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Národný zoznam ÚEV schválený vládou SR bol k dátumu vstupu SR do EÚ predlože-
ný na prerokovanie Európskej komisii. Komisia tento zoznam posúdi a rozhodne, kto-
ré z navrhovaných lokalít budú do sústavy NATURA 2000 zaradené. Následne potom
tieto územia SR v priebehu šiestich rokov vyhlási za územia ochrany druhov a bioto-
pov. Na vyhlásených ÚEV bude následne potrebné vykonávať pravidelnú a riadenú
starostlivosť so zreteľom na výskyt konkrétnych druhov živočíchov, rastlín a biotopov
v úzkej spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov.

Už v priebehu pomerne dlhého procesu vyhlasovania ÚEV je potrebné zabezpečiť ich
ochranu. Preto sa na navrhované ÚEV sústavy NATURA 2000 pozerá ako na územia
vyhlásené a platí v nich predbežná ochrana podľa navrhovaného stupňa ochrany. 
NATURA 2000 nie je sústavou prísnych rezervácií, kde budú všetky činnosti zakáza-
né. Na týchto lokalitách budú obmedzované aktivity, ktoré môžu mať negatívny vplyv
na stav populácie chráneného druhu alebo stav biotopu. V určitých prípadoch bude
potrebné hospodárenie upraviť tak, aby vyhovovalo cieľu ochrany.
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11. ÚEV DUKLA - krajina nad obcou Vápeník, sedmokvietok európsky /Trientalis europaea/, Dukelský pamätník nad obcou Vyšný Komárnik, mliečnik Sojákov /Tithymalus sojakii/ a lišaj lipkavcový /Celeria galii/. 12. ÚEV KRIVOŠTIANKA - komplex ÚEV z NPR Humenský Sokol, ľalia zlatohlavá /Lilium martagon/, vápencový masív, skopólia kranská /Scopolia
carniolica/, salamandra škvrnitá /Salamandra salamandra/ a jaskyňa PP Malá medvedia diera.  13. ÚEV KAMENNÁ - biotop ÚEV pred  Medzilaborcami, zubovník šupinatý /Lathraea squamaria/, skala na Kamennej, šiškovec šupinatý /Strobilomyces strobilaceus/ a perlovec prostredný /Arginnis adippe/.  14. ÚEV IĽOVNICA - biotop ÚEV nad obcou Adidovce,
mláďa myšiarky ušatej /Asio otus/, prilbica moldavská /Aconitum moldavicum/, hnojník strakatý /Coprinus picaceus/ a scila Kladného /Scilla kladnii/.  15. ÚEV DANOVÁ - biotop ÚEV nad obcou Vydraň, jasoň chochlačkový /Parnassius mnemosyne/, prilbovka dlholistá /Cephalanthera longifolia/, plavúň obyčajný /Lycopodium clavatum/ a slizniak karpatský
/Bielzia coerulans/.  16. ÚEV PLIŠKOV VRCH - lokalita s pokrutom jesenným nad obcou Osadné, slepúch lámavý /Anguis fragilis/, pokrut jesenný /Spiranthes spiralis/, potok v doline Ruské s myrikovkou nemeckou /Myricaria germanica/, modlivka zelená pri párení /Mantis religiosa/ a dolina Ruské - biotop ÚEV Pliškov vrch.  17. ÚEV HUBKOVÁ - biotop ÚEV
nad lúkou Mihaliková /320 m n. m./ pri Humennom, vretenica obyčajná /Vipera berus/, šafran karpatský /Crocus heuffelianus/, interiér lesa na lokalite Na Kaštieli - Mohyly /340 m n. m./, muchotrávka červená /Amanita muscaria/ a jeden z rybníkov v doline Hubková.  18. ÚEV BESKYD - biotop ÚEV nad obcou Vyšná Jablonka, vstavačovec Fuchsov /Dactylorhiza
Fuchsii/, prameň potoka pod hranicou s Poľskom, pošvovec stromový /Volvariella bombycina/, orešnica perlavá /Nucifraga caryocatactes/ a breza tmavá /Betula obscura/.  19. ÚEV TOK UDAVY S PRÍTOKOM IĽOVNICE - sútok  tokov nad obcou Adidovce a mihuľa potiská /Eudontomyzon danfordi/.  20. ÚEV HUMENSKÝ SOKOL - komplex NPR Humenský
Sokol od obce Jasenov, náučný chodník v NPR Humenský Sokol, poniklec veľkokvetý /Pulsatilla grandis/, výr skalný /Bubo bubo/ a letný aspekt vo vrcholovej časti NPR.  21. POTOK SVETLICA - biotop ÚEV s myrikovkou nemeckou nad obcou Svetlice, myrikovka nemecká - detail /Myricaria germanica/ a starý  vodný stupeň.  
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