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• Celkovo na svete vyhynutých:

• 110 druhov cicavcov 

• 150 druhov vtákov

• 33 druhov do r.1800

• 30 druhov do r.1900

• 60 druhov do r.1950 

• V súčastnosti viac ako 700 ohrozených druhov



Hlavné faktory ohrozenia druhov živočíchov

• Narušenie biotopov – vysušovanie mokradí ktoré  
zadržiavajú vodu

• Nadmerný lov - holub sťahovavý, bizóny

• Negatívny vplyv introdukovaných druhov - Pes dingo do 
Austrálie

• Ochudobnenie potravinových zdrojov –

• Zámerná likvidácia škodcov v poľnohospodárstve –

• Náhodný lov – pôvodne nelovené



Ochrana

• In situ- Na mieste výskytu

• Ex situ- zoologické záhrady záhrady, chovné   
zariadenia- s následnou reštitúciou 

do prírody.

Species surival commision (stála komisia IUCN)

čierna kniha – zoznam druhov vyhynutých po r.1600

červená kniha- zoznam ohrozených druhov



Kategórie červenej knihy
• EX(extinct) – Vyhynutý, nežije už ani v chovoch

• EW(extinct in the wild) – vyhynutý v prírodnom prostredí

• CR(critically endangered) – kritický ohrozený

• EN(endengered) – ohrozený

• VU(vulnerable) - zraniteľný

• LR(lower risk) – menej rizikový  : 

• druhy odkázané na ochranné opatrenia

• druhy na hranici VU

• najmenej ohrozené taxómy

• DD(Data deficient)- údajovo nedostatočný

• NE(not evaluated) - jeho stav nebol analyzovaný podľa   
nových kritérií



Regionálne zoznamy

• MS(missing)- druh ktorý nebol zistený za posledných 15 rokov

• V -Ohrozený no v súčastnosti pomerne častý

• R- Vzácny nepôvodný druh

• Ed- Endemický druh (len na určitom územií)

• P - Problematický druh

• S - Synantropný druh (poznačený ľudskou činnosťou)

• A- Atraktívny druh



Kritéria zaradenia jednotlivých kategórií

• Veľkosť súčasného areálu

• Veľkosť súčasnej populácie

• Rýchlosť poklesu počtu jedincov

• Súvislosť osídlenia areálu

• Počet žijúcich dospelých jedincov

• Pravdepodobnosť vyhynutia



Orol Skalný

• zákonom prísne chránený

• Hlavné príčiny Ohrozenia: 

1. Strata hniezdisk

2. Zmenšovanie loveckých 
revírov

3. Znečistenie prostredia

4. Prenasledovanie orla 
skalného človekom

5. Elektrické vedenie



Orol Skalný

• Počty kusov:

• Nemecko - 50 párov v 
alpskej časti

• Rakúsko - 260 až 360 
párov

• Slovensko - 20-25 párov v 
Tatrách

• Česko - 4 jedince zo 
Slovenska boli v lete 2006 
umelo zahniezdené na 
Morave



Orol Skalný



Vlk dravý
• na Slovensku sa v súčasnosti 

odhaduje počet vlkov asi na 300-
400 kusov

• jeho areál výskytu sa neustále 
znižuje v dôsledku 
prenasledovania človekom a 
antropopresie na krajinu

• na našom území bol začiatkom 
20.storočia takmer vyhubený

• intenzívnym lovom vrátane 
otrávenia strychnínom a lapaním 
do želiez

• od roku 1975 -u nás po prvý krát v 
histórii poskytnutá ochrana -> 
vďaka tomu sa vlk znova enormne 
rozšíril



Vlk dravý



Rys ostrovid

• v biocenózach plní 
významnú ekologickú 
funkciu

• jeho lov dnes ubúdajúcich 
svišťov a kamzíkov vyvoláva 
čiastočné obavy

• v minulosti sa bežne
vyskytoval v našich lesoch

• nadmerný lov a výrub lesov
spôsobili jeho úbytok

• v celoeurópskom meradle
sa pokladá za ohrozený
druh.



Rys ostrovid



Medveď hnedý

• na Slovensku celoročne chránený 
druh

• k lovu je potrebné udelenie 
výnimky Ministerstva životného 
prostredia

• Ohrozuje ho iba človek :

-lovom

-ničením prírodného prostredia

-urbanizáciou 

-zúrodňovaním lesných plôch

-> v minulosti takmer vyhynutie 
druhu na Slovensku

• na Slovensku sa odhaduje počet 
medveďov na 700 - 850 jedincov



Medveď hnedý



Salamandra škvrnitá

• patrí k užitočným druhom, a 
preto je chránená

• extrémne citlivá na zmeny 
ekosystému 

• jej zdravotný stav na 
určitom mieste často 
odzrkadľuje aj celkový stav 
prostredia v ktorom žije

• množstvo salamandier končí 
pod kolesami bezohľadných 
vodičov



Salamandra škvrnitá
• Rozšírenie



Salamandra škvrnitá



Svišť vrchovský tatranský

• v našej faune reliktným 
druhom 

• tvorí izolovanú lokálnu 
populáciu 

• vysokotatranská populácia 
sa pokladá za osobitný 
poddruh označený ako svišť 
vrchovský tatranský

• patrí medzi ohrozené a 
zákonom chránené zvieratá



Svišť vrchovský

• prirodzenými nepriateľmi sú 
orly, ale aj rys a líška

• v minulosti zredukovali 
počet pytliaci, lebo človek 
bol odnepamäti opantaný 
predsudkami o zázračných 
účinkoch svištej masti

• negatívne ho ovplyvnila 
pastva dobytka a dnes 
predovšetkým turistika



Vydra riečna

• Druh, ktorý bol vďaka 
intenzívnemu lovu pre 
kožušinu a znečisteniu 
takmer vyhubený.

• Negatívne jeho počet 
ovplyvnilo regulovanie 
brehov vodných tokov.

• Podľa odhadov dnes na 
Slovensku žije len asi 150 
kusov vydier riečnych.



Vydra riečna



Sova lesná

• Stály vták. Žije v miešaných i 
listnatých lesoch, najmä v 
okrajových zónach od nížin 
až do vyšších polôh.

• Vyskytuje sa pravidelne po 
celom území v listnatých 
lesoch až do výšky 1100 m.

• Vzácnejšie sa objavuje i v 
okolí ľudských sídel.

• Pre užitočnosť je chránená 

celý rok.



Sova lesná

• Rozšírenie



Kamzík vrchovský

• chránený vymierajúci druh

• možno ho zachrániť iba 
dôsledným usmernením 
turistického ruchu a 
ochranou jeho životného 
prostredia.

• Početnosť: okolo 708 
jedincov v roku 1994 na 
Slovensku

• Ochrana a ohrozenie: 
ohrozené sú len niektoré 
poddruhy



Kamzík vrchovský



Bocian biely
• patrí do kategórie veľmi 

ohrozených živočíchov a jeho 
spoločenská hodnota je 1800 eur

• Výskyt na Slovensku: 2700 kusov

• Zánik hniezd zapríčiňuje:

-odstraňovanie mimolesnej zelene, 
vznik veľkých lánov 
poľnohospodárskej pôdy a jej 
nadmerná chemizácia

-pokles spodnej vody a zánik mokradí

-zánik verejnej zelene

-doprava

-nebezpečenstvo predátorov (líšky, 
kuny, mačky, túlavé psy)



Bocian biely



Pokrok v ochrane druhov 
živočíchov na Slovensku

V roku 1999 došlo k výraznému prelomu v druhovej ochrane 
živočíchov, vo väzbe na nadobudnutie účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 
93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o 

spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených 
živočíchov a drevín. Počet štátom chránených taxónov živočíchov 
tak z pôvodných 384 taxónov vzrástol na 749 taxónov na úrovni 

druhu a poddruhu a 16 rodov. 

Druhová ochrana je zabezpečovaná aj v zmysle iných právnych 
noriem SR dotýkajúcich sa ochrany prírodných zložiek a 

ratifikovaných medzinárodných dohovorov (CITES, Bonn, Bern, 
Ramsar).
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