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7 Čiastkový monitorovací systém Biota 

 

V roku 1999 sa Slovenská republika zapojila do riešenia pilotného projektu Rady Európy, 

zameraného na budovanie siete území osobitného záujmu ochrany prírody (EMERALD Network), 

ktorý bol pre kandidátske krajiny EÚ prípravou na realizáciu projektu budovania ekologickej siete 

zvlášť chránených území NATURA 2000. Táto sieť je budovaná v záujme zabezpečenia alebo 

obnovy uspokojivého stavu prírodných biotopov a druhov voľne žijúcej fauny a flóry významných 

pre (Európske hospodárske) Spoločenstvo. Obidva projekty predpokladajú monitoring biotopov a 

druhov uvedených v prílohách smerníc o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Birds Directive) a o 

ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry (Habitats Ditective), ktoré sú pre členské 

štáty záväzné a začlenené do ich právneho poriadku všeobecne záväzným právnym predpisom.  

Slovenská republika pristúpila na úseku ochrany prírody k viacerým medzinárodným dohovorom a 

deklaráciám, ktoré odporúčajú okrem iného aj monitorovať vybrané zložky biodiverzity. Ide napr. o 

Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam 

predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne 

žijúcich  živočíchov, Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných 

biotopov, Deklaráciu o životnom prostredí (Agenda 21). Z mnohých dohovorov vyplýva tvorba 

Akčných plánov pre vybrané druhy, ktorých súčasťou je aj ich monitoring. Na úseku ochrany 

prírody a krajiny Slovenská republika každoročne vypracúva pre OECD prehľady ohrozených 

druhov rastlín a živočíchov. Pravidelné zisťovanie, hodnotenie a sledovanie stability, zmien a 

vývojových trendov priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu pre potreby sústavy 

NATURA 2000 je tiež povinnosťou vyplývyjúcou z členstva Slovenskej republiky v EÚ. Napriek 

tomu v Slovenskej republike neexistuje právny predpis, ktorý by ukladal priamo povinnosť 

monitorovať biotu. Sledovanie stavu a vývoja prírodného prostredia a podávanie informácií o 

ochrane prírody a krajiny je v zmysle § 49 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny úlohou orgánov ochrany prírody a krajiny. 

Vláda Slovenskej republiky schválila niekoľko dokumentov o ochrane životného prostredia, o 

ochrane prírody alebo biodiverzity (napr.: Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej 

politiky z roku 1993, Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku z roku 1997, Akčný plán 

na implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na roky 1998 až 2010 

schválený v roku 1998, Národný environmentálny akčný program SR II. z roku 1999, Koncepcia 

monitorovacieho systému ŽP územia SR z roku 1992, Realizácia monitorovacieho systému ŽP a 

integrovaného informačného systému o ŽP územia SR z roku 1993) ktoré obsahujú úlohy týkajúce 

sa monitorovania bioty. Uvedené materiály majú charakter indikatívnych dokumentov a teda 

väčšina úloh z nich vyplývajúcich nebola finančne pokrytá. 
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Keď hovoríme o biote, je potrebné vysvetliť, čo je pod týmo pojmom chápané v monitoringu 

životného prostredia SR. Biota je tu chápaná ako flóra a fauna územia (súhrn všetkých rastlinných a 

živočíšnych organizmov). Monitoring bioty teda znamená dlhodobo fungujúci systém sledovania  a 

získavania dát, analýzy a vysvetľovania zmien v rozšírení a početnosti druhov či iných taxónov, 

niektorých typov spoločenstiev a biotopov. 

Čiastkový monitorovací systém (ČMS) Biota ako subsystém monitoringu životného prostredia SR 

je zameraný na sledovanie životného prostredia a jeho hodnotenie prostredníctvom bioty ako jeho 

zložky. Predmetom monitoringu bioty sú vybrané druhy a skupiny rastlín a živočíchov a prírodné 

biotopy, predovšetkým monitorovanie stavu populácií európsky významných druhov rastlín a 

živočíchov a monitorovanie stavu nelesných biotopov. Hlavným cieľom je vytvoriť informačný 

systém o biote, ktorý na základe bioindikácie umožní analyzovať a vysvetliť stav a zmeny v 

populáciách vybraných organizmov a v biotopoch na vybranom území. Význam monitoringu bioty 

spočíva vo využití jeho výsledkov pri manažmente chránených častí prírody a krajiny, ktoré sa 

uplatnia aj v rozhodovacej, legislatívnej, riadiacej, kontrolnej a vedeckovýskumnej oblasti. 

Funkciu strediska ČMS Biota na základe poverenia Ministerstva životného prostredia SR od 1. júla 

2000 vykonáva Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) Banská Bystrica prostredníctvom svojho 

Centra ochrany prírody a krajiny (COPK), odboru metodiky a koordinácie. Centrum koordinuje a 

metodicky usmerňuje monitoring bioty v organizačných útvaroch ŠOP SR (správy národných 

parkov, správy chránených krajinných oblastí, regionálne správy ochrany prírody a krajiny). 

Čiastkové výstupy z jednotlivých organizačných útvarov sú sústreďované na stredisku ČMS, ktoré 

je zodpovedné za kvalitu, spracovanie a vyhodnocovanie dát, ako aj za prezentáciu výstupov. 

Stredisko ČMS Biota pritom nevystupuje ako osobitný útvar v rámci organizačnej štruktúry ŠOP 

SR. Jeho činnosť je zabezpečovaná v rámci existujúcich personálnych možností organizácie.  

Zmeny v rozšírení a početnosti druhov, v druhovom zložení a ďalších fytocenologických a 

zoocenologických charakteristikách sú významným ukazovateľom zmien v krajine. Na zachytenie 

týchto zmien, najmä v chránených územiach, je možné využiť tie populácie, druhy, spoločenstvá a 

biotopy, ktoré sú mimoriadne citlivé a vzácne, alebo naopak, populácie, druhy a spoločenstvá 

agresívne a expanzívne sa šíriace. Biota ako súhrn všetkých rastlinných a živočíšnych organizmov, 

ktoré sa vyskytujú na území, veľmi dobre odráža všetky vplyvy prostredia, ktoré na ňu pôsobia a je 

vhodným indikátorom týchto zmien. Hlavný cieľ monitoringu bioty je vytvoriť informačný systém 

o európsky ohrozených druhoch rastlín, živočíchov a o biotopoch. Na základe bioindikácie 

monitoring umožní analyzovať a vysvetliť stav a zmeny v populáciách vybraných organizmov a v 

biotopoch na vybranom území. 

Zámery ČMS Biota je možné zhrnúť do nasledovných bodov: 

- poznanie súčasného stavu bioty, 
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- poznanie trendov vývoja populácií sledovaných druhov organizmov, 

- napĺňanie medzinárodných dohovorov a zmlúv, 

- poskytovanie potrebných informácií pre rozhodovací proces štátnej správy, 

- informovanie verejnosti a poskytovanie údajov o stave bioty. 

 

Informácie získané v rámci ČMS Biota sú prístupné v zmysle Zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k 

informáciám o životnom prostredí s výnimkou informácií, týkajúcich sa výskytu chránených 

druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, kde hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie 

alebo ničenie. Správy z monitoringu bioty sú bezplatne prístupné na internete. Údaje sa tiež 

poskytujú na základe písomnej požiadavky adresovanej na územne príslušnú organizačnú jednotku 

ŠOP SR alebo na vedúceho strediska ČMS Biota. Verejne prístupné informácie z tohto ČMS sú: 

- veľkosť populácie sledovaného druhu rastliny alebo živočícha na území SR, 

- veľkosť populácie druhu, počet jedincov na trvalej výskumnej ploche, 

- fytocenologické zápisy z trvalých výskumných plôch, 

- informácie o biotope. 

Neprístupné sú informácie o presnej lokalizácii trvalých výskumných plôch ohrozených druhov 

rastlín a živočíchov. 

ČMS Biota zahŕňa tri podsystémy Živočíchy, Rastliny, Biotopy. Monitoring je vykonávaný v sieti 

trvalých monitorovacích plôch, vybraných v rámci územnej pôsobnosti jednotlivých organizačných 

útvarov ŠOP SR tak, aby boli reprezentatívne pre daný biogeografický región, boli antropicky čo 

najmenej ovplyvnené, podľa možnosti sa nachádzali v chránených územiach, dalo sa nadviazať na 

už prebiehajúce monitorovacie alebo výskumné programy alebo využiť už získané informácie. 

Pri výbere rastlinných a živočíšnych druhov a prírodných biotopov, ktoré sú monitorované, boli 

použité niektoré kritériá. Výber sa zameriava na také druhy alebo skupiny rastlín, živočíchov a 

prírodných stanovíšť, ktoré sú  významné z hľadiska medzinárodných dohovorov, významné na 

národnej úrovni, najmä endemické, kriticky ohrozené, biogeograficky exklávne (mimo súvislého 

areálu) alebo medzné (na okraji súvislého areálu), ubúdajúce v regionálnom alebo vyššom meradle, 

expanzívne a bioindikačne významné. 

 

Monitorovací subsystém Flóra 

Pre monitoring flóry bolo vybraných 17 druhov (tab. III-11 a III-12), pri ktorých veľkosť populácie 

má klesajúci trend a sú zaradené medzi kriticky ohrozené a ohrozené druhy. Monitoring týchto 

druhov je potrebný z dôvodu ich zaradenia do príloh Bernského dohovoru a Smernice o ochrane 

prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry, ako aj pre realizáciu programov záchrany 

kriticky ohrozených druhov rastlín. Výber druhov bol uskutočnený aj so zreteľom na väzbu na 



 228

biotop tak, aby v rámci monitoringu boli zastúpené rôzne biotopy. 

 

Tabuľka III-11 Druhy chránené v EÚ (v zmysle Smernice 92/43/EEC o ochrane prírodných 

biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry - Habitats Directive)  monitorované v ČMS Biota 

Vedecký názov  Slovenský názov Bern I Habitat  Emerald ČZ 

Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový + II + VU 

Dracocephalum austriacum L.  včelník rakúsky + II + CRr 

Eleocharis carniolica Koch  bahnička kranská + II + EN 

Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky + II + VUr 

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox  lindernia puzdierkatá + IV - CRr 

Liparis loeselii (L.) Rich.  hľuzovec Loeselov + II + CRr 

Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá + II + ENr 

Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený + II + EN 

 

 

Tabuľka III-12 Vybrané druhy z Prílohy I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich 

organizmov a prírodných biotopov (Bern Convention) a druhy navrhované na doplnenie do príloh II 

a IV Smernice 92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry (Habitats 

Directive), ktoré sú monitorované v rámci ČMS Biota 

Vedecký názov Slovenský názov Bern I Habitat Emerald ČZ 

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.  jesienka piesočná + N(II) - CRr 

Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský - N (II) - VU 

Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky + N (II,IV) - ENr 

Ferula sadlerana Ledeb. ferula Sadlerova + - - CRr 

Onosma tornensis Jávorka rumenica turnianska + N (IV) - CRr 

Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho - N (II,IV) - CRr 

Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský + N (II) - EN 

Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný - N (II) - EN 

Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský + N (II) - CRr 

Vysvetlivky k tabuľkám III-11 a 12 

Bern I, II, III - druh je zaradený do Prílohy I, II a III Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a 

prírodných biotopov  (Bernská konvencia) 

Bonn - druh je chránený podľa Dohovoru o ochrane sťahovavých voľne žijúcich živočíchov (Bonnská konvencia) 

Habitat II, IV - druh je zaradený do Prílohy II a Prílohy IV Smernice 92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a voľne 

žijúcej fauny a flóry 

Birds I - druh je zaradený do Prílohy I Smernice 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov (Birds Directive) 

Emerald - druh vyžadujúci osobitné opatrenia na ochranu biotopov podľa Rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie 

č. 6/1998 

N (II) a N (IV) - druh je súčasťou návrhu doplnkov za Slovenskú republiku do Prílohy II a Prílohy IV Smernice 

92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry 
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ČZ - druh je zaradený do národného červeného zoznamu (CR - kriticky ohrozený, EN - ohrozený, VU - zraniteľný, r - 

zriedkavý, LR - menej ohrozený, DD - údajovo nedostatočný, cd - závislý od ochrany, nt - takmer ohrozený, lc - 

najmenej ohrozený) 

 

Monitorovací subsystém Fauna 

Monitoring fauny je založený na úrovni demekologického biomonitoringu, ktorý zahŕňa sledovanie 

vybraných druhov a ich populácií podľa špeciálnych schém. Pre tento monitoring boli vybrané 

druhy z tried vtákov a cicavcov, ktoré sa osvedčili ako taxóny veľmi dobre spĺňajúce väčšinu 

požiadaviek biodiagnostiky a ekologického monitoringu a sú predmetom projektov riešených v 

rámci ŠOP SR. Z cicavcov sú to 2 endemické vysokohorské druhy fauny (kamzík vrchovský 

tatranský, svišť horský tatranský), 2 druhy (vydra riečna, syseľ pasienkový), ktorých početnosť v 

posledných 20 rokoch prudko poklesla, a všetkých 24 druhov u nás žijúcich netopierov. Z vtákov sú 

to vybrané druhy dravcov (orol kráľovský, orol skalný, sokol sťahovavý) a bocian biely, z plazov 

korytnačka  močiarna (tabuľka III-13). 

 

Tabuľka III-13 Výber druhov živočíchov pre monitoring, významných z hľadiska medzinárodných 

dohovorov a národného významu 

Vedecký názov Slovenský názov Habitat Emerald Bern II, III Bonn Birds I ČZ 
Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly II, IV + + +  EN 
Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý II, IV + + +  LR 
Rhinolophus euryale podkovár južný II, IV + + +  VU 
Myotis mystacinus netopier fúzatý IV  + +  VU 
Myotis brandti netopier Brandtov IV  + +  VU 
Myotis emarginatus netopier brvitý II, IV + + +  VU 
Myotis nattereri netopier riasnatý IV  + +  LR 
Myotis bechsteini netopier veľkouchý II, IV + + +  LR 
Myotis myotis netopier obyčajný II, IV + + +  LR 
Myotis blythi netopier východný II, IV + + +  LR 
Myotis daubentoni netopier vodný IV  + +  LR 
Myotis dasycneme netopier pobrežný II, IV + + +  VU 
Vespertilio murinus netopier pestrý IV  + +  DD 
Eptesicus nilssoni netopier severský IV  + +  LR 
Eptesicus serotinus netopier pozdný IV  + +  DD 
Nyctalus leisleri netopier stromový IV  + +  DD 
Nyctalus noctula netopier hrdzavý IV  + +  LR 
Nyctalus lasiopterus netopier veľký IV  + +  DD 
Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý IV  + +  LR 
Pipistrellus nathusii netopier parkový IV  + +  DD 
Barbastella barbastellus netopier čierny II, IV + + +  LR 
Plecotus auritus ucháč svetlý IV  + +  LR 
Plecotus austriacus ucháč sivý IV  + +  LR 
Miniopterus schreibersi netopier sťahovavý II, IV + + +  CR 
Marmota marmota latirostris svišť vrchovský II, IV  +   VU 
Spermophillus citellus syseľ pasienkový II, IV + +   EN 
Lutra lutra vydra riečna II, IV + +   VU 
Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský II, IV  +   EN 
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Ciconia ciconia bocian biely  + + + + LR 
Aquila heliaca orol kráľovský  + + + + CR 
Aquila chrysaetos orol skalný  + + + + CR 
Falco peregrinus sokol sťahovavý  + + + + EN 
Emys orbicularis korytnačka močiarna II, IV + +   CR 

 

ČMS Biota – subsystém rastliny sa zameriava na monitoring týchto druhov: 

1. Campanula serrata (Kit.) Hendrych 

2. Cochlearia tatrae Borbas 

3. Cyclamen fatrense Halda et Soják 

4. Daphne arbuscula Čelak. 

5. Dianthus nitidus Waldst. et Kit. 

6. Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Wiesb. 

7. Ferula sadleriana Ledeb. 

8. Onosma tornensis Jáv. 

9. Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo 

10.  Pulsatilla slavica G. Reuss 

11.  Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová 

12.  Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern 

13.  Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický 

14.  Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. 

15.  Angelica palustris (Besser) Hoffman - Ostericum palustre 

16.  Apium repens (Jacq.) Lag. 

17.  Asplenium adulterinum Milde 

18.  Cirsium brachycephalum Juratzka 

19.  Colchicum arenarium Waldst. et Kit. 

20.  Crambe tataria Sebeok 

21.  Cypripedium calceolus L. 

22.  Dracocephalum austriacum L. 

23.  Echium russicum J. F. Gmel. 

24.  Eleocharis carniolica Koch. 

25.  Gladiolus palustris Gaud. 

26.  Himantoglossum adriaticum Baumann 

27.  Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch 

28.  Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi 

29.  Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve 

30.  Ligularia sibirica (L.) Cass. 
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31.  Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 

32.  Liparis loeselii (L.) Rich. 

33.  Marsilea quadrifolia L. 

34.  Pulsatilla grandis Wenderoth 

35.  Pulsatilla patens (L.) Mill. 

36.  Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk subsp. moravica Holub 

37.  Thlaspi jankae A. Kern. 

38.  Tozzia carpathica Wol. 

 

Monitorovací subsystém Prírodné biotopy 

Monitoring prírodných biotopov je zameraný na nelesné bylinné formácie, ktoré rýchlo odrážajú 

zmeny v prírodnom prostredí a patria medzi veľmi ohrozené a ustupujúce biotopy. Monitoring 

nelesných biotopov vychádza zo súčasného poznania rozšírenia týchto biotopov na Slovensku v 

rámci riešeného projektu „Mapovanie travinných spoločenstiev Slovenska”. Vzhľadom na 

skutočnosť, že lesné biotopy pokrýva ČMS Lesy, nie sú tieto predmetom monitoringu ČMS Biota. 

Proporciálne k ich rozšíreniu, diverzite a ohrozenosti pokrývajú monitorovacie plochy nasledujúce 

skupiny biotopov: 

- mokré lúky a vysokobylinné mokraďové spoločenstvá, 

- podhorské, horské lúky a pasienky, 

- xerotermné a skalné spoločenstvá. 

 


