
strakoš kolesár (Lanius minor) 

ľabtuška poľná (Anthus campestris)

drop fúzatý (Otis tarda)

sokol červenonohý (Falco vespertinus)

hnedáčik osikový (Euphydryas maturna)

škovránok stromový (Lullula arborea) 

výr skalný (Bubo bubo)

kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

kunka červenobruchá (Bombina bombina)

mačka divá (Felis silvestris)

scila dvojlistá (Scilla bifolia)

strakoš červenochrbtý (Lanius collurio)

fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)

roháč obyčajný (Lucanus cervus)

poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

kukučka vencová (Lychnis coronaria)

kosatec nízky (Iris pumila)
včelárik zlatý (Merops apiaster)

priadkovec trnkový (Eriogaster catax)

rybárik riečny (Alcedo atthis)

pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata)

ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) 

horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea)

fuzáč alpský (Rosalia alpina)

vlk dravý (Canis lupus) 

bocian čierny (Ciconia nigra)

rys ostrovid (Lynx lynx)

vydra riečna (Lutra lutra)

medveď hnedý (Ursus arctos)

orol krikľavý (Aquila pomarina)

sova dlhochvostá (Strix uralensis)

ďateľ čierny – tesár (Dryocopus martius)

Čo je biologická diverzita?
•  Biologická diverzita predstavuje celú rôznorodosť života na Zemi – rastliny, zvieratá, vtáctvo, lesy, moria, rieky a lúky. 

Zabezpečuje pre nás čerstvý vzduch, čistú vodu, potravu a množstvo vecí, ktoré berieme ako samozrejmé. Vieš si predstaviť 

život bez prechádzky v lese, bez vtáčieho spevu alebo rastlín okolo nás? Bol by veľmi pustý.

•  V súčasnosti je Zem ohrozovaná nepoznanou stratou biologickej diverzity. Popri zmene podnebia je to jeden z najväčších 

problémov, ktorému čelí naša planéta.

•   Podľa odhadu je Európa domovom 200 000 živočíšnych a rastlinných druhov. 

•   Až 87 % všetkých lesov Európy je vystavených zásahom ľudskej činnosti a je narušená aj väčšina morských ekosystémov. Z 

európskych pôvodných druhov je vyhynutím ohrozených až 42 % cicavcov, 43 % vtákov, 45 % plazov, 45 % motýľov, 30 % 

obojživelníkov, 52 % sladkovodných rýb.

Čo to znamená pre Slovensko?
Slovenská republika zabezpečuje ochranu 381 území európskeho významu 

a osobitne 38  chránených vtáčích území. Tento národný zoznam európsky 

významných území nie je uzatvorený.

Čo robí Európska únia?
Európska únia má celý rad opatrení na ochranu biologickej diverzity vo všetkých členských krajinách vrátane Slovenska. Svetoví lídri sa zaviazali 

znížiť rýchlosť straty biologickej  rôznorodosti, ale Európska únia ju chce zastaviť. Súčasťou tohto záväzku  je ochrana stanovíšť s výskytom 

rastlín a živočíchov vo viac ako 25 000 lokalitách vo všetkých členských štátoch EÚ prostredníctvom sústavy chránených území nazvanej 

NATURA 2000. Cieľom tejto sústavy je, aby každý štát na svojom území zabezpečil ochranu tých druhov živočíchov, rastlín a typov prírodných 

stanovíšť, ktoré sú z európskeho pohľadu najcennejšie, najviac ohrozené, vzácne či obmedzené svojím výskytom len na určitú oblasť 

(endemické). Vytváranie sústavy NATURA 2000 určujú dva najdôležitejšie právne predpisy EÚ na ochranu prírody, tzv. smernica o biotopoch a 

smernica o vtákoch. Na tomto právnom základe sa vyhlasujú územia európskeho významu (ÚEV) a chránené vtáčie územia (CHVÚ). 

Ako môžeš pomôcť ty?
•   Navštív lokalitu NATURA 2000, získaj informácie o jej biologickej pestrosti a zapoj sa do projektov 

zameraných na jej záchranu.

•   Túto možnosť ti ponúka školský program Slovenskej agentúry životného prostredia 

Na túru s NATUROU. Viac sa dozvieš na www.snaturou2000.sk.

výr skalný (Bubo bubo)

CHVÚ Cerová vrchovina a Rimavská kotlina (SKCHVU003) 

a skupina ÚEV (SKUEV0340 - SKUEV0347 )

ÚEV Čergovský Minčol 
(SKUEV0331)

CHVÚ Ostrovné lúky 
(SKCHVU019)
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