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Abstract: The European medicinal leech was for centuries important compo-
nent of therapy and it has direct application also in modern medicine. Many 
protease inhibitors were purified from leech saliva, and Hirudo medicinalis 
Linnaeus, 1758 has been approved as a prescription medical device in some 
countries. Due to its potential application, medicinal leaches are permanently 
captured from nature, however the main threat is associated with the destruc-
tion of habitats, changes of water regime, climatic changes and dessication of 
marshes. The comeback of use of leeches in modern medicine (microsurgeries, 
such as plastic and reconstructive surgeries) and reclamation of wetlands em-
phasize the need of effective monitoring and protection. While there are only 
few sites where medicinal leech has been recorded or mentioned during last 
decade in Slovakia (all of the in southern lowland regions), an affective inven-
tory and monitoring programme is necessary for species conservation with 
following priorities: (1) Confirming the current distribution of the medicinal 
leech in Slovakia; (2) Provision of appropriate advice to maintain the remain-
ing populations. Attempts to restore the fragmented populations could include 
(a) establishing the satellite populations close to potentially vulnerable sites 
where the medicinal leech currently occurs; (b) reintroduction at other suitable 
localities, to secure the continuing presence of the medicinal leech in Slovakia. 

Key words: Monitoring framework, reporting, method, Natura 2000, medici-
nal leeches, Hirudo medicinalis, Slovakia.

ÚVOD

Monitorovanie stavu chránených druhov a ich bio-
topov a predkladanie hodnotiacich správ v pravi-
delných šesťročných intervaloch je na základe po-
žiadavky článku 17 Smernice o biotopoch (Council 
directive 92/43/EEC) povinnosťou všetkých člen-
ských krajín Európskej únie.

Hodnotiace správy majú jednotný formát a pre ich 
vyplnenie sú potrebné aktuálne informácie o roz-
šírení druhov, stave a trendoch populácií a areálov 
druhov. Nevyhnutné je aj vyhodnotenie stavu bio-
topov druhu a ohrozujúcich faktorov. Hodnotenie 

aktuálneho rozšírenia sa vykonáva pomocou zberu 
údajov o výskyte druhov  (mapovanie), na analýzu 
populačných trendov sa používa monitoring na tr-
valých plochách (TMP) a trvalých monitorovacích 
lokalitách (TML).

Výsledky získané z monitoringu by mali byť pod-
kladom pre programy starostlivosti o ohrozené 
druhy a ich biotopy na základe odborných a spo-
ľahlivých údajov.

Pijavicu lekársku využíval človek na lekárske i lie-
čiteľské účely po tisícročia. Jej známe použitia pri 
„púšťaní žilou“ sa masovo rozmohlo v 19. storočí. 
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V súčasnosti sa v medicíne účinne využíva predo-
všetkým   pri mikrochirurgii na zníženie pooperač-
ných hematómov. Druh je objektom komerčných 
aktivít a využíva sa aj ako zdroj antikoagulantov 
extrahovaných z jej slinných žliaz pre biochémiu a 
lekárstvo.

Pijavica lekárska je chránená na základe viacerých 
dokumentov – je uvedená v prílohe III bernského 
dohovoru, v prílohe II Konvencie o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi (CITES), a prílohe V 
Smernice o biotopoch.

Na základe hodnotenia World Conservation Mo-
nitoring Centre (1996) je celkovom pohľade pi-
javica lekárska charakterizovaná ako mierne ohro-
zená (LR/nt).

CHARAKTERISTIKA DRUHU

Pijavica lekárska je tmavá s červenohnedým mra-
morovaním. Dĺžka tela pijavice lekárskej je silne 
premenlivá, priemerne okolo 12 cm. Šírka pri tejto 
dĺžke je okolo 1 cm. Niektoré exempláre môžu byť 
dlhé až 20 cm (v experimentálnom prostredí bola 
dosiahnutá veľkosť až 44 cm). 

Pijavica lekárska sa môže vyskytovať v stojatých a 
pomaly tečúcich vodách s bahnitým dnom. Typic-
kým biotopom sú teplé prirodzené stojaté vody, 
slepé a mŕtve ramená riek, tône v inundácii a sta-
ré rybníky. Nevyskytuje sa vo veľkých vodojemoch 
(jazerách a riekach) a horských potokoch.

Celkovo možno povedať, že jej výskyt vo voľnej prí-
rode je sporadický (občasný, zriedkavý), pretože 

si vyžaduje vody, ktoré sú prehrievané, pobrežné s 
malým klesaním hladiny.

MORFOLÓGIA

Majú dlhé článkované telo (34 segmentov) s  prísav-
kou na obidvoch koncoch. Základná farba je olivo-
vo zelená až hnedá, niekedy majú žltohnedú farbu s 
čiernymi až čiernohnedými kresbami. Nad ústnym 
otvorom je 5 párov očí. Na chrbtovej strane sú dva 
tenké oranžové pruhy.

Telo je viac alebo menej sploštené, no po nasýtení 
krvou sa stáva okrúhlym. Vpredu sa telo zužuje, ale 
druhý koniec je mierne rozšírený. Zadná prísavka 
je dosť veľká t. j. priemer je viac ako polovica naj-
širšej časti tela.

Má tri čeľuste usporiadané do tvaru písmena Y, na 
každej z nich je až sto drobných ostrých zúbkov, 
ktorými sa zahryzne do kože a cicia krv. Vylučuje 
pritom do rany sliny, ktoré obsahujú anestetikum, 
preto korisť necíti bolesť ako aj zmes látok s pro-
tizrážanlivými účinkami (antikoagulanty), vďaka 
čomu ostáva krv tekutá. Cicanie trvá asi pol hodiny, 
ale krvácanie môže pokračovať aj niekoľko hodín. 

Počas jedného prisatia môže pijavica lekárska pri-
jať v priemere okolo 5–15 ml krvi. Medzi dvoma ci-
caniami vydrží až jeden rok.

IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY DRUHU DÔLEŽITÉ 
PRE SPOĽAHLIVÉ ODLÍŠENIE OD PODOBNÝCH 
DRUHOV

Pijavicu lekársku možno spoľahlivo identifikovať 
podľa tvaru a typického sfarbenia tela (pozri obr. 
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Obrázok 1. Typické sfarbenie tela pijavice lekárskej (Hirudo medicinalis).
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Obrázok 4. Pijavica Hirudo verbana – ventrálna strana.

Obrázok 3. Pijavica Hirudo verbana – dorzálna strana.

Obrázok 2. Pijavica konská, Haemopis sanguisuga.



1). Na obrázkoch 2 – 4 sú druhy pijavíc, s ktorými 
býva najčastejšie zamieňaná.

Možná zámena pri identifikácii:

Pijavica konská, Haemopis sanguisuga Linnaeus, 
1758 – tmavo sivo sfarbená, niekedy oranžová ale-
bo úplne čierna, dravá pijavica, ktorá je našim naj-
častejším druhom pijavice.

Pijavica, Hirudo verbana Carena, 1820 – zatiaľ ne-
bola na Slovensku zistená, ale severná hranica jej 
areálu sa dotýka nášho územia a výskyt v južných 
častiach Slovenska je možný. O biológii tohto druhu 
je pomerne málo známych údajov, ale v súčasnosti 
sa v lekárskej a liečiteľskej praxi používa už častej-
šie ako pijavica lekárska.

BIONÓMIA

Potrava: pijavica lekárska môže sať krv všetkých 
druhov stavovcov. Najradšej napáda dobytok a ko-
ne, ktoré sa chodia napiť vody a tiež aj ľudí. Napá-
dajú aj ryby, ale nie je to ich hlavný zdroj potravy. 
Malé pijavice, ktoré sú hladné, napádajú aj sýte veľ-
ké pijavice a cicajú ich. 

Pijavica lekárska je hermafrodit, ktorý sa roz-
množuje párením. Oplodnené vajíčka (po 10–50 
ks) uzavreté v kokónoch znáša v chodbičkách na 

súši. Do troch rokov sa živí krvou studenokrvných 
a až potom teplokrvných živočíchov, dospieva oko-
lo piateho roku. Pijavica lekárska sa počas celého 
života živí krvou. Je schopná dlhý čas hladovať, no 
zároveň môže znovu sať krv aj keď má ešte v sebe 
zásobu starej krvi.

ROZŠÍRENIE V EURÓPE

Pijavica lekárska sa vyskytuje v takmer všetkých 
európskych krajinách s výnimkou Írska, kde vyhy-
nula. Jej výskyt však nie je celoplošný, ale ostrov-
čekovitý. Príčinou veľkého rozšírenia pijavice le-
kárskej je pravdepodobne jej využívanie pri liečení 
pacientov, ale nadmerné zbieranie spôsobilo v nie-
ktorých oblastiach jej vymiznutie. V súčasnosti už 
hrozba poškodenia populácií nadmerným zberom 
pominula vďaka komerčnému využívaniu pijavíc 
chovaných na farmách. Najvýznamnejšou hrozbou 
pre druh v súčasnosti je premieňanie mokradí na 
pasienky a polia a následné zníženie vodnej hladi-
ny, znečistenie a pokles počtu hostiteľov. 

Najnovší prehľad rozšírenia v Európe poskytu-
jú Utevsky et al. (2010), ktorí ju zaznamenali v 
18 krajinách Európy: Bielorusko, Česká republika, 
Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyš-
sko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, 
Rusko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko, Ukrajina, 

Obrázok 5. Rozšírenie pijavice lekárskej (Hirudo medicinalis) v krajinách Európy (zdroj Fauna Europaea).
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Obrázok 7. Súhrn známych recentných lokalít výskytu pijavice lekárskej v Európe (stav z roku 2009) (podľa Ayres 
& Comensaňa Iglesias 2008, Jueg 2009, Kociánová 2006, Schenková et al. 2009, Strakošová 2010, Utevsky et al. 
2010 a Westendorff et al. 2008).

Obrázok 6. Rozšírenie a prekryv areálov európskych druhov pijavíc rodu Hirudo. (červené bodky a plocha – Hirudo 
medicinalis).



Veľká Británia. V prehľade chýba Slovensko aj Špa-
nielsko, kde sa však určite vyskytuje (Ayres & Co-
mensaňa Iglesias 2008). V ďalších regiónoch sa 
výskyt predpokladá, ale chýbajú o ňom dôkazy 
(Belgicko, Taliansko, Balkán). 

Pijavica lekárska je viazaná na vhodné mokradné 
biotopy.

ROZŠÍRENIE NA SLOVENSKU

Známe lokality výskytu pijavice lekárskej:

– Petržalka, Malé Kosihy, Štúrovo (Brtek & Ro-
othschein 1964)

– potok Stará Olšava, Ždaňa, Košická kotlina 
(1983–1984) (Vašková 1991)

– Štúrovo
– rieka Žitava (Orley 1886)
– Záhorie
– Jurský Šúr
– Mešterova lúka, kataster Červený kríž, okrem 

Malacky

V minulosti bola na Slovensku pozorovaná v peri-
odických tôňach a odvodňovacích kanáloch v oko-
lí Komárna (Nové Osady – Vojtek et al. 1967), na 
Žitnom Ostrove a v okolí Palkovičova (Koubková & 
Vojtková 1973). 

V súčasnosti sa početné populácie pijavice lekár-
skej vyskytujú v mokradiach pri rieke Morava a v 
NPR Zelienka – CHKO Záhorie (Šíbl & Sychra, ne-
publikované), Košel (nepublikované) ju zazname-
nal v NPR Číčovské mŕtve rameno. Opakovane bol 

výskyt zaznamenaný v mŕtvom ramene pod hra-
dom Devín. 

Podľa aktuálnych informácií sa pijavica lekárska 
recentne vyskytuje na šiestich lokalitách, z ktorých 
tri sú mokrade a po jednej sú biotopmi jazero, ryb-
ník a mŕtve riečne rameno.    

CIEĽ MONITOROVANIA DRUHU

Cieľom sledovania stavu populácií druhu je zistenie 
aktuálnych informácií o rozšírení pijavice lekár-
skej, jej populačných charakteristikách, trendoch 
populácií i areálu a hodnotenie biotopu druhu a ri-
zikových faktorov pre potreby reportingu. 

Na zistenie aktuálneho rozšírenia je potrebné sys-
tematickým spôsobom vykonávať zber a vyhodno-
covanie údajov o výskyte druhu (mapovanie). Na 
zistenie populačných trendov je potrebné realizo-
vať systém monitoringu na trvalých monitorova-
cích plochách (TMP).

Zistené výsledky je treba následne využívať ako 
podklad pre starostlivosť o ohrozené druhy a ich 
biotopy na úrovni celoštátnej koncepcie, ako aj na 
lokálnej úrovni v prípade jednotlivých sledovaných 
lokalít.

Monitoring

V každej zvolenej lokalite podrobne monitorujeme 
stojaté vody. Každoročný monitoring druhu má tri 
zložky:

– monitoring stavu ekosystému (minimálne 1 
krát ročne)
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Obrázok 8. Mapa lokalít súčasného výskytu pijavice lekárskej, Hirudo medicinalis na Slovensku.. 



– monitoring početnosti jedincov a ich hodnote-
nie (1 krát ročne)

– sledovanie ďalších faktorov, ktoré zásadným 
spôsobom ovplyvňujú ekosystém (1 krát ročne).

OPIS METÓDY ZBERU ÚDAJOV PRE REALIZÁCIU 
MONITORINGU V TERÉNE

Pijavice lekárske sa lovia rukou alebo sieťkou vo 
vode „smýkaním“. Osoba vykonávajúca monitoring 
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Obrázok 9. Štruktúra monitorovacieho protokolu. 
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vojde do vody v prsačkách (čižmy vysoké po pa-
zuchy), zvíri substrát a vodný stĺpec aby vyrušila 
pijavice. Hladné pijavice sa priblížia k čižmám ale-
bo sa na ne pokúsia aj prisať, pričom je ich možné 
odchytiť.

Alternatívou je „preosiatie“ bahnitého substrátu 
bentosovým sitkom.

Zaznamenávame počet pijavíc zistených za pol ho-
dinu aktivity na lokalite.

Následne treba pijavice zdokumentovať fotografic-
ky a meraním, zapísať do protokolu. Po ukončení 
odchytu pijavice treba vypustiť naspäť do vodné-
ho telesa.

Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu 
monitoringu v teréne

– Neoprénové alebo gumené vysoké čižmy 
(„prsačky“ po pazuchy)

– Planktónna alebo hydrobiologická sieť
– Bentosové sitko
– GPS
– Fľaša na vzorky
– Fotoaparát
– Teplomer
– pH meter
– Oxymeter
– konduktomer
– Posuvné meradlo alebo pravítko

Nároky na terénny monitoring

Terénny monitoring kladie nároky na kvalifikáciu 
pracovníka a podrobné poznanie lokalít výskytu 
druhu. Nutná je kontinuita, rovnaký pracovník by 
mal monitorovať druh viacero rokov, monitorujú-
cich pracovníkov treba do metodiky zaškoliť.

Čas monitorovania

Tri krát ročne, od apríla do novembra

KAŽDOROČNÝ MONITORING STAVU 
EKOSYSTÉMU

V rámci každej sledovanej vodnej plochy monito-
rovateľ vymedzí a zaeviduje trvalé monitorovacie 
plochy (ďalej TMP), zmeria ich súradnice a slovne 
ich opíše. Pri každej návšteve monitorujeme stav 
pobrežnej a vodnej vegetácie (jej fáza, dominant-
ní druhy), ďalej priemernú a najväčšiu hĺbku vod-
nej plochy, charakter substrátu a rozlohu územia 
s výskytom druhu. Zároveň s tým zaznamenáva-
me aj prítomnosť hostiteľov (napr. obojživelníky a 
cicavce)

Monitoring robíme za vhodného počasia v mesia-
coch máj – september. Cieľom je zistenie stavu bio-
topu pri minimálnom ohrození.

Spôsob zakladania a fixácie trvalých 
monitorovacích lokalít (TML) a trvalých plôch 
(miesta samplingu; TMP)

TML: Typický biotop druhu. V prípade vodnej nádr-
že alebo jazera treba označiť GPS súradnice prístu-
pového bodu.

TMP: Vyznačenie (napr. sprayom na stromoch pri 
brehu toku) a GPS zameranie okrajov toku  TMP. Pri 
zakladaní viacerých TMP v jednej TML by TMP mali 
byť lokalizované pomocou GPS súradníc.

Vzhľadom na malý počet známych lokalít výskytu 
druhu na Slovensku možno do monitoringu zahr-
núť všetky známe lokality.

Špecifické situácie monitoringu a spôsob ich 
riešenia

Pri monitoringu treba postupovať opatrne, keďže 
hrozí uviaznutie v hlbokom bahne.

Tabuľka 1. Indikátory hodnotených parametrov.

hodnotené kritérium priaznivý stav nepriaznivý stav

populácia veľkosť populácie > 15 živých ex. na 100 m2 0 – 4 živé ex. na 100 m2

trend početnosti
populácie

stabilná početnosť alebo 
nárast početnosti pokles početnosti

biotop stav biotopu otvorené vodné biotopy 
a mierne tečúce vody

úplný dlhodobý úbytok vodnej
plochy

režim na lokalite (hodnotí 
sa v letnom období)

zachovaný vodný režim 
alebo aspoň vlhké dno

úplné vyschnutie alebo vytvorenie 
dočasnej
vodnej plochy (hrádza, umelý vodný 
bazén)

ohrozenia biotopu

zachovanie pobrežnej
vegetácie, dostatok
vlhkej pobrežnej zóny
pre estiváciu alebo hi-
bernáciu dospelcov

zazemňovanie, zmena charakteru 
biotopu postupujúca chemizácia vody, 
úplný odtok vody, zánik charakteru 
stagnikolnej vody na prudko tečúcu
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SPÔSOB SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA 
ÚDAJOV Z TML A TMP

Stanovenie početnosti na TMP, spôsob 
prepočtu na TML a spôsob stanovenia 
minimálnej a maximálnej veľkosti populácie

Pri monitoringu sa zaznamenáva počet zistených 
jedincov za pol hodinu aktivity na lokalite.

Určenie kvality populácie na lokalite

Kvalitu populácie stanovujeme na základe zistenej 
početnosti za pol hodinu aktivity na biotope.

dobrá: početnosť nad 10 kusov

nevyhovujúca: zistená početnosť pod 10 kusov

zlá: nezistené žiadne jedince sledovaného druhu na 
lokalite, kde boli  pred tým známe.

Faktory a činnosti, ktoré by mohli druh ohroziť

Odvodňovanie, úpravy vodných telies. V niektorých 
oblastiach úplne vymizla v dôsledku zberu na 
lekárske účely (napr. v Rusku bolo v 18. storočí pre-
daných 30 miliónov pijavíc ročne a do Francúzska 
vyvážali 80–100 miliónov kusov ročne). 

Ďalšie rizikové faktory vplývajúce na druh sú uve-
dené v prílohe 1.

Popularizáciou alternatívnych liečiteľských metód 
sa zvyšuje záujem o tento druh a tým aj riziko jeho 
zbierania.

Hodnotenie kvality biotopu druhu na 
monitorovanej lokalite

Odporučené indikačné parametre

– Kvalita vody, štruktúra dna

Dobrá kvalita biotopu:

– Prirodzené bahnité dno lokality, lokalita nevy-
sychá dlhšia ako na niekoľko týždňov ročne, bez 
vonkajších zdrojov chemického a biologického 
znečistenia. Stojaté a pomaly tečúce vody s bah-
nitým dnom.

– Za dobrú kvalitu vody možno pokladať stojatú 
vodu s nanajvýš miernym zákalom, bez hnilob-
ného zápachu.

– Za dobrú kvalitu dna a brehov možno pokladať 
biotopy, ktoré majú prirodzený neregulovaný 
charakter, bahnité dno (prípadne s ojedinelými 
skalami alebo štrkom

Nevyhovujúca kvalita biotopu

– Voda s chemickým znečistením, ropným znečis-
tením, hnilobný zápach 

– Brehy a dno zmenené reguláciou, odstránením 
substrátu a pod.

Zlá kvalita biotopu:

– Zjavné znečistenie vody, silný zákal, zníženie 
koncentrácie kyslíka, regulácia vodného telesa, 
vypúšťanie vodných nádrží, ... 

– Zásahy do vodného režimu, regulácia brehov, 
úpravy dna, dlhodobé človekom vyvolané vy-
sušenie dna, úpravy dna, biologické a chemické 
znečistenie.

Monitoring početnosti jedincov (dospelých aj 
juvenilných)

Každoročný monitoring jedincov sa vykonáva na 
vymedzených TMP. Zistených jedincov zapisujeme 
a zaznamenáme ich počet a dĺžku v natiahnutom 
stave.

Postupujeme tak, že stojíme vo zvírenej tôni, aby sa 
pijavice prichytili na telo človeka alebo na gume-
nú obuv. Pijavice môžeme loviť aj pomocou plank-
tónnej siete a ďalšie pomocné metódy (Schenková 
2005). Cieľom je zistenie stavu početnosti populá-
cie danej lokality (významným indikátorom sú aj 
juvenilné jedince).

Medzi ďalšie sledované premenné patria faktory 
podstatným spôsobom ovplyvňujúce vodný eko-
systém (fyzikálno-chemické parametre), ktoré zis-
tíme prostredníctvom údajov o kvalite vody. Pri 
každej návšteve meriame pH, koncentráciu kyslí-
ka, teplotu a vodivosť (konduktivitu) pomocou prí-
strojov, aby sme zistili výskyt vplyvov , ktoré mô-
žu mať zásadný vplyv na ďalší vývoj populácie na 
lokalite (antropogenné zásahy, stav a kvalita vody, 
nízka hodnota pH).

Vyhliadky biotopu:

Dobré – vodné teleso je stabilizované, kolísanie 
vodnej hladiny (v rátane občasného krátkodobé-
ho vysýchania) je vyvolané výlučne prírodnými 
procesmi

Nevyhovujúce – v biotope pretrvávajú vhodné pod-
mienky pre prežitie druhu, ale vplyvom meniacich 
sa faktor sa mení (klesá) aj stav populácie.

Zlé – biotop je sprietočnený, zaniká v dôsledku se-
dimentácie, regulácie vodnej hladiny, zavážania cu-
dzorodým materiálom a pod.

ZÁVER

Realizácia monitorovacie programu okrem naplne-
nia formálnej povinnosti členského štátu pri moni-
torovaní chránených druhov povedie aj k zisteniu 
aktuálneho stavu populácií pijavice lekárskej na 
Slovensku a zmapovaniu jej reálneho rozšírenia u 
nás.
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PRÍLOHA 1. VYSVETLIVKY K POLIAM 
MONITOROVACIEHO FORMULÁRA

Kód TML – kód v tvare “TML_XXXX_000”, kde 
XXXX predstavuje kód biotopu (podľa Príloh II, IV a 
V  Smernice o biotopoch), ktorý je predmetom mo-
nitorovania na TML, a 000 je poradové číslo TML 
pre daný biotop. Pole je povinné a pri tlačení formu-
lára z prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Kód a názov druhu – kód a plný názov uvedený 
v Prílohách II, IV a V Smernice o biotopoch. Pole je 
povinné a pri tlačení formulára z prostredia KIMS-
-u je vyplnené automaticky.

Plocha TML – plocha v metroch štvorcových vyrá-
taná z GISu. Pole je povinné a pri tlačení formulára z 
prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Meno mapovateľa – meno terénneho mapovateľa 
danej TML. Pole je povinné. Pri tlačení formulára z 
prostredia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Súradnice stredu TML – súradnice (zemepisná 
dĺžka x zemepisná šírka) stredu TML vyrátané z 
GISu v systéme WGS-84 v desatinných stupňoch. 
Pole je povinné. Pri tlačení formulára z prostre-
dia KIMS-u je vyplnené automaticky.

Dátum – dátum terénneho monitorovania. Pole je 
povinné.

Názov lokality – ak je známy názov územia, v kto-
rom sa TML nachádza, tak zapíšeme názov lokality. 
Pole nie je povinné.

Typ biotopu druhu (Kód podľa Katalógu bioto-
pov, alebo opis): – kód biotopu podľa Katalógu bio-
topov (Stanová, Valachovič 2002) alebo jeho opis, 
ktorý je miestom výskytu a prežívania monitoro-
vaného druhu.  Pole je povinné.

Kvalita biotopu druhu na lokalite (v % z celkovej 

plochy TML)  – pre každú z troch kategórií kvality 
biotopu („dobrá“, „nevyhovujúca“, „zlá“) stanovíme 
jej percentuálny podiel z celkovej plochy TML. Kva-
lita sa hodnotí na základe expertného odhadu. Pole 
je povinné.

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML Ak 
sa na lokalite vyskytujú aktivity, alebo vieme o po-
tenciálnych aktivitách ovplyvňujúcich lokalitu, tak 
tieto údaje sú povinné.

Aktivita na lokalite (kód podľa ŠDF) – zapisujeme 
kódy aktivít a ohrození uvedených v prílohe 2 toh-
to dokumentu, ktoré sa aktuálne, alebo potenciálne 
vyskytujú na ploche TML.

Miera vplyvu Vysoká/Stredná/Nízka – zapíšeme ka-
tegóriu miery vplyvu danej aktivity na TML
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% plochy – percento plochy, ktoré je pod súčasným 
prípadne budúcim vplyvom danej aktivity

±Vplyv /±Budúci vplyv – Kategóriu „Vplyv“ (skrat-
ka „V“) zaznačíme vtedy, keď daná aktivita aktuál-
ne ovplyvňuje TML. Ak sa jedná o negatívny vplyv, 
označíme to znamienkom mínus („-V“). V prípade, 
že ide o pozitívny vplyv, označíme ho znamienkom 
plus („+V“). Ak máme vedomosti o aktivitách, kto-
ré v budúcnosti môžu vplývať na TML, tak pre tieto 
aktivity zapíšeme kategóriu „Budúci vplyv“ (skrat-
ka „B“). Podobne „+B“ pre pozitívne potenciálne 
vplyvy a „-B“ pre negatívne.

 Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lo-
kalite (v % z celkovej plochy TML) – pre každú z troch 
kategórií stavov vyhliadok do budúcnosti pre bio-
top monitorovaného druhu („dobré“, „nevyhovujú-
ce“, „zlé“) stanovíme ich percentuálny podiel z cel-
kovej plochy biotopu. Pole je povinné.

Kvalita populácie druhu na lokalite (v % z celkovej 

plochy TML)  – stanovíme kvality druhovej populácie 
v jednej z troch kategórií („dobrá“, „nevyhovujúca“, 
„zlá“) na základe kritérií určených v metodike ale-
bo expertného odhadu. Pole je povinné.

Počasie – uvádzame jednu alebo viac kategórií 
počasia počas pobytu na TML: slnečno, polojas-
no, polooblačno, oblačno, mrholenie, dážď. Pole je 
povinné.

Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou 
lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identi-
fikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní do 
KIMS. Pole je povinné.

Súradnice fotky (long./lat.) – GPS súradnice iden-
tifikujúce miesto, kde bola robená fotografia TML, 
zaznamenané v systéme WGS-84 v desatinných 
stupňoch. Pole je povinné.

Text k fotke – Text bližšie opisujúci fotku. Pole nie 
je povinné.

Iné fotografie v rámci TML. Priestor pre evidovanie 
ďalších relevantných fotografií z TML (napríklad 
fotografie druhu)

Názov súboru fotky – názov súboru fotografie ulo-
ženého vo fotoaparáte pre ľahšiu identifikáciu kon-
krétneho obrázka pri jeho nahrávaní do KIMS

Objekt fotenia – heslovitý opis objektu fotenia

TMP (miesta samplingu) v rámci TML

V prípade, že identifikácia monitorovaných druhov 
sa nedeje na celej ploche TML, ale len na vybraných 
plochách (tzv. TMP), tak pre tieto plochy zapisuje-
me nasledovné povinné parametre: č. TMP – pora-
dové číslo TMP v rámci TML.

Súradnice TMP (long./lat.) – GPS súradnice iden-
tifikujúce ľavý-dolný roh TMP (v priestorovom 
zmysle, keď mapovateľ stojí na hranici TMP a je 

k nej otočený tvárou, protiľahlá hranica TMP je vte-
dy považovaná za „hornú“) zaznamenané v systé-
me WGS-84 v desatinných stupňoch.

Rozmery TMP (š. x d.) v m – Rozmery založenej  
TMP v tvare šírka x dĺžka v metroch. Šírka je roz-
mer v smere x-ovej osi od ľavého-dolného rohu 
a dĺžka je rozmer v smere y-ovej osi od ľavého-dol-
ného rohu (v priestorovom zmysle ako pri položke 
„Súradnice TMP“).

Fixácia TMP – zapisujeme materiál, prípadne spô-
sob, akým fixujeme (označujeme) ľavý-dolný a pra-
vý-horný roh TMP v teréne a skratkou zaznačíme 
aj orientáciu smeru od ľavého-dolného k pravému-
-hornému rohu TMP. Príklad:  zápis “roxor SV” zna-
mená, že na fixovanie boli použité železné roxorové 
tyče a pravý-horný roh je v smere severo-východne 
od ľavého-dolného rohu TMP.

Názov súboru fotky – názov súboru s fotografiou 
lokality uloženého vo fotoaparáte pre ľahšiu iden-
tifikáciu konkrétneho obrázka pri jeho nahrávaní 
do KIMS

Poznámka – priestor pre ďalšie relevantné dopl-
ňujúce informácie. Pole nie je povinné.

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristi-
ky nálezov – Pre každú TML je potrebné zapísať 
názvy taxónov druhov identifikovaných pri zbere 
dát patriacich do rovnakej skupiny ako monitoro-
vaný druh.

Názov taxónu – platný názov taxónu – pole je 
povinné

č. TMP – číslo TMP, v ktorej bol druh zistený

Početnosť v TMP – početnosť taxónu len v rámci 
TMP, vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou 
(podľa metodiky)  – pole je povinné v prípade zalo-
ženia TMP

Početnosť v TML – početnosť taxónu k celej TML, 
vyjadrená počtom jedincov, prípadne plochou 
(podľa metodiky)  – pole je povinné

Spôsob zberu – v zmysle metodiky monitoringu 
pre daný druh

Charakteristika – charakteristika nálezu druhu, 
ktorú vyberieme zo Zoznamu charakteristík nále-
zov zoologických druhov podľa ISTB (Príloha 3) – 
pole je povinné pre zoologické nálezy.

PRÍLOHA 2. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Abnd – abundancia (pokryvnosť)

GPS - Global Positioning System - Globálny systém 
určenia polohy

KIMS – Komplexný informačný a monitorovací 
systém
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long. – longitude – zemepisná dĺžka – x-ová 
súradnica

lat. – latitude – zemepisná šírka – y-ová súradnica

ŠDF – Štandardný dátový formulár území sústavy 
Natura 2000

TML – trvalá monitorovacia lokalita

TMP – trvalá monitorovacia plocha

WGS-84 – World Geodetic System 1984 – geodetic-
ký štandard súradnicového systému

PRÍLOHA 3. ZOZNAM AKTIVÍT A OHROZENÍ 
V = vysoká, S = stredná, N = nízka hrozba
A poľnohospodárstvo
A01 pestovanie
A02 zmena v spôsoboch obhospodarovania
A02.01 intenzifikácia poľnohospodárstva
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, nedostačné pasenie
A05 chov dobytka (bez pasenia)
A05.01 chov zvierat
A05.02 kŕmenie zvierat
A05.03 nedostatok chovu dobytka
A06.01 jednoročné plodiny pre produkciu 

potravy
A06.01.01 intenzívne jednoročné plodiny pre 

produkciu potravy / inteznifikácia
A06.01.02 neintenzívne jednoročné 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 poľnohospodárskej 

pôdy

A10.01 odstránenie živých polotov, krovín a 
mladiny

A10.02 odstránenie kamenných stien a 
násypov

A11 poľnohospodarske aktivity nešpecifi-
kované 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 stenčovanie 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, ťažba materiálu, výroba 

energie
C01 baníctvo a lomy
C01.01 ťažba piesku a štrku
C01.01.01 lomy
C01.01.02 odstraňovanie plážových sedimentov
C01.02 ťažba hliny a ílu
C01.03 ťažba rašeliny
C01.03.01 ručná ťažba rašeliny
C01.03.02 mechanické odstraňovanie rašeliny
C01.04 bane
C01.04.01 povrchové bane
C01.04.02 podzemné bane
C01.05 práce so soľou
C01.06 geotechnický prieskum
C01.07 baníctvo a ťažba neľpecifikované 

vyššie
C02 ťažba ropy, alebo plynu
C02.01 prieskumné vrty
C02.02 výrobné vrty
C02.05 vrtná loď
C03 využívanie otnoviteľných 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, poľné cesty, cyklotrasy
D01.02 cesty, rýchlostné komunikácie
D01.03 parkovacie miesta
D01.04 železnice
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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 komunikačné stožiare a antény
D02.09 iný spôsob transportu energie
D03 lodné cesty, prístavy, prístavné stavby
D03.01 prístavy
D03.01.01 kĺzačky
D03.01.02 turistické prístavy alebo rekreačné 

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 ľudské 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 vypúšťanie znečiťujúcich látok
E03.01 nakladanie s komunálnym odpadom
E03.02 nakladanie s priemyselným odpadom
E03.03 nakladanie s inertnými materiálmi
E03.04 iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
E04 stavby, budovy v krajine
E04.01 poľnohospodárske 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 poľnohospodárstvo 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 sieťami
F02.02 profesionálny aktívny rybolov
F02.02.02 rybolov s vlečnými sieťami

F02.03 rekreačný rybolov
F03 poľovníctvo a odchyt divej zveri 

(suchozemskej)
F03.01 poľovníctvo
F03.01.01 škody spôsobené poľovnou 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, odstraňovanie rastlín, všeobecne
F04.01 drancovanie floristických lokalít
F04.02 zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
F04.02.02 ručný zber
F05 ilegálny zber / odchyt morskej fauny
F05.01 dynamit
F05.02 zber mušlí
F05.03 jedy
F05.04 pytliactvo
F05.05 streľba
F05.06 odber pre účely zberu
F05.07 iné
F06 poľovníctvo, rybárstvo alebo zber ne-

špecifikovaný vyššie
F06.01 poľovná zver / chovná vtáčia stanica
G ľudské vplyvy
G01 outdoorové, športové a rekreačné 

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

vé 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 rekreačné návštevy jaskýň
G01.05 lietanie, paragliding, lietanie balónov
G01.06 lyžovanie, skialpinizmus
G01.07 šnorchlovanie
G01.08 iné outdoorové a rekreačné aktivity
G02 športové a rekreačné štruktúry
G02.01 golfové ihrisko
G02.02 lyžiarske stredisko
G02.03 štadión
G02.04 okruh
G02.05 jazdiareň
G02.06 zábavný park
G02.07 ihrisko
G02.08 kemping
G02.09 pozorovanie prírody
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G02.10 iné športovné / rekreačné zariadenia
G03 informačné centrá
G04 vojenské využitie
G04.01 vojenská aktivita
G04.02 zrušenie využívania na vojenské účely
G05 iné ľudské vplyvy
G05.01 zošľapávanie, nadmerné využívanie
G05.02 pobrežná abrázia, mechanické porušo-

vanie morského dna
G05.04 vandalizmus
G05.05 intenzívne upratovanie verejných pláží 

/ čistenie pláží
G05.06 ostraňovananie stromov lemujúcich 

cesty z bezpčnostných dôvodov
G05.07 chýbanie nesprávne nastavených opat-

rení ochrany prírody
G05.08 zatvorenie jaskáň a galérií
G05.09 oplotenie
G05.10 zvýšené prehustenie lietadiel
G05.11 smrť alebo zranenie spôsobené 

zrážkou
H znečistenie
H01 znečistenie povrchových vôd
H01.01 znečistenie povrchových vôd priemy-

selnými podnikmi
H01.02 znečistenie povrchových vôd zvýše-

ným prietokom
H01.03 iné bodové znečistenie povrchových 

vôd
H01.04 rozptýlené znečistenie povrchových 

vôd spôsobené urbanizáciou
H01.05 rozptýlené znečistenie povrchových 

vôd spôsobené poľnohospodárstvom a 
lesníckymi aktivitami

H01.06 rozptýlené znečistenie povrchových 
vôd spôsobené dopravou a infraš-
truktúrou, ktorá nie je napojená na 
kanalizácu

H01.07 rozptýlené znečistenie povrchových 
vôd sposobené opustenými priemysel-
nými lokalitami

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

H01.09 rozptýlené znečistenie potvrchových 
vôd sposobené inými vplyvmi

H02 znečistenie podzemných vôd (bodové 
a rozptýlené zdroje)

H02.01 znečistenie podzemných vôd spôsobe-
né únikmi z kontaminovaných lokalít

H02.02 znečistenie podzemných vôd spôsobe-
né únkmi zo skládky

H02.03 znečistenie podzemných vôd súvisiace 
s infraštruktúrou ropného priemyslu

H02.04 znečistenie podzemných vôd spôsobe-
né únikom vody z baníctva

H02.06 rozptýlené znečistenie podzemných 
vôd spôsobené poľnohospodárstovm a 
lesníckymi aktivitami

H02.07 rozptýlené znečistenie podzemných 
vôd spôsobené 

H02.08 rozptýlené znečistenie spôsobené 
urbanizmom

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

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

plynných)
H03.03 morské makro-znečistenie (napr. plas-

tové tašky)
H04 znečistenie ovdušia
H04.01 kyslý dážď
H04.02 vplyv nitrátov
H04.03 iné znečistenie ovzdušia
H05 znečistenie pôdy a pevný odpad
H05.01 odpadky a pevný odpad
H06 prírastok energie
H06.01 hluková záťaž
H06.01.01 podový zdroj, alebo nepravidelná hlu-

ková záťaž
H06.01.02 rozptýlená alebo pravidelná hluková 

záťaž
H06.02 svetelné znečistenie
H06.03 otepľovanie vodných telies
H06.04 elektromagnetické zmeny
H06.05 seizmické výbuchy
H07 iné formy znečistenia
I invazívne alebo inak problematické 

druhy
I01 druhové invázie
I02 problémové pôvodné druhy
I03 zavedenie genetického materiálu, GMO
I03.01 genetické znečistenie (fauna)
I03.02 genetické znečistenie (flóra)
J prirodzené zmeny systému
J01 požiar a potlačenie požiaru
J01.01 vyhorenie
J01.02 potlačenie prírodných požiarov
J01.03 nedostatok požiarov
J02 iné človekom vyvolané zneny v hydro-

logických podmienkach
J02.01 zazemňovanie, rekultivácie a vysušo-

vanie, všeobecne
J02.01.01 poldre
J02.01.02 rekultivácie mokradí
J02.01.03 zasypanie priekop, kanálov, jazierok, 

rybníkov, atď.
J02.01.04 rekultivácia baní
J02.02 odstraňovanie sedimentov
J02.02.01 bagrovanie / odstránenie riečnych 

sedimentov
J02.02.02 pobrečné bagrovanie
J02.03 budovanie kanálov 
J02.03.02 budovanie kanálov
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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 an-

tropogénnymi zmenami salinity
J02.15 iné zmeny hydraulických podmienok 

spôsobené človekom
J03 iné zmeny ekosystému
J03.02.01 znižovanie možnosti migrácie / mig-

račné 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 zazemňovanie
K01.03 vysušovanie
K01.04 zavodňovanie
K01.05 zasoľovanie pôdy
K02 biologické procesy
K02.01 sukcesia
K02.02 akumulácia organického materiálu
K02.03 eutrofizácia (prirodzená)
K02.04 acidifikácia (prírodzená)
K03 medzidruhové vzťahy (fauna)
K03.01 súťaživosť (fauna)
K03.02 parazitizmus (fauna)
K03.03 začiatok choroby (mikrobiálne pato-

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

druhov
K03.06 antagonizmus s domácimi zvieratami
K03.07 iné formy nedzidruhovej súťaživosti
K04 medzidruhové vzťahy (flóra)
K04.01 súťaživosť (flóra)
K04.02 parazitizmus (flóra)
K04.03 začiatok choroby (mikrobiálne pato-

génne látky)
K04.05 škody spôsobené hlodavcami (vrátane 

poľovnej zveri)
K06 iné formy alebo kombinácie foriem me-

dzidruhovej súťaživosti (flóra)

L prírodné katastrofy
L01 sopečná 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, prílivo-

vé, 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 členského 

štát

PRÍLOHA 4. ZOZNAM CHARAKTERISTÍK 
NÁLEZOV ZOOLOGICKÝCH DRUHOV PODĽA 
ISTB 
A0 – predpokladané hniezdenie – Vtáky - na zákla-
de výskytu od 1.4. do 31.7. 
ADD – dospelý jedinec – Pozorovanie dospelého je-
dinca, schopného rozmnožovania. 
ADD VAJICKA – dospelý jedinec s vajíčkami – Pozo-
rovanie dospelého jedinca s vajíčkami, napr. pavú-
ky s kokónom, rak s vajíčkami na tele, ikernačka s 
ikrami. U vtákov pri náleze hniezda s vajíčkami po-
užite kategóriu D15. 
APLEXUS – amplex – U žiab nález párov v pevnom 
objatí, nasvedčujúcich blízkosti miesta reproduk-
cie alebo aspoň smerovaniu k nemu. 
B1 – možné hniezdenie – Vtáky - druh pozorovaný 
vo vhodnom prostredí v hniezdnej dobe. 
B2 – možné hniezdenie – Vtáky - pozorovanie spie-
vajúceho samca (či samcov) alebo hlasy súvisiace s 
hniezdením v hniezdnej dobe. 
BOJ – súboj dospelých samcov – Pozorovanie teri-
toriálneho boja dospelých samcov, napr. u jašteríc, 
cicavcov pod. 
C3 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - pár po-
zorovaný vo vhodnom hniezdnom prostredí v 
hniezdnej dobe. 



272 Stloukal E et al.: Manual for the medicinal leaches monitoring

C4 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - stály 
okrsok predpokladaný na základe pozorovaného 
teritoriálneho správania sa (napr. zaháňanie sokov, 
spev a pod.) na tom istom stanovišti najmenej dva-
krát v odstupe 1 týždňa. 
C5 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - pozoro-
vanie toku a imponovania alebo párenia. 
C6 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - hľadanie 
pravdepodobných hniezdisk. 
C7 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - vzrušené 
správanie a varovanie dospelých vtákov pravdepo-
dobne v blízkosti hniezda či mláďat. 
C8 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - prí-
tomnosť hniezdnych lysín u chytených dospelých 
vtákov. 
C9 – pravdepodobné hniezdenie – Vtáky - dospe-
lé jedince pozorované pri stavbe hniezda alebo pri 
vysekávaní hniezdnej dutiny. 
D10 – isté hniezdenie – Vtáky - odvádzanie po-
zornosti od hniezda alebo mláďat a predstieranie 
zranenia. 
D11 – isté hniezdenie – Vtáky - nález použitého 
hniezda (obsadeného alebo opusteného behom po-
zorovania) alebo nález zvyškov vaječných škrupín. 
D12 – isté hniezdenie – Vtáky - nález čerstvo vylie-
taných mláďat (u krmivých vtákov) alebo mláďat v 
prachovom perí neschopných letu (u nekrmivých). 
D13 – isté hniezdenie – Vtáky - pozorovanie dospe-
lých jedincov prilietajúcich na hniezdisko či opúš-
ťajúcich hniezdisko za okolností, nasvedčujúcich 
prítomnosti obsadeného hniezda (vrátane vysoko 
umiestnených hniezd alebo dutín) či pozorovanie 
inkubujúcich vtákov. 
D14 – isté hniezdenie – Vtáky - pozorovanie dospe-
lých jedincov pri odnášaní trusu od hniezda, alebo 
pri prinášaní potravy mláďatám. 
D15 – isté hniezdenie – Vtáky - nález hniezda s 
vajíčkami. 
D16 – isté hniezdenie – Vtáky - nález hniezda s mlá-
ďatami (videné alebo počuté). 
DETEKTOR – detektor uzltrazvuku – Zistené de-
tektorom ultrazvuku. Používa sa pri zisťovaní ne-
topierov, koníkov a kobyliek. 
EXUVIUM – zvlečená kutikula, koža – Zvlečená ku-
tikula, resp. koža. U hmyzu sa používa v prípade 
opustenia imágom. Použiteľné aj pre plazy. 
GRAVID – gravidná samica – Pozorovanie gravidnej 
samice (napr. u cicavcov). Pre pozorovanie jedinca s 
vajíčkami použite kategóriu ADD VAJICKA. 
HIBERNACIA – hibernácia – Nález hibernujúceho 
jedinca („zimný spánok“). Napr. netopiere. 
HLAS – hlasový prejav – Hlasové prejavy (napr. ža-
by, cicavce, hmyz). Pre spievajúce alebo inak teri-
toriálne ozývajúce sa vtáky použite kategóriu B2. 
IKRY – nález ikier – Ryby - nález ikier (vhodné ak sa 
dá určiť aj druh, napr. ostriež). 
IMAGO – imágo, dospelý jedinec – Posledné štá-
dium vývoja. 

JUVENIL – nedospelý jedinec – Nedospelý jedinec, 
nezapojený do reprodukcie - pozrite tiež kategórie 
LARVA, NYMFA, SUBAD (nepoužívajte pre vtáky).
KUKLA – nález kukly – Nález kukly - podobne ako 
nález vajíčok vypovedá o využívaní biotopu daným 
druhom. 
LARVA – larválne štádium – Juvenilné, postembry-
onálne štádium hmyzu (dokonalá premena), vô-
bec sa nepodobá imágu (napr. chrobáky, motýle). 
Používa sa aj pre stavovce (žubrienky žiab, larvy 
mlokov). 
LETNA KOLONIA – letná kolónia – Netopiere - sami-
ce vytvárajú tzv. letné kolónie s mláďatami v obdo-
bí od 15.5. od 15.8. 
LETNY UKRYT – letný úkryt – Netopiere - letný 
úkryt jednotlivcov alebo skupín samcov od 15.5. do 
15.8. (samice sú v tomto čase v letných kolóniách s 
mláďatami). 
LIT HNIEZDENIE – hniezdenie – Vtáky - kategória 
zavedená pre potreby prepisu literárnych údajov, 
pri ktorých nie sú uvedené detaily umožňujúce za-
radenie do presnejších kategórií hniezdenia. 
LIT VYSKYT – výskyt podľa literatúry – Vtáky - ka-
tegória zavedená pre potreby prepisu literárnych 
údajov, pri ktorých nie sú uvedené detaily umožňu-
júce zaradenie do presnejších kategórií výskytu. 
M_MV – migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom 
období – Vtáky - migrujúce jedince v čase ťahu, ale-
bo nehniezdiace jedince zaletujúce za potravou a 
pod. pozorované v hniezdnom i mimohniezdnom 
období (nepoužívajte pre zimné obdobie, na to je 
určená kategória HIBERNÁCIA). 
MUMIA – múmia – Nález uhynutého jedinca v mu-
mifikovanom stave, kde nemožno určiť dobu úhy-
nu. Často je to skelet obtiahnutý kožou s miernym 
zápachom, hlavne u netopierov na povalách. Pre 
nález uhynutého jedinca, čerstvého alebo v štádiu 
rozkladu použite kategóriu UHYN. 
NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly – Ne-
gatívny výsledok kontroly výskytu daného druhu. 
V tomto prípade počet uveďte 0 (nula). 
NOCOVISKO – na nocovisku – Zhromaždenie zvy-
čajne väčšieho počtu jedincov na nocovisku (napr. 
vtáky). 
NYMFA – nymfa – Larválne štádium článkonož-
cov s nedokonalou premenou (napr. vážky, rovno-
krídlovce, bzdochy, roztoče). Podobné imágu, líši sa 
veľkosťou. 
ODCHYT – chytenie živého alebo usmrteného je-
dinca – Odchyt živého alebo usmrteného jedinca 
pomocou rôznych odchytových zariadení. 
ODCHYT MLAD – chytenie mlade rýb – Ryby - od-
chyt mlade v ich prirodzenom prostredí, dôkaz roz-
množovania sa. 
PAR – pár dospelých jedincov – Pozorovanie páru 
dospelých jedincov (pre vtáky použite kategóriu 
C3). 
PARENIE – párenie – Pozorovanie párenia (pre vtá-
ky použite kategóriu C5). 
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POBYTOVE ZNAKY – stopy po činnosti bez prítom-
nosti druhu – Nepriame dôkazy výskytu - nález po-
žerkov, ohryzov, bahnísk, oderov stromov, ležovísk 
a pod., podľa ktorých sa dá identifikovať druh. 
PRECHODNY UKRYT – prechodný úkryt – Nález je-
dincov v úkryte, ktorého povaha je pre daný druh 
na prechodné obdobie. Hlavne netopiere využívajú 
takého typy úkrytov na jar a na jeseň pri presune z 
letných na zimné úkryty alebo na párenie. 
PRESEV – presev – Jedince získané presevom (napr. 
hrabanky, skalnej sutiny). 
SKELET TRUS – skelet v truse – Určenie druhu z ko-
strových zvyškov, alebo zvyškov pevných častí tela 
(krovky, kopytá a pod.) zo zvyškov v truse. 
SKELET VYVRZOK – skelet vo vývržku – Určenie 
druhu z kostrových zvyškov, alebo zvyškov pev-
ných častí tela (krovky, kopytá a pod.) z vývržkov 
vtákov, najčastejšie sov. 
STAVBA – rôzne stavby, hrady, krtince, nory, vý-
hraby – Nález stavby vytvorenej živočíchmi, napr. 
hrad, nora, hrádza, hať, krtinec, mravenisko. 
STERNUM – určenie druhu podľa prsnej kosti – 
Vtáky - určenie druhu z kostrových zvyškov, kon-
krétne podľa prsnej kosti. 
STOPA – odtlačky končatín – Nepriame dôkazy vý-
skytu - nález stôp v snehu, hline alebo piesku, podľa 
ktorých sa dá identifikovať druh.
SUBADD – nedospelý jedinec – Nedospelý jedinec, 
nezapojený do reprodukcie (napr. u pavúkov nedo-
spelý jedinec pred posledným zvliekaním) - pozrite 
tiež kategórie LARVA, NYMFA, JUVENIL (nepouží-
vajte pre vtáky). 
TANATOCENOZA – tanatocenózy – Nález kostro-
vých zvyškov (najčastejšie v jaskyniach) nahro-
madených počas dlhého časového obdobia. Pokiaľ 
viete určiť či išlo o kosti v jaskyni alebo v priepasti 
použite niektorú z presnejších hodnôt. 
TANATOCENOZA J – tanatocenóza jaskynná – Nález 
kostrových zvyškov v jaskyniach nahromadených 
počas dlhého časového obdobia. Ak nie je zrejmé, či 
išlo o kosti v jaskyni použite všeobecnú kategóriu 
TANATOCENOZA. 
TANATOCENOZA P – tanatocenóza v priepasti – Ná-
lez kostrových zvyškov v priepastiach nahromade-
ných počas dlhého časového obdobia. Ak nie je zrej-
mé, či išlo o kosti v priepasti použite všeobecnú 
kategóriu TANATOCENOZA. 
TRENIE – pozorovanie trenia – Ryby - vizuálne po-
zorovanie trenia, t.j. priame pozorovanie živých je-
dincov (voľným okom či ďalekohľadom) v ich priro-
dzenom prostredí. 
TRUS – nález trusu – Nález trusu, podľa ktorého 
možno určiť druh. 

UHYN – uhynutý jedinec – Nález uhynutého jedin-
ca, čerstvého alebo v štádiu rozkladu sprevádzané-
ho zápachom (! nemusí pochádzať priamo z miesta 
nálezu, napr. transport vodou). 
UHYN EL VEDENIE – živočích usmrtený elektric-
kým vedením – Nález živočícha usmrteného alebo 
poškodeného úrazom na elektrickom vedení. 
UHYN NA CESTE – živočích usmrtený na ceste – Ži-
vočích usmrtený alebo zranený na ceste, ktorého 
príčinou smrti alebo úrazu bola kolízia s doprav-
ným prostriedkom.
UKRYT – živočích v (pri) úkryte – Vizuálne pozo-
rovanie živočícha v úkryte alebo v jeho blízkosti. 
Úkryt môže byť STAVBA (napr. nora, hrádza, krti-
nec) alebo „útvar v teréne“, ktorý živočích nevytvo-
ril. Použitie, napr. jazvec pri nore, motýľ za kôrou. 
Pozrite aj PRECHODNY UKRYT. 
VAJICKA – vajíčka – Nález vajíčok, napr. u bezsta-
vovcov (pre ryby použite kategóriu IKRY a pre vtá-
ky D15). 
VIZDET – vizuálne pozorovanie a detektor netopie-
rov – Pozorované vizuálne a zároveň zistené detek-
torom netopierov. Platí hlavne pre netopiere. 
VIZUAL – vizuálne pozorovanie – Vizuálne pozoro-
vanie, to znamená priame pozorovanie živého je-
dinca (voľným okom alebo ďalekohľadom) v jeho 
prirodzenom prostredí bez priameho kontaktu, či 
chytenia, napríklad letiace jedince, nachádzajúce 
sa na neprístupných miestach 
VIZUAL MLAD – vizuálne pozorovanie mlade – Ry-
by - vizuálne pozorovanie mlade, to znamená pria-
me pozorovanie živých jedincov v ich prirodzenom 
prostredí, dôkaz rozmnožovania sa. 

VYVRZOK – nález vývržku vtáka – Vtáky - nález 
vývržku, podľa ktorého sa dá determinovať druh 
či skupina (sovy, volavkovité a pod.). 

ZASTREL – usmrtenie strelnou zbraňou – Nález je-
dinca usmrteného strelnou zbraňou. Táto kategória 
má inú výpovednú hodnotu ako kategória UHYN. 

ZBER V HNIEZDE – zber v hniezde – Jedince získané 
zberom v hniezdach vtákov, najčastejšie ide o para-
zitické bezstavovce. 

ZHOD – parožie – Nájdené parožie. Pre nález uhy-
nutého jedinca s parožím použite kategórie UHYN, 
UHYN NA CESTE alebo ZASTREL. 

ZIMOVANIE – zimovanie – Zimujúce jedince, napr. 
pre vtáky výskyt v období od 1.12. do 15.2. Pre je-
dince v „zimnom spánku“ použite kategóriu HIBER-
NACIA (napr. netopiere).


