
ZOZNAM DRUHOV ŽIVOČÍCHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH BONNSKÉHO DOHOVORU

Č a s �   A

Príloha I Bonnského dohovoru

MAMMALIA  (C ICAVCE)

CHIROPTERA

Molossidae 

Tadarida brasiliensis tadarida guánová

PRIMATES

Pongidae 

Gorilla gorilla beringei gorila obyčajná horská 

CETACEA

Balaenopteridae 

Balaenoptera musculus vráskavec ozrutný

Megaptera novaeangliae vráskavec dlhoplutvý 

Balaenidae

Balaena mysticetus ve¾ryba grónska

Eubalaena glacialis1) ve¾ryba biskajská  

Eubalaena australis1) ve¾ryba južná

CARNIVORA

Felidae

Panthera uncia leopard snežný

Mustelidae

Lutra provocax vydra južná

 Lutra felina vydra pobrežná

PINNIPEDIA

Phocidae 

Monachus monachus* tuleň mníší

PERISSODACTYLA

Equidae 

Equus grevyi zebra Grevyho

Príloha č. 5 

k vyhláške č.  93/1999 Z. z. 

1) Pôvodne uvedené ako Eubalena glacialis (s. l.). 
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ARTIODACTYLA

Camelidae 

Vicugna vicugna* vikuňa  malá

(s výnimkou peruánskej populácie)2)

Cervidae 

Cervus elaphus barbarus jeleň lesný berberský

Hippocamelus bisulcus jeleník čílsky

Bovidae 

Bos sauveli tur kuprej

Bos grunniens jak divý

Addax nasomaculatus adax núbijský

Gazella cuvieri gazela edmi

Gazella dama gazela dama

Gazella dorcas gazela dorkas

(len populácie v severozápadnej Afrike)

Gazella leptoceros gazela piesková

Oryx dammah* dlhorožec šab¾orohý (priamorožec)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus humboldti tučniak jednopásový

PROCELLARIFORMES 

Diomedeidae 

Diomedea albatrus albatros bielochrbtý 

Diomedea amstardimensis

Procellariidae 

Pterodroma cahow tajfúnik kahu

Pterodroma phaeopygia tajfúnik tmavochrbtý

PELECANIFORMES

Pelecanidae 

Pelecanus crispus* pelikán kučeravý

Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový 

(len palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae 

Egretta eulophotes volavka žltozobá

Ciconiidae 

Ciconia boyciana bocian čiernozobý

Threskiornithidae 

Geronticus eremita* ibis skalný

2) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna*  (okrem peruánskej populácie).
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Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

ANSERIFORMES

Anatidae 

Chloephaga rubidiceps* kazarka červenohlavá

Oxyura leucocephala* potápnica bielohlavá

Anser erythropus hus malá

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca chochlačka bielooká

Polysticta stelleri

FALCONIFORMES

Accipitridae 

Haliaeetus albicilla* orliak morský

Haliaeetus pelagicus* orliak bielokrídly

Aquila clanga orol hrubozobý

Aquila heliaca orol krá¾ovský

Falconidae

Falco naumanni sokol bielopazúravý

GRUIFORMES

Gruidae 

Grus japonensis* žeriav čierno-biely

Grus leucogeranus* žeriav biely

Grus nigricollis* žeriav čiernokrký

Otididae 

Chlamydotis undulata* drop hrivnatý 

(len populácie v severozápadnej Afrike)

Otis tarda* drop fúzatý

(stredoeurópske populácie)

Rallidae

Sarothrura ayresi*

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Chettusia gregaria cíbik stepný

Scolopacidae 

Numenius borealis* hvizdák krátkozobý

Numenius tenuirostris*   hvizdák tenkozobý

Laridae

Larus atlanticus

Larus audouinii* čajka ostrovná
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Larus leucophthalmus* čajka bielooká

Larus relictus čajka reliktná 

Larus saundersi čajka krátkozobá

Alcidae 

Synthliboramphus wumizusume alka chochlatá

PASSERIFORMES

Parulidae 

Dendroica kirtlandii horárik Kirtlandov

Fringillidae 

Serinus syriacus kanárik cédrový

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá

Sylviidae

Acrocephalus paludicola*   trsteniarik vodný

REPTIL IA  (PLAZY )

TESTUDINATA

Cheloniidae 

Chelonia mydas* kareta obrovská

Caretta caretta* kareta obyčajná

Eretmochelys imbricata* kareta pravá

Lepidochelys kempii* kareta Kempova

Lepidochelys olivacea* kareta olivová

Dermochelyidae 
Dermochelys coriacea* kožatka ve¾ká

Pelomedusidae 
Podocnemis expansa* tereka arrau 

(len populácie hornej Amazonky)

CROCODYLIA

Gavialidae 

Gavialis gangeticus gaviál indický

PISCES (RYBY)

SILURIFORMES

Schilbeidae 

Pangasianodon gigas

Vysvetlivky:

1. S�ahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované
a) menom druhu alebo poddruhu,
b) ako všetky s�ahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
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2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
3. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom   zmysle.
4. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo

vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti B.
5. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy vo¾ne žijúce na Slovensku.
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Č a s �   B

Príloha II Bonnského dohovoru

MAMMALIA  (C ICAVCE)

CHIROPTERA 

Rhinolophidae 

Rhinolophidae spp. podkovárovité

(len európske populácie)

Vespertilionidae 

Vespertilionidae spp. netopierovité

(len európske populácie)

Molossidae

Tadarida teniotis tadarida buldogovitá

CETACEA

Platanistidae 

Platanista gangetica delfínovec ganžský

Pontoporiidae 

Pontoporia blainvillei delfínovec laplatský

Iniidae

Inia geoffrensis delfínovec inia

Monodontidae 

Delphinapterus leucas bieluha morská

Monodon monoceros narval jednorohý

Phocoenidae 

Phocoena dioptrica sviňucha južná

Phocoena phocoena sviňucha obyčajná

(populácie v Severnom a Baltskom mori, 

severozápadnom Atlantickom oceáne a v Čiernom mori)

Phocoena spinipinnis sviňucha čierna

Neophocaena phocaenoides delfín bezplutvý

Phocoenoides dalli delfín bieloplutvý

Delphinidae 

Sousa chinesis delfín čínsky

Sousa teuszii delfín kamerunský

Sotalia fluviatilis delfín guayanský

Lagenorhynchus albirostris  delfín bielonosý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus australis delfín južný

Lagenorhynchus obscurus delfín tmavý

Grampus griseus delfín sivý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Tursiops truncatus delfín skákavý

(populácie v Severnom a Baltskom mori,

západnom Stredozemnom mori a Čiernom mori)
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Stenella attenuata delfín malajský

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella longirostris delfín dlhonosý

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella coeruleoalba delfín pásavý

(populácie v tropickom Tichom oceáne a západnom 

Stredozemnom mori)

Delphinus delphis delfín obyčajný

(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom

Stredozemnom mori, Čiernom mori a vo východnom

Tichom oceáne)

Orcaella brevirostris delfín tuponosý

Cephalorhynchus commersonii delfín Commersonov

(juhoamerické populácie)

Cephalorhynchus eutropia delfín čílsky

Cephalorhynchus heavisidii   delfín kapský

Orcinus orca kosatka dravá

(populácie vo východnom a severnom Atlantickom oceáne

a severnom Tichom oceáne)

Globicephala melas delfín gu¾atohlavý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)3)

Ziphiidae 

Berardius bairdii vorvaňovec ve¾ký

Hyperoodon ampullatus anarnak zobatý

PINNIPEDIA

Phocidae 

Phoca vitulina tuleň severský

(len populácie v Severnom a Waddenovom mori)

Halichoerus grypus tuleň kuže¾ozubý

(len populácie v Baltskom mori)

Monachus monachus* tuleň mníší

PROBOSCIDEA

Elephantidae 

Loxodonta africana slon africký

SIRENIA

Dugongidae 

Dugong dugon dugong obyčajný

3) Pôvodne uvedené ako Globicephala meleana.
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ARTIODACTYLA

Camelidae 

Vicugna vicugna*4) vikuňa malá

Bovidae 

Oryx dammah* dlhorožec šab¾orohý (priamorožec)

Gazella gazella antilopa horská

(len ázijské populácie)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Diomedea exulans albatros s�ahovavý

Diomedea epomophora albatros krá¾ovský

Diomedea irrorata albatros tenkozobý

Diomedea nigripes albatros čiernonohý

Diomedea immutabilis      albatros nemenlivý

Diomedea melanophris      albatros čiernobrvý

Diomedea bulleri albatros Bullerov

Diomedea cauta albatros bielohlavý

Diomedea chlororynchos albatros žltonosý

Diomedea chrysostoma albatros sivohlavý

Phoebetria fusca albatros tmavochrbtý

Phoebetria palpebrata albatros svetlochrbtý

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata potáplica štíhlozobá

Gavia arctica arctica potáplica severská európska

Gavia arctica suschkini potáplica stredná 

Gavia immer immer potáplica ve¾ká

(severozápadné európske populácie)

Gavia adamsii potáplica bledozobá

(západné palearktické populácie)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena potápka červenokrká

Podiceps auritus potápka ušatá

(západné palearktické populácie)

4) Pôvodne uvedené ako Lama vicugna.
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PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis kormorán

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae 

Pelecanus crispus* pelikán kučeravý

Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový

(západné palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris bučiak trs�ový

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus minutus minutus bučiačik močiarny

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus sturmii  bučiačik

Ardeola rufiventris

Ardeola idae

Egretta vinaceigula

Casmerodius albus albus volavka biela

(západné palearktické populácie)

Ardea purpurea purpurea   volavka purpurová

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Ciconiidae 

Mycteria ibis

Ciconia ciconia bocian biely

Ciconia episcopus microscelis bocian

Ciconia nigra bocian čierny

Threskiornithidae 

Plegadis falcinellus ibis hnedý

Geronticus eremita*

Threskiornis aethiopicus aethiopicus       ibis posvätný

Platalea leucorodia lyžičiar biely

Platalea alba lyžičiar

(okrem malgašskej populácie)

Phoenicopteridae 

Phoenicopteridae spp. plameniakovité

ANSERIFORMES

Anatidae 

Anatidae spp.* kačicovité

FALCONIFORMES

Cathartidae 

Cathartidae spp. kondorovité

© Forma, s.r.o.

Čiastka 41 Zbierka zákonov č. 93/1999 Strana 999



Pandionidae 

Pandion haliaetus kršiak rybožravý

Accipitridae 

Accipitridae spp.* jastrabovité

Falconidae 

Falconidae spp. sokolovité

GALLIFORMES

Phasianidae 

Coturnix coturnix coturnix prepelica po¾ná eurázijská

GRUIFORMES

Rallidae

Porzana porzana chriašte¾ bodkovaný

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Porzana parva parva chriašte¾ malý

Porzana pusilla intermedia    chriašte¾ najmenší

Sarothrura ayresi* chriašte¾ zrkadlokrídly

Crex crex chriašte¾ po¾ný

Fulica atra atra lyska čierna

(populácie Stredozemného a Čierneho mora)

Aenigmatolimnas marginalis

Sarothura boemi

Gruidae 

Grus spp.* žeriavy

Anthropoides virgo žeriavec stepný

Otididae 

Chlamydotis undulata* drop hrivnatý 

(len ázijské populácie)

Otis tarda drop fúzatý

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae 

Recurvirostridae spp. šabliarkovité

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae 

Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

Glareolidae 

Glareola pratincola prieložník stepný

Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly

Phalaropodidae 

Phalaropodidae spp. lyskonohovité

Charadriidae 

Charadriidae spp. kulíkovité
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Scolopacidae 

Scolopacidae spp.* slukovité

Laridae 

Larus hemprichii čajka

Larus leucophthalmus* čajka bielooká

Larus ichthyaetus čajka

(západné eurázijské a africké populácie)

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus genei čajka

Larus audouinii* čajka ostrovná

Larus armenicus čajka

Sternidae

Sterna albifrons rybár bieločelý

Sterna balaenarum rybár

Sterna bengalensis rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna bergii rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna caspia rybár ve¾kozobý

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna dougalii rybár štíhlozobý 

(atlantické populácie)

Sterna hirundo hirundo rybár riečny európsky

(populácie hniezdiace v západnej palearktickej oblasti)

Sterna maxima albidorsalis  rybár

Sterna nilotica nilotica rybár

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna paradisaea rybár dlhochvostý

(atlantické populácie)

Sterna repressa rybár

Sterna sandvicensis sandvicensis rybár sivý európsky

Sterna saundersi rybár

Chlidonias niger niger rybár čierny

Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

(západné eurázijské a africké populácie)

CORACIIFORMES

Meropidae 
Merops apiaster včelárik zlatý

Coracidae 

Coracias garrulus krak¾a belasá

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Amazona tucumana amazoňan nádherný
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PASSERIFORMES

Hirundidae

Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá

Muscicapidae 

Muscicapidae (s.l.) spp. muchárikovité

Sylvidae

Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTIL IA  (PLAZY )

TESTUDINATA

Cheloniidae 

Cheloniidae spp.* karetovité

Dermochelyidae 

Dermochelyidae spp.* kožatkové 

Pelomedusidae 

Podocnemis expansa* tereka ve¾ká

CROCODYLIA

Crocodylidae 

Crocodylus porosus krokodíl morský

PISCES (RYBY)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae 

Acipenser fulvescens jeseter

INSECTA (HMYZ)

LEPIDOPTERA

Danaidae 

Danaus plexippus

Vysvetlivky:

1. S�ahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované
a) menom druhu alebo poddruhu,
b) ako všetky s�ahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.
Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, sa  myslí, že všetky s�ahovavé
druhy v rámci tohto taxónu by mali významný prospech z medzinárodnej spolupráce zakotvenej v dohode
(články 4 a 5 Bonnského dohovoru).

2. Skratka „spp.“ za menom če¾ade alebo rodu sa používa na označenie všetkých s�ahovavých druhov v rámci tej
če¾ade alebo toho rodu.

3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.
4. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.
5. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo

vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti A.
6. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy vo¾ne žijúce na Slovensku.
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