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Príloha 3  Zoznam skratiek, literatúry, kódy tlakov a ohrození 
 

 

Použité skratky 

EU= Európska únia 

 

PAF= Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EU programové 

obdobie 2014-2020 

 

CHVÚ=chránené vtáčie územia, vymedzené podľa EU smernice o ochrane vtáctva 

ÚEV=územia európskeho významu, vymedzené podľa EU smernice o biotopoch  

SKUEV=kód pre označenie jednotlivých ÚEV v Slovenskej republike v rámci EU databázy  

Natura 2000 = európska sústava chránených území pozostávajúca z CHVÚ  a ÚEV 

 

EARDF=Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

PRV=Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 

EFF=Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

ERDF=Európsky fond regionálneho rozvoja 

OPŽP=Operačný program životné prostredie 2007-2013 

LIFE=Finančný nástroj EU pre životné prostredie 

IROP=Integrovaný regionálny operačný program 

PL-SK=Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2014-2020 

SK-AT=Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 

SK-HU=Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 

SK-CZ=Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 

TC=tematický cieľ 

IP=invetičná priorita 

PO=prioritná os 

MAS=miestna akčná skupina 

VÚC-= Vyšší územný celok 

 

MŽP SR=Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MPRV SR=Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MDVRR SR=Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MŠVVŠ SR= Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MPSRVR SR=Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ÚV SR=Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

IAS= invázne nepôvodné druhy (rastlín a živočíchov) 

 

Použité literárne zdroje 

Ridzoň J., Slabeyová K., Demko M., Chavko J., Maderič B. & Karaska D. 2010: Vyhodnotenie 

trendov početnosti vtáctva na Slovensku v rokoch 2006-2009 v súvislosti s opatreniami osi 2 

PRV SR 2007. Údaje o biodiverzite vtáčích druhov na územiach zahrnutých do opatrení osi 2 

PRV SR 2007. – SOS/BirdLife Slovensko, 24 pp. 
 

Gojdičová a kol., 2002: Zoznam nepôvodných inváznych, expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska  
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Kódy tlakov a ohrození (k tabuľkám na str. 58-69 vlastného materiálu – PAF) 
Kód Ohrozenie Kód Ohrozenie 

000 Žiadne 601 golfové ihriská 

100 Obrábanie pôdy 602 lyžiarske areály 

101 zmena spôsobu obhospodarovania 603 štadióny 

102 kosenie / výrub 604 okružné a závodné dráhy 

110 Používanie pesticídov 605 jazdecké areály 

120 Hnojenie 606 zábavné parky 

130 Zavlažovanie 607 športové ihriská 

140 Pasenie 608 kempingy a autokempingy 

141 opustenie, nevyužívanie pastvín 609 iné športové a rekreačné zariadenia 

150 Reštrukturalizácia držby poľnohospodárskej pôdy 610 Náučné a informačné centrá 

151 odstraňovanie medzí a výrub drevín 620 
Športové a rekreačné aktivity vykonávané 

vo voľnej prírode 

160 Lesné hospodárstvo  621 vodné športy 

161 zalesňovanie 622 pešia turistika, jazda na koni a bicyklovanie 

162 umelé zalesňovanie 623 jazda na terénnych autách a motocykloch 

163 opakované zalesňovanie, dopĺňanie kultúr 624 horolezectvo, skalolezectvo, jaskyniarstvo 

164 odlesňovanie 625 
bezmotorové lietanie, rogalové lietanie, 

paragliding, lietanie na teplovzdušných balónoch 

165 odstraňovanie podrastu 626 
lyžovanie, lyžovanie mimo lyžiarskych areálov a 

skialpinizmus 

166 odstraňovanie suchých a odumierajúcich stromov 629 iné športové a rekreačné aktivity v voľnej prírode 

167 využitie, vyťaženie bez opätovného zalesnenia 690 
Iné športové a rekreačné aktivity, vyššie 

nezahrnuté 

170 Chov zvierat 700 Znečisťovanie 

171 pasenie hospodárskych zvierat 701 znečisťovanie vody 

180 Vypaľovanie 702 znečisťovanie ovzdušia 

190 
Poľnohospodárske a lesnícke činnosti, vyššie 

nezahrnuté 
703 znečisťovanie pôdy 

200 Rybochovné zariadenia 709 iné formy, alebo kombinované znečisťovanie 

210 Rybolov (Industriálny) 710 Nadmerný hluk a vibrácie 

220 športový rybolov 720 Zošlapávanie, nadmerné využívanie 

230 Poľovanie 730 Vojenský výcvik 

240 Odchyt / Premiestňovanie živočíchov , všeobecne 740 Vandalizmus 

241 odchyt (hmyzu, plazov, obojživelníkov...) 790 Iné znečisťovanie alebo ľudské vplyvy / aktivity 

242 vyberanie z hniezd (dravé vtáky) 800 Skládky, rekultivačné zásahy, meliorácie 

243 chytanie do pascí, používanie jedov, pytliactvo 801 vytváranie poldrov (polderizácia) 

244 iné formy odchytu zvierat 802 vysušovanie mokradí 

250 Zber / Premiestňovanie rastlín, všeobecne 803 
zanášanie a vypĺňanie priekop, kanálov, hrádzí, 

rybníkov, jazier, nádrží, mokradí, alebo jám 

251 zber bylín, liečivých rastlín a lesných plodov 810 Odvodňovanie 

290 

Poľovnícke, rybárske aktivity, alebo iné spôsoby 

odchytávania živočíchov a zberu rastlín, vyššie 

nezahrnuté 

811 zásahy do vodnej vegetácie a brehových porastov 

300 Ťažba piesku a kameňa 820 Odstraňovanie sedimentov a ťažba surovín 

301 

lomy, povrchová ťažba a úprava kameňa (nerudné 

a stavebné suroviny: vápence, dolomity, čadiče, 

magnezit, žiaruvzdorné íly a ílovce, kremenné 

suroviny, perlit..) 

830 Vodovody, kanalizácia, ČOV 

302 
povrchová ťažba štrkopieskov, pieskov 

a tehliarskych surovín  
840 Záplavy 

310 Tažba rašeliny a vybraných energetických surovín 850 Zmena vodného režimu, všeobecne 

311 ťažba rašeliny do 1 ha ťažobného miesta 852 zásahy do vodných tokov (kanále, prepichy,..) 

312 
ťažba rašeliny nad 1 ha ťažobného miesta a ťažba 

s použitím mechanizmov 
853 manipulácia s hladinou podzemnej vody 

320 Bane 860 Vysypávanie, ukladanie vybagrovaných nánosov 

330 Ťažba a úprava kamennej soli 870 Priehrady, hrádze, násypy, barierové prvky, 
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všeobecne 

390 

Banské, ťažobné aktivity a činnosti, vyššie 

neuvedené (ťažba a úprava uhlia a lignitu, ťažba 

a úprava rúd (antimón, meď, olovo, železná ruda, 

zinok...) 

871 technická úprava brehov (ohrádzovanie) 

400 Urbanizované oblasti, ľudské sídla 890 
Iné antropogénne podmienené zmeny vodného 

režimu územia 

401 súvislé osídlenie 900 Erózia 

402 nesúvislé osídlenie 910 Akumulácia sedimentov 

403 rozptýlené osídlenie (lazy) 920 Vysychanie 

409 iné typy osídlenia 940 Prírodné katastrofy 

410 Priemyselné alebo obchodné zóny 941 zaplavovanie 

411 továrne 942 snehové a iné lavíny 

412 priemyselné sklady 943 pokles terénu, zosuvy pôdy 

419 iné priemyselné / obchodné zóny 944 víchrica, veterná smršť 

420 Nakladanie s odpadom 948 požiar (prírodný) 

421 nakladanie s komunálnym odpadom 949 iné prírodné katastrofy 

422 nakladanie s priemyselným odpadom 950 Prírodné zmeny ekosystémov 

423 nakladanie s inertným odpadom  951 hromadenie organického materiálu 

424 iné spôsoby nakladania s odpadom 952 eutrofizácia 

430 Poľnohospodárske objekty a zariadenia 953 okysľovanie 

440 Skladovanie materiálov 954 invázia druhov 

490 
Iné sídelné, priemyselné a podobné aktivity, 

vyššie nezahrnuté 
960 Medzidruhové vzťahy živočíchov 

500 Dopravné siete 961 konkurencia (príklad: čajka/ rybár obyčajný) 

501 chodníky, trate, cyklotrasy 962 parazitizmus 

502 cesty a diaľnice 963 prenos chorôb 

503 železničné trate 964 
kríženie s nepôvodnými druhmi – ohrozenie 

genofondu 

504 
prístavy vrátane prístavných zariadení pre 

vnútrozemskú vodnú dopravu a plavbu lodí 
965 predácia 

505 letiská a zariadenia leteckej dopravy 966 antagonizmus vyplývajúci z introdukcie druhov 

506 poľné letiská, vrtuľníkové letisko 967 
antagonistický vzťah s domestikovanými druhmi 

živočíchov 

507 mosty, viadukty 969 
ostatné formy, alebo medzidruhové formy 

kompetitívnosti medzi živočíchmi+B162 

508 tunely 970 Medzidruhové vzťahy rastlín 

509 iné dopravné siete 971 konkurencia 

510 Prenos elektrickej energie 972 parazitizmus 

511 rozvody elektrickej energie 973 prenos chorôb 

512 
potrubia na prepravu ropy, chemikálií, plynu, pary 

alebo teplej a studenej vody 
974 genetické znečistenie 

513 Iné spôsoby prenosu energie 975 nedostatok opeľovačov 

520 Lodná doprava 976 poškodzovanie zverou 

530 Zlepšený prístup k územiu 979 
iné formy alebo kombinácia vyššie uvedených 

medzidruhových vzťahov 

590 

Iné formy dopravy a komunikácie vrátane 

rozhlasových a televíznych zariadení a zariadení 

na prenos informácií elektromagnetickými vlnami 

990 Iné prírodné procesy 

600 Športové a rekreačné zariadenia   
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Kódy tlakov a ohrození (k tabuľkám na str. 69-82 vlastného materiálu – PAF) 

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 intenzívne 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, nedostatočné 

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 / intenzifikácia 

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 zavlažovanie 

A10 zmena štruktúry poľnohospodárskej 

pôdy 

A10.01 odstránenie živých plotov, krovín a 

mladiny 

A10.02 odstránenie kamenných stien a 

násypov 

A11 poľnohospodárske 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 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 nešpecifikované 

vyššie 

C02 ťažba ropy, alebo plynu 

C02.01 prieskumné vrty 

C02.02 výrobné vrty 

C02.05 vrtná loď 

C03 využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie 

C03.01 výroba geotermálnej energie 

C03.02 výroba solárnej energie 

C03.03 výroba veternej energie 

C03.04 prílivová 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 

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 podzemné 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 
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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 urbanizácia, sídla a rozvoj 

E01 urbanizované 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 znečisťujúcich 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 

nešpecifikovaný 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 

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 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 

G02.10 iné športové / 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 

porušovanie morského dna 

G05.04 vandalizmus 

G05.05 intenzívne upratovanie verejných 

pláží / čistenie pláží 

G05.06 odstraňovanie stromov lemujúcich 

cesty z bezpečnostných dôvodov 



6 

 

G05.07 chýbanie nesprávne nastavených 

opatrení ochrany prírody 

G05.08 zatvorenie jaskýň 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 

priemyselnými podnikmi 

H01.02 znečistenie povrchových vôd 

zvýšeným 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 

infraštruktúrou, ktorá nie je napojená 

na kanalizáciu 

H01.07 rozptýlené znečistenie povrchových 

vôd spôsobené opustenými 

priemyselnými lokalitami 

H01.08 rozptýlené znečistenie povrchových 

vôd spôsobené komunálnym 

odpadom a odpadovými vodami 

H01.09 rozptýlené znečistenie povrchových 

vôd spôsobené inými vplyvmi 

H02 znečistenie podzemných vôd (bodové 

a rozptýlené zdroje) 

H02.01 znečistenie podzemných vôd 

spôsobené únikmi z 

kontaminovaných lokalít 

H02.02 znečistenie podzemných vôd 

spôsobené únikmi zo skládky 

H02.03 znečistenie podzemných vôd 

súvisiace s infraštruktúrou ropného 

priemyslu 

H02.04 znečistenie podzemných vôd 

spôsobené únikom vody z baníctva 

H02.06 rozptýlené znečistenie podzemných 

vôd spôsobené poľnohospodárstvom 

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 

uskladnených v mori 

H03.02.01 nesyntetická zložka znečistenia 

H03.02.02 syntetická zložka znečistenia 

H03.02.03 rádioaktívne znečistenie 

H03.02.04 vplyv iných látok (napr. kvapalných, 

plynných) 

H03.03 morské makro-znečistenie (napr. 

plastové tašky) 

H04 znečistenie ovzdušia 

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 bodový zdroj, alebo nepravidelná 

hluková 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 zmeny v 

hydrologických podmienkach 

J02.01 zazemňovanie, rekultivácie a 

vysušovanie, 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 pobrežné 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 

vnútrozemských vodných systémoch 
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J02.14 zmenená kvalita vody spôsobená 

antropogénnymi zmenami salinity 

J02.15 iné zmeny hydraulických podmienok 

spôsobené človekom 

J03 iné zmeny ekosystému 

J03.02.01 znižovanie možnosti migrácie / 

migračné 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 abiotické procesy 

(okrem katastrof) 

K01 abiotické (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 (prirodzená) 

K03 medzidruhové vzťahy (fauna) 

K03.01 súťaživosť (fauna) 

K03.02 parazitizmus (fauna) 

K03.03 začiatok choroby (mikrobiálne 

patogénne látky) 

K03.04 predátorstvo 

K03.05 antagonizmus podnietený rozvojom 

druhov 

K03.06 antagonizmus s domácimi zvieratami 

K03.07 iné formy medzidruhovej súťaživosti 

K04 medzidruhové vzťahy (flóra) 

K04.01 súťaživosť (flóra) 

K04.02 parazitizmus (flóra) 

K04.03 začiatok choroby (mikrobiálne 

patogénne látky) 

K04.05 škody spôsobené hlodavcami 

(vrátane poľovnej zveri) 

K06 iné formy alebo kombinácie foriem 

medzidruhovej 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 zmeny 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 členského 

štátu
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