ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, postupovať tak,
aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu.
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§ 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny

 RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

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) a je základným dokumentom ochrany prírody (schválená uznesením vlády SR
č. 231/1997, ktorú následne odsúhlasila Národná rada SR v júni 1997). Plnenie Národnej stratégie je realizované Akčným
plánom pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 - 2010 (uznesenie vlády SR
č. 515/1998 zo dňa 4. 8. 1998). V roku 2001 sa realizovalo:
1.

Vydanie zoznamu vzácnych, ohrozených a chránených druhov flóry a fauny.

2. Spracovanie katalógu chránených stromov a jeho vystavenie na web stránke.
3. Zapracovanie častí týkajúcich sa implementácie predpisov ES do novely zákona o ochrane prírody a krajiny .
4. Mapovanie inváznych druhov, ich likvidácia, vypracovanie príručky na určovanie inváznych druhov rastlín.
5. Mapovanie a monitoring vybraných druhov živočíchov.
6. Praktická starostlivosť o chránené územia.
7.

Ochrana a manažment mokraďových biotopov.

8. Celoslovenské hodnotenie tokov pre koncepciu ochrany a trvalo udržateľného využívania riečnej siete Slovenska
(zmapovanie, rozčlenenie podľa významnosti).
9. Identifikácia úsekov líniových stavieb s vysokým úhynom vzácnych stavovcov.
10. Spracovanie metodiky určenia ekonomickej a spoločenskej hodnoty druhov a biotopov.
11. Spracovanie metodiky inventarizačných výskumov nelesných a lesných biotopov a inventarizácia biotopov.
12. Štúdium a monitoring ohrozených, málo poznaných a európsky významných druhov a populácií pre potreby ich
ochrany a spracovania podkladov podľa zoznamov Smernice o biotopoch a Smernice o vtákoch, Bernského
dohovoru a Bonnského dohovoru.
13. Budovanie informačného systému ŠOP (vytvorenie GIS strediska, zostavenie projektu, realizácia pilotného projektu,
vytvorenie aplikácií k databázovým programom D-FYTO a D-ZOO, vytvorenie podkladových GIS vrstiev).
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Rastlinstvo
 Ohrozenosť voľne rastúcich rastlín
Poznanie stavu ohrozenosti voľne rastúcich rastlín vychádza zo štúdie: Marhold K. & Hindák F. (eds.), 1998: Zoznam
nižších a vyšších rastlín Slovenska (Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, vydavateľstvo SAV,
Bratislava, 687 pp.). Zoznam bol vypracovaný v rámci projektu štátnej objednávky č. 5 305/025 „Biodiverzita
fytogenofondu Slovenska“, čiastočne prispel aj medzinárodný projekt Rakúskej akadémie vied „Kartierung der Flora der
Slowakei“. V roku 1999 vyšiel doteraz prvý ucelený prehľad endemických druhov na Slovensku: Kliment J.: Komentovaný
prehľad vyšších rastlín flóry Slovenska, uvádzaných v literatúre ako endemické (SBS pri SAV a BZ UK Bratislava, 1999,
434 pp.).

Vysvetlivky:
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Tabuľka 50. Stav poznania ohrozenosti rastlinných taxónov v roku 2001

Kategórie ohrozenosti IUCN:
EX - vyhynuté
CR - kriticky ohrozené

EN - ohrozené
VU - zraniteľné
DD - údajovo nedostatočné

Ed - endemické druhy
LR - menej ohrozené

Tabuľka 51. Porovnanie ohrozenosti* vyšších rastlín vo vybraných štátoch (%)

* Medzi „ohrozené“ taxóny tu patria druhy zaradené do kategórií: CR, EN, VU podľa IUCN

Regionálne a lokálne červené zoznamy sú významným zdrojom
informácií a spresňujú znalosti o ohrození rastlinných taxónov
z celonárodného hľadiska. V roku 2001 boli vypracované nasledovné
prehľady: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, (In: Ochrana
prírody č. 20), Prehľad taxónov flóry CHKO Slovenský kras podľa
stupňa ohrozenia - aktualizácia a Zoznam ohrozených druhov vyšších
rastlín BR Východné Karpaty.
 Druhová ochrana rastlín
V roku 1999 nastal výrazný prelom druhovej ochrany rastlín, keď
1. júla nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 93/1999 Z. z.
o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom
ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín. Počet
štátom chránených rastlín tak z pôvodných 252 (vyhláška Povereníctva
školstva a kultúry č. 211/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy
rastlín a podmienky ich ochrany) vzrástol na 779 taxónov. Nasledovala
jej úprava vyhláškami MŽP SR č. 183/2001 Z.z. a č. 347/2002 Z.z.
Základným kritériom ochrany rastlinných druhov je okrem
ohrozenosti ich zaradenie v zoznamoch príslušných medzinárodných
dohovorov.
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Zdroj: OECD; SR: ŠOP SR

Zdroj: BÚ SAV
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Tabuľka 52. Voľne rastúce taxóny rastlín na Slovensku chránené medzinárodnými dohovormi

Zdroj: ŠOP SR
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Taxóny chránené v EÚ - taxóny významné pre Európske hospodárske spoločenstvo zaradené v prílohách II a IV Smernice 92/43 Rady Európskeho
spoločenstva o ochrane prirodzených stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov (Habitats Directive), ktoré sa vyskytujú na Slovensku vo voľnej
prírode.
Taxóny v prílohách I a II CITES - taxóny ohrozené nadmernou exploatáciou pri medzinárodnom obchode, zaradené v prílohách I a II Dohovoru
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Washingtonská konvencia, CITES), ktoré sa vyskytujú na
Slovensku vo voľnej prírode.
Taxóny v prílohe I Bernskej konvencie - prísne chránené druhy rastlín zaradené v prílohe I Dohovoru o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť (Bernská konvencia), ktoré sa vyskytujú na Slovensku vo voľnej prírode.

V roku 2001 boli spracované programy záchrany pre nasledovné druhy vyšších rastlín: rosička anglická (Drosera
anglica), vstavač ploštičný (Orchis coriophora), hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), ostroplod biely (Rhynchospora
alba), plavúňovec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris).
V rámci starostlivosti o genofond pracovníci odborných organizácií ochrany prírody a krajiny uskutočňujú transfery
ohrozených druhov na náhradné lokality, reintrodukcie a reštitúcie ohrozených druhov.
Tabuľka 53. Prehľad uskutočnených transferov, reintrodukcií a reštitúcií ohrozených druhov rastlín v roku 2001

Živočíšstvo

Zdroj: ŠOP SR

 Ohrozenosť voľne žijúcich živočíchov
Prehľad stavu ohrozenosti voľne žijúcich živočíchov vychádza z kategorizácie podľa existujúcich červených zoznamov:
stav ohrozenosti jednotlivých taxónov bezstavovcov podľa JEDLIČKA (ed.) 1995, obojživelníkov a plazov podľa URBAN
et al. 1998, vtákov podľa KRIŠTÍN et al. 1998 a cicavcov podľa STOLLMANN et al. 1997.
Tabuľka 54. Stav poznania ohrozenosti jednotlivých taxónov bezstavovcov v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR

54

ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

Tabuľka 55. Stav poznania ohrozenosti jednotlivých taxónov stavovcov v roku 2001

jeden druh má dve formy zaradené v dvoch rôznych kategóriách (EX, CR)
len hniezdiče - z celkového počtu 341 vtákov Slovenska bolo posudzovaných len všetkých 219 druhov hniezdičov
3)
% z celkového počtu vtákov 341
4)
Zdroj: UNEP - GBO
1)

Zdroj: ŠOP SR

2)

1)
2)
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Kategórie IUCN:
EX - vymiznutý taxón
VU - zraniteľný taxón
CR - kriticky ohrozený taxón
LR - menej ohrozený taxón
EN - ohrozený taxón
DD - údajovo nedostatočný taxón
NE - nehodnotený taxón
Tabuľka 56. Porovnanie ohrozenosti1) stavovcov vo vybraných štátoch (%)

medzi „ohrozené“ taxóny tu patria druhy zaradené do kategórií: CR, EN, VU podľa IUCN
vrátane vyhynutých druhov

Zdroj: ŠOP SR

V roku 2001 boli spracované červené zoznamy pre obrúčkavce (Annelidae), pavúky (Aranea), kôrovce (Crustacea),
mnohonôžky (Diplopoda), stonôžky (Chilopoda), podenky (Ephemeroptera), vážky (Odonata), pošvatky (Plecoptera), šváby
(Blattaria), rovnokrídlovce (Orthoptera), bzdochy (Heteroptera), dlhokrčky (Raphidioptera), sieťokrídlovce (Neuroptera),
chrobáky (Coleoptera), blanokrídlovce (Hymenoptera), motýle (Lepidoptera), srpice (Mecoptera), dvojkrídlovce (Diptera),
mihule (Petromyzontes), ryby (Osteichthyes), obojživelníky (Amphibia), plazy (Reptilia), vtáky (Aves), cicavce (Mammalia).
 Druhová ochrana živočíchov
Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti novej vyhlášky MŽP SR č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených
živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín, počet štátom
chránených taxónov živočíchov z pôvodných 384 taxónov (Vyhláška Predsedníctva SNR č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne
žijúcich živočíchov) vzrástol na 749 taxónov na úrovni druhu a poddruhu a 16 rodov. Nasledovala jej úprava vyhláškami
MŽP SR č. 183/2001 Z.z. a č. 347/2002 Z.z.
Tabuľka 57. Voľne žijúce živočíchy na Slovensku chránené medzinárodnými dohovormi k roku 2001

* AEWA - Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva

Zdroj: ŠOP SR

Programy záchrany boli spracované pre 2 druhy - korytnačka močiarna (Emys orbicularis), kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra r. tatrica) a podklady pre programy záchrany pre 2 druhy živočíchov - blatniak európsky (Umbra krameri) a orol
krikľavý (Aquila pomarina).
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V 8 chovných staniciach (CHS) a 3 rehabilitačných staniciach (RS) prevádzkovaných organizáciami ochrany prírody
a krajiny bolo v roku 2001 prijatých spolu 324 jedincov poranených, alebo inak handicapovaných živočíchov. Späť do
voľnej prírody bolo spolu vypustených 171 jedincov živočíchov.
Tabuľka 58. Počet rehabilitovaných a do prírody vypustených živočíchov v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR
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Tabuľka 59. Finančné náklady vynaložené na rehabilitáciu živočíchov v pohotovostných záchranných zariadeniach (PZZ) v roku 2001 (Sk)

Zdroj: ŠOP SR

Zabezpečilo sa stráženie 30 hniezd 4 druhov dravcov. V nich bolo spolu úspešne vyvedených 44 mláďat, čo v priemere
predstavuje 1,47 vyvedeného mláďaťa na hniezdo.
Tabuľka 60. Stráženie hniezd dravcov v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR
Tabuľka 61. Finančné náklady vynaložené na stráženie hniezd dravcov (Sk)

Zdroj: ŠOP SR

Z hľadiska záchrany živočíchov in situ boli organizáciami ochrany prírody a krajiny organizované transfery 530
jedincov, v rámci programu reintrodukcie a reštitúcie bolo umiestnených 19 jedincov (reštitúcie) chránených
a ohrozených druhov živočíchov do vhodných biotopov vo voľnej prírode.
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Tabuľka 62. Prehľad uskutočnených transferov (A), reintrodukcií (B), reštitúcií (C) a finančné náklady (Sk) vynaložené na ich realizáciu v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR

V rámci zlepšenia generačných a pobytových podmienok živočíchov bolo spolu realizovaných 324 akcií, prevažne vo
voľnej krajine, pričom bolo preinvestovaných spolu 4 016,2 tis. Sk.
Tabuľka 63. Zlepšenie generačných a pobytových podmienok živočíchov v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR

V odchovoch prevádzkovaných v spolupráci s organizáciami ochrany prírody boli umiestnené 2 druhy chránených a
ohrozených živočíchov (bocian biely a vydra riečna). Do voľnej prírody bolo spolu vypustených 10 odchovaných jedincov.
Tabuľka 64. Počty jedincov chovaných a odchovaných živočíchov v odchovných zariadeniach a finančné náklady vynaložené na ich prevádzku v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR
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Tabuľka 65. Finančné náklady vynaložené na zlepšenie generačných a pobytových podmienok živočíchov (tis. Sk)

Zdroj: ŠOP SR

Na predchádzanie kolízií migrujúcich obojživelníkov s autami v roku 2001
vybudovali 10 440 m zábran v hodnote 90 000 Sk.
Tabuľka 66. Dĺžka zábran pre obojživelníky a náklady vynaložené na ich vybudovanie v roku 2001

Zdroj: ŠOP SR

 Stav a lov rýb a zveri

Tabuľka 67. Jarný kmeňový stav a lov zveri k 31. 3. 2001 (ks)

Aj v roku 2001 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.
Množstvo rýb vylovených v rybníkoch, vodných
nádržiach a tečúcich vodách na hospodárske a športové
účely v roku 2001 dosiahlo 2 529 t, čo je oproti roku 2000
o 414 t viac.
Zdroj: ŠÚ SR
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