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ÚVOD 

 
Tortella rigens je druhom európskeho významu, ktorý je zaradený do prílohy II Smernice 
Rady . 92/43/EHS o ochrane biotopov, vo ne žijúcich živo íchov a vo ne rastúcich rastlín 
( alej len „Smernica o biotopoch“). Druh rastie v štrbinách vlhkých skál alebo na 
nahromadenom humuse pod skalami v horských oblastiach nad 1500 m n. m., prevažne na 
minerálne bohatších horninách (vápence, mylonity). 
Rozsah monitoringu je navrhnutý výlu ne pre potreby získania podkladov na spracovanie 
povinnej monitorovacej správy o stave jednotlivých druhov (tzv. „reporting“) pre Európsku 
komisiu, ktorú má Slovenská republika povinnos  zasiela  každých 6 rokov. Prvá správa 
bola zasielaná v roku 2007 za monitorovacie obdobie do roku 2006, alšia správa v roku 
2013 za obdobie rokov 2007 až 2012.  

Metodika monitoringu bola navrhnutá tak, aby sa zistili základné údaje o druhu na 
vybraných monitorovaných lokalitách, za ú elom vyplnenia monitorovacích formulárov pre 
Európsku komisiu. Vyžadujú sa údaje o po te a ve kosti lokalít, ve kosti a trende populácie 
druhu, biotope druhu a jeho trende na lokalitách, minulých a sú asných vplyvoch na lokality 
druhu a potenciálnych ohrozeniach, ktoré v budúcnosti môžu druhy na lokalitách ohrozova . 
 
 

METODIKA MONITORINGU 
 

Na lokalite sa bude zis ova  po et mikrolokalít, kde sa druh vyskytuje. Nebude sa zameriava  
klasická monitorovacia plocha, nako ko sa druh vyskytuje na miestach, kde je jej vy lenenie 
problematickejšie. Za trvalé monitorovacie plochy (TMP) budú považované jednotlivé miesta 
výskytu druhu. 
V rámci každej TMP sa uvádza typ substrátu, na ktorom druh rastie t.j. skalné štrbiny alebo 
nahromadený humus pod skalami. Tiež sa zis uje zatienenie lokality, i je vystavená aj 
priamemu slne nému žiareniu alebo je zatienená (napr. aj vyšším a hustejším porastom tráv 
alebo poliehavých kríkov). Vo vz ahu k druhu sa na každej TMP zis uje ve kos  porastu 
druhu. 
 
Vlastný monitoring je každoro ne plánovaný na monitorovaných lokalitách v dvoch etapách, 
resp. v dvoch opakovaniach. Dôvodom je problematická determinácia druhu priamo v teréne, 
ktorá si vyžaduje dour enie odobratého materiálu z potenciálnych populácií druhu pod 
mikroskopom, aby mohli by  vyzna ené TMP, na ktorých sa zabezpe í sledovanie populácie 
druhu.    
 
Materiálne zabezpe enie potrebné pri monitoringu druhu  
Prístroj GPS, meracie pásmo (2 kusy), kompas, farba v sprejovej forme ( ervená), kovové 
roxory s d žkou 20 cm, detektor kovov (pri opakovanom monitoringu tých lokalít, kde budú 
TMP ozna ené kovovými klincami), lupa so zvä šením 20-násobným, istý papier a písacie 
potreby na zhotovenie ná rtu lokality, vytla ené monitorovacie formuláre, mapa 
s vyzna ením monitorovanej lokality, Katalóg biotopov na ur enie biotopu, fotoaparát. 
 
Obdobie monitoringu 
Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája do 30. septembra, kedy sú lokality 
bez snehovej pokrývky. Monitoring na lokalitách by mal by  v jednotlivých rokoch 
zabezpe ovaný v tom istom období, aby boli údaje medzi rokmi porovnate né.   
 
 



 
 
Spôsob zakladania a fixácie trvalých monitorovacích lokalít (TML) a trvalých 
monitorovacích plôch (TMP)  
Trvalá monitorovacia lokalita (TML) bude pri prvej návšteve lokality vy lenená ako územie, 
ktoré zah a miesta s existujúcimi populáciami druhu (napr. skalné štrbiny) a alšie plochy, 
na ktorých je potenciál pre existenciu, resp. rozšírenie druhu. Stred identifikovanej TML sa 
pri prvej návšteve lokality zameria prístrojom GPS. 
V prvý de  monitoringu (identifikácia miest s výskytom druhu) sa v blízkosti miesta, 
z ktorého sa odoberie vzorka na determináciu, spraví ervenou farbou malý bod na skalnom 
podklade. Miesto sa zameria prístrojom GPS. Ak takéto ozna enie nebude možné, miesto 
odberu sa môže ozna i  kovovým roxorom alebo klincom s farebne ozna eným vrchom, 
ktorý pre nieva nad povrch pôdy. Miesto sa tiež zameria prístrojom GPS. 
Po as druhého d a monitoringu sa identifikované miesta s výskytom druhu (TMP) opätovne 
zamerajú prístrojom GPS. TMP situované na skalách budú farebne ozna ené ervenou 
sprejovou farbou priamo na skalnom podklade. Z dvoch strán TMP sa urobia farebné body 
ervenej farby, aby bolo jednozna ne identifikovate né, že uprostred týchto bodov sa druh 

nachádza. Pri jednej zo zna iek sa napíše aj íselné ozna enie (1, 2 at .). 
V prípade, že sa lokalita vyskytuje na nahromadenom humuse pod skalami, kde nebude 
možné spravi  farebné body na skalný podklad, z oboch strán porastu sa zatl ú kovové roxory 
príp. klince s d žkou cca 20 cm a erveno ozna enou vrchnou as ou.  

o najpresnejšie sa popíše do poznámky terénneho formulára umiestnenie lokality vo vz ahu 
k stabilným a vidite ným bodom v okolí, z dôvodu jej jednoduchšieho opätovného 
vyh adávania. Tiež je možné ju zamera  od stabilného bodu, ktorý sa v teréne farebne ozna í. 
V takom prípade je potrebné zhotovi  aj situa ný ná rt lokality. Takéto zakreslenie lokality sa 
následne naskenuje a skopíruje sa ako obrázok do systému KIMS (Komplexný informa ný 
a monitorovací systém), v ktorom sú evidované všetky monitorované lokality druhov 
a biotopov európskeho významu. 
 
Opis metódy výkonu monitoringu 
Pri prvej návšteve lokality sa vyh adávajú potenciálne TMP, t.j. miesta s potenciálnym 
výskytom druhu. Nako ko je druh ažko determinovate ný v teréne, je potrebné odobra  
malú vzorku (nieko ko pabyliek) na determináciu pod mikroskopom. Všetky miesta, 
z ktorých bol realizovaný odber materiálu na determináciu, budú zamerané prístrojom GPS 
a v teréne ozna ené. Zistené súradnice sa v prístroji GPS alebo v zápisníku ozna ia rovnako 
ako odobraté vzorky machu. Spôsob ozna enia si môže každý monitorovate  zvoli  sám, aby 
vedel následne identifikova  (v prípade potvrdenia druhu Tortella rigens) miesto, z ktorého 
bol druh odobratý. 
 
Pri druhej opakovanej návšteve lokality v danom roku monitoringu sa všetky miesta 
s potvrdeným výskytom druhu (TMP) v teréne farebne ozna ia a zis ujú sa všeobecné údaje, 
ktoré sa týkajú celej monitorovanej lokality a tiež údaje špecifické pre jednotlivé TMP. 
Všetky zistené údaje budú vyplnené do terénneho monitorovacieho formulára, ktorý je 
prílohou tejto metodiky.  
Niektoré údaje vo formulári budú generované priamo v elektronickom systéme KIMS 
a nebude potrebné ich potom dop a . Ide o nasledovné údaje: 
 Kód TML – kód trvalej monitorovanej lokality (TML) je pri tla ení formulára 

z prostredia KIMS vyplnený automaticky. 
 Kód a názov druhu – kód a plný názov monitorovaného druhu, ako je uvedený v Prílohe 

II Smernice o biotopoch, je pri tla ení formulára z prostredia KIMS vyplnený 
automaticky. 

 Plocha TML – plocha trvalej monitorovanej lokality je udávaná v metroch štvorcových a 
vyrátaná je pod a údajov z vytvorenej GIS vrstvy. Pri tla ení formulára z prostredia 
KIMS je tento údaj vyplnený automaticky. 

 Meno mapovate a – meno osoby vykonávajúcej monitoring druhu na konkrétnej TML. 
Pri tla ení formulára z prostredia KIMS je tento údaj vyplnený automaticky. 

 
 



 
 Súradnice stredu TML – súradnice (zemepisná d žka a zemepisná šírka) stredu TML 

vyrátané z GISu v systéme WGS-84 v desatinných stup och. Pri tla ení formulára 
z prostredia KIMS je tento údaj vyplnený automaticky. 

 
alšie údaje z terénneho formulára sa zis ujú priamo v teréne na konkrétnej trvalej 

monitorovacej lokalite (TML). 
 Dátum – uvádza sa presný dátum (de , mesiac a rok), kedy bol realizovaný monitoring 

na TML. 
 Názov lokality – uvedie sa ustálený miestny názov územia, v rámci ktorého bola 

vy lenená TML. 
 Typ biotopu druhu – vo všeobecnosti sa uvádza sa kód a názov biotopu pod a Katalógu 

biotopov Slovenska1, v ktorom sa druh na lokalite vyskytuje. V prípade, že 
monitorovate  typ biotopu nevie presne identifikova , uvedie sa jeho stru ný opis. 

 Kvalita biotopu druhu na lokalite – na základe situácie priamo v teréne monitorovate  
expertným odhadom stanoví, i je kvalita biotopu na TML pre alšie zachovanie druhu 
– dobrá, nevyhovujúca alebo zlá. Uvádza sa percento z celkovej plochy monitorovanej 
lokality (TML) zaradené do jednotlivých kategórií kvality biotopu. Sú et všetkých troch 
možností je vždy 100 %. V prípade, že kvalita biotopu je na celej lokalite zaradená len 
do jednej kategórie (napr. dobrá) t.j. 100 %, pri ostatných kategóriách sa uvedie 0 %.   

 Sú asné a budúce aktivity ovplyv ujúce TML – v tejto asti formulára sa hodnotia 
všetky aktivity, ktoré priamo ohrozujú lokalitu alebo ju môžu potenciálne ohrozi  
v budúcnosti, o by ovplyvnilo zachovanie druhu na lokalite. Je potrebné ich hodnoti  
najmä vo vz ahu k životným podmienkam druhu. Sledujú sa zmeny svetelnosti lokality, 
t.j. nadmerné zatienenie lokality (napr. postupujúcou sukcesiou okolitých rastlín) alebo 
nadmerné presvetlenie. Tiež je potrebné zváži  mieru návštevnosti lokality druhu 
a ohrozenie prípadným zoš apom, napr pri skalolezectve. 

Jednotlivé aktivity sa vyberajú zo zoznamu ohrozujúcich aktivít, ktorý je sú as ou 
štandardného dátového formulára z „reportingu“ a je prílohou tejto metodiky. Vo 
formulári sa uvedie kód aktivity (vyberaný zo zoznamu aktivít), k nemu sa uvedie 
percento plochy monitorovanej lokality, ktoré je danou innos ou ovplyvnené (tzn. 
nemusí sa aktivita týka  celej lokality, ale len jej asti) a intenzita vplyvu aktivity (t.j. 
vysoká, stredná alebo nízka). Následne sa uvedie, i ide o „vplyv“ alebo „budúci vplyv“. 
Kategória „vplyv“ (skratka „V“) sa uvádza vtedy, ak je aktivita aktuálne ovplyv uje 
TML. Ak sa jedná o negatívny vplyv, ozna íme to znamienkom mínus (skratka „-V“). 
V prípade, že ide o pozitívny vplyv, ozna íme ho znamienkom plus (skratka „+V“). 
Kategória „budúci vplyv“ (skratka „B") zoh ad uje aktivity, ktoré by mohli ohrozi  
lokality druhu v budúcnosti, tzn. ide o potenciálne vplyvy, o ktorých vieme že môžu 
lokalitu ovplyvni . Pre druh predstavuje ohrozenie najmä sukcesia alebo poškodenie 
napr. pri skalolezectve. Podobne ako v predošlom prípade pozitívne budúce vplyvy 
ozna ujeme „+B“ a negatívne budúce vplyvy „-B“. 

 Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite – expertným odhadom po 
zhodnotení ve kosti populácie druhu, kvality biotopu, realizovaných aktivít (vplyvov) a 
potenciálnych ohrození lokality sa uvedú vyhliadky na zachovanie biotopu 
monitorovaného druhu do budúcnosti. Uvádzajú sa v troch kategóriách – dobré, 
nevyhovujúce alebo zlé a stanovujú sa v percentách z celkovej plochy TML. Tzn. ko ko 
percent z výmery lokality sa nachádza v jednotlivých kategóriách. Sú et všetkých 
hodnôt musí by  100 %. 

 Kvalita populácie druhu na lokalite – expertným odhadom sa stanoví, i je kvalita 
populácie na TML – dobrá, nevyhovujúca alebo zlá. 

 Po asie – uvádzame jednu alebo viac kategórií po asia po as pobytu na TML (slne no, 
polojasno, poloobla no, obla no, mrholenie, dáž ). 

 

 
                                                             

1 STANOVÁ, V., VALACHOVI , M., (eds.) 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej 
ekológie, Bratislava, 225 p. 



 
 
Na každej monitorovanej lokalite bude potrebné pri návšteve spravi  fotodokumentáciu 
lokality ako takej, prípadne vlastných populácií druhu. Fotografie v elektronickej podobe 
budú nahrávané do prostredia KIMS. Polia vo formulári týkajúce sa fotodokumentácie nie sú 
vyp ané priamo v teréne, ale až pri spracovaní údajov do elektronickej podoby. 
 Názov súboru fotky – uvedie sa názov súboru s fotografiou lokality pre ahšiu 

identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS. 
 Súradnice fotky (zemepisná d žka/zemepisná šírka) – uvedú sa GPS súradnice 

identifikujúce miesto, kde bola robená fotografia. Uvádzajú sa v systéme WGS-84 
v desatinných stup och. 

 Text k fotke – tento údaj nie je povinný. Autor fotografie môže uvies  text bližšie 
opisujúci fotografiu. 

 
as  formulára týkajúca sa trvalých monitorovacích plôch – TMP (miesta samplingu) 

v rámci TML – slúži na bližšiu identifikáciu jednotlivých TMP. Zaznamenávajú sa údaje: 
 íslo TMP – uvedie sa poradové íslo trvalej monitorovacej plochy v tvare 1, 2, 3 a pod. 
 Súradnice TMP (zemepisná d žka/zemepisná šírka) – uvedú sa GPS súradnice 

identifikujúce miesto lokalizácie TMP v systéme WGS-84 v desatinných stup och. 
 Rozmery TMP (šírka × d žka) – v tomto prípade sa môžu uvies  dva na seba kolmé 

rozmery skalnej štrbiny, v ktorej bol druh nájdený. Rovnako sa uvedú aj rozmery iného 
miesta výskytu druhu, napr. nahromadený humus pod skalami. Hodnoty sa uvádzajú 
v metroch.  

 Fixácia TMP – uvedie sa spôsob ozna enia TMP, napr. ervené body na skale alebo 
kovové roxory a poznámka „GPS súradnice“.  

 Názov súboru fotky – uvedie sa názov súboru s fotografiou TMP alebo populácie druhu 
na TMP pre ahšiu identifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS. 

 

 Poznámka – v tejto asti formulára sa uvedie stru ný slovný popis lokalizácie lokality 
vo vz ahu k rôznym identifika ným bodom v teréne a pokryvnos  jednotlivých etáží (v 
percentách) v rámci TML. Prípadne sa môžu uvies  aj iné relevantné informácie pod a 
uváženia monitorovate a. 

 
V asti Zoznam taxónov, ich po etnosti a charakteristiky nálezov sa uvádzajú údaje 
o monitorovanom druhu Tortella rigens v rámci jednotlivých TMP. Pre každú TMP sa 
spracujú údaje samostatne, tzn. do nového riadku formulára. Zárove  je potrebné uvies  aj 
niektoré dominantné druhy machorastov nachádzajúce sa na jednotlivých TMP. 
Pre každý druh sa potom vo formulári uvádza: 
 Názov taxónu – uvedie sa platný názov zaznamenaného taxónu, tzn. Tortella rigens 

alebo iné zaznamenané druhy. 
 . TMP – uvedie sa íslo TMP, z ktorej sú zaznamenané údaje o po etnosti druhu. 
 Po etnos  v TMP – udáva sa výmera v decimetroch štvorcových, ktorú zaberá druh 

v rámci danej TMP. V prípade druhu Tortella rigens sa zistí s ítaním výmer 
jednotlivých porastov druhu. Výmera porastu druhu sa odhadne po odmeraní dvoch na 
seba kolmých rozmerov porastu. V prípade ostatných druhov sa stanovuje expertným 
odhadom.  

 Po etnos  v TML – v prípade druhu Tortella rigens sa v každom riadku uvedie sú et 
zaznamenaných výmer porastov druhu zo všetkých TMP na monitorovanej lokalite. 
Uvádza sa prepo ítaná na metre štvorcové. Pri ostatných druhoch sa uvedie odhad 
výmery v metroch štvorcových, na akej sa druhy vyskytujú v rámci celej TML. Ich 
po etnos  môže by  zistená aj odhadom percentuálneho zastúpenia druhu v území, t.j. 
ko ko percent z výmery lokality pokrýva daný druh a jeho výmera sa potom prepo íta 
vzh adom k ve kosti celej TML.  

 Spôsob zberu – nemusí sa vyp a . 
 
 
 



 
 
 Charakteristika – v prípade druhu Tortella rigens sa do charakteristiky napíše 

informácia o substráte TMP, na ktorom bo druh nájdený (tzn. skalná štrbina a pod.) a 
údaj o zatienení TMP okolitými cievnatými rastlinami (bylinami alebo krovinami). 
Spôsob zápisu údajov môže by  nasledovný: „nahromadený humus pod skalami, TMP 
nezatienená“. Pri ostatných zaznamenávaných druhoch sa tieto charakteristiky neur ujú. 

 

V nasledujúcich rokoch bude monitoring na lokalitách realizovaný v dvoch opakovaniach 
(d och monitoringu) v rámci roka. V prvý de  monitoringu budú v rámci lokality a jej okolí 
preh adávané alšie miesta s potenciálnym výskytom druhu a odoberané vzorky na 
determináciu. V druhý de  monitoringu sa budú zis ova  hodnoty na jednotlivých TMP 
a v prípade potvrdenia druhu na iných miestach sa založia a zamerajú nové TMP, kde sa zistia 
požadované údaje. 
 
Špecifické situácie monitoringu a ich riešenie 
Ak sa po prvom dni monitoringu nepodarí druh potvrdi  ani na jednom z potenciálnych miest 
odberu materiálu, bude vyh adávanie pokra ova  aj druhý de  monitoringu. Ak sa druh 
nenájde, lokalita sa bude považova  za nepotvrdenú. 
Miesto výskytu druhu sa nebude da  dobre vyzna i  v teréne alebo sa stratia kovové klince, 
ktorými bola lokalita vyzna ená. V takom prípade sa jej opätovné vyh adávanie bude musie  
zabezpe i  len pomocou známych súradníc. Do poznámky terénneho formulára sa uvedie, že 
daná TMP nie je dostato ne vyzna ená v teréne. 
 
Spôsob zápisu a vyhodnotenia údajov  
Údaje zistené v teréne sa zapisujú do terénnych formulárov. Vo formulári je potrebné správne 
o íslova  jednotlivé TMP, aby nedošlo k ich zámene pri spracovaní údajov a pri monitoringu 
v nasledujúcich rokoch. 
Následne budú údaje spracované aj v elektronickej podobe do elektronického formulára 
v prostredí KIMS a zasielané na Štátnu ochranu prírody SR. Elektronické formuláre zo 
všetkých monitorovaných lokalít sa budú zhromaž ova  pre potreby sledovania a 
vyhodnocovania zmien vo výmere výskytu druhu na lokalitách a tiež pre potreby 
monitoringu druhu v alších rokoch. 
Celkové vyhodnotenie údajov bude prebieha  v 6-ro ných intervaloch pred spracovaním 
„reportingu“ pre Európsku komisiu. Zoh ad ova  sa bude informácia o rozšírení druhu na 
území Slovenska, t.j.  údaj o po te lokalít  Tortella rigens a stave populácií. Hodnotí sa trend 
(nárast alebo pokles) areálu výskytu druhu, po tu lokalít a po etnosti populácií druhu v rámci 
jednotlivých biogeografických regiónov. 

 
Rozšírenie druhu  
Z územia Slovenska je udávaný z oblasti Tatier (od Západných po Belianske Tatry): 
 Belianske Tatry, Alabastrová jasky a, súradnice: 20° 17´ 08´ ,́ 49° 19´ 31´´  
 Západné Tatry, Kresanica, súradnice: 19° 54´ 04´ ,́ 49° 13´ 49´´ 
 Západné Tatry, Smutná dolina, súradnice: 19° 45´ 14´ ,́ 49° 12´ 26´´  
 Západné Tatry, Sivý vrch, súradnice: 19° 39´ 52´ ,́ 49° 12´ 42´´  
 Vysoké Tatry, Mlynická dolina, pleso nad Skokom, súradnice: 20° 02´ 51´ ,́ 49° 04´ 

19´´  
 



 
 
 
Výber monitorovaných lokalít druhu 
Monitoring bude realizovaný v alpskom biogeografickom regióne na všetkých 5 lokalitách 
druhu. Každoro ne sa zabezpe í v dvoch opakovaniach (d och monitoringu).   
 
 

POUŽITÁ LITERATÚRA A PODKLADY 
 

KUBINSKÁ, A. (2007): Machorasty, rešerš historického výskytu druhov Buxbaumia viridis, 
Dicranum viride, Mannia triandra, Ochyraea tatrensis, Scapania massolongi, Tortella 
rigens, Leucobryum glaucum z publikovanej literatúry (ined.) 

MERE A, P., ML., HODÁLOVÁ, I., ŠEFFER, J., LASÁK, R., DÍT , D., KUBANDOVÁ, M., 
FERÁKOVÁ, V., KUBÍNSKA, A., MARHOLD, K. (2005): Hodnotenie stavu zachovalosti 
populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z h adiska ich ochrany. B. 
Machorasty. 97 p.,  

 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=7&lang=sk&mon=3   
PILOUS, Z. (1965): Fragmenta bryologica 51-60 (56. Tortela rigens ALBERTSON und Tortella 

densa GRUND. et NYH., zwei neue tschechoslowakische Moose) . Preslia, Praha 37: 13 – 
26. 

ŠOLTÉS, R. (2000): Tortella rigens. Rare Spacies Report for European Committee for 
Conservation of Bryophytes (ined.) 

 
 

PRÍLOHY 
 

1. Terénny monitorovací formulár 
2. Zoznam aktivít a ohrození 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Iné fotografie v rámci TML 
Názov súboru fotky Objekt fotenia Názov súboru fotky Objekt fotenia Názov súboru fotky Objekt fotenia 
      
      
      
      

 

TMP (miesta samplingu) v rámci TML 
. TMP Súradnice TMP (long./lat.) Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky 

     
     
     
     

 

 

 
 

Zoznam taxónov, ich po etnosti a charakteristiky nálezov 
Názov taxónu . TMP Po etnos  v  TMP Po etnos  v TML Spôsob zberu Charakteristika 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Sú asné a budúce aktivity ovplyv ujúce TML 

Kód TML:     Vyp a KIMS Kód a názov druhu:      Vyp a KIMS 

Meno mapovate a:            Vyp a KIMS 

Názov lokality: 

Typ biotopu druhu (Kód pod a Katalógu biotopov, alebo opis): 

Aktivita na lokalite 
(kód pod a ŠDF) 

% plochy ±Vplyv / 
±Budúci vplyv 

Aktivita na lokalite 
(kód pod a ŠDF) 

Intenzita vplyvu 
Vysoká/Stredná/Nízka 

% plochy ±Vplyv / 
±Budúci vplyv 

        
        

        

Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej plochy TML) zlá: nevyhovujúca: dobrá: 

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (v % z celkovej plochy TML) zlé: nevyhovujúce: dobré: 

Intenzita vplyvu 
Vysoká/Stredná/Nízka 

Poznámka: 

 

Kvalita populácie druhu na lokalite zlá: nevyhovujúca: dobrá: 

Po asie (slne no, polojasno, poloobla no, obla no, mrholenie, dáž ): 

Plocha TML:   Vyp a KIMS 

Súradnice stredu TML:      Vyp a KIMS 

Dátum: 

Názov súboru fotky TML: Súradnice fotky (long./lat.):                                 / 

Text k fotke: 



 

Príloha 2. Zoznam aktivít a ohrození

A po nohospodárstvo 
A01 pestovanie 
A02 zmena v spôsoboch 

obhospodarovania 
A02.01 intenzifikácia po nohospodárstva 
A02.02 zmena plodiny 
A02.03 premena travinnej vegetácie na ornú 

pôdu 
A03 kosenie 
A03.01 intenzívne kosenie alebo 

intenzifikácia 
A03.02 neintenzívne kosenie 
A03.03 opustenie pôdy / nedostatok kosenia 
A04 pasenie 
A04.01 intenívne pasenie 
A04.01.01 intenzívne pasenie - hovädzí dobytok 
A04.01.02 intenzívne pasenie - ovce 
A04.01.03 intenzívne pasenie - kone 
A04.01.04 intenzívne pasenie - kozy 
A04.01.05 intenzívne pasenie - zmiešaný 

dobytok 
A04.02 neintenzívne pasenie 
A04.02.01 neintenzívne pasenie - hovädzí 

dobytok 
A04.02.02 neintenzívne pasenie - ovce 
A04.02.03 neintenzívne pasenie - kone 
A04.02.04 neintenzívne pasenie - kozy 
A04.02.05 neintenzívne pasenie - zmiešaný 

dobytok 
A04.03 opustenie pasenia, nedosta né 

pasenie 
A05 chov dobytka (bez pasenia) 
A05.01 chov zvierat 
A05.02 k menie zvierat 
A05.03 nedostatok chovu dobytka 
A06.01 jednoro né plodiny pre produkciu 

potravy 
A06.01.01 intenzívne jednoro né plodiny pre 

produkciu potravy / inteznifikácia 
A06.01.02 neintenzívne jednoro né plodiny pre 

produkciu potravy 
A06.03 produkcia bioplynu 
A06.04 zrušenie pestovania plodín 
A07 používanie pesticídov, hormónov a 

chemikálií 
A08 hnojenie 
A09 zavlazovanie 
A10 zmena štruktúry po nohospodárskej 

pôdy 
A10.01 odstránenie živých polotov, krovín a 

mladiny 
A10.02 odstránenie kamenných stien a 

násypov 
A11 po nohospodarske aktivity 

nešpecifikované vyššie 
B lesníctvo 
B01 výsadba stromov  
B01.01 výsadba stromov - pôvodné druhy 
B01.02 výsadba stromov - nepôvodné druhy 
B02 manažment lesa 
B02.01 výsadba po rube 
B02.01.01 výsadba po rube - pôvodné druhy  
B02.01.02 výsadba po rube - nepôvodné druhy  
B02.02 holorub 
B02.03 odstránenie porastu 
B02.04 odstránenie sušiny 

B02.05 neintenzívne  
B02.06 sten ovanie vrstvy lesa 
B03 využitie bez výsadby 
B04 používanie pesticídov, hormónov a 

chemikálií v lesníctve 
B05 používanie hnojív 
B06 pasenie v lese 
B07 lesnícke aktivity nešpecifikované 

vyššie 
C baníctvo, ažba materiálu, výroba 

energie 
C01 baníctvo a lomy 
C01.01 ažba piesku a štrku 
C01.01.01 lomy 
C01.01.02 odstra ovanie plážových sedimentov 
C01.02 ažba hliny a ílu 
C01.03 ažba rašeliny 
C01.03.01 ru ná ažba rašeliny 
C01.03.02 mechanické odstra ovanie rašeliny 
C01.04 bane 
C01.04.01 povrchové bane 
C01.04.02 podzemné bane 
C01.05 práce so so ou 
C01.06 geotechnický prieskum 
C01.07 baníctvo a ažba ne pecifikované 

vyššie 
C02 ažba ropy, alebo plynu 
C02.01 prieskumné vrty 
C02.02 výrobné vrty 
C02.05 vrtná lo  
C03 využívanie otnovite ných zdrojov 

energie 
C03.01 výroba geotermálnej energie 
C03.02 výroba solárnej energie 
C03.03 výroba veternej energie 
C03.04 príivová energia 
D doprava a komunikácie 
D01 dopravné siete 
D01.01 chodníky, po né cesty, cyklotrasy 
D01.02 cesty, rýchlostné komunikácie 
D01.03 parkovacie miesta 
D01.04 železnice 
D01.05 most, viadukt 
D01.06 tunel 
D02 úžitkové vedenia 
D02.01 elektrické a telefónne vedenie 
D02.01.01 visuté elektrické a telefónne vedenie 
D02.01.02 pozmemné elektrické a telefónne 

vedenie 
D02.02 potrubia 
D02.03 komunika né stožiare a antény 
D02.09 iný spôsob transportu energie 
D03 lodné cesty, prístavy, prístavné 

stavby 
D03.01 prístavy 
D03.01.01 k za ky 
D03.01.02 turistické prístavy alebo rekrea né 

miesta 
D03.01.03 rybárske prístavy 
D03.01.04 priemyselné prístavy 
D03.02 lodné cesty 
D03.02.01 cesty nákladnej lodnej dopravy 
D03.02.02 lodné trajekty (vysokorýchlostné) 
D03.03 prístavné stavby 
D04 letiská, letecké cesty 
D04.01 letisko 



D04.02 aerodrom, heliport 
D04.03 letecké cesty 
D05 vylepšený prístup na lokalitu 
D06 iné spôsoby dopravy 
E urganizácia, sídla a rozvoj 
E01 urganizované územia a udské sídla 
E01.01 súvislá urbanizácia 
E01.02 nesúvislá urbanizácia 
E01.03 rozptýlené osídlenie 
E01.04 iné typy osídlenia 
E02 priemyselné a obchodné plochy 
E02.01 továrne 
E02.02 sklady 
E02.03 iné priemyselné/obchodné plochy 
E03 vypúš anie zne i ujúcich látok 
E03.01 nakladanie s komunálnym odpadom 
E03.02 nakladanie s priemyselným odpadom 
E03.03 nakladanie s inertnými materiálmi 
E03.04 iné vypúš anie zne is ujúcich látok 
E04 stavby, budovy v krajine 
E04.01 po nohospodárske stavby 
E04.02 vojenské stavby 
E05 skladovanie materiálov 
E06 iné aktivity spojené s urbanizáciou a 

priemyslom 
E06.01 demolície budov a stavieb 
E06.02 rekonštrukcia, obnova budov 
F využívanie biologických zdrojov 

iných ako po nohospodárstvo a 
lesníctvo 

F01 morský a sladkovodný chov rýb 
F01.01 intenzívny chov rýb 
F02.01 profesionálny pasívny rybolov 
F02.01.01 rybolov na mieste 
F02.01.02 rybolov so sie ami 
F02.02 profesionálny aktívny rybolov 
F02.02.02 rybolov s vle nými sie ami 
F02.03 rekrea ný rybolov 
F03 po ovníctvo a odchyt divej zveri 

(suchozemskej) 
F03.01 po ovníctvo 
F03.01.01 škody spôsobené po ovnou zverou 
F03.02 odchyt, odstránenie fauny 

(suchozemskej) 
F03.02.01 zber (hmyz, plazy, obojživelníky) 
F03.02.02 vyberanie hniezd 
F03.02.03 kladenie pascí, otrávených návnad, 

pytliactvo 
F03.02.04 kontrola predátormi 
F03.02.05 náhodný odchyt 
F03.02.09 iné formy odchytu fauny 
F04 zber, odstra ovanie rastlín, 

všeobecne 
F04.01 drancovanie floristických lokalít 
F04.02 zber (huby, lišajníky, ostružiny, at .) 
F04.02.02 ru ný zber 
F05 ilegálny zber / odchyt morskej fauny 
F05.01 dynamit 
F05.02 zber mušlí 
F05.03 jedy 
F05.04 pytliactvo 
F05.05 stre ba 
F05.06 odber pre ú ely zberu 
F05.07 iné 
F06 po ovníctvo, rybárstvo alebo zber 

nešpecifikovaný vyššie 
F06.01 po ovná zver / chovná vtá ia stanica 
G udské vplyvy 
G01 outdoorové, športové a rekrea né 

aktivity 

G01.01 potápanie 
G01.01.01 motorizované potápanie 
G01.01.02 bezmotorizované potápanie 
G01.02 pešia turistika, jazdectvo a 

bezmotorové zariadenia 
G01.03 motorizované zariadenia 
G01.03.01 pravidelné motorizované riadenie 
G01.03.02 off-road motorizované riadenie 
G01.04 alpinizmus, skalolezectvo, 

jaskyniarstvo 
G01.04.01 alpinizus a skalolezectvo 
G01.04.02 jaskyniarstvo 
G01.04.03 rekrea né návštevy jaský  
G01.05 lietanie, paragliding, lietanie balónov 
G01.06 lyžovanie, skialpinizmus 
G01.07 šnorchlovanie 
G01.08 iné outdoorové a rekrea né aktivity 
G02 športové a rekrea né štruktúry 
G02.01 golfové ihrisko 
G02.02 lyžiarske stredisko 
G02.03 štadión 
G02.04 okruh 
G02.05 jazdiare  
G02.06 zábavný park 
G02.07 ihrisko 
G02.08 kemping 
G02.09 pozorovanie prírody 
G02.10 iné športovné / rekrea né zariadenia 
G03 informa né centrá 
G04 vojenské využitie 
G04.01 vojenská aktivita 
G04.02 zrušenie využívania na vojenské 

ú ely 
G05 iné udské vplyvy 
G05.01 zoš apávanie, nadmerné využívanie 
G05.02 pobrežná abrázia, mechanické 

porušovanie morského dna 
G05.04 vandalizmus 
G05.05 intenzívne upratovanie verejných 

pláží / istenie pláží 
G05.06 ostra ovananie stromov lemujúcich 

cesty z bezp nostných dôvodov 
G05.07 chýbanie nesprávne nastavených 

opatrení ochrany prírody 
G05.08 zatvorenie jaská  a galérií 
G05.09 oplotenie 
G05.10 zvýšené prehustenie lietadiel 
G05.11 smr  alebo zranenie spôsobené 

zrážkou 
H zne istenie 
H01 zne istenie povrchových vôd 
H01.01 zne istenie povrchových vôd 

priemyselnými podnikmi 
H01.02 zne istenie povrchových vôd 

zvýšeným prietokom 
H01.03 iné bodové zne istenie povrchových 

vôd 
H01.04 rozptýlené zne istenie povrchových 

vôd spôsobené urbanizáciou 
H01.05 rozptýlené zne istenie povrchových 

vôd spôsobené po nohospodárstvom 
a lesníckymi aktivitami 

H01.06 rozptýlené zne istenie povrchových 
vôd spôsobené dopravou a 
infraštruktúrou, ktorá nie je napojená 
na kanalizácu 

H01.07 rozptýlené zne istenie povrchových 
vôd sposobené opustenými 
priemyselnými lokalitami 



H01.08 rozptýlené zne istenie povrchových 
vôd sposobené komunálnym 
odpadom a odpodovými vodami 

H01.09 rozptýlené zne istenie potvrchových 
vôd sposobené inými vplyvmi 

H02 zne istenie podzemných vôd (bodové 
a rozptýlené zdroje) 

H02.01 zne istenie podzemných vôd 
spôsobené únikmi z 
kontaminovaných lokalít 

H02.02 zne istenie podzemných vôd 
spôsobené únkmi zo skládky 

H02.03 zne istenie podzemných vôd 
súvisiace s infraštruktúrou ropného 
priemyslu 

H02.04 zne istenie podzemných vôd 
spôsobené únikom vody z baníctva 

H02.06 rozptýlené zne istenie podzemných 
vôd spôsobené po nohospodárstovm 
a lesníckymi aktivitami 

H02.07 rozptýlené zne istenie podzemných 
vôd spôsobené  

H02.08 rozptýlené zne istenie spôsobené 
urbanizmom 

H03 zne istenie morskej vody 
H03.01 ropné škvrny v mori 
H03.02 únik toxických chemikálií z látok 

uskadnených v mori 
H03.02.01 nesyntetická zložka zne istenia 
H03.02.02 syntetická zložka zne istenia 
H03.02.03 radioaktívne zne istenie 
H03.02.04 vplyv iných látok (napr. kvapalných, 

plynných) 
H03.03 morské makro-zne istenie (napr. 

plastové tašky) 
H04 zne istenie ovdušia 
H04.01 kyslý dáž  
H04.02 vplyv nitrátov 
H04.03 iné zne istenie ovzdušia 
H05 zne istenie pôdy a pevný odpad 
H05.01 odpadky a pevný odpad 
H06 prírastok energie 
H06.01 hluková zá až 
H06.01.01 podový zdroj, alebo nepravidelná 

hluková zá až 
H06.01.02 rozptýlená alebo pravidelná hluková 

zá až 
H06.02 svetelné zne istenie 
H06.03 otep ovanie vodných telies 
H06.04 elektromagnetické zmeny 
H06.05 seizmické výbuchy 
H07 iné formy zne istenia 
I invazívne alebo inak problematické 

druhy 
I01 druhové invázie 
I02 problémové pôvodné druhy 
I03 zavedenie genetického materiálu, 

GMO 
I03.01 genetické zne istenie (fauna) 
I03.02 genetické zne istenie (flóra) 
J prirodzené zmeny systému 
J01 požiar a potla enie požiaru 
J01.01 vyhorenie 
J01.02 potla enie prírodných požiarov 
J01.03 nedostatok požiarov 
J02 iné lovekom vyvolané zneny v 

hydrologických podmienkach 
J02.01 zazem ovanie, rekultivácie a 

vysušovanie, všeobecne 
J02.01.01 poldre 

J02.01.02 rekultivácie mokradí 
J02.01.03 zasypanie priekop, kanálov, jazierok, 

rybníkov, at . 
J02.01.04 rekultivácia baní 
J02.02 odstra ovanie sedimentov 
J02.02.01 bagrovanie / odstránenie rie nych 

sedimentov 
J02.02.02 pobre né bagrovanie 
J02.03 budovanie kanálov  
J02.03.02 budovanie kanálov 
J02.04 zmeny spôsobené záplavami 
J02.04.01 záplavy 
J02.04.02 nedostatok záplav 
J02.05 zmeny vo vodných tokoch, 

všeobecne 
J02.05.01 modifikácie vo vodných prietokoch 
J02.05.02 modifikácie v štruktúre vodných 

tokov 
J02.05.03 modifikácie v stojatých vodách 
J02.05.04 zásobárne vody 
J02.05.05 malé vodné elektrárne 
J02.11 smetiská, skladovanie vybagrovaných 

usadenín 
J02.12 hrádze, upravené brehy všeobecne 
J02.12.02 hrádze a zábrany proti povodniam vo 

vnútrozemnských vodných 
systémoch 

J02.14 zmenená kvalita vody spôsobená 
antropogénnymi zmenami salinity 

J02.15 iné zmeny hydraulických podmienok 
spôsobené lovekom 

J03 iné zmeny ekosystému 
J03.02.01 znižovanie možnosti migrácie / 

migra né bariéry 
J03.02.02 znižovanie rozptylu 
J03.02.03 znižovanie genetickej výmeny 
J03.03 znižovanie, nedostatok v prevencii 

proti erózii 
J03.04 aplikácia výskumu spôsobujúceho 

poškodzovanie 
K prírodné biotické a abiotícké procesy 

(okrem katastrof) 
K01 abiotocké (pomalé) prírodné procesy 
K01.01 erózia 
K01.02 zazem ovanie 
K01.03 vysušovanie 
K01.04 zavod ovanie 
K01.05 zaso ovanie pôdy 
K02 biologické procesy 
K02.01 sukcesia 
K02.02 akumulácia organického materiálu 
K02.03 eutrofizácia (prirodzená) 
K02.04 acidifikácia (prírodzená) 
K03 medzidruhové vz ahy (fauna) 
K03.01 sú aživos  (fauna) 
K03.02 parazitizmus (fauna) 
K03.03 za iatok choroby (mikrobiálne 

patogénne látky) 
K03.04 predátorstvo 
K03.05 antagonizmus podnietený rozvojom 

druhov 
K03.06 antagonizmus s domácimi zvieratami 
K03.07 iné formy nedzidruhovej sú aživosti 
K04 medzidruhové vz ahy (flóra) 
K04.01 sú aživos  (flóra) 
K04.02 parazitizmus (flóra) 
K04.03 za iatok choroby (mikrobiálne 

patogénne látky) 
K04.05 škody spôsobené hlodavcami 

(vrátane po ovnej zveri) 



K06 iné formy alebo kombinácie foriem 
medzidruhovej sú aživosti (flóra) 

L prírodné katastrofy 
L01 sope ná aktivita 
L02 prílivová vlna, tsunami 
L03 zemetrasenie 
L04 lavína 
L05 zosuvy pôdy 
L06 podzemné zosuvy 
L07 búrky 
L08 záplavy (prírodné procesy) 
L09 prírodný požiar 
L10 iné prírodné katastrofy 
M klimatická zmena 
M01 zmeny abiotických podmienok 
M01.01 zmena teploty (napr. vzostup teploty 

a extrémy) 

M01.02 suchá a nedostatok zrážok 
M01.03 záplavy a vzostup zrážok 
M01.04 zmeny pH 
M01.05 smeny prúdenia (sladkovodné, 

prílivové, oceánske) 
M01.06 zmeny vlnenia 
M01.07 zmeny hladiny mora 
M02 zmeny biotických podmienok 
M02.01 zmena biotopu 
M02.02 desynchronizácia procesov 
M02.03 vyhynutie druhov 
M02.04 migrácia druhov 
U  neznáme ohrozenia 
X žiadne ohrozenia  
XE ohrozenia z území mimo EÚ 
XO ohrozenia z území mimo lenského 

štátu 
 


