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• pojem zaviedol F. Dahl v r. 1908 

• biotop je prostredie určitej biocenózy, ktoré sa 
vytvára vzájomným pôsobením abiotických 
faktorov a organizmov (Slavíková 1986) 

• biotop = habitat (AJ) 

– je typom prírodného prostredia, v ktorom určitý 
druh organizmu žije. Biotop druhu je miesto, kde sa 
dá nájsť jedlo, úkryt, ochrana a partneri na 
rozmnožovanie (Wikipedia) 

Čo je to biotop? 



• definícia podľa Smernice o biotopoch EU 

– Smernica Rady Európy 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín 

• suchozemská alebo vodná oblasť vymedzená 
geografickými, abiotickými a biotickými 
charakteristikami bez ohľadu na to, či sú úplne 
prirodzené alebo poloprirodzené 

Čo je to biotop? 





• zahŕňa abiotické prostredie aj biocenózu, ktorá 
ho osídľuje 

– obsahuje teda to isté ako ekosystém 

• dôraz na TOP – teda miesto výskytu 

– na rozdiel od dôrazu na vzťahy pri ekosystéme 

• ťažko hľadať rozdiel medzi typom biotopu a 
typom ekosystému...  

Čo je to biotop? 



 

Na čo sú biotopy? 







• $ € ??? 

• cieľom je ochrana biodiverzity 

• monitorovanie a hodnotenie stavu životného 
prostredia 

• porovnávanie na úrovni regiónov, štátov a celej 
EU či Európy 

– snaha o jednotnú klasifikáciu, rovnaký spôsob 
mapovania a hodnotenia kvality  

Význam vymedzovania biotopov  





• smernica Rady 92/43 / EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  

• cieľom je podpora udržiavania biodiverzity s 
prihliadnutím na hospodárske, sociálne, 
kultúrne a regionálne požiadavky. 

Smernica o biotopoch 





• CORINE Biotopes 

– od roku 1991 ich prijala Európska environmentálna 
agentúra, aktualizácia v r. 1996 

• EUNIS 

– European Union Nature Information System 

– po r. 1997 nahradil Corine b. 

Európske systémy typov biotopov 

Davies CE, Moss D & Hill MO (2004) Eunis Habitat Classification Revised 2004 http://eunis.eea.europa.eu/upload/EUNIS_2004_report.pdf 
Devillers, P, Devillers-Terschuren J. & Ledant J-P (1991) CORINE biotopes manual. Vol. 2. Habitats of the European Community. Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg  
Evans, D. (2012). The EUNIS habitats classification-past, present & future. Revista de Investigación Marina, 19(2), 28-
29.https://www.researchgate.net/publication/232706966_The_EUNIS_habitats_classification_-_past_present_future [accessed Feb 10 
2020]. 
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• Klasifikácia biotopov EUNIS je komplexný celoeurópsky systém, 
ktorý umožňuje jednotný opis a zber údajov v celej Európe 
pomocou kritérií na identifikáciu biotopov. Klasifikácia je 
hierarchická a pokrýva všetky typy biotopov od prírodných po 
umelé, od suchozemských po sladkovodné a morské. 
 

 

• https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 

 

EUNIS 
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• hierarchický klasifikačný systém 

EUNIS 



príklad mapovania pomocou biotopov EUNIS 



• európska platforma na ochranu prírody 

• cieľ: zachovanie biodiverzity v rámci EU 

• prostriedok: druhová a územná ochrana prírody 

• buduje sa sústava chránených území 
– pre celoeurópsky vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov  

– a pre vzácne a ohrozené biotopy 
• nie len biotopy vzácnych druhov... 

– najvzácnejšie – prioritné 
• koordináciia na európskej a národnej úrovni  

– Európska komisia a ŠOP SR 

– záväzné pre všetky členské krajiny EU 

 

Natura 2000 





Natura 2000 







• členské štáty EÚ budujú sieť území nezávisle od národných 
sústav a systémov chránených území.  
– 15. 1. 2008 zverejnené rozhodnutie EK 2008/26/ES sa prijíma zoznam lokalít 

európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti  

– 19. 3. 2008 aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom 
biogeografickom regióne.  

• 381 ÚEV na území SR 
– SK ÚEV by mali byť vyhlásené za chránené územia alebo zónu chráneného 

územia. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na 170 ÚEV, ktoré sa 100 % 
prekrývajú s už vyhlásenými chránenými územiami.  

– 114 ÚEV sa prekrýva s národnou sústavou chránených území len čiastočne a 97 
ÚEV je mimo národnej sústavy chránených území.  

• http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk 

Natura 2000 v SR 

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk








18 typov európsky významných lesných biotopov 
z toho 7 prioritných 





• Stanová, V., & Valachovič, M. (eds). 2002: Katalóg biotopov Slovenska. 
Daphne, Bratislava  pdf 

• v roku 2020 začína tvorba aktualizovanej verzie 

 

• iba dve až tri hierarchické úrovne 

 1) formácia (les, rašelinisko, ...) 

 2) typ biotopu 

• pri lesoch 3 úrovne 

Ls Lesy 

– Ls1 Lužné lesy 

• Ls1.1 Vŕbovo topoľové nížinné lužné lesy 

 

Aktuálny systém typov biot. v SR 

http://www.sopsr.sk/dokumenty/Katalog-biotopov-SK.pdf


• kód + SJ názov 

• prevod na iné systémy 

typov biotopov 

• prevod na jednotky Z-M 

školy 

• prevod na lt a slt 

• štruktúra, ekológia 

• druhové zloženie 

• výskyt 

• spôsob mapovania 

Opisy typov biotopov SR 



Sl   Slaniská a biotopy s výskytom halofytov 

Pi   Piesky a pionierske porasty 

Vo  Vodné biotopy 

Br   Nelesné brehové porasty 

Kr   Krovinové a kríčkové biotopy 

Al   Alpínska vegetácia 

Tr   Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty 

Lk   Lúky a pasienky 

Ra  Rašeliniská a slatiny 

Pr   Prameniská 

Sk   Skalné a sutinové biotopy 

Ls    Lesy 

X     Ruderálne biotopy 

 

Typy biotopov 



• 36 biotopov prirodzených lesov v SR 

Typy lesných biotopov 



• Natura 2000 

• lesnícka typológia 

• opačný prevod 

Prevody na iné jednotky 







• metodika podľa Katalógu 
biotopov 

• polygónové mapovanie 

jednorazový prechod 
polygónom 

– vertikálna štruktúra 

– záznam druhového zloženia 
v 3-stupňovej Tansleyho 
škále 

 

Mapovanie biotopov v SR 





• identifikácia typu biotopu 
podľa Katalógu biotopov 

• interpretačného manuálu 
Natura 2000 

• Šeffer, J., & Lasák, R. 2004: NATURA 2000 na 
Slovensku. Metodika identifikácie území. 
DAPHNE and ŠOP SR, Bratislava. 

• Viceníková, A., Polák, P. (eds), 2003: Európsky 
významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská 
Bystrica 

• Stanová, V., & Valachovič, M. (Eds.). 2002: 
Katalóg biotopov slovenska. Daphne. 

 

 

Mapovanie biotopov v SR 



http://www.sekulesite.sk/index.php
/sk/eia 

http://www.sekulesite.sk/index.php/sk/eia
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• založené najmä na porovnaní s 
modelovým druhovým zložením 

– s výskytom diagnostických druhov a 
nepôvodných druhov 

• pri lesoch zatiaľ len podľa 
drevinového zloženia 

– porovnanie aktuálneho s 
potenciálnym 

•   

Hodnotenie a monitoring 

Polák, P., & Saxa, A. 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho 
významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 pp. 
http://www.sopsr.sk/files/PS_1_200.pdf 

http://www.sopsr.sk/files/PS_1_200.pdf




• celoslovenské hodnotenie priaznivosti stavu lesných biotopov (Šebeň 2016) 









Európske lesné typy 

European Environmental Agency 

2007 v Kodani 
 

http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2006_9 

http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2006_9
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