd  ddrraavvccoovv  aa  vvyynnaalloožžeennéé  ffiinnaannččnnéé  nnáákkllaaddyy  vv  rrookkuu  22000044

Z hľadiska záchrany živočíchov in situ boli v roku 2004 organizáciami ochrany prírody a krajiny organizované transfery
a reštitúcie do vhodných biotopov vo voľnej prírode pre nasledovné druhy chránených a ohrozených živočíchov.

V rámci zlepšenia generačných a pobytových podmienok živočíchov bolo spolu realizovaných 156 akcií, pričom bolo

preinvestovaných spolu 419 tis. Sk.

V odchovoch prevádzkovaných v spolupráci s organizáciami ochrany prírody boli umiestnené 2 druhy chránených

a ohrozených živočíchov (Emys orbicularis a Parnassius apollo). Do voľnej prírody bolo spolu vypustených 27 odchovaných
jedincov. V záujme zabránenia kolízií migrujúcich obojživelníkov s automobilovou dopravou bolo v roku 2004

vybudovaných celkovo vyše 22 km zábran, pričom bolo preinvestovaných približne 80 000 Sk.

TTaabbuuľľkkaa  6600..  PPrreehhľľaadd  ttrraannssffeerroovv  aa  rreeššttiittúúcciiíí  uusskkuuttooččnneennýýcchh  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  6611..  ZZlleeppššeenniiee  ggeenneerraaččnnýýcchh  aa  ppoobbyyttoovvýýcchh  ppooddmmiieennookk  žžiivvooččíícchhoovv  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: ŠOP SR

TTaabbuuľľkkaa  6622..  ZZlleeppššeenniiee  ggeenneerraaččnnýýcchh  aa  ppoobbyyttoovvýýcchh  ppooddmmiieennookk  žžiivvooččíícchhoovv  vv  rrookkuu  22000044

Zdroj: ŠOP SR

V rámci organizačných útvarov ŠOP SR sa zabezpečilo stráženie 72 hniezd 7 druhov dravcov na 45 lokalitách. V nich bolo
spolu úspešne vyvedených 92 mláďat, čo v priemere predstavuje 1,3 vyvedených mláďat na hniezdo.



" Stav a lov zveri a rýb

Aj v roku 2004 sa pokračovalo v sledovaní stavu voľne žijúcej zveri a rýb ako východiska pre koordináciu lovu

vybraných druhov v poľovných revíroch a výlovu rýb v rybárskych revíroch. K 31.3.2004 boli jarné kmeňové stavy jelenej

a srnčej zveri vyššie ako v predchádzajúcom roku. Lov vzácnych druhov zveri sa prísne reguluje.
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Množstvo rýb vylovených v rybníkoch, vodných

nádržiach a tečúcich vodách na hospodárske a športové

účely v roku 2004 dosiahlo 2 783 t. Zarybnené boli vody

spolu 30 660 530 kusmi násad.

(1) násady 0+ - rané vývinové štádiá rýb do prvého roku života. Teda: oplodnené ikry, voľné zárodky (embryá),
larvy, mlaď (juvenily), tzv. "plôdik" (vačkový, rýchlený, odkŕmený)
(2) násady 1 + - ryby medzi prvým
a druhým rokom života, tzv. ročiaky
(3) násady 2 + - ryby nad dva roky veku

TTaabbuuľľkkaa  6633..  VVýýlloovv  rrýýbb  nnaa  hhoossppooddáárrsskkee  aa  ššppoorrttoovvéé  úúččeellyy  
vv  rrookkuu  22000044  ((tt))

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

TTaabbuuľľkkaa  6644..  JJaarrnnýý  kkmmeeňňoovvýý  ssttaavv  aa  lloovv  zzvveerrii  ((ssttaavv  kk  3311..33..  
uuvveeddeennééhhoo  rrookkaa))  ((kkss))

TTaabbuuľľkkaa  6655..  VVyyssaaddeenniiee  iikkiieerr,,  ppllôôddiikkoovv  aa  rrooččiiaakkoovv  nnaa  zzaarryybbnneenniiee  rreevvíírroovv  
vv  rrookkuu  22000044  ((kkss))

(1) (2) (3)


