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Kapitola 7:  

Krajina hornej Ondavy 

7.1. Zaradenie územia podľa environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky 

Environmentálna regionalizácia Slovenska predstavuje prierezový zdroj informácií o stave 
životného prostredia jednotlivých regiónov. Stav životného prostredia Slovenska je 
diferencovaný. Tieto vykazujú rôzny stav zaťaženia jednotlivých zložiek životného prostredia 
a v rôznej miere sa v nich uplatňujú rizikové faktory. Tieto vplyvy, záťaže, či riziká majú 
popri rozmanitosti a rôznorodosti prírodných pomerov predovšetkým antropogénny charakter.  

Mapka č 8: Environmentálna kvalita SR – výrez. 

Zaradenie projektového územia do jednotlivých 
kvalitatívnych kritérií environmentálnej regionalizácie 
sa uskutočnilo v zmysle metodiky Environmentálnej 
regionalizácie Slovenskej republiky vydanej 
Ministerstvom životného prostredia SR v spolupráci 
s SAŽP v roku 2008. Podľa toho projektové územie sa 
zaraďuje medzi regióny 1. environmentálnej kvality, 
región 18 Ondavský, teda územie s najvyšším 
koeficientom a prienikom kvality jednotlivých zložiek 
životného prostredia. Podobne aj z hľadiska 
odstupňovania v 5 st. škále environmentálnej kvality, 
keď tento generel vznikol priestorovou syntézou 
analytických máp a údajov vybraných 
environmentálnych charakteristík, projektové územie 
sa skladá dominantne z prostredia vysokej kvality.  

 

Mapka č 9:. Environmentálna regionalizácia SR, 2008, upravené vydanie 2011. 
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Z uvedeného ale aj vyplýva nižší stupeň (hodnotené v približovacej mierke v prostredí GIS), 
kde niektoré lokality majú znížený 2 stupeň kvality – vyhovojúci. Sú to najmä plochy 
katastrov Šarišského Čierneho – Smilno, dolina Ondavy od Svidníka po Vyšný Orlík - 
Jurkova Voľa a oblasť obcí Kružlová, Kapišová, Ladomírová a Vagrinec. V celej oblasti sa 
nenachádzajú objekty, ktoré by lokálne zhoršili environmentálnu kvalitu územia. V ďalších 
častiach sa uvedené hodnotenie doloží detailmi popisu prírodného a krajinného prostredia, ale 
na druhej strane sa ukáže, že uvedené zaradenie je veľmi všeobecné a nepostihuje zmeny 
alebo negatívne dôsledky činnosti človeka v krajine.   

7.2. Geologická stavba územia a súvisiace abiotické pomery 

Geologická stavba 

Geologická stavba projektového územia a všetky súvislosti abiotického komplexu sú veľmi 
významnou zložkou hodnotenia zraniteľnosti územia. Hodnotenie geologických a abiotických 
faktorov prebiehalo z dostupných podkladov (Geofond, ŠGÚDŠ) a na základe konzultácií 
s kolegami, ako aj vlastnými zisteniami). V danom území bola spracovaná geologická mapa 
1:10 000 reambuláciou niektorých častí v roku 2011 (M. Kováčik et al). Mapový server 
základných geologických máp ŠGÚDŠ bol podkladom aj pre grafické vyjadrenie geologickej 
stavby aktuálnou geologickou mapou. V zásade možno konštatovať, že celé projektové 
územie má pomerne jednoznačne štruktúrovanú geologickú stavbu vonkajšieho karpatského 
flyšu veku paleogén – mladší eocén – starší oligocén. Flyšové súvrstvia tvoria najmä 
pahorkatiny a hrebeňovú časť (hranice s Poľskom a prameňa Ondavy) Ondavskej vrchoviny. 
Doliny, zníženiny a riečne údolie Ondavy  a jej prítokov je tvorené najmä aluviálnymi 
a deluviálnymi sedimentmi kvartéru.   

Kvartérne sedimenty, reprezentované fluviálnymi sedimentmi s piesčitými štrkami, hlinitými 
štrkami, hlinami a ílmi pleistocénneho až holocénneho veku budujú relatívne úzke nivné 
pruhy. Z nich najvýznamnejšie sú nivné sedimenty Ondavy v oblasti katastrov od Nižného 
Mirošova po Svidník a v toku Ladomírskeho potoka od Krajnej Poľany po Svidník, v doline 
Svidničianky od Svidničky po sútok s Ladomírskym potokom. V alúviu rieky Ondava 
prevažujú fluviálne nivné sedimenty (prevažne fluviálne pieskoštrky a piesčité hliny), na 
priľahlých svahoch delúvia hlín a zemín zvetralín základného horninového komplexu flyša. 
Na Ondavskej vrchovine prevažujú na menej sklonitostne exponovaných územiach svahové a 
podsvahové sedimenty (redeponované zeminy delúvia, prolúvia), sporadicky s obsahom sutín, 
pričom ich hrúbka často presahuje 2 m. 

Terciérne flyšové pásmo je budované magurskou tektonickou jednotkou karpatského fĺyšu – 
magurský príkrov (mimo pásma kvartérnych sedimetov). Magurská tektonická jednotka sa 
člení v projektovom území na dve hlavné litofaciálne jednotky – račiansku (spodný eocén až 
spodný oligocén) a bystrickú (spodný eocén až spodný oligocén). Račianska litofaciálna 
jednotka je zastúpená v dominantnej časti projektového územia. Najväčšiu plochu v rámci 
tejto litofaciálnej jednotky zaberá zlínske súvrstvie (inak aj malčické pieskovce) 
reprezentované jemnozrnnými a hrubozrnnými drobovými pieskovcami (stredný a vrchný 
eocén), glaukonitovými prieskovcami, zlepencami, drobami a arkózami. V západnej časti 
projektového územia je flyš zastúpený belovežským súvrstvím spodného eocénu. Tento súbor 
hornín je pestrejší. Základným komplexom sú súvrstvia červených a zelených ílovcov, 
tenkolavicovitých pieskovcov s hieroglyfmi. Je to drobnorytmické súvrstvie s hrúbkou viac 
ako 1500 m. Ílovce sú zväčša zelenej a nazelenalej farby. Zhruba plošne rovnaký výskyt v 
širšom okolí majú makovické pieskovce tvorené masívnymi jemnozrnnými a hrubozrnnými 
drobovými pieskovcami s hrúbkou celého súvrstvia 200 - 700 m. Ílovce v makovických 
pieskovcoch sú zastúpené veľmi podradne a tvoria max. 10 cm vložky medzi masívnymi 
pieskovcami. Zastúpené sú aj menilitové súvrstvia čokoládovohnedých tenkých ílovcov, 
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rohovcov a pelokarbonátov (vrchný eocén až spodný oligocén) lemovaných úzkymi pruhmi 
pestrého súvrstvia červených ílovcov, mangánových konkrécií a tenkolavicovitých 
pieskovcov (stredný a vrchný eocén). V menšej miere v okolí Šarišského Čierneho vystupujú 
aj súbory krosniaského súvrstvia v podobe vápnitých ílovcov a prachovcov drobno 
rytmického flyšu.  

Jednotlivé sekvencie flyšu sú rôzne odolné voči ich prirodzenému rozpadu a denudácii. Takto 
možno aj rozlíšiť v krajine rôznu, geologickou stavbou a petrologicko-litologickým zložením 
podmienenú, vertikálnu morfologickú stavbu. Okrem hlavného hrebeňa Ondavskej vrchoviny, 
kde dominujú lavicovité kremité pieskovce s glaukonitom, arkózy a zlepence vytvárajú 
horstvo, aj horizont mäkkého reliéfu tvoreného najmä ílovcami, bridlicami s jemnozrnnými 
pieskovcami tenkovrstvového flyšu. Východne od obce Mikulášová a v smere na Ciglu sa 
nachádza výrazný morfologický hrebeň, tvorený odolnými menilitovými súvrstviami 
s rohovcami a prekremenelými bridlicami, ktoré pre svoje vlastnosti dostali aj lokálne 
pomenovanie Kremienky.  

Mapka č. 10: Základná geologická mapa, extrahované z mierky 1:50 000. zdroj mapový server 
ŠGÚDŠ, Bratislava. 

 

 

Poznámka: uvedená geologická mapa v danom prevedení nemá veľkú vypovedaciu hodnotu, lebo bola 
prispôsobená tak, aby ju bolo možné umiestniť do textu RASHO. Pre lepšiu orientáciu je nevyhnutné použiť 
wwwgeology.sk/mapportal, http://mapserver.geology.sk/gm50js/  

Tektonika územia a seizmicita. 

Vzniknutý flyš od vrchnej kriedy po stredný eocén je deformovaný ilýrsko-pyrenejskými 
tektonickými pohybmi. Územie od obdobia vrchnej kriedy po stredný eocén bolo vynorenou 
zdrojovou oblasťou. Materiál z intenzívnej eróznej činnosti bol tokmi dodávaný do miest 
ukladania. Toto obdobie pre tektonický vývoj znamenalo obdukciu centrálnych západných 
Karpát. Mladšie tektonické pohyby sú časovo vymedzené stredným až vrchným eocénom. 

Flyšové sedimenty vonkajšieho flyšu sú tak intenzívne deformované, že sa nedá presne 
odlíšiť, ktoré deformácie boli vytvorené v tomto mladšom tektonickom období a ktoré v 
najmladšom paleogénnom období. Zreteľné je, že intenzita tektonických deformácií staršieho 
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paleogénu je podstatne väčšia, ako mladšieho paleogénu. Najmladší a posledný tektonický 
proces sa dial od spodného oligocénu až do dnešných čias. K najmladším tektonickým 
prejavom patria tektonické poruchové systémy smerov SV – JZ, resp. S – J. Vytvárajú 
významné rozhranie medzi jednotlivými blokmi, na nich dochádza k častým poklesom. 
Šariázne poruchy SZ – JV smeru majú charakter vertikálnych deformácií a sú zväčša kolmé 
na poruchové systémy SV – JZ smeru. Hlavné zlomové pásma majú severojužný 
a severoseverozápadno juhojuhovýchodný priebeh. 

Generálna tektonika projektového územia nie je významná. Celé územie je tektonicky delené 
na zlomy a posuny 1. a 2. rádu a prešmykmi medzi jednotlivými tektonickými 
a litofaciálnymi jednotkami. Oblasť Smilna v okrajovej časti projektového územia je 
tektonicky definované ako smilnianske tektonické okno. Tektonické poruchy sú v súčasnosti 
stabilizované a veľmi často doprevádzané aj vývermi mineralizovaných vôd (pramienky alebo 
plytko navŕtané zdroje mineralizovaných vôd).  

Tektonika územia je často prevádzaná geodynamickými javmi. Seizmotektonická mapa 
Slovenska (STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií, 1997) vykazuje pre 
projektové územie maximálne pozorovanú intenzitu 6o MSK-64. Žiadna zo zistených 
tektonických porúch (hlbinná tektonická línia alebo významná zlomová porucha) v súčasnosti 
nevykazuje pôvod seizmickej aktivity. 

Inžiniersko-geologické vlastnosti a svahová dynamika. 

Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie (Atlas krajiny SR, 2002, Hrašna, Klukanová)  
spadá riešené územie do rajónu flyšoidných hornín, ktorý je v prostredí rozhodujúcich 
vodných tokov prerušovaný líniami rajónu údolných riečnych náplavov (paleocén – spodný 
eocén). 

Z hľadiska uvedenej rajonizácie a prevládajúceho typu hornín v hĺbke do 5 m sa v území 
vyskytujú: 

- rajón údolných riečnych náplavov s prevažne štrkovitými zeminami, 
- rajón deluviálnych sedimentov s prevažne jemnozrnnými zeminami, 
- rajón pieskovcových hornín s prevažne skalnými horninami, 
- rajón ostatných flyšoidných hornín so striedaním skalných a poloskalných hornín. 

Z hľadiska svahových deformácií je projektové územie po celej svojej ploche (cca 340 km2 ) 
veľmi intenzívne postihnuté rôznymi formami z hľadiska kvality a kvantity svahových 
pohybov. Je to dané jednak primárnou geologickou stavbou flyša a jednak pomerne hrubou 
vrstvou zvetralinového plášta. Z hľadiska času sa v území nachádzajú staré zosuvy, 
determinovateľné z obdobia oligocému, stabilizované a tvoriace súčasť morfológie územia. 
Zosuvy sa v území prejavujú až do recentu, teda do súčasnosti, pričom ich hybnou silou je 
okrem prirodzených javov (sprevádzajúcich „starnutie“ zemského povrchu, procesy erózie 
a denudácie a plošných gravitačných pohybov) aj nevhodný zásah človeka, najmä pri 
stavebných alebo hospodárskych úpravách. Celé územie vykazuje známky výskytu zosuvných 
javov, resp. potenciálu na zosuvnosť (zvlnenie reliéfu, lokálne zamokrenie). Svahové pohyby 
sú zväčša viazané na odlesnené a hospodársky využívané časti krajiny, najmä na plochých 
svahoch pokrytých deluviálnymi a proluviálnymi sedimentmi.  

Napriek tomu, že v celom území nie je evidovaný havarijný stav zapríčinený recentným 
zosuvom, po celom území a vybudovanej infraštruktúre sú zjavné prejavy aktívnej svahovej 
dynamiky prejavujúce sa najmä sklzmi, pohybmi, zvlneniami svahov alebo aj napr. 
deformovaním ciest a komunikácií, líniových stavieb, degradáciou poľnohospodárskych 
pozemkov (agro a agroekosystémov) a pod. (Grman a kol., 2011).  
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Na mapovom serveri ŠGÚDŠ sa nachádzajú interaktívne inžiniersko-geologické mapy, tzv. 
„semafórové“ mapy svahových pohybov. Okrem nich bol pre zostavenie RASHO použitý aj 
dostupný podrobný súbor týchto máp v detailnej mierke v lokalitách projektového územia 
a pre potreby lokalizácie jednotlivých adaptačných opatrení. V rokoch 1999 – 2006 bol na 
Slovensku zostavovaný prehľadný digitálny mapový podklad „Atlas máp stability svahov SR“ 
v mierke 1:50.000, spracovávajúci jednotnou metodikou všetky dovtedy zmapované a 
zaregistrované svahové deformácie, vrátane vypracovania ich databáz formou pasportu 
svahovej deformácie, poskytujúceho prehľadné údaje o územnom začlenení príslušnej 
svahovej deformácie, stupni preskúmanosti, charakteristike svahovej deformácie, jej rozlohe, 
ohrození stavebných a iných objektov, príčinách vzniku a prípadnej sanácii. Súčasťou tohto 
systému je aj „Mapa náchylnosti územia“ na svahové deformácie v mierke 1:50000.  

Mapka č. 11: Mapa stability svahov (mapový server ŠGÚDŠ, 
www.geology.sk/http://mapserver.geology.sk/zosuvy/) 

 

Tieto mapové a dátové informácie boli preverené priamo v teréne pri hodnotení zraniteľnosti 
územia a pre navrhovanie adaptačných opatrení. Podľa toho sa aj charakterizoval typ 
opatrenia tak, aby tento nezvýšil aktivity svahového pohybu (napr. zmenou vodného režimu) 
alebo inak destabilizoval svah. Účinnú sanáciu zosuvu alebo stabilitu svahu nie je možné 
zaistiť adaptačnými opatreniami, na stabilitu a sanáciu zosuvu je nevyhnutné aplikovať a 
zaviesť geotechnické opatrenia (inžiniersko-geologické opatrenia), ktoré sú mimoriadne 
nákladné a technicky náročné. Pre hodnotenie zraniteľnosti územia z hľadiska záujmov 
RASHO preto postačujú dostupné a kvalitne spracované mapy vyššie citovaných mapových 
diel a vlastné posúdenie rizika potenciálu svahovej deformácie a pohybu v lokalite 
navrhovaných adaptačných opatrení (spracované geológom). Svahové pohyby sú zväčša 
viazané na sieť dolín, zosuvy majú často väčší plošný rozsah. Najčastejšie sa zosúva 
povrchová zvetraná poloha hornín o odhadovanej hrúbke 3 – 7 m (neboli robené vrtné práce). 
Významná je úloha ílovcovo-slieňovcových komplexov pri vzniku blokových deformácií a na 
nich uložených ťažkých pieskovcových lavíc a blokov príp. pieskovcovo-zlepencových 
masívov, ktoré svoje relatívne plastickejšie podložie spod seba vytláčajú. 



Regionálna adapta čná stratégia hornej Ondavy 
RASHO 

 
 95 

Osobitným prejavom je lokálna hlboká výmoľová erózia, o ktorej sa zmieňujeme v tomto 
dokumente. Táto v mnohých lokalitách hlboko prenikla aj do geologického podložia 
zvetralinového plášťa. Vytvára miestami až 6-10 m hlboké „kaňony“ a destabilizujú veľké 
plochy po ich okolí. Značná časť z nich je stále aktívna a erózno-denudačná činnosť vody 
vtekajúca do týchto morfoštruktúr ich naďalej prehlbuje a spôsobuje laterálne zbortenie 
a zrútenie bočných stien a svahov alebo aj celoplošné zosúvanie a deformácie svahov.  

Hydrogeologické pomery 

Geologická stavba hodnoteného územia ako jeden zo základných faktorov predurčuje 
charakter hydrogeologických pomerov územia. Hodnotené územie môžeme považovať za 
hydrogeologický celok paleogénnych sedimentov flyšového pásma s dominantnou 
puklinovou priepustnosťou.  

Bystrická jednotka je známa pozdĺžnou pásmovou stavbou, v rámci ktorej sa striedajú 
antiklinálne pruhy belovežského súvrstvia so širšími synklinálami zlínskych vrstiev. Táto 
tektonická stavba spolu so striedaním pieskovových a ílovcových zložiek zabraňuje 
intenzívnejšej infiltrácii zrážkových vôd. Následkom toho komplex hornín bystrickej jednotky 
je ako celok nízko zvodnený. Výnimku tvoria tvarožské pieskovce, ktoré sa však 
v projektovom území vyskytujú len v okolí Svidníka. V račianskej jednotke je belovežské 
súvrstvie najstarším súvrstvím a je nízko zvodnené. Na území leží makovické súvrstvie 
(najmä v oblasti Smilno – Nižná Polianka), ktoré vytvára významnú hydrogeologickú 
štruktúru. Makovické pieskovce patria medzi najlepšie zvodnené horniny račianskej 
litofaciálnej jednotky. K ich odvodňovaniu dochádza na styku s belovežskými vrstvami.  

Na základe hydro-fyzikálnych vlastností flyšových sedimentov môžeme v projektovom území 
vyčleniť 3 hydrogeologicky odlišné typy hornín: 

1. súvrstvia v pieskovcovom alebo hruborytmickom, zväčša pieskovcovom vývoji: to sú 
najmä makovické pieskovce račianskej jednotky vyznačujúce sa ako celok puklinovou 
priepustnosťou, 

2. ílovcovo-pieskovcové súvrstvia s prevahou pieskovca: sú to najmä vrchné vrstvy zlínskych 
vrstiev bystrickej jednotky. Zvodnenie je viazané na pukliny zóny zvetrávania a pukliny 
tektonického pôvodu. Zastúpenie ílovcových vrstiev najmä v zóne zvetrávania a rozvoľnenia 
znižuje priepustnosť a zvoľnenie celého súvrstvia, 

3. súvrstvia v ílovcovom alebo drobnorytmickom ílovcovo-pieskovcovom vývoji: predstavujú 
najmä komplexy belovežských a malcovských vrstiev bystrickej litofaciálnej jednotky. Ich 
priepustnosť a zvodnenie je veľmi nízke z dôvodu vysokého zastúpenia ílovcovalebo 
ílovcovo-pieskovcových vrstiev. 

Z hľadiska akumulácie podzemných vôd sú v projektovom území najvýznamnejšie kvartérne 
sedimenty. Fluviálne sedimenty Ondavy a jej dominantných prítokov (najmä prítoku 
Ladomirskeho potoka a Svidničky, Smilnianskeho potoka) vytvárajú najlepšie prostredie pre 
filtráciu a akumuláciu podzemných vôd – štrkovité sedimenty poriečnej nivy sú 
najvýznamnejším kolektorom podzemných vôd. Poriečna niva Ondavy najmä v oblasti od 
Vyšného Orlíka až po Svidník má v území šírku do l00 až 160 m. Hrúbka naplavených 
sedimentov sa pohybuje od 4 do 8 m, je značne štrkonosná a meandruje vo svojich náplavoch. 
Rieka je hlavný činiteľ, ktorý ovplyvňuje režim podzemnej vody fluviálnych náplavov. 
Zvodnená vrstva je dotovaná infiltráciou z povrchového toku, podiel prítoku podzemnej vody 
z podložia resp. zo svahov údolia je veľmi malý. 
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7.3. Geomorfologické členenie a reliéf 

Projektové územie patrí do sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie 
Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty (Atlas krajiny SR, 2002, zdroj 
Mazúr, Lukniš 1980)). Je súčasťou oblasti Nízke Beskydy, celku Ondavská vrchovina 
a Laborecká vrchovina.  

 

Mapka č 12: Geomorfologické členenie SR podľa Atlas krajiny SR, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo základných morfoštruktúr v území vystupujú zlomovo-vrásové štruktúry flyšových Karpát 
– morfoštruktúrna transverzálna depresia Nízkych Beskýd v troch základných typoch erózno-
denudačného reliéfu a na S a SV územia je zachovaný reliéf pedimentových podvrchovín 
a pahorkatín. V centrálnej časti územia sa vyskytujú úvalinovité doliny, prielomové 
nekaňonovité doliny. V Ľubovnianskej a Ondavskej vrchovine prevláda vrchovinový, 
planačno-rázsochový reliéf až reliéf eróznych brázd. Nadmorské výšky chrbtov v území sa 
pohybujú prevažne okolo 270 - 550 m n. m. Najvyššie výšky (Baranie - 754 m n. m.) sa 
nachádza na rozvodnicovom chrbte na Slovensko - Poľských hraniciach. Priemerná max. 
sklonitosť svahov je 6° až 14°, lokálne strmšie svahy sú sekundárne vymodelované najmä 
mladšími pohybmi a svahovými deformáciami, prípadne eróznymi javmi. 

Morfológiu terénu v Ondavskej vrchovine podmieňuje rôzna odolnosť jednotlivých flyšových 
súvrství, uplatnila sa tu selektívna erózia. Podliehali jej najmä krosnianske a menilitové 
vrstvy, na ktoré sa viažu pozdĺžne depresie. Odolnejšie sú prevažne pieskovcové polohy, na 
ktoré sa viažu morfologické vyvýšeniny, chrbty. Okrem selektívnej erózie sa na kulisovitom 
usporiadaní chrbtov a depresií podieľa aj nesúhlas štruktúr vzniknutých počas viacerých fáz 
vrásnenia, pričom dôležitú úlohu tu zohrali aj mladé tektonické poruchy. 

Celá morfológia je postihnutá lokálnymi deformáciami svahových pohybov. Podľa 
morfologicko-morfometrických typov reliéfu hodnotené územie patrí k pahorkatinám stredne 
členitým až silno členitým, len severná a severovýchodná časť územia patrí k vrchovinám 
stredne členitým až silno členitým. Alúvium rieky Ondavy (jej horného povodia nad 
Svidníkom) je možné čiastočne priradiť k rovinám nerozčleneným. 
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7.4. Charakteristika pôd 

V závislosti od geologického podložia reliéfu, vodného režimu a fyzikálnych vlastností 
pôdotvorného substrátu vznikli v tomto prostredí tri prevládajúce hlavné pôdne jednotky – 
kambizeme, pseudogleje a fluvizeme. 

Kambizeme 

Na projektovom území sú kambizeme pôdy vyvinuté zo zvetralín flyšových hornín. V nižších 
polohách sú zväčša bohatšie, vo vyšších polohách je ich profil premytý intenzívnejšími 
zrážkami, v dôsledku čoho sú kyslejšie a chudobnejšie. Hlavnými pôdotvornými procesmi 
vzniku kambizemí boli humifikácia a vnútropôdne zvetrávanie minerálov. Keďže vznikli 
prevažne na svahoch a elúviách, ich typickou vlastnosťou býva miestami vysoká skeletnatosť.  

Pseudogleje 

Pseudogleje vznikli v podmienkach premyvného vodného režimu  s prebytkom povrchových, 
najčastejšie svahových vôd. Nepriepustná alebo slabo priepustná vrstva spôsobuje periodické 
prevlhčovanie časti pôdneho profilu, ktoré je počas roka vystriedané v kratšom letnom období 
vysychaním. Takto dochádza k procesu oglejovania povrchovou vodou. Na projektovom 
území vznikli pseudogleje predovšetkým v miestach terénnych depresií a na zarovnaných 
formách reliéfu hraničiacich so svahmi, t.j. tam kde sa mení spádová krivka a povrchové, 
resp. laterálne vody znižujú svoju rýchlosť a namiesto prúdenia po svahu prenikajú 
intenzívnejšie do podložia. Sú to najčastejšie oblasti úpätných svahovín, riečne terasy, 
pseudoterasy, poriečne a horské rovne a pod. Lokálne sa však nachádzajú aj vo vrcholových 
partiách pahorkatín, ak tam napríklad vystupujú neogénne íly blízko k povrchu. 

Fluvizeme 

Fluvizeme sú mladé pôdy v iniciálnom štádiu vývoja, vyvinuté výlučne z fluviálnych 
sedimentov – alúviá tokov alebo náplavové kužele .  

Zrnitostné zloženie fluvizemí sa často mení, niekedy aj na tom istom alúviu podľa toho, aký 
materiál prinášajú prítoky potokov. Na agradačných valoch širších alúvií sú vyvinuté 
fluvizeme modálne ľahké, v depresiách za nimi je sedimentovaný textúrne ťažší materiál, 
z ktorého sa vyvinuli fluvizeme glejové. 

 
 

Ilustračné foto: silne erodované 
kambizeme, najúrodnejšie pôdy 
v projektovom území, kataster 
Kapišová.  
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V projektovom území sú pôdy členené podľa expozície a svahovitosti podľa tabuľky  
č. 10. 

Tab. č. 10: Hlavné pôdne jednotky  

% Hlavné pôdne jednotky 

23,95 KMg Kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké 
23,41 KM Kambizeme plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké 
14,05 KM Kambizeme na flyši, na výrazných svahoch 12-25o, stredne ťažké až ťažké 

11,46 KMg 
Kambizeme pseudoglejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6-0,8 m, 
stredne ťažké až ťažké 

6,71 PGm 
Pseudogleje typické, na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne 
ťažké až ťažké 

4,71 FM Fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké 
4,49 KMg Kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké 
2,75 KMg Kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké 
1,73 KMg Kambizeme pseudoglejové, na výrazných svahoch 12-25o, stredne ťažké až ťažké 
1,63 KMma Kambizeme typické na flyši, stredne ťažké až ľahké 
1,59 KMm Kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, ťažké 
1,35 FMm Fluvizeme typické, stredne ťažké 
0,91 FMG Fluvizeme glejové, stredne ťažké 

0,76 LMg až PGl 
Luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné, na sprašových a polygénnych 
hlinách, na povrchu stredne ťažké 

0,15 Čam, ČAG Čiernice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké,  

0,14 LMg, PG 
Luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na výrazných svahoch 12-25o, 
stredne ťažké až ťažké 

0,10 KM, RA 
Kambizeme v komplexe s rendzinami (kambizeme prevládajú) stredne ťažké až 
ťažké 

0,05 KMma Kambizeme typické na flyši, ťažké 
0,03 GL Gleje stredne ťažké až veľmi ťažké 

0,03 KM 
Kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch 12-25o, stredne ťažké 
až ťažké 

100,00  

 

Ilustračné foto:  

Najčastejšie, ale ojedinelé  využívanie 
ornej pôdy poľnohospodárských pozemkov 
na krmoviny, kataster obce Smilno. 
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Mapka č. 13: Základné využitie pôdneho fondu v projektovom území 

 

Hlavné pôdne jednotky (HPJ) poľnohospodárskej pôdy v projektovom území: 
00 – pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy) 
06 – FMm fluvizeme typické, stredne ťažké 
11 – FMG fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne ľahké) 
14 – FM fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké  
29 – ČAm, ČAG čiernice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké na sprašových a svahových hlinách 
56 – LMg až PGl luvizeme pseudoglejové až pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych hlinách, na 
povrchu stredne ťažké  
57 – PGm pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké až ťažké  
58 – LMg, PG luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na výrazných svahoch:12-25°, stredne ťažké až 
ťažké 
63 – KMm kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 
66 – KMma kambizeme typické kyslé na flyši, stredne ťažké až ťažké 
67 – KMma kambizeme typické kyslé na flyši, ťažké 
69 – KMg kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké 
70 – KMg kambizeme pseudoglejové na flyši, ťažké až veľmi ťažké 
71 – KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)  
72 – KMg kambizeme pseudoglejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6-0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)  
75 – KM, RA kambizeme typické v komplexe s rendzinami (kambizeme prevládajú), stredne ťažké až ťažké 
78 – KM kambizeme typické plytké na flyši, stredne ťažké až ťažké(veľmi ťažké) 
82 – KM kambizeme typické na flyši, na výrazných svahoch:12-25°, stredne ťažké až ťažké  
83 – KM kambizeme typické na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch:12-25°, stredne ťažké až ťažké 
84 – KMg kambizeme pseudoglejové na výrazných svahoch:12-25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)  
87 – RAm, Rak rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, stredne 
ťažké až ťažké(veľmi ťažké) 
88 – RMm až RMp regozeme typické až regozeme pelické, ojedinele hnedozeme erodované, alebo kambizeme 
erodované na slieňoch alebo íloch, stredne ťažké až ťažké(veľmi ťažké)  
94 – GL gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké 
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Tab. č. 11: Členenie hlavných pôdných jednotiek 
 

HPJ 
Orná pôda 

(ha) 
TTP 
(ha) 

Využívaná 
pôda 
(ha) 

Nevyužívaná 
pôda 
(ha) 

Spolu PPF 
(ha) 

00 0,00 16,74 16,74 27,50 44,24 
06 76,40 50,92 127,31 82,07 209,38 
11 79,55 12,55 92,11 49,04 141,15 
14 87,49 249,54 337,03 392,78 729,81 
29 8,64 11,09 19,73 3,77 23,50 
56 91,15 2,49 93,64 24,32 117,96 
57 455,28 307,67 762,95 276,36 1039,31 
58 8,88 4,45 13,33 9,07 22,40 
63 33,44 149,05 182,50 63,26 245,76 
66 34,72 152,48 187,20 65,03 252,23 
67 0,00 4,08 4,08 2,95 7,03 
69 752,94 1889,66 2642,60 1067,75 3710,35 
70 175,82 355,29 531,11 165,19 696,30 
71 80,90 236,36 317,26 109,31 426,57 
72 484,88 978,21 1463,10 311,98 1775,08 
75 0,00 11,91 11,91 3,41 15,32 
78 317,58 2098,41 2416,00 1211,19 3627,19 
82 71,26 829,79 901,05 1275,82 2176,87 
83 0,00 3,77 3,77 0,96 4,73 
84 7,61 163,85 171,45 97,22 268,67 
87 7,08 21,77 28,86 9,51 38,37 
88 0,00 0,01 0,01 0,05 0,06 
94 0,00 3,49 3,49 1,73 5,22 
      

spolu 2773,64 7553,58 10327,21 -5250,30 15577,52 

 

 

Pri porovnaní zastúpenia hlavných pôdnych jednotiek v projektovom území najviac sa 
vyskytuje HPJ 69 kambizem pseudoglejová na flyši, stredne ťažká na výmere 2642,60 ha, 
HPJ 78 kambizem typická plytká na flaši, stredne ťažká až ťažká na výmere 2416,00 ha, HPJ 
72 kambizem pseudoglejová s výskytom podzemnej vody, stredne ťažká až ťažká na výmere 
1463,10 ha a HPJ 82 kambizem typická na flyši, na výrazných svahoch 12-25˚, stredne ťažké 
až ťažké na výmere 901,05 ha.  
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Grafický prehľad o rozmiestnení hlavných pôdnych jednotiek v území dokladuje mapka č.14. 

Mapka č. 14: Hlavné pôdne jednotky  
 
 

 
 

Súčasná výmera orných pôd v projektovom území je podľa údajov z LPIS (2014) 2773,64 ha. 
Pri porovnaní tejto hodnoty z hodnotou disponibilnej výmery orných pôd, uvedenou v tabuľke 
č. 11 - 3584,67 ha vidíme, že v území by vzhľadom na reálny potenciál mohlo byť ornej pôdy 
ešte viac. Nie je tomu tak pravdepodobne z dôvodov nízkej rentability hospodárenia formou 
ornej pôdy a s tým súvisiacimi finančnými stratami.  

Z hľadiska osevných postupov prevláda pestovanie krmovín na ornej pôde, obilovín 
a čiastočne aj olejnín. Pre potreby adaptačnej stratégie takéto využívanie poľnohospodárskej 
pôdy označujeme ako agrosystémy (produkčné a intenzívne využívané). 

Z ekosystémového hľadiska je dôležitý spôsob obrábania ornej pôdy vrátane problematiky 
veľkosti a tvaru honov osievaných jednou plodinou. V tejto oblasti sú v území evidentné 
veľké rezervy a nevyužitý potenciál, ktorým môže hospodárenie na ornej pôde prispieť 
k ekostabilizačným funkciám agrosystémov.   

Klasifikácia poľnohospodárskych (orných) pôd je oproti lesným pôdam podrobnejšia 
a zohľadňuje ich špecifiká vo vzťahu k voľbe optimálnej kultúry, osevných postupov 
a agrotechniky. 

Typologicko-produkčné kategórie (TPK) poľnohospodárskych pôd 

Typologicko-produkčné kategórie predstavujú vzťah medzi pôdno-ekologickou jednotkou 
a produkciou hlavných plodín. Štrukturálne sú tvorené potenciálnymi ornými pôdami 
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s označením O1 – O7, striedavými poliami OT1 – OT3 a trvalými trávnatými porastmi T1 – 
T3.  Z týchto kategórií je najviac zastúpená kategória menej produkčných trvalých trávnych 
porastov na výmere 3088,18 ha využívaných ako jednokosné trávne porasty respektíve 
pasienky. Kategória málo produkčných polí a produkčných trávnych porastov je využívaná na 
pestovanie tráv a viacročných krmovín na ornej pôde. 

Na základe produkčného potenciálu, pôdno-ekologických vlastností a charakteru reliéfu boli 
poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do 4 typov a 14 subtypov ich racionálneho 
využívania. 
Poľnohospodárske pôdy v projektovom území sú podľa typologicko – produkčných kategórií 
začlenené nasledovne: 
 
Tab. č.  12: Zastúpenie typologicko – produkčných kategórií poľnohospodárskych pôd 
 
Označenie Charakteristika subtypu Výmera v ha 
Potenciálne orné pôdy - O 
O1 Najprodukčnejšie orné pôdy 0,00 
O2 Vysoko produkčné orné pôdy 0,00 
O3 Veľmi produkčné orné pôdy 0,00 
O4 Produkčné orné pôdy 92,68 
O5 Stredne produkčné orné pôdy 263,76 
O6 Menej produkčné orné pôdy 1806,38 
O7 Málo produkčné orné pôdy 1421,85 
Spolu 3584,67 
Striedavé polia – OT 
OT1 Stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty 2,02 
OT2 Menej produkčné polia a produkčné trávne porasty 201,91 
OT3 Málo produkčné polia a produkčné trávne porasty 2449,3 
Spolu 2653,23 
Trvalé trávne porasty – T 
T1 Produkčné trvalé trávne porasty 844,32 
T2 Menej produkčné trvalé trávne porasty 3088,18 
T3 Málo produkčné trvalé trávne porasty 140,09 
Spolu 4072,59 
Nevhodné – N 
N Pre agrosystémy (agroekosystémy) nevhodné územia 16,74 

O – potenciálne orné pôdy na rovinách a stredných svahoch, na ktorých je možné použiť všetky technológie orby 
bez vážnejšieho ohrozenia ich produkčného potenciálu a stability poľnohospodárskej krajiny 
OT – pôdy, ktoré sa z hľadiska ich fyzikálnych vlastností orať dajú, ale v záujme racionálneho využívania ich 
produkčného potenciálu a ochrany ekologickej stability krajiny sa vyžaduje ich periodické alebo aj trvalé 
zatrávňovanie 
T – Trvalé trávne porasty 
N- Pôdy nevhodné pre poľnohospodársku výrobu 
 
Rozmiestnenie typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskych pôd obsahuje 
nasledovný obrázok. Podrobnejším hodnotením využívania pôd sa venujeme v opise 
agrosystémov. 
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Mapka č. 15: Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodárskych pôd. 
 

 

Zastúpenie kategórií pôd podľa potenciálnej miery rentability rastlinnej výroby 
v informačnom systéme poskytuje prvotnú informáciu o možnej rentabilite produkčného 
bloku, ktorá však vzhľadom na možné intenzifikačné opatrenia a použité technológie 
v pestovaní rastlín nemusí byť absolútne presná. Podkladom pre určenie ekonomickej 
rentability pestovania plodín je databáza o potenciálnych ekonomických parametroch 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vypracovaných na základe korelačných 
závislosti medzi produkčným potenciálom pôd a reálnymi ekonomickými ukazovateľmi vo 
viac ako 250 poľnohospodárskych podnikoch v rámci Slovenska. 
 
Tabuľka č. 13: Zastúpenie kategórií pôd podľa potenciálnej miery rentability rastlinnej výroby 
v projektovom území podľa okresov v % z poľnohospodárskej pôdy.  

Kategória rentability 

Okres pôdy 
nerentabilné 

pôdy málo 
rentabilné 

pôdy stredne 
rentabilné 

pôdy vysoko 
rentabilné 

pôdy veľmi 
vysoko 

rentabilné 
Bardejov 94,40 4,87 0,73 - - 
Svidník 93,58 6,02 0,35 0,05 - 

Zdroj: www.podnemapy.sk  
 

Orná pôda 

V projektovom území len v jednom katastri obce nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti 
orná pôda (Belejovce) a v troch katastroch je jej výmera len do 0,5 ha. Je situovaná 
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v krajinnom priestore od alúvií vodných tokov až po rozvodnicové platá. Vzhľadom na jej 
vysoké ohrozenie vodnou eróziou je dôležitý tvar, veľkosť a sklon honu (pôdneho bloku), typ 
osevného postupu a správne agrotechnické postupy od orby až po zber plodín. Priestorové 
rozmiestnenie blokov ornej pôdy je v južnej, strednej a západnej časti projektového územia. 
Tu sú využívané hlavne poľné osevné postupy, v ktorých sú najviac zastúpené obilniny 
a krmovinárske osevné postupy s prevahou ďatelinovín a dočasných trávnych porastov. Tieto 
slúžia výlučne na výrobu objemových krmív. Východná a severná časť územia využíva na 
orných pôdach prevažne  krmovinársky osevný postup. Vodozádržná schopnosť orných pôd 
záleží už od spomínaných ukazovateľov, naviac je dôležitý typ a druh pôdy. V miestach 
s prevládajúcou oglejenou pôdou je zasakavacia schopnosť malá a práve tu sa uplatnia 
krmovinárské alebo protierózne osevné postupy s prípadným rozdelením bloku na menšie 
plochy. Negatívnym javom na týchto pôdach je aj ich náchylnosť na zhutnenie. Zhutnené 
pôdy eliminujú zasakávanie a spôsobujú zvýšený plošný povrchový odtok vody. Tieto pôdy je 
potrebné v určitých časových intervaloch prevzdušniť a uvoľniť zhutnené vrstvu 
agrotechnickými opatreniami.  

Podľa kvality poľnohospodárskych pôd, kde 1 sú najkvalitnejšie pôdy a stupne 1 až 4  sa na 
nepoľnohospodárske účely môžu využívať iba v nevyhnutných prípadoch, je % zastúpenie 
v okresoch Bardejov a Svidník nasledovné: 
 
Tabuľka č. 14: Zastúpenie stupňov kvality poľnohospodárskych pôd v projektovom území v %. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bardejov - - - - 9,50 13,84 26,05 21,87 28,74 
Svidník - - - 0,05 5,52 18,78 38,67 16,93 20,04 

Zdroj:www.podnemapy.sk  
 
Pôdy pod lesnými porastami sú v projektovom území tvorené takmer výlučne kambizemami 
(hnedé lesné pôdy). Väčšinou sú to hnedé lesné pôdy mezotrofné (modálne kambizme), 
typické až skeletnaté, zriedkavejšie aj oglejené, rankrové a ďalšie subtypy (napr. hnedá lesná 
pôda koluviálna charakteristická nahromadením humusu a humóznej jemnozeme na bázach 
svahov). Na tých pôdach sa vyvinuli typické lesné porasty s prevahou buka, ktorým sa bližšie 
venujeme v časti Lesné ekosystémy. 

7.5. Vodstvo 

Podľa hydrologickej rajonizácie Slovenska patrí riešené územie do rajónu PQ 110 paleogén 
Nízkych Beskýd v povodí rieky Ondava. Hydrologickou osou hodnoteného územia a jeho 
širšieho okolia je horný tok rieky Ondava (4-30-10). Rieka Ondava od jej prameňa je podľa 
Prílohy č. 2 vyhlášky MP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov, zaradená ako 
vodárenský tok. 

Hydrologickú kostru územia vytvára rieka Ondava od jej prameňa pod hrebeňom Ondavskej 
vrchoviny pri hranici s Poľskom. 

Povodie patrí k úmoriu Čierneho mora a v rámci hydrologického poradia je vymedzené 
nasledovne: 

Povodie I. rádu: Hlavné povodie Dunaj - 4 
Povodie II. rádu: Čiastkové povodie Bodrogu 4 - 30 
Povodie II. rádu: Základné povodie Ondava po ústie Tople 4-30-08 
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Projektové územie RASHO je ohraničené pramennými oblasťami prítokov Ondavy až po jej 
sútok s Ladomírkou. Na oboch riekach má na ich sútoku SHMÚ umiestnené vodomerné 
stanice. 

Plocha povodí Ondavy a Ladomírky meraná od ich sútoku: 

Vodný tok Plocha (km2) 

Ondava 167,50 

Ladomírka 184,70 

Spolu 342,20 

Keďže však tento sútok sa nachádza v intraviláne mesta Svidník, projektové územie nie je 
identické plochou s celým územím povodia tak, ako je to uvedené v cit. tabuľke. 

Z hľadiska odtokového režimu patrí povodie Ondavy do dažďovo - snehového typu s 
akumuláciou v období december - január. V ročnom rozdelení vodnosti sú maximálne 
prietoky v marci po roztopení snehu, resp. v júni po prívalových dažďoch. 

Hlavné prietokové charakteristiky obsahuje nasledovná tabuľka: 

Tab. č. 15: Hlavné prietokové charakteristiky 

 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Tok: Ladomírka                                  Stanica: Svidník                                                           riečny kilometer: 0,60 

Qm 4,046 1,262 4,249 1,397 0,564 0,378 1,685 1,372 0,289 0,352 0,271 0,575 1,380 

Qmax 2011                                     23,39 Qmin 2011                                       0,160 

Qmax 1962 – 2010                         400,0 Qmax 1962 – 2010                           0,048 

Zdroj:  Hydrologická ročenka – Povrchové vody, SHMÚ, 2012 
 
 
 

 
 
Ilustračné foto: 
 
Rieka Ondava počas 
prívalového stavu nad obcou 
Cigla (foto. P. Straka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Tok: Ondava                                       Stanica: Svidník                                                           riečny kilometer: 117,30 

 3,208 0,934 2,956 0,819 0,423 0,532 2,009 1,146 0,261 0,242 0,215 0,319 1,082 

Qmax 2011                                     46,50 Qmin 2011                                       0,155 

Qmax 1962 – 2010                         420,0 Qmax 1962 – 2010                           0,040 
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Vodné hospodárstvo 

Rieky Ondava a Ladomirka sú v zmysle príloh č. 1 a 2 vyhlášky MP SR č. 211/2005 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských 
tokov, považované za vodohospodársky významné toky a aj za vodárenské toky. Ondava je 
vodárenským tokom v úseku 51,20 – 142,10 rkm a Ladomirka v úseku 0,00 – 19,40 rkm. 

Protipovodňová ochrana  

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ustanovil pre MŽP SR povinnosť 
vyhotovovať a pravidelne aktualizovať plány manažmentu povodňového rizika, vrátane 
predbežného hodnotenia povodňového rizika a vyhotovovania máp povodňového ohrozenia a 
máp povodňového rizika. Týmito ustanoveniami sú do slovenského práva transponované 
základné úlohy, ktoré ustanovuje smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík. 

Mapy povodňového ohrozenia sa vypracúvajú pre geografické oblasti, v ktorých bola v 
predbežnom hodnotení povodňového rizika identifikovaná existencia potenciálne 
významného povodňového rizika a oblasti, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný 
výskyt významného povodňového rizika. Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený 
rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania raz za 100 rokov, 
prípadne iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom. 

Mapy povodňového rizika obsahujú údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav 
spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Na mapách 
povodňového rizika sú uvedené údaje o odhadovanom počte povodňou potenciálne 
ohrozených obyvateľov a o druhoch hospodárskych činností na povodňou potenciálne 
ohrozenom území. Ak sa v geografickej oblasti zobrazenej na mape povodňového rizika 
nachádzajú, potom sú na nej uvedené aj tieto ďalšie údaje: 

- lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné 
znečistenie vody, 

- poloha potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu a na rekreačné 
činnosti, 

- lokality s vodami vhodnými na kúpanie, 
- informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody po ich 

zaplavení počas povodne, 
- územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území a európsku sústavu navrhovaných 

a vyhlásených chránených území (NATURA 2000). 

V Slovenskej republike zabezpečuje vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a máp 
povodňového rizika správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica. 
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Mapka č. 16: Mapa povodňového ohrozenia projektového územia (Q100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mapka č. 17:  Mapa povodňového rizika projektového územia (Q100) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

ZDROJ: SVP, š.p. 

 

Pre lepšiu čitateľnosť 
porovnaj s:  
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http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx?zoom=1&amp;lat=6258085.4625349&amp;lon=242832
9.0596055&amp;layers=Ortofotomapa 

V projektovom území sa nenachádzajú chránené vodohospodárske územia.  

Minerálne vody 

V magurskom príkrove na križovaní pozdĺžnych presunových línií SZ – JV smeru a s nimi 
rovnobežnými tektonickými líniami s priečnymi zlomovými líniami JZ a SV smeru vyvierajú 
pramene mineralizoavných a čiastočne aj uhličitých vôd. Sú najrozšírenejšie v tzv. 
bardejovsko – krynickej oblasti, ktorej najvýznamnejšou lokalitou v hodnotenom území sú 
Bardejovské Kúpele (mimo projektového územia).  

Za infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry sa považujú juhozápadné svahy Ondavskej 
vrchoviny a vnútorné morfoštruktúry územia. V tejto oblasti vystupuje na povrch komplex 
makovických pieskovcov, ktoré vďaka primárnej a sekundárnej puklinovitosti umožňujú 
vsakovanie zrážok do horninového komplexu. Podzemné vody potom postupujú gravitačne v 
podpovrchovej zóne rozvoľnenia puklín k miestnym erozívnym bázam horných častí údolí. 
Časť takto sa formujúcich podzemných vôd sa odvodňuje vo forme prameňov, alebo skrytých 
prestupov do povrchových tokov. Ďalšia časť sa podieľa na hlbinnom obehu. S hĺbkou 
podzemná voda vplyvom horninového prostredia získava na teplote a zvyšuje sa jej 
mineralizácia. Mineralizačné procesy umocňuje prísun oxidu uhličitého, ktorý sa privádza z 
väčších hĺbok prostredníctvom zlomových línií. Akumulačnú oblasť minerálnych vôd tvoria 
makovické a tvarožské pieskovce. Vo výverovej oblasti kolektory minerálnych vôd 
nevystupujú priamo na povrch, ale sú zakrytý izolátormi (napr. belovežskými vrstvami). 
Výstup minerálnych vôd na povrch sa viaže na lokálne zlomové línie 2.rádu.  

Uhličité minerálne vody sú v rôznej miere nasýtené oxidom uhličitým. Väčšinou sú to vody 
vadózneho pôvodu a len niektoré môžu obsahovať určitý podiel marinogénnych, slaných vôd. 
V projektovom území žiadne z týchto lokálnych zdrojov nemá širšie využitie. Odoberajú sa 
z upravených miestnych prameňov a len na lokálne využitie. Najznámejšie pramienky 
a pramene sú v k.ú. Dubová, Šarišské Čierne, Mikulášová, Belejovce, Nižná Písaná, 
Medvedie, Havranec a Vyšný Komárnik. 

7.6. Klimatické pomery  

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002 ) územie hornej Ondavy patrí 
do mierne teplej klimatickej oblasti (M3), charakterizovanej (štatisticky) priemerom menej 
ako 50 letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu nad 25°C, s júlovým 
priemerom teploty vzduchu nad l6°C. V rámci mierne teplej oblasti územie patrí do okrsku 
mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového, na západe je v 
bezprostrednom kontakte s okrskom mierne teplým, vlhkým, vrchovinovým. V území 
dosahuje priemerná teplota vzduchu v januári -4,2°C, v júli 7,6°C. Priemerný ročný počet 
letných dní je 36, mrazových 27. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 
60-80 dní (vyššiu hodnotu obyčajne dosahuje severná časť územia aj vďaka vrchovinovému 
charakteru). Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 600 do 700 mm. V januári 
priemerné úhrny zrážok dosahujú 30-40 mm, v júli 80-100 mm. 

V roku 2005 boli analyzované trendové zmeny bilančných úhrnov zrážok v zrážkomernej 
stanici Bardejov (najbližšej k severnej, hornatejšej časti projektového územia), kde sa sledujú 
zrážky od začiatku 20. storočia. Z výsledkov analýz vyplýva, že ročné úhrny zrážok mali 
stúpajúci trend, zimné klesajúci a letné stúpajúci trend. Inými údajmi sa dokladuje, že 
dochádza k prehlbovaniu kontinentálnej klímy s výrazným poklesom zimných úhrnov zrážok 
(-3,2%). Znižuje sa tým vytváranie zásob vody v mimovegetačnom období. Naopak, letný 
úhrn zrážok má stúpajúcu tendenciu (+9,75 %) v mesiacoch jún a júl. Z analýz ďalej vyplýva, 
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že trendovo klesajú minimálne mesačné zrážkové úhrny až o 23% a zahusťujú sa výskyty 
minimálnych bilančných úhrnov zrážok (Ročenky SHMÚ, bez interpretácie súvislostí na 
zmeny klímy). 

Maximálne zrážkové úhrny majú narastajúci trend (+17 %). Z výsledkov trendových analýz je 
možné konštatovať, že dochádza z hľadiska vodných prebytkov, resp. nedostatkov k 
extrémnejším prípadom oproti minulosti. Rozkolísanosť trendových zmien môže mať za 
následok zmeny v ekologickej stabilite územia. 

Z hľadiska zaťaženia prízemnými inverziami je hodnotené územie charakterizované mierne 
inverznými polohami. Priemerný počet dní s dusným počasím dosahuje hodnotu 20 dní, 
priemerný počet dní s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu (menšou ako 40%) je 29. 
Priemerný ročný počet dní s hmlou dosahuje hodnotu 60 – 85 dní, sú determinované 
prítomnosťou údolia väčšej rieky. Počas roka prevláda prevažne severný a severozápadný 
vietor. 

7.7. Vegetácia a súvisiace biotické pomery 

Všeobecná charakteristika 

Na zloženie vegetácie má vplyv geografická poloha, geomorfológia územia, geologický 
podklad, reliéf, pôdne, klimatické a hydrologické podmienky. Flóra a  vegetácia projektového 
územia je zaujímavá i pomerne druhovo pestrá. Je výsledkom dlhodobého historického 
vývoja a dokumentuje stupeň antropogénnej premeny územia, ktorý nastal v  dôsledku zmien 
v spôsobe využívania tohto územia človekom.  

Podstatná časť projektového územia bola v minulosti pokrytá takmer súvislými lesmi. Do 
pôvodnej skladby rastlinného krytu významne zasiahol človek, ktorý rúbaním a kĺčovaním 
lesných porastov značnú časť územia premenil na ornú pôdu, lúky, pasienky, neskôr k nim 
pribudli sady, vodné plochy a nezanedbateľná časť územia sa využila aj na stavbu sídiel. 
Napriek týmto zásahom aj v súčasnosti sú lesy v projektovom území najrozšírenejším typom 
spoločenstiev a súvislejšie plochy zaberajú najmä v jeho severnej a severo-východnej časti. 
Z náhradných typov spoločenstiev prevládajú trávinno-bylinné porasty. 

Fytogeografické členenie 

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák et al., 1966) patrí projektové územie do 
oblasti  západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry 
(Beschidicum orientale),  fytogeografického okresu Východné Beskydy a  podokresu Nízke 
Beskydy.  

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Slovenska (Plesník, 2002) sa projektové územie 
nachádza vo flyšovej oblasti, jeho severovýchodná časť zasahuje do okresu Laborecká 
vrchovina, ostatná časť patrí do okresu Ondavská vrchovina. Podstatná časť územia leží 
v bukovej zóne, v jeho juho-západnej  časti a v okolí Svidníka doznieva dubová zóna. 

Potenciálna prirodzená vegetácia 

Základným mapovým dielom zachycujúcim vegetačný obraz krajiny Slovenska je 
Geobotanická mapa ČSSR (Michalko a kol., 1986). Súčasná krajinná štruktúra a charakter 
vegetácie projektového územia sú ďalej v texte porovnávané s  mapovými jednotkami 
vegetácie (rekonštruovanou prirodzenou vegetáciou) podľa tejto geobotanickej mapy.  

Rekonštruovaná (potenciálna) prirodzená vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá by sa 
v území vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických pomerov, ak by na 
krajinu nepôsobil človek svojou činnosťou. Poznanie výskytu vegetačných jednotiek 
rekonštruovanej prirodzenej vegetácie v území,  ako aj ich priestorové rozloženie, je veľmi 
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dôležité pri hodnotení pôvodnosti jednotlivých rastlinných spoločenstiev. Porovnanie výskytu 
rekonštruovaných mapových jednotiek so súčasným stavom napomôže pri návrhoch novej 
výsadby alebo doplnení existujúcich porastov, pričom by sa síce mali presadzovať pôvodné 
druhy tvoriace prirodzenú skladbu vegetácie ale súčasne by mala zohľadňovať zmenené 
a meniace sa klimatické pomery vyvolané zmenou klímy a súvisiacimi dôsledkami. Analýza 
optimálnej vhodnosti druhovej skladby adaptovanej (schopnej prirodzenej adaptácie, 
adaptability) na nové klimatické pomery je však úlohou dlhodobého monitorovania 
a exaktného poznania, rozhodnutia a výberu optimálneho a životaschopného súboru 
ekologicky vhodných spoločenstiev.  

Podľa Geobotanickej mapy ČSSR (Michalko a kol., 1986) sa v projektovom území 
vyskytovalo 5 základných typov lesných spoločenstiev. Plošné rozšírenie jednotlivých typov 
znázorňuje mapka č. 18.: 

Mapka  č. 18: Mapa potenciálnej vegetácie projektového územia.  

Zdroj: Geobotanická mapa ČSSR, Michalko a kol., 1986 

Legenda k mapke: 
-  Fs     Bukové kvetnaté lesy podhorské  (Eu-Fagenion p.p.min.)      
-  F, A  Bukové (F) a jedľové (A) lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p.p.maj.)      
-  C      Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli) 
-  Al     Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae) 
-  At     Lipovo-javorové lesy  (Tilio-Acerenion) 

Fs   Bukové kvetnaté lesy podhorské  (Eu-Fagenion p.p.min.)    

Do tejto mapovej jednotky sú zaradené mezotrofné spoločenstvá s výraznou prevahou buka 
(Fagus sylvatica) vyskytujúce sa v podhorskom stupni. Väčšinou sú v kontakte s dubovo-
hrabovými lesmi a vyskytujú sa na rozhraní vyššieho stupňa bučín. Do jednotky patria 
spoločenstvá Melico-Fagetum, Festuco drymejae-Fagetum, Carici pilosae-Fagetum, 
Dentario bulbiferae-Fagetum, Carici pilosae-Fagetum, Dentario bulbiferae-Fagetum. Ako 
uvádza Magic in Michalko a kol., 1986: „Ekologickým diakritickým znakom podhorských 
kvetnatých bučín je mierne vlhká pôda aj v lete a v období sucha. Všeobecne v nich 
prevládajú stredne hlboké hnedé lesné pôdy, slabo až mierne prehumóznené, zrnitostne veľmi 
rozdielne, s mierne kolísavým vodným režimom. Zhoršená humifikácia prispieva 
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k ilimerizácii alebo až k miernej podzolizácii. Na ťažšom piesočnatom materiáli, najmä na 
podloží flyšových pieskovcov a ílovitých bridlíc, dochádza k oglejovaniu. Vrstva zlepeného 
bukového lístia zabraňuje presakovaniu zrážok, krátkodobé menej výdatné dažde sa vyparujú 
späť do ovzdušia. Uľahnuté suché lístie neprerastú ani korienky klíčiacich rastlín, najmä ak 
semeno má malé zásoby živín.“ 

V stromovej vrstve sú prímesou buka (Fagus sylvatica) javor mliečny (Acer platanoides), 
 javor horský (A. pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia cordata) a čerešňa vtáčia (Cerasus 
avium). Krovinná etáž je slabo vyvinutá alebo úplne chýba. Vo všetkých spoločenstvách sa 
vyskytuje lipkavec marinkový (Galium odoratum) a  diferenciálnym druhom oproti zväzu 
Carpinenion  betuli je srnovník purpurový (Prenanthes purpuraea). Najviac rozšírené sú 
spoločenstvá s dominujúcou ostricou chlpatou (Carex pilosa), ktorá sa vyskytuje na všetkých 
geologických podložiach. Spoločenstvá s prevládajúcou kostravou horskou (Festuca drymeja) 
sa vyskytujú najmä v hornom toku Ondavy, kde rastie spolu s razivkou smradľavou (Aposeris 
foetida) a kostihojom srdcovitolistým (Symphytum cordatum). Bylinná vrstva je závislá od 
bukového lístia, ktoré je nahromadené v rôznych vrstvách, pričom dochádza k jeho pomalému 
rozkladu, ako aj nedostatočnému  presakovaniu zrážok do pôdy. Podobne ako pri ostatných 
bukových porastoch dosahuje najväčšiu pokryvnosť v jarných mesiacoch. Na jej zložení 
okrem vyššie uvedených druhov sa podieľajú ostrica prstnatá (C. digitata), mednička ovisnutá 
(Melica nutans), pšeno rozložité (Milium effusum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria 
bulbifera), kopytník európsky (Asarum europaeum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum), 
bažanka trváca (Mercurialis perennis), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), ľalia zlatohlavá 
(Lilium martagon), kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum), kostihoj hľuznatý 
(Symphytum tuberosum), mliečnik mandľolistý (Tithymallus amygdaloides), šalátovka 
múrová (Mycelis muralis), vŕbovka horská (Epilobium montanum) a ďalšie. Bukové kvetnaté 
lesy podhorské boli najrozšírenejšou vegetačnou jednotkou v celom projektovom území. Na 
mnohých miestach boli tieto lesné porasty premenené na dvojkosné lúky  alebo polia. 
Náhradné lúčne spoločenstvá patria do zväzu Arrhenatherion. Sú to najmä spoločenstvá 
s prevahou ovsíka obyčajného (Arrhenatherum elatius), psiarkou lúčnou (Alopecurus 
pratensis), trojštetom žltkastým (Trisetum flavescens) a vo vyšších polohách so psicou tuhou 
(Nardus stricta).    

F, A  Bukové (F) a jedľové (A) lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p.p.maj.)      

Mapová jednotka zahŕňa  klimaxové eutrofné bukové lesy a zmiešané jedľovo-bukové lesy na 
hornej hranici podhorského stupňa a v horskom stupni. Tvoria ju spoločenstvá zväzu Fagion 
sylvaticae. Okrem prevládajúceho buka  (Fagus sylvatica) sa zriedkavejšie vyskytuje hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (A. 
platanoides), brest horský (Ulmus glabra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub zimný 
(Quercus petraea), lipa malolistá (Tilia cordata), veľmi zriedkavo aj smrek obyčajný (Picea 
abies). Krovinné poschodie je druhovo chudobné, vyskytuje sa tu baza čierna (Sambucus 
nigra), baza červená (S. racemosa), bršlen európsky (Euonymus europaea), zemolez obyčajný 
(Lonicera xylosteum). Bylinné poschodie je zvyčajne dvojvrstvové. Vysokú pokryvnosť 
dosahujú byliny, v ktorých dominuje lipkavec marinkový (Galium odoratum), kyslička 
obyčajná (Oxalis acetosella), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum), pakost smradľavý  
(Geranium robertianum), ostružina srstnatá (Rubus hirtus agg.), zubačka cibuľkonosná 
(Dentaria bulbifera), veronika horská (Veronica montana) a na skeletovejších pôdach 
bažanka trváca (Mercurialis perennis). Spolu s nimi tu rastú aj ďalšie druhy, napríklad 
veternica hájna (Anemone nemorosa), zubačka žľaznatá (Dentaria glandulosa), vranovec 
štvorlistý (Paris quadrifolia), žindava európska (Sanicula europaea), šalvia lepkavá (Salvia 
glutinosa), tôňovka dvojlistá (Maianthemum bifolium). Vo vyššom poschodí sa vyskytujú 
starček hájny (Senecio nemorensis agg.), kostrava obrovská (Festuca gigantea), kostrava 
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horská (F. drymeja), ostružina malinová (Rubus idaeus agg.), ale aj druhy papradí najmä 
papraď samčia (Dryopteris filix-mas) a papradka samičia  (Athyrium filix-femina), menej 
papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana), peračina dúbravová (Gymnocarpium dryopteris)  a  
papraďovec laločnatý (Polystichum aculeatum). Vo vyšších nadmorských výškach sa 
vyskytujú kýchavica biela Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), kamzičník rakúsky 
(Doronicum austriacum), chlpaňa chlpatá (Luzula pilosa), chlpaňa lesná (L. sylvatica), 
kokorík praslenatý (Polygonatum verticillatum). Bukové lesy kvetnaté boli pôvodne viac 
rozšírené. Podobne ako bukové kvetnaté lesy podhorské, aj tieto lesy boli vyklčované. Ich 
prirodzenými náhradnými spoločenstvami  sú vysokobyľové dvojkosné lúky a v menšej miere 
pasienky. Rozšírené boli po celej dĺžke s Poľskou republikou a fragmentárne aj v celom 
projektovom území, pričom dosahovali veľmi malú rozlohu.   

C   Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli) 

Dubovo-hrabové lesy karpatské sú fytocenologicky radené do zväzu Carpinion betuli. Na 
území Slovenska predstavujú najrozšírenejšiu lesnú klimaticko-zonálnu formáciu v dubovom 
stupni. Pôvodne  zaberali súvislé rozsiahle plochy najmä v pahorkatinách a vrchovinách až do 
výšky priemerne 600 m n. m, v súčasnosti je ich rozloha menšia. V drevinnej skladbe  
prevláda hrab obyčajný (Carpinus betulus), pomerne hojné zastúpenie má lipa malolistá (Tilia 
cordata), duby (Quercus petraea, Q. robur), javor poľný (Acer campestre), buk lesný (Fagus 
sylvatica) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium).  Krovinné poschodie  nie je druhovo bohaté, 
vyskytuje sa tu  svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh 
(Crataegus sp.), zimolez obyčajný (Lonicera xylosteum) a lieska obyčajná (Corylus avellana). 
Bylinný podrast tvorí  ostrica chlpatá (Carex pilosa), lipkavec lesný (Galium sylvaticum), 
lipkavec Schultesov (G. schultesii), lipkavec marinkový (G. odoratum), iskerník zlatožltý 
(Ranunculus auricomus agg.), mednička ovisnutá (Melica nutans), hviezdica veľkokvetá 
(Stellaria holostea), ranostajovec širokolístkový (Securigera elegans), rimbaba chocholíkatá 
(Pyrethrum corymbosum), zimozeleň menšia  (Vinca minor),  hluchavník žltý (Galeobdolon 
luteum), bažanka trváca (Mercurialis perennis), kopytník európsky (Asarum europaeum), 
zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). Dubovo-hrabové lesy karpatské sa vyskytovali 
najviac v južnej časti predmetného územia. Boli v kontakte s lužnými lesmi podhorskými 
a horskými, ktoré lemovali rieku Ondavu a jej prítoky. Náhradnými biotopmi po odlesnení sú 
rozsiahle lúčne a  pasienkové spoločenstvá patriace do zväzu Arrhenatherion, v ktorých majú 
najčastejší výskyt rastlinné spoločenstvá so psinčekom obyčajným a tomkou voňavou 
(asociácia Anthoxantho-Agrostietum), kostravou lúčnou (asociácia Festucetum pratensis), 
ovsíkom obyčajným a  kostravou červenou (asociácia Arrhenathero-Festucetum) alebo 
mrvice peristej (asociácia Brachypodietum pinnati). Tieto lúky a pasienky boli postupne 
premenené na polia a  iné poľnohospodársky  využívané plochy.   

Al  Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae) 

Do tejto jednotky sú zaradené pobrežné jelšové a jaseňovo jelšové lužné lesy podzväzu 
Alnenion glutinoso-incanae, spoločenstvá krovinatých vŕb zväzu Salicion eleagni a čiastočne 
aj Salicion triandrae a všetky ich vývojové štádiá. Spoločenstvá tejto jednotky sú  
pokračovaním vŕbovo-topoľových lužných lesov na alúviách v úzkych údolných nivách na 
stredných a horných tokoch riek. Viažu sa  na  alúviá potokov, ktoré sú podmáčané prúdiacou 
podzemnou vodou alebo ovplyvňované častými povrchovými záplavami. V stromovej vrstve  
týchto lužných lesov dominuje  vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (S.  alba) a jelša 
lepkavá (Alnus glutinosa). Sprievodnými druhmi sú jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), čremcha 
obyčajná (Padus avium), javor poľný (Acer campestre), javor horský (A. pseudoplatanus),  
jelša  sivá (Alnus incana), smrek obyčajný  (Picea abies). Z krovín majú najväčšie zastúpenie 
vŕby, rastie tu  vŕba sivá (Salix eleagnos), vŕba trojtyčinková (S. triandra), vŕba purpurová (S. 



Regionálna adapta čná stratégia hornej Ondavy 
RASHO 

 
 113 

purpurea), vŕba rakytová (S. caprea), baza čierna (Sambucus nigra), krušina jelšová 
(Frangula alnus), lieska obyčajná (Corylus avellana). Na mladých riečnych naplaveninách  sa 
vyskytujú rozličné vývojové štádia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica). Závislé 
sú od záplav, vplyvom ktorých sú častokrát úplne likvidované alebo premiestňované na nové 
lokality. Na týchto riečnych naplaveninách rastú aj krovinné vrbiny zväzu Salicion triandrae 
a Salicion eleagni, ktoré sú pionierskymi spoločenstvami lemujúcimi brehy vodných tokov. 
V bylinnej vrstve rastú druhy hygrofilné a subhygrofilné ako napríklad záružlie močiarne 
(Caltha palustris), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), krkoška chlpatá 
(Chaerophylum hirsutum), krkoška voňavá (Ch. aromaticum), jarmanka väčšia (Astrantia 
major), mäta dlholistá (Mentha longifolia), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), 
hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea), zádušník brečtanolistý (Glechoma hederacea), 
pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), bodliak lopúchovitý (Carduus personata), pichliač 
potočný (Cirsium rivulare), deväťsil lekársky (Petasites hybridus), nezábudka močiarna 
(Myosotis scorpioides agg.), blyskáč jarný (Ficaria verna agg.), slezinovka striedavolistá 
(Chrysosplenium alternifolium), netýkavka nedotklivá  (Impatiens noli-tangere),  prvosienka 
vyššia (Primula veris), iskerník chlpatý (Ranunculus lanuginosus), iskerník plazivý (R. 
repens), ale aj významné východokarpatské druhy razivka smradľavá (Aposeris foetida),  
kostihoj srdcovitolistý (Symphytum cordatum). Na širších aluviálnych nivách boli lužné lesy 
zväčša vyrúbané a premenené na lúky a pasienky. Na suchších terasách, kde nebol výrazný 
vplyv povrchových záplav, sa vyvinuli úrodné polia, na ktorých sa pestovala kukurica,  
zemiaky, obilie a iné poľnohospodárske plodiny. Náhradnými spoločenstvami sú vlhkomilné 
spoločenstvá zväzov Phalaridion arundinaceae, Sparganio-Glycerion fluitans, Calthion, 
Petasition officinalis, ale aj Cardamino-Montion. Plochy suchšieho charakteru, ktoré sa 
nevyužívajú ako polia, pokrývajú mezofilné lúčne spoločenstvá zväzov Arrhenatherion 
a Cynosurion. Lužné lesy podhorské a  horské (Alnenion glutinoso-incanae) sa vyskytovali  
v okolí vodných tokov – okolo rieky Ondava a jej prítokov. 

At  Lipovo-javorové lesy  (Tilio-Acerenion) 

Patria sem javorovo-jaseňovo-lipové lesy zväzu Tilio-Acerion pokrývajúce sutiny a kamenisté 
svahy. Dreviny sú zastúpené druhmi, ktoré sú prispôsobené extrémnemu stanovištiu, hlavne 
kamenitému podkladu.  Najväčšiu pokryvnosť dosahujú javor horský (Acer pseudoplatanus), 
javor mliečny (A. platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata) 
a lipa veľkolistá (T. platyphyllos). Primiešaný je  brest horský  (Ulmus glabra), javor poľný 
(Acer campestre), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a duby (Quercus sp.). Dostatok 
dusíkatých látok a mikroklimatické podmienky podmieňujú vysokú pokryvnosť bylinnej 
vrstvy. Rastie  tu mesačnica trváca (Lunaria rediviva), cesnačka lekárska (Alliaria petiolata),  
pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere), hluchavka 
škvrnitá (Lamium maculatum), bažanka Paxova (Mercurialis paxii), lastovičník väčší 
(Chelidonium majus), deväťsil biely (Petasites albus), veterník žltuškovitý (Isopyrum 
thalictroides), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), pakost smradľavý  (Geranium 
robertianum), brečtan popínavý (Hedera helix), mednička jednokvetá (Melica uniflora), 
lipnica hájna (Poa nemoralis), z papradí papraď samčia (Dryopteris filix-mas), papradka 
samičia (Athyrium filix-femina), papraďovec laločnatý (Polystichum aculeatum), papraďovec 
Braunov (P. braunii), papraď rozložená (Dryopteris dilatata), peračina Robertova 
(Gymnocarpium robertianum) a iné.  Veľmi často sa v týchto spoločenstvách vyskytujú druhy 
susedných porastov, najmä dubovo-hrabových lesov karpatských, a to najmä hviezdica 
veľkokvetá (Stellaria holostea), lipkavec Schultesov (Galium schultesii). Lipovo-javorové 
lesy sa vyskytujú na kamenistom substráte, a preto náhradné spoločenstvá sú veľmi zriedkavé. 
Tvoria ich rastlinné spoločenstvá rúbanísk s prevahou bylín a  tráv zo zväzu Atropion a 
 Epilobion angustifolii, ale aj rastlinné spoločenstvá rúbanísk s prevahou drevín zo zväzu 
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Sambuco-Salicion capreae. Táto mapová jednotka sa v riešenom území vyskytuje veľmi 
zriedkavo v severnej časti medzi bukovými a jedľovými lesmi kvetnatými, pričom dosahuje 
veľmi malú rozlohu.   

Reálna vegetácia  

Reálna vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá sa v projektovom  území vyskytuje 
v súčasnosti. Pôvodná prirodzená vegetácia je značne pozmenená a reálna vegetácia je odlišná 
od pôvodnej vegetácie, opísanej vyššie v jednotkách potenciálnej prirodzenej vegetácie. 
Vplyvom človeka došlo k  postupným zmenám vegetačného krytu, časť lesov bola 
vyklčovaná a premenená na polia, lúky a pasienky. Nelesná vegetácia vznikla druhotne ako 
náhradná  po odstránení pôvodných lesných porastov.  

Najväčšie percento nelesnej vegetácie tvoria trávinno-bylinné porasty, ktoré sú tvorené najmä 
mezofilnými lúkami a pasienkami. Ovsíkové lúky zväzu Arrhenatherion elatioris predstavujú 
najrozšírenejší typ poloprírodných lúk. Prevládajú v nich vysokosteblové až stredne vysoké 
trávy ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), lipnica lúčna (Poa pratensis), kostrava lúčna 
(Festuca pratensis), kostrava červená (F. rubra agg.), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), 
reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), traslica prostredná (Briza media), trojštet žltkastý 
(Trisetum flavescens). Vysokosteblové trávy rastúce v podhorských kosných lúkach sú 
doprevádzané nasledujúcimi nízkosteblovými druhmi tráv, chlpaňou poľnou (Luzula 
campestris), kostravou  ovčou (Festuca ovina), ostricou bledou (Carex  pallescens) a ostricou 
srstnatou (C. hirta). Z ostatných bylín tu rastie ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina 
plazivá (T. repens), ďatelina alpská (T. alpestre), lucerna ďatelinová (Medicago lupulina), 
štrkáč menší (Rhinanthus minor), ľan prečisťujúci (Linum catharticum), margaréta biela 
(Leucanthemum vulgare), šalvia lúčna (Salvia pratensis), zvonček konáristý (Campanula 
patula), silenka obyčajná (Silene vulgaris), chrastavec roľný (Knautia arvensis), krížavka 
jarná (Cruciata glabra), lucerna kosákovitá (Medicago falcata), pakost lúčny (Geranium 
pratense), kozobrada východná (Tragopogon orientalis), bedrovník lomikameňovitý 
(Pimpinella saxifraga), bedrovník väčší (P. major), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), 
púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), nevädzovec frygický (Jacea phrygia), lipkavec mäkký 
(Galium mollugo), lipkavec pravý (G. verum),  prvosienka vyššia (Primula elatior), mrkva 
obyčajná (Daucus carota), smolnička obyčajná (Steris viscaria), ľadenec rožkatý (Lotus 
corniculatus), iskerník prudký (Ranunculus acris), rasca lúčna (Carum carvi), klinček  
kartuziánsky (Dianthus carthusianorum), očianka Rostkovova (Euphrasia rostkoviana), 
klinček slzičkový (Dianthus deltoides), štiav lúčny (Acetosa pratensis), skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata), skorocel prostredný (P. media), jarva obyčajná (Clinopodium vulgare), 
veronika obyčajná (Veronica chamaedrys), alchemilka (Alchemilla sp.), púpava lekárska 
(Taraxacum officinale), hviezdica trávovitá (Stellaria graminea), kukučka lúčna (Lychnis 
flos-cuculi), smolnička obyčajná (Steris viscaria), žerušnica lúčna (Cardamine pratensis),  
ranostajovec pestrý (Securigera varia), krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis),  krasovlas 
obyčajný (C. vulgaris), hrachor lúčny (Lathyrus pratensis),  horčinka obyčajná (Polygala 
vulgaris), chlpánik obyčajný (Pilosella officinarum agg.), silenka biela  (Silene latifolia), 
bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria), praslička roľná (Equisetum arvense), paštrnák siaty 
(Pastinaca sativa), zbehovec plazivý (Ajuga reptans), žerušničník piesočný (Cardaminopsis 
arenosa), medúnok vlnatý (Holcus lanatus), škarda dvojročná (Crepis biennis), kapsička 
pastierska (Capsella bursa-pastoris),  nezábudka roľná (Myosotis arvensis), betonika lekárska 
(Betonica officinalis) a ďalšie druhy. Z ohrozených druhov sa pomerne často vyskytuje napr. 
zemežlč menšia (Centaurium erythraea). 

Ovsíkové lúky sa vyskytujú na nezaplavovaných terasách rieky Ondava a Ladomirka, ich 
prítokov a na priľahlých svahoch.  
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Na druhovej skladbe lúk a pasienkov sa vo významnej miere podieľajú aj kvetnaté 
horčinkovo-hrebienkové pasienky zväzu Cynosurion. Donedávna do tohto zväzu boli 
zaradené psinčekové pasienky a spásané lúky asociácie Anthoxantho odorati-Agrostietum 
tenuis, v  ktorej má dominantné zastúpenie psinček tenučký (Agrostis capillaris) a tomka 
voňavá (Anthoxanthum odoratum). V zmysle najnovšej klasifikácie trávinno-bylinnej 
vegetácie Slovenska (Janišová et al., 2007) je asociácia karpatských psinčekových lúk 
a pasienkov Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis súčasťou zväzu Arrhenatherion, a nie 
Cynosurion cristati, ako to bolo doposiaľ zaužívané. Tieto mezofilné pasienky a po kosbe 
spásané lúky sú tvorené sviežimi, krátkosteblovými spoločenstvami. Zapojenie bylinnej 
vrstvy a druhová pestrosť týchto pasienkov je ovplyvnená intenzitou pasenia. Dostatok živín 
v pôde, hlavne dusíka, aj napriek zošliapavaniu zabezpečujú rýchlu obnovu rastlín a 
podporujú rast krmovinársky hodnotných tráv a bylín, vďaka čomu patria ku krmovinársky 
najhodnotnejším trávnym porastom na Slovensku. Kvetnaté horčinkovo-hrebienkové 
pasienky sa  vyskytujú na svahoch v oplotených areáloch,  na polointenzívne až intenzívne 
spásaných mezofilných stanovištiach, košarovaných plochách, okolo nápajadiel a na 
plochách, kde je pôda intenzívne udupávaná a  prihnojovaná exkrementami zvierat alebo 
minerálnymi hnojivami. Intenzívne zošliapavanie vegetácie, primeraná vlhkosť a dostatok 
živín vytvárajú vhodné podmienky pre nižšie a stredne vysoké druhy bylín. Z tráv sú to 
hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus), mätonoh trváci (Lolium perenne), kostrava lúčna 
(Festuca pratensis), kostrava ovčia (F. ovina), z  bylín najmä ďatelina plazivá (Trifolium 
repens), ktoré na niektorých miestach potláčajú rast ostatných druhov a tieto spoločenstvá sú 
druhovo chudobné. Na ich zložení sa ďalej podieľajú chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), 
reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), ostrica srstnatá (Carex hirta), vo vyšších polohách aj 
psica tuhá (Nardus stricta). Z ďalších bylín sa tu vyskytuje ďatelina horská (Trifolium 
montanum), ďatelina lúčna (T. pratense), ďatelina hybridná (T. hybridum), horčinka obyčajná 
(Polygala vulgaris), sedmokráska obyčajná (Bellis perennis),dúška materina (Thymus 
pulegioides), ľubovník  škvrnitý (Hypericum maculatum), lipkavec syridlový (Galium verum), 
lipkavec mäkký (G. mollugo), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), bodliak obyčajný 
(Carduus acanthoides), pamajorán obyčajný  (Origanum vulgare), ihlica roľná (Ononis 
arvensis), nevädzovec frygický  (Jacea phrygia), mliečnik chvojkový (Tithymalus 
cyparissias), fialka srstnatá (Viola hirta), kručinka farbiarska (Genista tinctoria), boľševník 
borščový (Heracleum sphondylium), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), bôľhoj lekársky 
(Anthyllis vulneraria), veronika lekárska (Veronica officinalis), alchemilka (Alchemilla sp.), 
ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus), štiav lúčny (Acetosa pratensis), púpavec srstnatý 
(Leontodon hispidus), čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris), klinček slzičkový 
(Dianthus deltoides), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), chlpánik obyčajný (Pilosella 
officinarum agg.), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), bedrovník lomikameňový 
(Pimpinella saxifraga), betonika lekárska (Betonica officinalis), krkoška voňavá 
(Chaerophyllum aromaticum), zbehovec plazivý (Ajuga reptans), krvavec menší 
(Sanguisorba minor), kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris),  skorocel kopijovitý 
(Plantago lanceolata) a iné. Vo vyšších polohách v dôsledku neobhospodarovania tieto lúky 
a pasienky zarastajú krovinami a stromami a tvoria rôzne úhorové štádiá. Z ohrozených 
druhov sa pomerne často vyskytuje napr. vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia).  

Na plytkých karbonátových pôdach sa vyskytujú teplo a suchomilné trávinnobylinné porasty 
zväzu Cirsio-Brachypodion pinnati. Optimum ich druhovej skladby je jar, kedy začínajú 
kvitnúť jarné efeméry a pokračuje letnými mesiacmi. K postupnému znižovaniu biodiverzity 
dochádza koncom leta a začiatkom jesene, kedy začínajú usýchať nadzemné časti niektorých 
rastlín. V spoločenstvách dominuje mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), ktorá vytvára 
husté zapojené porasty. Zastúpené sú aj ďalšie druhy tráv ako kostrava žliabkatá (Festuca 
rupicola) a  traslica prostredná (Briza media). Sprievodnými druhmi sú jahoda trávnicová 
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(Fragaria viridis), lipkavec pravý (Galium verum), ranostajovec pestrý (Securigera varia), 
hrdobarka obyčajná (Teucrium chamaedrys), skorocel prostredný (Plantago media), púpavec 
srstnatý (Leontodon hispidus), nátržník sedmolistý (Potentilla heptaphylla), lucerna 
kosákovitá (Medicago falcata), černohlávok veľkokvetý (Prunella grandiflora) a ďalšie.  
Tieto teplo a suchomilné porasty sa vyskytujú roztrúsene v celom území, ich rozloha je veľmi 
nízka. Väčšinou sa vyskytujú po okraji lesov alebo na medziach s južnou expozíciou.  

Ovsíkové lúky, mezofilné pasienky, teplo a suchomilné trávinno-bylinné porasty  vyskytujúce 
sa v území sú intenzívne využívané kosením (spravidla 1 x ročne), mulčovaním a  spásaním 
hovädzím dobytkom alebo ovcami, čím sa udržuje ich druhová pestrosť. Iba malé percento je 
ponechané úhorom.  

Travinovo-bylinné porasty, ktoré boli v  minulosti  prisievané  rôznymi druhmi krmovinársky 
hodnotných tráv alebo prihnojované umelými hnojivami a v súčasnosti sú naďalej intenzívne 
využívané, tvoria intenzívne typy lúk a pasienkov. Sú v priamom kontakte s poloprírodnými 
lúkami a druhovo sú chudobné. Prevládajú v nich rôzne druhy tráv, z ktorých najväčšie 
zastúpenie má reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), kostrava lúčna (Festuca pratensis), 
kostrava červená (F. rubra), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), psinček tenučký 
(Agrostis capillaris), lipnica lúčna (Poa pratensis), timotejka lúčna (Phleum pratense), 
psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), metlica trstnatá (Deschampsia caespitosa), smlz 
kroviskový (Calamagrostis epigejos). Z ostatných bylín sa najviac vyskytuje ďatelina lúčna 
(Trifolium pratense), ďatelina plazivá (T. repens), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata),  
skorocel prostredný (P. media), nevädzovec frygický (Jacea phrygia), lipkavec mäkký 
(Galium mollugo), ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum). Veľmi často sa na nich šíria 
nitrátofilné a ruderálne druhy, najčastejšie pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec 
obyčajný (Galium aparine), nátržník husí (Potentilla anserina), palina obyčajná (Artemisia 
vulgaris), pichliač roľný (Cirsium arvense), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) a čakanka 
obyčajná (Cichorium intybus). 

 

Ilustračné foto:  

 

Typická krajinná štruktúra, 
V. Mirošov, zachovalá 
ovsíková lúka využívaná 
najmä na kosenie (foto. M. 
Nižňanská). 
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V projektovom území boli kedysi viac rozšírené jedno až dvojkosné podmáčané lúky patriace 
do zväzu Calthion, podzväzu Calthenion. Vplyvom melioračných a regulačných zásahov 
došlo k zmenám vo vodnom režime, čo malo za následok zníženie rozlohy týchto 
mokraďných spoločenstiev. Ich floristické zloženie závisí od stanovištných podmienok: od 
vodného režimu pôdy, obsahu báz a ílovitých častí, ďalej od klímy a spôsobu 
obhospodarovania. Prevláda v nich záružlie močiarne (Caltha palustris), sprievodnými 
druhmi sú  krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), praslička močiarna (Equisetum 
palustre), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides agg.), pakost močiarny (Geranium 
palustre), angelika lesná (Angelica sylvestris), iskerník plazivý (Ranunculus repens), kuklík 
potočný (Geum rivale), medúnok vlnatý (Holcus lanatus), škripina lesná (Scirpus sylvaticus),  
psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), ostrica čierna (Carex nigra), ostrica prosová (C. 
panicea), sitina kĺbkatá (Juncus conglomeratus) a ďalšie. Vyskytovali sa na podmáčaných 
alúviách vodných tokov a  v okolí  svahových pramenísk, často v komplexe s inými typmi 
spoločenstiev. V minulosti pokrývali väčšiu rozlohu. Boli  pravidelne kosené a slúžili ako 
zdroj doplnkového krmiva a steliva. V súčasnosti sú niektoré kosené, prípadne spásané, 
ostatné sú nevyužívané. V dôsledku neobhospodarovania došlo v spoločenstvách týchto 
biotopov k zmenám v druhovom zložení. Znížila sa ich výmera a vyvinuli sa z nich  kvetnaté 
vysokobylinné spoločenstvá vlhkých lúk patriace do podzväzu Filipendulenion.   

V terénnych zníženinách, depresiách alebo iba fragmentárne na podmáčaných miestach na 
lúkach a  pasienkoch sa vyskytujú spoločenstvá kvetnatých, vysokobylinných, vlhkých 
a zamokrených lúk  patriace do zväzu Calthion, podzväzu Filipendulenion. Charakterizujú ich 
jedno alebo dvojvrstvové vysoké porasty presahujúce výšku 1 m. Prevažujú v nich  
širokolistové, konkurenčne silné byliny. Charakter týchto lúk udávajú vysokobylinné druhy, 
najmä  túžobník brestový (Filipendula ulmaria) a mäta dlholistá (Mentha longifolia). Podľa 
dominantného druhu sú často nazývané aj ako túžobníkové lúky. Druhová pestrosť 
spoločenstva závisí podobne ako u podmáčaných lúk patriacich  do podzväzu Calthenion, od 
ekologických podmienok prostredia a  intenzity obhospodarovania (alebo jeho 
neobhospodarovania). Okrem vyššie uvedených druhov tu rastie škripina lesná (Scirpus 
sylvaticus), druhy sitín (Juncus conglomeratus, J. effusus, J. inflexus, J. articulatus), druhy 
ostríc (Carex vulpina, C. echinata, C. gracilis, C. hirta), medúnok vlnatý (Holcus lanatus), 
čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris), čerkáč peniažtekový (L. nummularia), škarda 
močiarna (Crepis paludosa), angelika lesná (Angelica sylvestris), pakost močiarny (Geranium 
palustre), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), pichliač sivý (Cirsium canum), pichliač 
močiarny (C. palustre), pichliač riečny (C. rivulare), mäta roľná (Mentha  arvensis), záružlie 
močiarne (Caltha palustris), vŕbica vŕbolistá (Lythrum salicaria), praslička močiarna 
(Equisetum palustre), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides agg.),  lipkavec močiarny 
(Galium palustre), čertkus lúčny (Succisa pratensis), vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum), 
konopáč obyčajný (Eupatorium cannabinum) a  iné druhy. Často sa v týchto spoločenstvách 
vyskytujú aj lúčne a pasienkové druhy, ktoré sa sem dostali z bezprostredného okolia.  

V okolí rybníkov, na brehoch antropogénnych vodných nádrží (umelé jazierka, zaplavené 
materiálové jamy, protipožiarne jamy) a  v  terénnych zníženinách sa vyskytujú druhovo 
chudobné porasty spoločenstva Caricetum gracilis, ktoré predstavujú v súčasnosti zvyšky 
bývalých ostricových spoločenstiev. Dominuje v nich ostrica štíhla (Carex acuta), ktorá tvorí 
husté porasty a zabraňuje šíreniu ďalších druhov, ktoré sa vyskytujú prevažne po okraji 
zápoja. Rastie tu ostrica líščia (Carex  vulpina), ostrica pobrežná (C. riparia), lipnica 
močiarna (Poa palustris), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), chrastnica trsteníkovitá 
(Phalaroides arundinacea), vŕbovka močiarna (Epilobium palustre), lipkavec močiarny 
(Galium palustre), iskerník plazivý (Ranunculus repens), kostihoj lekársky (Symphytum 
officinale), štiavec kučeravý (Rumex crispus) a ďalšie druhy.  
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Brehy antropogénnych vodných nádrží, terénne zníženiny a zazemnené riečne ramená 
pokrývajú veľkoplošné porasty vysokých trstín. Fyziognómiu udáva dominantný druh trsť 
obyčajná (Phragmites australis). Veľmi často rastú spolu s pálkami, s pálkou úzkolistou 
(Typha angustifolia) a pálkou širokolistou (T. latifolia).  

Najvzácnejším a najohrozenejším typom mokraďných lúk sú slatinné lúky - slatiny. 
Zásobované sú podzemnou a  povrchovou vodou, pričom dochádza k zamokreniu stanovíšť. 
Rastlinné spoločenstvá patria do triedy Scheuzerio-Caricetea fuscae a tvoria ich 
dvojposchodové ostricovo-machové spoločenstvá. Charakteristický ráz biotopu prezentuje 
v letných mesiacoch páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ktorého vysoká 
pokryvnosť už z diaľky udáva výskyt týchto slatín v území. Okrem páperníka úzkolistého  
početný výskyt majú druhy ostríc, vyskytuje sa tu ostrica zobáčikatá (Carex rostrata), ostrica 
čierna (C. nigra), ostrica metlinatá (C. paniculata), ostrica ježatá (C. echinata), ostrica 
šupinatoplodá (C. lepidocarpa), ostrica žltá (Carex flava), sitina rozložitá (Juncus effusus), 
sitina kĺbkatá (J. conglomeratus), škripina lesná (Scirpus sylvaticus), psica tuhá (Nardus 
stricta), medúnok vlnatý (Holcus lanatus), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), pichliač 
močiarny (Cirsium palustre), pichliač potočný (C. rivulare), škarda močiarna (Crepis 
paludosa), čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris), vŕbovka málokvetá (Epilobium 
parviflorum), šišiak vrúbkovaný (Scutellaria galericulata), žerušnica lúčna (Cardamine 
pratensis), praslička močiarna (Equisetum palustre), praslička riečna (E. fluviatile), praslička 
lesná (E. sylvaticum), pakost močiarny (Geranium palustre),  iskerník plamenný (Ranunculus 
flammula), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides agg.), čertkus lúčny (Succisa 
pratensis), lipkavec močiarny (Galium palustre), lipkavec slatinný (G. uliginosum), nátržník 
rovný (Potentilla erecta), mäta roľná (Mentha arvensis), angelika lesná (Angelica sylvestris), 
kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi), alchemilka (Alchemilla sp.), vŕbica vŕbolistá (Lythrum 
salicaria), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), túžobník brestový (Filipendula 
ulmaria), mäta dlholistá (Mentha longifolia), záružlie močiarne (Caltha palustris) a iné druhy. 

Na slatinných biotopoch sa vyskytuje špecifická flóra, ktorá je viazaná na prítomnosť 
podzemnej a povrchovej vody. Patrí medzi vzácne, ale zároveň ohrozené rastlinné 
spoločenstvá s početným výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín. Rastie tu kruštík 
močiarny (Epipactis palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostrica šupinatoplodá  
(Carex lepidocarpa), ostrica žltá (C. flava), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), 
vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), valeriána celistvolistá 
(Valeriana simplicifolia), prasličkovka pestrá (Hippochaete variegata). Veľmi vzácne sa 
vyskytuje papraď hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum). 

Následkom zásahu do vodného režimu alebo nedostatkom obhospodarovania slatín dochádza  
k zmenám v druhovom zložení rastlinných spoločenstiev triedy Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae, ktorých vývoj smeruje k  degradačným zmenám a neskôr až  k vzniku vlhkých lúk 
patriacich do zväzu Calthion. Sú to sukcesne zmenené slatiny, v ktorých ubúdajú slatinné 
druhy a  postupne sa začína meniť charakter slatiny na vlhké lúky.  

Slatinné lúky v minulosti dosahovali väčšiu rozlohu. Vyskytovali sa neďaleko hranice  
s Poľskou republikou, ale aj na viacerých plochách v rámci projektového územia. Niektoré 
boli odvodnené a pozmenené na lúky a pasienky, iné neobhospodarovaním zarastajú 
drevinami, najmä jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), jelšou sivou (A. incana), brezou 
previsnutou (Betula pendula), bukom (Fagus sylvatica) a vŕbami (Salix cinerea, S. aurita, S. 
purpurea,  S. silesiaca). 

Biotopy s otvorenou vodnou hladinou (obhospodarované i neobhospodarované rybníky,  
zaplavené materiálové jamy, umelé jazierka, protipožiarne jamy, mŕtve ramená) osídľujú  
rastlinné spoločenstvá triedy Lemnetea. Predstavujú druhovo chudobné spoločenstvá 
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s výskytom zvyčajne 1-3 druhov,  ktoré však dosahujú vysokú pokryvnosť. Na vodnej hladine 
sa vyskytujú porasty tvorené žaburinkou  menšou (Lemna minor) a žaburinkou pľuzgierkatou 
(L. gibba) doprevádzané formáciami ponorených rastlín najmä červenavcom hrebenatým 
(Potamogeton pectinatus).  

Výrazným krajinným prvkom v celom záujmovom území je nelesná stromová a  krovinová 
vegetácia. Rastie jednotlivo, v  línií, falangách, tvorí rôzne zhluky alebo zarastajúce väčšie 
plochy. Na jej skladbe sa podieľajú stromy a kry, ktoré sú typické pre túto oblasť, ale aj 
nepôvodné druhy, najmä agát biely (Robinia pseudoacacia). Na podmáčaných plochách sa 
vyskytujú porasty krovitých vŕb zväzu Salicion cineraeae,  ktoré sú v území veľmi výrazné   
svojim  bochníkovitým tvarom a sivou farbou. Z vŕb tu rastie vŕba sivá (Salix cinerea) a vŕba 
ušatá (S. aurita) dorastajúce do výšky 2-5 (7) m. Sprievodnými druhmi sú vŕba päťtyčinková 
(S. pentandra), vŕba purpurová (S. purpuraea), z ďalších drevín sa ojedinele vyskytuje 
krušina jelšová (Frangula alnus) a čremcha obyčajná (Padus avium). V bylinnom poschodí 
rastú  hygrofilné druhy, ktorých zloženie závisí od vlhkostných a pôdnych pomerov stanovíšť, 
nitrátofilné, ale aj lúčne druhy.  Súvislé porasty často tvoria tŕnkové a lieskové kroviny zväzu 
Berberidion. Na ich zložení sa podieľajú najmä slivka tŕnková (Prunus spinosa)  a lieska 
obyčajná (Corylus avellana). Porasty dotvára svíb krvavý (Swida sanguinea), čerešňa vtáčia 
(Cerasus avium), čremcha obyčajná (Padus avium), bršlen europský (Euonymus europea), 
hruška planá (Pyrus pyraster), javor poľný (Acer campestre), hloh (Crataegus sp.), ruža 
šípová (Rosa canina). Bylinný podrast závisí od zápoja jednotlivých porastov. V hustých  
nepriechodných kriačinách sa vyskytujú na svetlo nenáročné druhy, ale aj lesné druhy. Rastie 
tu napríklad kopytník európsky (Asarum europaeum), pakost smradľavý (Geranium 
robertianum), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec obyčajný (Galium aparine), 
trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), ostružina ožinová (Rubus caesius agg.), zádušník 
brečtanovitý (Glechoma hederacea). V nezapojených krovinách, resp. v krovinách, ktoré 
nevytvárajú veľmi husté zárasty, sa v podraste vyskytujú polotieňomilné, ale aj teplomilné 
druhy, napríklad  mrvica pestrá (Brachypodium pinnatum), traslica prostredná (Briza media),  
lipnica hájna (Poa nemoralis), fialka srstnatá (Viola hirta), mliečnik chvojkový (Tithymalus 
cyparissias), ranostajovec pestrý (Securigera varia), veronika obyčajná (Veronica 
chamaedrys), repík lekársky (Agrimonia eupatoria) a ďalšie. Na presýchavých pasienkoch 
asociácie Anthoxantho odorati- Agrostietum tenuis sa roztrúsene vyskytujú porasty 
s borievkou obyčajnou (Juniperus communis). 

Nelesná stromovo-krovinová vegetácia predstavuje významný krajinný prvok, ktorý je 
dôležitým biotopom pre vtáctvo, poskytuje úkryt pre pernatú a srstnatú  zver. Plní aj estetickú 
a pôdoochrannú funkciu a je dôležitým ekostabilizačným prvkom v  tejto prevažne 
poľnohospodársky využívanej krajine.  

Brehy Ondavy a jej prítoky sprevádzajú jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy radené do 
zväzu Alnion incanae, podzväzu Alnenion glutinoso-incanae. Na stromovej vrstve sa podieľa 
prevažne jelša lepkavá (Alnus glutinosa), ktorú doprevádza   jelša sivá (A. incana), jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior), buk lesný (Fagus sylvatica), hruška planá (Pyrus pyraster), 
čremcha obyčajná (Padus avium), javor horský (A. pseudoplatanus) a topoľ osikový (Populus 
tremula). Veľmi  často sa do brehových porastov dostáva aj invázny druh agát biely (Robinia 
pseudoacacia). Niekedy dosahuje vysokú pokryvnosť vŕba krehká (Salix fragilis), ktorej 
porasty tvoria náhradné spoločenstvo jelšových a jaseňovo-jelšových lužných lesov Alnenion 
glutinoso-incanae, ale tiež predstavujú rozličné sukcesné štádiá vŕbovo-topoľových lužných 
lesov zväzu Salicion albae. Prevládajú druhy vŕb, okrem vŕby krehkej (S. fragilis) sa tu 
vyskytujú krížence vŕby bielej (S. alba) a vŕba košikárska (S. viminalis). Kroviny sú pomerne 
hojne zastúpené. Vyskytuje sa tu  baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida 
sanguinea), bršlen európsky (Euonymus europaea), hloh jednosemenný (Crataegus 
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monogyna), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), lieska obyčajná (Corylus avellana), kalina 
obyčajná (Viburnum opulus). V bylinnom poschodí sa vyskytujú hygrofilné a nitrátofilné 
druhy ako napríklad zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), škarda močiarna  (Crepis 
paludosa), čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris), záružlie močiarne (Caltha palustris),  
kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), kuklík potočný (Geum rivale), hviezdica 
veľkokvetá (Stellaria holostea), hviezdica hájna (Stellaria nemorum), krkoška chlpatá 
(Chaerophyllum hirsutum), blyskáč jarný (Ficaria verna), praslička lesná (Equisetum 
sylvaticum), žerušnica horká (Cardamine amara), jarmanka väčšia (Astrantia major), čerkáč 
hájny (Lysimachia nemorum), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), čistec lesný (Stachys 
sylvatica)  a ďalšie. Toky prevažne v severnej časti územia sprevádzajú horské jelšové lužné 
lesy zväzu Alnion incanae. Stromové poschodie tvorí jelša sivá (Alnus incana) s prímesou 
smreka (Picea abies). Vtrúsené sú javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), čremcha obyčajná (Padus avium) a vŕba krehká (Salix fragilis). Krovinné 
poschodie je druhovo veľmi chudobné, najčastejšie sa v ňom vyskytujú zmladené jedince 
jelše sivej. V bylinnom poschodí rastú nitrofilné a hygrofilné druhy ako napríklad kozonoha 
hostcová (Aegopodium podagraria), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), deväťsil 
lekársky (Petasites hybridus), deväťsil biely (P. albus), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), 
lipnica hájna (Poa nemoralis), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), metlica trstnatá 
(Deschampsia caespitosa), papraďka samičia (Athyrium filix-femina), papraď samčia 
(Dryopteris filix-mas), pakost smradľavý (Geranium robertianum), pŕhľava dvojdomá (Urtica 
dioica), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides agg.), iskerník chlpatý (Ranunculus 
lanuginosus), iskerník plazivý (R. repens), netýkavka nedotklivá  (Impatiens noli-tangere),  
hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), pakost močiarny (Geranium palustre), chmeľ 
obyčajný (Humulus lupulus), škarda močiarna (Crepis paludosa), hluchavník žltý 
(Galeobdolon luteum), slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), ostružina 
ožinová (Rubus caesius agg.) a iné. Veľmi vzácne sa v brehových porastoch vyskytuje 
chránený o ohrozený druh paprade perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris). 

Brehové porasty patria medzi významné biotopy nie iba z hľadiska prírodovedného, ale sú 
významným ekostabilizačným a estetickým prvkom v krajine. Sú dôležitým  biotopom aj  pre 
živočíšstvo, vytvárajú vhodné životné podmienky pre mnoho druhov živočíchov, najmä 
obojživelníky, plazy, vtáky, ale aj hmyz a drobné hlodavce. Brehové porasty sú pomerne 
dobre zachovalé. Na niektorých miestach chýbajú v dôsledku povodní alebo bývajú vyrúbané. 
Tieto plochy následne osídľujú rôzne mokraďné a  ruderálne spoločenstvá. Veľmi hodnotné 
sú príbrežné spoločenstvá zväzu Petasition officinalis, ktoré tvoria deväťsil lekársky 
(Petasites hybridus), deväťsil biely (P. albus) a deväťsil Kablíkovej (P. kablikianus). Svojimi 
veľkými listami vytvárajú husté zapojené viacvrstvové porasty, do ktorých iba ojedinele 
prenikajú druhy z bezprostredného okolia, najmä druhy lúk a pasienkov, ale aj nitrofilné 
a ruderálne druhy.  

Ilustračné foto:  

 

Ondava je hojne využívaná aj ako 
prirodzený habitat bobra európskeho 
(Castor fiber), ktorý si stavia svoje 
hrádze a tým podmieňuje vznik 
mokraďových biotopov s typickou 
skladbou rastlinstva viažucého sa na 
vodu a mokriny.  
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Rieka Ondava i Ladomirka a ich väčšie prítoky v určitých úsekoch ukladajú štrk a piesok vo 
forme štrkových lavíc. V závislosti na vodnom režime toku sa na štrkových laviciach 
uchytávajú rôzne druhy rastlín. V projektovom území sa vyskytujú tak štrkové lavice bez 
vegetácie, ako aj štrkové lavice s plošne  rôzne veľkým porastom rastlín. Často ich osídľujú 
jednoročné a rýchlo klíčiace rastliny ako sú barborka obyčajná (Barbarea vulgaris), horčiak 
štiavolistý (Persicaria lapathifolia). Z ďalších druhov sú zastúpené nezábudka močiarna 
(Myosotis scorpioides agg.),  iskeník plazivý (Ranunculus repens), hviezdica hájna (Stellaria 
nemorum), psinček obrovský (Agrostis gigantea),  steblovka splývavá (Glaceria fluitans), 
roripa lesná (Rorippa sylvestris), štiavec kučeravý (Rumex crispus), štiavec tupolistý (R. 
obtusifolius), podbeľ liečivý (Tussilago farfara), černohlávok obyčajný (Prunella vulgaris), 
skorocel väčší (Plantago major) a iné.  

Veľmi vzácne sa projektovom území vyskytujú i porasty myrikovky nemeckej (Myricaria 
germanica), ktorá vytvára iniciálne bylinné  porasty na novo vytvorených štrkových laviciach 
i zapojené krovinové porasty. V krovinových porastoch myrikovka drevnatie a dosahuje 
výšku okolo 2 m a rastie spolu hlavne s vŕbami (Salix purpurea, S. fragilis a i.). 

V území je nezanedbateľná aj ruderálna vegetácia. Najčastejšie sa vyskytujú fytocenózy 
zväzu Arction lappae a Dauco-Meliotion. Rastie tu lopúch väčší (Arctium lappa), lopúch 
plstnatý (A. tomentosum), bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), hluchavka biela (Lamium 
album), srdcovník obyčajný (Leonurus cardiaca), paštrnák siaty (Pastinaca sativa), valeriána 
lekárska (Valeriana officinalis), praslička roľná (Equisetum arvense), konopnica úhľadná 
(Galeopsis speciosa), pichliač obyčajný (Cirsium vulgare) a ďalšie druhy. Na obnažených 
miestach s narušeným povrchom a na neudržiavaných plochách sa vyskytujú spoločenstvá 
patriace do zväzu Convolvulo-Agropyrion.   

Osobitné postavenie majú sady, ktoré tvoria ovocné stromy v podraste s výskytom veľmi 
cenných ovsíkových lúk. Aj plochy sadov boli v projektovom území značne redukované. 
Zvyšky bývalých sadov sa vyskytujú napr. v obci Dubová , Jurkova Vôľa a pri Svidníku.    

Orná pôda v území je väčšinou scelená, veľkobloková a využívaná je na pestovanie 
poľnohospodárskych plodín alebo bola zatrávnená. Zhodnotená je v samostatnej kapitole. Na 
poliach, ale najmä po ich okraji, rastú burinové (segetálne) spoločenstvá prevažne z triedy 
Secalinetea a Polygono-Chenopodietea. Ich floristické zloženie závisí od agrotechnických 
postupov. Vyskytujú sa tu mrlík hybridný (Chenopodium hybridum), mrlík biely (Ch. album), 
zemedym lekársky (Fumaria officinalis), láskavec hybridný (Amaranthus hybridus agg.), 
láskavec ohnutý (A. retroflexus), ale aj synantrópne druhy rastlín ako napríklad palina 
obyčajná (Artemisia vulgaris), pichliač roľný (Cirsium arvense), pýr plazivý (Elytrigia 
repens), šalát kompasový (Lactuca seriola). Početne sú zastúpené aj nasledujúce druhy: 
konopáč obyčajný (Eupatorium cannabinum), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum 
perforatum), kapsička pastierska (Capsela bursa-pastoris). Z ostatných sprievodných druhov 
vyššiu pokryvnosť dosahujú vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), lopúch väčší (Arctium 
lappa), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica),  z  tráv 
reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), kostrava 
lúčna (Festuca pratensis) a psiarka lúčna (Alopecurus pratensis). Z ruderálnych spoločenstiev 
sa najčastejšie vyskytujú  fytocenózy  zväzu Arction lappae a Dauco-Melilotion. Rastie tu  
lopúch väčší (Arctium lappa), lopúch plstnatý (A. tomentosum), bolehlav škvrnitý (Conium 
maculatum), hluchavka biela (Lamium album), srdcovník obyčajný (Leonurus cardiaca), 
paštrnák siaty (Pastinaca sativa), valeriána lekárska (Valeriana officinalis), praslička roľná 
(Equisetum arvense), konopnica úhľadná (Galeopsis speciosa), pichliač obyčajný (Cirsium 
vulgare) a ďalšie druhy. Na obnažených miestach s narušeným povrchom a na 
neudržiavaných plochách sa vyskytujú spoločenstvá patriace do zväzu Convolvulo-
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Agropyrion. Suchšie miesta, násypy, okraje ciest a polí osídľujú bylinné ruderálne, mierne 
nitrofilné až nitrofilné spoločenstvá.  

Na antropogénnych stanovištiach, najmä v ruderalizovaných brehových spoločenstvách (napr. 
na miestach starých skládok komunálneho odpadu), v intravilánoch obcí sa vyskytujú porasty 
inváznych neofytov s pohánkovcom českým (Fallopia × bohemica), hviezdnikom ročným 
(Stenactis annua), netýkavkou žliazkatou (Impatiens glandulifera), netýkavkou málokvetou 
(I. parviflora), ježatcom laločnatým (Echinocystis lobata), americkými astrami (Aster sp.) ai..  

Invázne druhy rastlín v projektovom území 

Pôvodné druhové bohatstvo (biodiverzita) každej krajiny bolo a bude ovplyvňované 
činnosťou človeka, ktorý v snahe zlepšovať podmienky pre svoj život hľadal a hľadá lepší 
priestor na bývanie, nové zdroje potravín, surovín a energie, nové spôsoby a ciele cestovania. 
Pohyb človeka preto neustále sprevádzajú mnohé organizmy, ktoré človek niesol či viezol zo 
starého na nové miesto cielene alebo neúmyselne (nevedomky a nechcene). 

Halada (1998) uvádza, že do strednej Európy sa dostávali nepôvodné druhy už od neolitu. 
Kým spočiatku to boli najmä druhy z mediteránu, prednej, či strednej Ázie, neskôr s rozvojom 
obchodovania, cestovania a námornej dopravy pribudli druhy z Afriky, východnej Ázie, 
Austrálie a amerických štátov. Globalizácia svetovej ekonomiky v 20. storočí vyvolala 
zvýšený a zrýchlený prísun nepôvodných druhov v celosvetovom meradle. Prostredníctvom 
človeka prekonávajú  druhy aj veľké geografické bariéry vo veľmi krátkom čase.  

Po zavedení (introdukcii) nepôvodného druhu v novom území nastáva proces jeho 
udomácňovania, naturalizácie, t.j. druh sa prispôsobuje novým životným podmienkam. 
Objavenie sa nepôvodných druhov na nových miestach nemusí vždy znamenať nejakú hrozbu 
a teda vzbudzovať obavy. Časť nepôvodných druhov sa však môže stať inváznou a mať 
nepriaznivý vplyv na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, môže prinášať zdravotné 
riziká a ovplyvňovať ekonomiku. Nariadenie EÚ č. 1143/2014 o prevencii a manažmente 
introdukcie inváznych nepôvodných druhov uvádza, že „v životnom prostredí Európskej únie 
(EÚ) je približne 12 000 druhov nepôvodných a z nich je cca 10 až 15 % inváznych“. 
Z hľadiska ochrany biodiverzity sú invázne druhy považované po degradácii biotopov za 
druhú najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu. Nepriaznivý vplyv inváznych druhov sa prejavuje 
tým, že napr.: 

- menia úlohu pôvodných druhov 
- zmenšujú početnosť populácií pôvodných druhov a vytláčajú ich 
- spôsobujú vymieranie pôvodných druhov 
- krížia sa s domácimi druhmi a ohrozujú ich genetickú štruktúru 
- môžu zmeniť obsah živín, vodný režim, energetickú bilanciu 
- menia štruktúru spoločenstiev. 

Nezanedbateľné sú aj sociálne dopady, napr. zdravotné riziká (kožné ochorenia, alergie) 
a ekonomické dopady (spôsobujú straty na poľnohospodárskej produkcii, sťažujú údržbu 
vodných tokov a vodných diel, znižujú kvalitu rekreačných oblastí). 

O vážnosti problému, ktorý predstavujú invázne druhy, hovorí i skutočnosť, že sa ním 
zaoberajú mnohé medzinárodné dohovory a iniciatívy a tento problém neobišiel ani 
Slovensko. 

Úsilie o jeho riešenie sa prejavilo tak v koncepčných dokumentoch i v legislatíve SR a to nie 
iba v rezorte životného prostredia. Z koncepčných dokumentov je potrebné upriamiť 
pozornosť na Aktualizovanú národnú stratégiu ochrany biodiverzity do 2020 (schválená 
uznesením vlády SR č. 12 z 8. januára 2014) a akčný plán na jej implementáciu (schválený 



Regionálna adapta čná stratégia hornej Ondavy 
RASHO 

 
 123 

uznesením vlády SR č. 442 z 10. septembra 2014). V legislatíve životného prostredia sa ňou 
zaoberá zákon o ochrane prírody. V ustanoveniach § 7, 7a), 7b) zavádza ochranu 
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ktoré zahŕňa: 

- reguláciu rozširovanie nepôvodných druhov 
- sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov 
- odstraňovanie inváznych druhov,  

pričom ustanovenia § 7a) špecificky riešia nepôvodné a invázne druhy živočíchov 
a ustanovenia § 7b) sa venujú rastlinám. 

Zoznamy inváznych druhov živočíchov a rastlín a odporúčané spôsoby ich odstraňovania 
uvádza vykonávacia vyhláška k zákonu o ochrane prírody č. 24/2003 Z. z. v platnom znení 
(príloha č. 2  a 2a). 

V poslednom období sa osobitná pozornosť  venuje inváznym druhom vo výskumných 
prácach a štúdiách v súvislosti s klimatickou zmenou. Aj keď je ťažké predpovedať správanie 
sa pre každý druh, je však všeobecný konsenzus, že klimatická zmena bude viac vyhovovať 
inváznym druhom a bude viesť tak k inváziám nových nepôvodných druhov, ako aj k 
ďalšiemu šíreniu už prítomných inváznych druhov. 

Capdevilla-Argüelles, Zilletti (2008) očakávajú, že klimatická zmena pravdepodobne zvýši 
potenciálne rozšírenie a početnosť inváznych druhov, že sa zvýši aj plocha územia náchylná 
na invázie a ohrozené budú aj stratégie manažmentu inváznych druhov.  

Pre rastliny v terestických ekosystémoch predpokladajú, že klimatická zmena môže ovplyvniť 
dynamiku invázie rastlín dvoma spôsobmi: tým, že nastanú zmeny v pôvodných 
ekosystémoch, ktoré povedú usídleniu a následnému šíreniu inváznych druhov rastlín a tým, 
že zvýhodní individuálne vlastnosti jednotlivých inváznych druhov.  

Vodné invázne druhy rastlín môžu zase prosperovať zo sezónnych zmien, napr. miernejšie 
zimy môžu spôsobiť zmeny v spôsobe rozmnožovania (z vegetatívneho na generatívne), 
a tým sa vytvoria predpoklady na ďalšie šírenie druhov ako napr. eichhornia nafúknutá 
(Eichhornia crassipes), teplejšie a suchšie letá môžu zvýšiť riziko masového rozšírenia 
niektorých druhov rias. 

Výskyt inváznych druhov rastlín v projektovom území 

Výskyt nepôvodných a inváznych v projektovom území nebol cielene mapovaný, ich 
prítomnosť sa zaznamenávala v rámci terénneho prieskumu nelesnej vegetácie. Prehľad 
zistených nepôvodných a inváznych druhov je uvedený v tabuľke č.16. 
 
Ilustračné foto: 
 
Krásny invázny druh rastliny zlatobyľ kanadská 
(Solidago canadensis) sa nekontrolovateľne šíri 
popri tokoch a opustených lokalitách 
v projektovom území (foto E. Gojdičová).  
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Tabuľka č.16:  Výskyt nepôvodných a inváznych druhov rastlín na území Hornej Ondavy 

Vedecké meno Slovenské meno 

Kategória 
druhu 
podľa 

vyhlášky* 

Kategória  druhu 
podľa hodnotenia  
Medvecká et al. 

(2012) 
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá invázny invázny 
Aster novi-belgii agg. astra novobelgická nezaradený invázny 
Conyza canadensis turanec kanadský nezaradený invázny 
Echinocystis lobata ježatec laločnatý nezaradený invázny 
Fallopia japonica pohánkovec japonský invázny invázny 
Fallopia ×bohemica pohánkovec český invázny invázny 
Helianthus tuberosus slnečnica hľuznatá nezaradený invázny 
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá invázny invázny 
Impatiens parviflora netýkavka malokvetá nezaradený invázny 
Inula helenium oman pravý nezaradený naturalizovaný 
Parthenocissus quinquefolia  pavinič päťlistý nezaradený naturalizovaný 
Robinia psedoacacia agát biely nezaradený invázny 
Rhus typhina sumach pálkový nezaradený splanievajúci 
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská invázny invázny 
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská invázny invázny 
Stenactis annua hviezdnik ročný nezaradený invázny 
Veronica filiformis veronika nitkovitá nezaradený naturalizovaný 
Poznámka: *Príloha č, 2a) vyhlášky  MŽP SR č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody 
a krajiny č. 543/2002 Z.z. v platnom znení 

 
Zo zaznamenaných nepôvodných a inváznych druhov sú v projektovom území najviac 
rozšírené: pohánkovec český (Fallopia x bohemica), pohánkovec japonský (F. japonica), 
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), ježatec 
laločnatý (Echinocystis lobata), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), netýkavka 
žliazkatá (Impatiens glandulifera), netýkavka malokvetá (I. parviflora), hviezdnik ročný 
(Stenactis annua), agát biely (Robinia pseudoacacia).. Väčšina druhov sa do územia dostala 
zámerne ako okrasné rastliny (americké astry, pohánkovce, zlatobyle, ježatec, netýkavka 
žliazkatá, sumach pálkový, agát biely, pavinič päťlistý, hviezdnik ročný) alebo liečivé a 
medonosné rastliny (slnečnica hľuznatá, agát biely, oman pravý). Ostatné druhy boli do 
územia zavlečené náhodne (veronika nitkovitá, turanec kanadský, ambrózia palinolistá) alebo 
sa do územia šírili z južných častí východného Slovenska (zlatobyle, hviezdnik ročný). 
S krmivom pre zver sa do územia dostala ambrózia palinolistá a jej výskyt je zaznamenaný na 
jednej lokalite pri Kečkovciach. K rozširovaniu slnečnice hľuznatej prispieva aj jej 
vysádzanie na políčkach pre zver. Pestované druhy sa vývozom odpadu a vytváraním 
nelegálnych skládok dostali do blízkosti vodných tokov, prípadne na okraje lesných porastov. 
Tieto miesta následne slúžili a slúžia ako ohniská, z ktorých sa druhy šírili a šíria do svojho 
okolia. Najväčší výskyt inváznych druhov bol zaznamenaný okolo vodných tokov a vodných 
nádrží a najviac rozšírené sú pohánkovce, zlatobyle, netýkavky, ježatec laločnatý, hviezdnik 
ročný, americké astry, turanec kanadský. V travinno-bylinných porastoch sa vyskytujú a šíria 
najmä zlatobyle, hviezdnik ročný, veronika nitkovitá, turanec kanadský. Agát biely sa veľmi 
často vyskytuje tak v lesných porastoch, ako aj v rôznych typoch mimolesnej zelene (okolo 
poľných ciest, v remízkach) a často ho možno nájsť i v brehových porastoch a sprievodnej 
zeleni vodných tokov. K najmenej rozšírením nepôvodným druhom patria pavinič päťlistý, 
oman pravý a sumach pálkový. 
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7.8. Živočíšstvo a zoogeografické členenie 

Projektové územie je mimoriadne pestré a bohaté na voľne žijúce živočíchy vrátane 
chránených a poľovných druhov a osobitne na vtáctvo.  

V zoogeografickom členení paleoarktu terestrického biocyklu (Jedlička, Kalivodová, 2002) 
patrí územie do provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku. V zoogeografickom členení 
paleoarktu limnického biocyklu (Hensel, 2002) patrí územie do Pontokaspickej provincie, 
potiského okresu a jeho latorickej časti. 

Orografický celok Nízke Beskydy predstavujú v smere západ – východ vrátane severných 
prihraničných častí Ondavskej a Laboreckej vrchoviny významný migračný koridor, 
predovšetkým pre avifaunu a väčšie druhy cicavcov. Fauna je v  projektovom území pomerne 
bohatá vďaka rôznorodosti prírodného, poloprírodného i urbánneho prostredia. Vyznačuje  sa 
pomerne veľkou druhovou diverzitou bezstavovcov a stavovcov. V projektovom území 
môžeme rozlíšiť viacero typov zoocenóz, typických pre jednotlivé časti prírodného  
prostredia: 

- zoocenózy listnatých a zmiešaných lesov, lesných ekosystémov 
- zoocenózy lúk a pasienkov vrátane sukcesných stanovíšť vrátane agroekosystémov, 
- zoocenózy pramenísk, slatín a mokradí,  
- zoocenózy s ornou pôdou, agrosystémov 
- zoocenózy urbánne, zastavané územia obcí 

Všetky typy zoocenóz sú v rôznej miere poznačené antropogénnou činnosťou (v minulosti 
i v súčasnosti). Najmenej sú antropogénnou činnosťou poznačené prírodné lesy, najviac 
zoocenózy zastavaného územia a plôchy s ornou pôdou. 

Živočíchy obsadzujúce vhodné biotopy v projektovom území môžeme rozdeliť (podľa toho, 
aké prírodné, poloprírodné alebo človekom vytvorené prostredie obsadzujú), medzi druhy 
lesné, stepné, prechodového typu, vodné a pri vode žijúce, na podmáčaných plochách, 
prameniskách a močiaroch a urbánne. 

V lesnom prostredí, do ktorého rátame aj ekotónové pásma, sa z cicavcov vyskytujú napríklad 
druhy jež východoeuropsky (Erinaceus concolor), piskor obyčajný (Sorex araneus), piskor 
malý (Sorex minutus), dulovnica menšia (Neomys anomalus), veverica stromová (Sciurus 
vulgaris), plch lesný (Dryomys nitedula), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), 
hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), mačka divá (Felis sylvestris), vlk dravý (Canis 
lupus) a medveď hnedý (Ursus arctos).  

Z významných druhov vtákov lesných ekosystémov sú to po celom území výskytuje myšiaka 
lesného (Buteo buteo), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), 
jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus), bocian čierny (Ciconia 
nigra), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik 
(Columba oenas), sova lesná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), lelek lesný 
(Caprimulgus europaeus), kukučka jarabá (Cuculus canorus), ďateľ veľký (Dendrocopos 
major), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), slávik červienka (Erithacus rubecula), 
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), kolibkárik čipčavý (Phylloscopius collybita), 
kolibkárik spevavý (Philloscopus trochilus), sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka 
čiernohlavá (Parus montanus), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), pinka lesná (Fringilla 
coelebs), zelienka obyčajná (Carduelis chloris), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) a iné. 
Východná časť projektového územia je vyčlenená na ochranu chránených druhov vtákov 
európskeho významu ako CHVÚ Laborecká vrchovina. 
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 Orol krikľavý (Aquila pomarina) pri obci Dubová (P. Straka) 

 

 

Plazy v okrajových častiach lesných ekosystémoch (v 
ekotónových pásmach) v projektovom území zastupujú napríklad 
jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), jašterica živorodá 
(Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), užovka 
hladká (Coronella austriaca), obojživelníky kunka žltobruchá 
(Bombina variegata) ktorá je bežná je v koľajach a mlákach 
lesných ciest, ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý 
(Rana temporaria), salamandra škvrnitá (Salamandra 
salamandra).  

Z významných stepných druhov, ktoré obývajú v súčasnosti 
poľnohospodársku krajinu sa v riešenom území vyskytujú piskor malý (Sorex minutus), 
hranostaj čiernochvostý (Mustella erminea).  

Z vtákov vyskytujúcich sa najmä na trávnatých porastoch, kosienkoch a pasienkoch obývajú 
druhy ako chrapkáč poľný (Crex crex), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), škovránok poľný 
(Alauda arvensis), ľabtuška lúčna (Anthus pratensis), abtuška poľná (Anthus campestris), 
pŕhľaviar červenohlavý (Saxicola rubetra), strnádka lúčna (Miliaria calandra), strakoš 
červenochrbtý (Lanius collurio), stehlík pestrý (Carduelis carduelis).  

Z plazov sa v týchto agroekosystémoch vyskytujú jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), 
slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), z obojživelníkov 
kunka žltobruchá (Bombina variegata), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý 
(Rana temporaria). 

Z prechodových druhov, ktoré žijú v lesnom prostredí, ale časť svojich životných aktivít, 
najmä získavanie potravy, vyvíjajú i v kultúrnej krajine (a opačne), sa v  území vyskytujú 
lasica čiernochvostá (Mustela erminea), z dravcov myšiak lesný (Buteo buteo), orol krikľavý 
(Aquila pomarina) jastrab krahulec (Accipiter nisus), bocian čierny (Ciconia nigra). 

Do skupiny živočíchov vodných a pri vode žijúcich zaraďujeme druhy, ktoré obývajú 
sprievodnú vegetáciu vodných tokov, podmáčané a vlhké lúky, t.j. druhy, ktorých životné 
cykly sú viac alebo menej (v závislosti od druhu) závislé od vody v krajine. 

Z cicavcov, ktoré sa vyskytujú skoro všade v projektovom území do tejto skupiny patria 
dulovnica väčšia (Neomys fodiens), dulovnica menšia (Neomys anomalus), ale najmä bobor 
európsky (Castor fiber), ktorý na niektorých tokoch vytvára veľmi silné populácie so 
sprievodným prejavmi života. Z rýb vyskytujúcich sa vo vodných tokoch to sú napríklad 
hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), pstruh potočný 
(Salmo trutta), mrena škvrnitá (Barbus meridionalis), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), slíž 
severný (Barbatula barbatula). 

Zo zástupcov vtáctva viazaného výlučne na vodné prostredie tokov, ich brehové porasty 
a podmáčané lúky sú naviazané najmä druhy bocian čierny (Ciconia nigra), cíbik chochlatý 
(Vanellus vanellus), trasochvost biely (Motacilla alba), trasochvost horský (Motacilla 
cinerea), vodnár potočný (Cinclus cinclus), sýkorka modrá (Parus caeruleus), zo zástupcov 
plazov užovka obojková (Natrix natrix), zo zástupcov batrachofauny rosnička stromová (Hyla 
arborea), skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha obyčajná (Bufo bufo), kunka žltobruchá 
(Bombina variegata).  
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Významné z hľadiska obsadzovania ník sú druhy urbánne, ktoré sú svojim spôsobom života  
viazané na urbanizované (vrátane suburbárneho) prostredie. Výlučne sa na urbánne prostredie 
viažu predovšetkým vtáky – belorítka domová (Delichon urbica), v zriedkavejšom výskyte 
lastovička domová (Hirundo rustica), ktoré ale pri hľadaní potravy zalietavajú aj mimo 
urbanizovaného priestoru, predovšetkým nad lúky a pasienky. Ďalšie druhy v urbanizovanom 
priestore hniezdia a ich rádius životných aktivít, predovšetkým pri získavaní potravy je 
nepomerne väčší. Z druhov vyhľadávajúcich antropogénne prostredie tu hniezdia, zdržiavajú 
sa alebo hľadajú úkryty zo sov kuvik plačlivý (Athene noctua), sova lesná (Strix aluco) 
a myšiarka ušatá (Asio otus), vrabec domový (Passer domesticus), žltochvost domový 
(Phoenicurus ochruros) a  iné druhy. 

Menej známe sú druhy bezstavovcov, ktoré sú v krajine menej nápadné a menej preštudované. 
Z významných druhov chrobákov sa tu vyskytuje napr. fúzač alpský (Rosalia alpina) 
z motýľov modráčik čiernoškvrný (Phengaris arion), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), 
vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius), mlynárik ovocný (Aporia crataegi), hnedáčik 
krvavcový (Brenthis ino). 

Toto je základný prehľad druhov živočíchov a vtákov, s ktorými sme sa stretli pri hodnotení 
územia. Je možné, že pestrá škála druhov je ešte bohatšia, čo je aj vizuálne v krajine 
pozorovateľné ako aj z podkladov a informácií miestneho obyvateľstva, poľovníkov 
a pytliakov. Najmä vtáctva v priaznivom období mokrých rokov, akým bol aj rok 2014, sa tu 
vyskytuje veľmi veľa, čo sa ale aj prejavuje na mortalite v kolíziách s dopravou. 

Invázne druhy živočíchov v projektovom území 

Osobitným prejavom je postupný prienik cudzorodých a pre tento typ krajiny neprirodzených 
druhov živočíchov vnímaných ako invázne druhy.  

V súvislosti so zmenou klímy a globálnym otepľovaním dochádza aj v projektovom území k 
zmenám v početnosti druhov a abundancii v rámci druhu. Tieto zmeny sú zvlášť významné 
hlavne vo vzťahu k zmene vo využívaní krajiny. V ostatnom období je zaznamenaný výskyt 
teplomilných stepných druhov na xerotermných lokalitách s juhovýchodnou  až juhozápadnou 
expozíciou, zároveň  posun domácich teplomilných druhov do vyšších nadmorských výšok 
pri obsadení vhodných biotopov. U niektorých druhov hmyzu je reakcia adekvátna vyšším 
počtom generácií v prípade vhodného počasia v priebehu roka. Všeobecne pre rozširovanie 
v smere juh-sever sú vhodné údolia riek a ich hlavných prítokov v smere východ-západ alebo 
naopak sú to nižšie chrbty pohorí, respektíve sedlá. 

V ostatných rokoch tak došlo k výškovému posunu modlivky zelenej (Mantis religiosa), 
k obsadeniu nových vhodných lokalít niektorými druhmi koníkov, kobyliek a motýľov, 
napríklad: koník červenokrídly (Psophus stridulus), kobylka (Ruspolia nitidula), kobylka 
krovinová (Phaneroptera falcata), perlovec černicový (Brenthis daphne), modráčik 
hnedoškvrnný (Polyomatus daphnis), z vtákov ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus). 
Z cicavcov zatiaľ nebol zaznamenaný výskyt teplomilných druhov, ale vzhľadom na 
zaznamenaný výskyt druhu šakal zlatý (Canis aureus) v okresoch Prešov, Vranov, 
Medzilaborce je predpoklad, že v blízkej dobe začne prenikať aj do okresov Svidník 
a Bardejov. 

Medzi druhy, ktoré sa rozširujú mimo pôvodný areál výskytu môžeme spomenúť aj invázne 
druhy živočíchov. Ich rozširovanie môže byť prirodzené alebo s pomocou človeka, či už 
prepravou materiálov alebo vypustením do voľnej prírody. Invázne druhy profitujú z veľkej 
regeneračnej schopnosti a vzhľadom na nepôvodnosť aj na chýbajúci predačný tlak. Z týchto 
druhov môžeme spomenúť výskyt psíka medvedíkovitého (Nyctereutes procyonoides), ktorý 
uniká pozornosti verejnosti svojím spôsobom života, ondatra pižmová (Ondatra zibethica) 
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z hmyzu je to bzdocha americká (Leptoglossus occidentalis), ploskáčik pagaštanový 
(Cameraria ohridella) a ďalšie druhy, ktoré v prípade premnoženia môžu spôsobiť veľké 
hospodárske škody. Na druhej strane podľa miestnych informácií sa z územia vytratili iné 
pôvodne bežné druhy živočíšstva, ktoré buď vymizli pod tlakom civilizačných požiadaviek, 
poľovníctva/pytliactva, ale sa nedá vylúčiť aj emigrácia týchto druhov z dôvodu klimatickej 
zmeny a s tým súvisiacich životných podmienok (napr. los mokraďový, zubor európsky, 
viaceré druhy vtáctva a pod.). 

7.9. Primárna a sekundárna štruktúra ekosystémov 

Lesné ekosystémy 

Súčasná plocha lesného pôdneho fondu v projektovom území sa z hľadiska vegetačnej 
stupňovitosti nachádza v troch lesných vegetačných stupňoch (LVS):  
3. – dubovo-bukovom LVS (cca 19%), 4. – bukovom LVS (cca 74%) a v. 5. – jedľovo-
bukovom LVS (cca 7%). Vzhľadom na polohu v severovýchodnej časti Slovenska 
a dominujúce živné pôdy by tu pri doterajších pôdno-klimatických podmienkach mali mať 
prirodzené (pôvodné) lesné spoločenstvá nasledovný charakter: 

V celom záujmovom území dominujú bučiny (kvetnaté aj tzv. holé – nudálne bučiny), 
zaberajúce tri štvrtiny súčasnej plochy lesného pôdneho fondu. Predovšetkým v kvetnatých 
bučinách by v 4. LVS mali byť k prevládajúcemu buku lesnému primiešané (v tzv. nudálnych 
bučinách iba ojedinele vtrúsené) jedľa biela a v menšej miere aj tzv. cenné listnáče (javor 
mliečny a horský, lipy, brest horský, jaseň štíhly), v 3. LVS by mal byť v bučinách namiesto 
jedle primiešaný dub zimný (duby zo skupiny duba zimného – Quercus petraea agg.). 
V nižších polohách 3. LVS by sa mali vyskytovať najmä dubové bučiny, kde má popri 
hlavnom buku významý podiel aj dub zimný, menšie zastúpenie by mali javor mliečny 
a horský a lipy, príp. iné listnaté dreviny (napr. čerešňa vtáčia, hrab obyčajný, javor poľný...). 
V najvyšších polohách 5. LVS by mali byť lesy tvorené najmä jedľovými bučinami 
s vtrúsenými cennými listnáčmi (javor mliečny a horský, brest horský, jaseň štíhly). Na 
úpätiach svahov, v hrebeňových polohách, úžľabinách a iných sutinových a skalnatých 
lokalitách by sa vyskytovali aj tzv. sutinové spoločenstvá s významnejším podielom javorov, 
líp, brestov a jaseňa štíhleho, ktoré by sa miestami dominovali ako hlavné dreviny. Popri 
vodných tokoch by sa mali vyskytovať jaseňové jelšiny a vo vyšších polohách aj jelšiny jelše 
sivej s prímesou vŕb, topoľov a drevín z okolitých porastov. Smrek obyčajný by sa 
v prirodzených lesoch záujmového územia nevyskytoval vôbec alebo iba ojedinele 
v chladných vlhkých lokalitách najvyšších polôh. Borovica lesná a smrekovec opadavý by sa 
tu tiež vyskytovali skôr ojedinele na extrémnejších (najmä skalnatých) stanovištiach s nižšou 
konkurenciou ostatných drevín. Borovica by mohla čiastočne plniť aj funkciu tzv. pionierskej 
dreviny, spolu s jarabinami, brezou previsnutou, vŕbou rakytovou, topoľom osikovým 
a rôznymi krovinami.  

Nezanedbateľnú časť vegetácie záujmového územia tvoria aj lesné porasty, resp. porasty 
drevín s charakterom lesa mimo lesného pôdneho fondu – tzv. biele plochy, vzniknuté zväčša 
sukcesiou na dlhodobo nevyužívaných plochách. Tieto sú tvorené väčšinou pionierskymi 
drevinami a drevinami naletenými z okolitých lesných porastov. 

Z hľadiska drevinového zloženia sú súčasné lesné porasty v záujmovom území v porovnaní 
s pôvodnými lesmi relatívne málo zmenené. Listnaté dreviny s dominujúcim bukom tvoria 
viac ako 80% podiel, z ihličnatých drevín sú naviac zastúpené borovica lesná s jedľou. 
Z významnejších hospodárskych drevín pôvodných lesov bol výraznejšie znížený podiel jedle 
a duba a zvýšený podiel hrabu a borovice, nepôvodný smrek sa tu síce v súčasnosti vyskytuje, 
no v relatívne malom zastúpení. Do pozornosti je potrebné vziať aj prítomnosť nepôvodného 
agáta bieleho, hoci jeho zastúpenie zatiaľ nedosahuje ani 0,1 percenta. 
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Z hľadiska porastovej štruktúry nastala zmena z rôznovekých k prevažne rovnovekým 
jednovrstvovým porastom s veľmi nízkym zastúpením starých jedincov a mizivým podielom 
rozkladajúceho sa hrubého mŕtveho dreva. Na mapke č. 19 

Mapka č. 19: Základné skupiny lesných typov v projektovom území 

Nelesné terestriálne (suchozemské) ekosystémy 

V projektovom území došlo z hľadiska využívania terestriálnych ekosystémov v posledných 
rokoch k významným zmenám a to v podstate už druhý krát za posledné generácie. 

Trvalé trávne porasty (kosienky, pasienky) sa nachádzajú v celom projektovom území 
v rôznej intenzite využitia. Kosienky slúžia na výrobu objemových krmív v miestnych 
klimatických podmienkach sú prevažne jednokosné s možnosťou pastvy po zbere hmoty. 

Z podkladov NLC a Lesy SR – OZ Prešov 
vytvorené autormi ako pracovný dokument len 
pre tieto účely RASHO.  
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Druhové zloženie kosienkov nie je veľmi pestré, prevládajú kultúrne druhy, ktoré tvoria 
dostatok hmoty, pri ich obnove sa využíva prevažne bez orbový prísev. 

Pasienky sú prevažne extenzívne využívané výlučne na pastvu hospodárskych zvierat. 
Zaťaženie VDJ na ha má zodpovedať intenzite využitia. Pastva hospodárskych zvierat je 
organizovaná formou oplôtkov alebo voľného pasenia. Niektoré pasienky, hlavne priľahlé 
k lesom alebo vodným tokom majú druhovo bohaté zloženie bylín, čo vypovedá o ich vysokej 
diverzite. Preto boli zaradené do platieb Poľnohospodárskej platobnej agentúry ako 
poloprírodné a prírodné biotopy. Vodný režim pasienkov je viazaný na stanovištné 
podmienky a v prevažnej miere sa ich nedotklo veľkoplošné sceľovanie a odvodňovanie 
pozemkov. Dlhodobo dochádza k pomalej degradácií pasienkov hlavne sukcesiou, 
nevhodným využívaním, neodstraňovaním nedopaskov po ukončení pastvy, nesprávnou 
technikou mulčovania, vysokým zaťažením zvierat a zlou organizáciou pastvy, kedy 
dochádza k nadmernému zošliapavaniu bylinného krytu a následnej erózii. Dlhodobo 
umiestnené stojiska a košiare bez rotácie spôsobujú zničenie bylinného krytu, kde aj v prípade 
slabého dažďa dochádza k splachu pôdy a bez následného ošetrenia aj k ruderalizácii hlavne 
burinnými druhmi. Fenomén ostatnej doby je využitie biomasy vo forme štiepky, kde 
dochádza k čisteniu sukcesných náletov krovín a drevín. Zákon o ochrane prírody a krajiny 
č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov definuje povinnosti vlastníka, správcu alebo 
nájomcu pozemku, na ktorom sa nachádza drevina. Poľnohospodárska platobná agentúra pri 
kontrolách akceptuje na 1 ha plochy 5% drevín a krovín s podmienkou súvislej plochy porastu 
max. do 100 m2, čo v prípade terás, medzí a skupín drevín a krovín niekedy nie je možné 
dodržať. U drevín nie je meraný plošný priemet kmeňa ale plošný priemet koruny, aj napriek 
tomu, že plocha pasienka pod korunou je hospodársky využívaná. Naviac východná časť 
projektového územia je v CHVÚ Laborecká vrchovina, kde predmetom ochrany sú druhy 
vtákov, ktoré využívajú hlavne porasty krov (trnka, hlôh, šípka) ako hniezdny biotop. 

Nelesné hydrické (mokraďové, vodné) ekosystémy 

Ekosystémy povrchových tečúcich vôd môžeme charakterizovať v rovine horizontálnej 
a rovine vertikálnej na základe morfologických vlastností, hydrológie, fyto a zoocenóz 
viazaných priamo na vodný tok, vodný útvar a jeho okolie. Vertikálna rovina je daná 
pozdĺžnym profilom vodného toku, horizontálne členenie sa prelína s vertikálnym v celej jeho 
dĺžke. U vodných tokov s neupraveným korytom prevažuje turbulentné prúdenie vody kedy 
dochádza k vymieľaniu koryta, tvorbe nánosov a výmoľov v priečnom profile u upravených 
vodných tokov s pevným korytom prevažuje laminárne prúdenie s rýchlym odtokom vody 
v závislosti od pozdĺžneho profilu. 

Rovina vertikálna: 

- ekosystémy pramenné (iniciálne) - v projektovom území situované prevažne na lesnom 
pôdnom fonde vo forme pramenísk, výverov, občasne tečúcich vodných tokov - rokliny, strže, 
výmole, slatiny, rašeliniská, mokrade, 

- ekosystémy stredného úseku vodného toku - odstavené meandre, mŕtve ramená zaplavované 
pri vyšších prietokoch, mokrade, terénne depresie a zníženiny s vyššou hladinou podzemnej 
vody,  

- ekosystémy v zastavaných územiach - pôvodné koryta vodných tokov, upravené regulované 
v rôznom technickom stupni od spevnenia brehov až po tvrdú reguláciu brehov a dna vodného 
toku kameňom a betónom. 

Rovina horizontálna:  
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- ekosystémy dna vodného toku – oživenie dna je závislé od podložia a spádu, prevažne 
bezstavovce, baktérie a riasy pri skalnatom a balvanitom podklade, pri nižšom spáde, 
sedimentoch dna vo forme piesku, štrku, detritu pribúdajú druhy rýb, ktoré potrebujú vyšší 
obsah kyslíka, 

- ekosystémy vody a riečneho koryta – bezstavovce, stavovce - mihule, ryby, vtáctvo viazané 
potravným a hniezdnym biotopom na vodné toky, hlodavce, nižšie, vyššie rastliny, 

- ekosystémy príbrežné – na lesnom pôdnom fonde rôzne zastúpenie drevín a krovín v rôznej 
etáži, na poľnohospodárskom pôdnom fonde brehové porasty a na ne naviazané alúvia 
s bylinným porastom v rôznej diverzite s bohatým zastúpením zoocenóz, nivné lúky 
v inundáciách. 

Projektové územie patrí do povodia rieky Ondavy. Rieka Ondava tvorí povodie IV. radu, 
pramení v Ondavskej vrchovine pri obci Ondavka. Odvádza vodu z Ondavskej vrchoviny 
a Laboreckej vrchoviny. Významnejšími ľavostrannými prítokmi sú Ladomírka, Kapišovka, 
Mostovka a Roztoky. Vyhláškou MŽP SR č.211/2005 bol ustanovený zoznam vodárenských 
vodných tokov a vodohospodársky významných tokov. V projektovom území je to vodný tok 
Ondavy a vodný tok Ladomírky. Ondava pod číslom hydrologického poradia 4-30-08-001 
v rkm 51,20 – 142,10 a Ladomírka 4-30-08-017 v rkm 0,00-19,40. Horné povodie rieky 
Ondavy tvorí typický stromovitý vejár s množstvom malých prítokov. Málo priepustné 
flyšové podložie je limitujúcim faktorom zasiakavosti atmosférických zrážok, ktoré spôsobuje 
až 50% povrchový odtok zo spadnutých zrážok a až 80% z prívalových dažďov. 

Významným prvkom v krajine sú mokrade, ktoré sú definované ako biotopy a ktorých 
existencia je podmienená prítomnosťou vody. Tak ako všade, aj tu došlo k významnej plošnej 
redukcií prirodzených mokradí najmä ich meliorovaním, odvádzaním podzemnej vody 
technickými zariadeniami hydromeliorácií, zasypávaním a s postupnou likvidáciou alebo 
premenou na orné plochy. To sa týka aj laterálnych mokradí sprevádzajúcich prirodzené toky, 
mikromokrade a prameniská tokov. Najmä veľkoplošná melioračná sústava zmenila pre 
flyšové územie typické početné mokré depresné plochy (z dôvodu nízkej prirodzenej 
vsiakavosti do podložia), a s tým aj redukciu až degradáciu typických mokraďových 
spoločenstiev. V súčasnosti vysoké percento melioračných systémov už nefunguje alebo 
funguje v nelogickom a škodlivom režime, keď sa odvádza podzemná voda zbytkovými 
časťami systémov do miest, kde sa prirodzene mokrade nevyskytovali. Jedným z prejavov 
môže byť aj zvýšená svahová aktivita a pohyby na základe umelej dotácie vody do 
bezodtokových alebo inak nevhodných priestorov geologickej stavby.  

V projektovom území sú registrované 4 regionálne významné mokrade a 7 lokálne 
významných mokradí (RÚSES Svidník, poskytnuté zo ŠOP SR, www.sopsr.sk). Regionálne 
mokrade sú: Lúky v Šivárnej (k. ú. Nižný Komárnik), Rašelinisko Belejovce (k.ú.Belejovce, 
Kečkovce), Kuchtovce, alúvium potoka Mostovka (k. ú. Kečkovce), Lúky nad Vyšnou 
Pisanou (k. ú. Vyšná Písaná). Lokálne významné mokrade: Salašiská (k. ú. Vyšný Komárnik), 
Močiar v Nižnom Orlíku (k. ú. Nižný Orlík), Vodná nádrž Krajná Poľana (k. ú. Krajná 
Poľana), Rybník -  Vyšný Orlík (k. ú. Vyšný Orlík), Alúvium potoka Margalica (k. ú. 
Dlhoňa), Alúvium Svidničanky (k. ú. Dlhoňa,Havranec), Alúvium potoka Bodružalík (k. ú. 
Bodružaľ).  

7.10. Súčasný stav a charakter využívania krajiny a ekosystémov 

Dominantne sa krajina v projektovom území využíva najmä na poľnohospodársku a lesnícku 
produkciu. Tým sa využívajú hlavné produkčné zdroje a systém ekosystémových funkcií 
krajiny. Sprievodné využívanie krajiny projektového územia je jej urbanizácia 
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a infraštruktúra, teda vybudované sídla (obce) so svojim bezprostredným účelovo funkčným 
okolím (záhrady, chatové oblasti, rekreačné zariadenia, rybníky, poľovníctvo a pod.).  

Využívanie krajiny - trvalé trávne porasty, agroekosystémy a agrosystémy. 

Trvalé trávne porasty sú v projektovom území hlavnou kultúrou, pestovanou na 
poľnohospodárskej pôde. Ich celková výmera je 7 553,58 ha (LPIS, 2014). Spôsob a intenzita 
hospodárenia na trvalých trávnych porastov sa líši a závisí od ich produkčného potenciálu, 
dostupnosti, agrotechnických parametrov a potrieb konkrétneho poľnohospodárskeho 
podniku. Potreba hovädzieho dobytka a oviec chovaných miestnymi poľnohospodárskymi 
podnikmi zďaleka nevyužíva disponibilné množstvá biomasy produkovanej trvalými 
trávnymi porastmi. Z celkovej výmery trvalých trávnych porastov je pri tom cca 2000 ha 
využívaných na produkciu biomasy pre potreby bioplynovej stanice v obci Ladomirová. 

Na základe prírodných podmienok, intenzity a spôsobu využívania môžeme trvalé trávne 
porasty v projektovom území charakterizovať ako agroekosystémy.  

Pre účely hodnotenia súčasného využívania ekosystémov krajiny na poľnohospodárskej pôde 
a pre zjednodušenie hodnotenia ekologicko-funkčných plôch (viď mapa č. 3, kap. č. 8) 
v základe rozdeľujeme súčasné využívanie poľnohospodárskej krajiny podľa dominantného 
a premenného systému v zásade na agrosystémy a agroekosystémy.  

V agrosystémoch prevláda aj v súčanosti využívanie poľnohospodárskch pozemkov a pôdy 
na intenzívnu poľnohospodársku produkciu. Napriek výraznej špecifikácii jednotlivých typov 
agrosystémov sa v ich štruktúre premieta celý rad prvkov pôvodných, resp. východzích 
ekosystémov, ktoré boli determinované danými klimatickými a pôdnymi faktormi. Rozsiahlu 
skupinu predstavujú ďalšie rastlinné formácie, najmä spoločenstvá burín, pôdne organizmy, a 
to predovšetkým edafické populácie a spoločenstvá ako aj iné skupiny živočíchov, a to 
predovšetkým zo skupiny škodcov (hmyz, hlodavce), ktoré sa v rôznom zastúpení nachádzajú 
aj v agrosystémoch, resp. v ich ekotónnych stanovištiach. 

Poľnohospodársky agrosystém sa v podstate od prirodzených ekosystémov výraznejšie 
neodlišuje. Pre všetky typy platia rovnaké zákonitosti, nakoľko aj agrosystém obsahuje všetky 
základné prvky a vzťahy charakterizujúce ekologické sústavy, a to: 

– vonkajšie prostredie a jeho vplyvy, 
– producenti (kultúrne plodiny vrátane burín), 
– priami konzumenti (hospodárske zvieratá, človek, voľne žijúce živočíchy vrátane 

škodcov a chorôb), 
– deštruenti (pôdna mikroflóra, mikro a mezofauna, ktoré sa živia mŕtvou hmotou). 

Spoločensktvá kultúrnych rastlín pestované v agrosystémoch (O) sú druhovo pomerne chudé, 
s malým počtom vnútorných väzieb a spĺňajúce požiadavky čo najväčšieho prebytku 
produkcie nad deštrukciou, čím sa podobajú prirodzeným ekosystémom v počiatočných 
štádiách sukcesie. Okrem toho energetický dodatok (hnojenie, poľnohospodárska chémia 
a pod.) udržuje existenciu poľných kultúr, kde počítame nielen prácu človeka, ale aj všetky 
vklady vložené človekom na výrobu poľnohospodárskych strojov, hnojív, pesticídov, 
distribúciu a transport produktov a pod. Funkčnosť jednotlivých typov agrosystémov je takto 
závislá od celej rady faktorov, z ktorých prvoradé sa javia najmä klimatické faktory, v úzkej 
väzbe na edafické faktory, nakoľko práve pôda je stanovišťom kultúrnych rastlín a je 
predmetom bezprostredného antropogénneho ovplyvňovania.  

Popri poľnohospodárskej pôde a spektre pestovaných poľnohospodárskych kultúr, 
významným priestorovým prvkom v krajine sú aj poľnohospodárske objekty a technické 
zariadenia s prioritným poslaním živočíšnej výroby, prevádzkových a skladových priestorov.  
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V zásade možno konštatovať, že masívnou premenou ornej pôdy v poslednej dobe na trávnaté 
porasty (nie len v hodnotené ako trvalé trávnaté porasty ale aj ako dočasné, dlhodobo alebo 
intervalovo) došlo premene aj ekosystémovej významnosti týchto plôch. Pôvodné 
agrosystémy nadobudli pridanú hodnotu ekosystémových funkcií na úkor ich produkčnosti 
a zaraďujeme ich ako komplex agroekosystémov. Orná pôda riadene, ale aj sukcesne, sa 
postupne premenila na trávnaté ekosystémy rôznej kvality a kvantity. Dôvod postupného 
opustenia klasického využívania poľnohospodárskej ornej pôdy bol najmä ekonomický. 
K agroekosystémom priraďujeme aj trávnaté plochy, ktoré boli vytvorené ako pôvodné 
a funkčné kosienky a pasienky alebo súčasti lesných ekosystémov.  

Ako je uvedené v kapitole 5 Metodika plochy agroekosystémov, teda trvalých trávnatých 
porastov tieto sa terénnym priekum a hodnotením rozdelili a zakreslili do 4 skupín (kategórií)  
od A ako najhodnotnejšie a z hľadiska zraniteľnosti najmenej poškodené (zranené), ďalej B, 
C a D ako najmenej vhodné resp. najzraniteľnejšie z tejto skupiny ekosystémov a ich funkcií.  

Ďalej do skupiny „A“ boli zaradené zachovalé: 

- ovsíkové lúky zväzu Arrhenatherion Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky, 

- kvetnaté horčinkovo-hrebienkové pasienky zväzu Cynosurion, ktoré tvoria Lk3 Mezofilné 
pasienky a spásané lúky a radené sú k biotopom národného významu, 

- vysokobylinné spoločenstvá na mokrých lúkach, ktoré tvoria biotop Lk5 Vysokobylinné 
spoločenstvá na vlhkých lúkach, biotop európskeho významu, 

- vysokobylinné spoločenstvá na mokrých lúkach, ktoré tvoria biotop Lk6 Podmáčané lúky 
horských a podhorských oblastí, ktoré sú radené medzi biotopy národného významu,  

- ostricové spoločenstvá asociácie Caricetum gracilis, ktoré tvoria biotop Lk10 Vegetácia 
vysokých ostríc a radené sú medzi biotopy národného významu,  

- slatinné spoločenstvá Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz, biotop európskeho významu, 

- slatinné spoločenstvá triedy Scheuzerio-Caricetea fuscae, tvoriace biotop Ra7 Sukcesne 
zmenené slatiny.  

Do skupiny „B“ boli zaradené čiastočne ovplyvnené poloprírodné lúky tvorené ovsíkovými 
lúkami patriacimi do zväzu Arrhenatherion a kvetnatými horčinkovo-hrebienkovými  
pasienkami zväzu Cynosurion, na ktorých sa vyskytujú invázne druhy rastlín 
alebo v dôsledku nepravidelného obhospodarovania zarastajú alebo naopak ich druhové 
zloženie ovplyvňuje pastva dobytka. Aj napriek tomu, majú pestré druhové zloženie. Do tejto 
skupiny boli zaradené aj zarastajúce vysokobylinné spoločenstvá na mokrých lúkach.  

Do skupiny „C“ boli zaradené nevyužívané plochy alebo využívané iba sporadicky. Do tejto 
skupiny boli zaradené najmä intenzívne využívané lúky a pasienky s nízkou druhovou  
skladbou, ale aj intenzifikované (prisievané) lúky, ak boli pravidelne obhodpodarované 
(kosené alebo spásané). Boli tu zaradené aj plochy, ktoré boli v minulosti využívané ako 
záhumienky, v súčasnosti sú už zatrávnené a udržiavané kosením alebo pastvou. Veľmi často 
sa v biotopoch tejto skupiny vyskytovali invázne druhy rastlín, najmä hviezdnik ročný 
(Stenactis annua) alebo zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).  

Do skupiny „D“ boli zaradené degradované, nevyužívané biotopy s ruderálnou vegetáciou a 
častokrát s hojným výskytom inváznych druhov rastlín.  

Do hodnotenia travinno-bylinnej vegetácie neboli zahrnuté plochy, ktoré sa nachádzali 
uprostred súvislejších lesných komplexov. Orná pôda a trvalé trávne porasty na ornej pôde (až  
na malé výnimky – záhumienky) boli hodnotené vyššie v texte tejto kapitoly. 
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Plochy ekosystémov zaradené do skupiny (kategórie) A a B sú významné predovšetkým 
z hľadiska biodiverzity i diverzity krajiny, ale nesporne významné sú i z hľadiska adaptačnej 
stratégie, pretože predstavujú plochy, ktoré sa podieľajú na zadržiavaní vody v krajine, majú 
teda významnú tak protipovodňovú funkciu a podieľajú sa aj na zmierňovaní sucha. 

Plochy ekosystémov zaradené do skupiny (kategórie) C a D sú menej významné z hľadiska 
biodiverzity i diverzity krajiny, ale majú svoj význam z hľadiska adaptačnej stratégie, ak sú 
pravidelne alebo aj sporadicky obhospodarované, pretože predstavujú plochy, ktoré sa 
podieľajú na zadržiavaní vody v krajine, v blízkosti vodných tokov môžu zároveň slúžiť ako 
suché poldre. Pri neobhospodarovaných plochách sa hromadí tzv. starina, ktorá hlavne na 
svahoch vytvára strešný efekt, čím naopak prispievajú k vzniku povodní. Na druhej strane ich 
intenzívne využívanie často vedie k nadmernému zošliapavaniu a erózii, čo v konečnom 
dôsledku tiež prispieva k vzniku povodní. Nevyužívané plochy lákajú k zriaďovaniu 
nelegálnych skládok komunálneho odpadu, často sú ohniskom výskytu inváznych druhov 
rastlín, pri povodniach sa na nich zachytáva splavený materiál, sťažujú prístup k vodným 
tokom. 

Okrem plôch agroekosystémov sme sem okrajovo zaradili aj zhodnotenie mokradí 
v projektovom území. Treba však skonštatovať, že podobne ako aj inde, aj v tomto území sa 
mokrade zachovali len fragmentálne a pravdepodobne veľkoplošné koplexy mokraďových 
ekosystémov boli v minulosti zlikvidované napr. odvodňovacími zásahmi, zásypom alebo 
preoraním a zmenou na orné plochy – polia. Nakoľko však na mnohých miestach melioračné 
systémy prestali fungovať, podmáčanie sa objavuje na iných plochách, kde však spôsobuje 
škody napr. zosuvami alebo deformáciami povrchu alebo výmoľovou eróziou.  

Medzi významné mokrade v projektovom území patria vodné toky s brehovou a sprievodnou 
vegetáciou. Osou projektového územia je rieka Ondava a jej ľavostranný prítok Ladomirka. 
Sieť vodných tokov dotvárajú ďalšie menšie riečky a potoky, prítoky Ondavy a Ladomirky. 
Na vodných tokoch alebo v ich blízkosti na viacerých miestach boli vybudované väčšie či 
menšie rybníky, vodné nádrže alebo protipožiarne jamy, napr. pri Smilne, Nižnom Orlíku, 
Svidničke, Havranci, Krajnej Poľane, Nižnom Komárniku, Krajnom Čiernom, Svidníku. Nie 
všetky však slúžia svojmu účelu, niektoré postupne zarastajú vegetáciou, napr. trstinami, 
pálkami, ostricami, náletovými drevinami, napr. pri Ladomirovej, Kapišovej, Kružlovej. Pri 
niektorých rybníkoch a na niektorých vodných tokoch sa usídlil bobor vodný (Castor fiber), 
ktorý budovaním hrádzi na vodných tokoch vytvoril ďalšie vodné plochy, napr. pri obci 
Bodružal, Medvedie, Kečkovce, Ondavka, Vagrinec.  

Osobitné postavenie majú aj mokré a podmáčané lúky, slatiny, prameniská. Najkrajšie 
komplexy mokrých lúk sa ešte zachovali v severných častiach projektového územia, napr. pri 
Ondavke, Šarbove, Nižnej Polianke, Nižnom Komárniku, Vyšnej Pisanej, Bodružali medzi 
Kečkovcami a Belejovcami. Zvyšky mokrých lúk sa ešte vyskytujú pri Hutke, Varadke, 
Kečkovciach, Belejovciach, Krajnej Porúbke, Dubovej, Roztokoch, Krajnej Bystrej. 

V projektovom území sa veľmi často v komplexe mezofilných pasienkov, ale aj 
intenzifikovaných trvalých trávnych porastov vyskytujú menšie terénne depresie, v ktorých sa 
zdržiava buď zrážková voda alebo sa objavia prirodzené vývery vody a následne sa vytvárajú 
mikromokriny. Takéto komplexy sa vyskytujú roztrúsene v celom projektovom území, napr. 
pri Šarišskom Čiernom, Dubovej. 

Využívanie krajiny – orná pôda a intenzívne poľnohospodárstvo 

V súčasnosti z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy v projektovom území na ploche 
15 577,52 ha je využívaných 10 327,21 ha na poľnohospodárske účely, 5 250,30 ha je 
nevyužívaných. Sú to plochy, ktoré neboli vhodné pre veľkoplošnú, ťažkú mechanizáciu 
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s rôznou expozíciou a horšími fyzikálno-chemickými pôdnymi vlastnosťami. Podstatou ich 
opustenia je najmä ekonomická efektivita a nedostupnosť dotácií na poľnohospodárske 
využívanie pôdy. V súčasnosti po cca 15 – 20 rokoch nevyužívania týchto plôch dochádza 
k ich zarastaniu náletovou drevinovitou vegetáciou. V tejto dobe však dochádza k ďalšiemu 
mimoriadne nevhodnému „čisteniu“ týchto plôch ich výrubom a odvážaniu takto získanej 
biomasy (vrátane lístia uprostred vegetačného obdobia) na spracovanie pre energetické účely 
pre výrobu elektriny a tepla v Bardejove (spol. Bioenergy Bardejov). Toto veľkoplošné 
odstraňovania vegetácie síce čistí poľnohospodárske pozemky od náletovej vegetácie, ale 
tieto následne ostávajú odhalené, bez vegetačného krytu a ochrany pred eróziou a bez 
akéhokoľvek manažmentu. Výrub drevín rastúcich mimo les a spôsob, akým sa to 
v projektovom území vykonáva, je za hranicou platnej legislatívy (bližšie informácie inde). 

Komerčné poľnohospodárstvo dosiahlo vrchol svojho rozmachu na začiatku 80. rokov 20. 
storočia. Doterajšie formy, spôsoby a intenzita obhospodarovania a využívania 
poľnohospodárskej krajiny vyvolali celý rad komplexných ekologických problémov, ktoré sú 
úzko späté nielen so stavom a dynamikou úbytku rôznych formácií mimolesnej drevinovej 
vegetácie a biotopov, ale aj s celým radom ďalších výrobných a ekologických príčin a 
následných dopadov. Medzi hlavné problémy v agroekosystémoch môžeme zaradiť stratu 
úrodnosti pôdy, plošný úbytok poľnohospodárskej pôdy, nesprávna veľkosť a tvar honov, 
odstránenie medzí, odstránenie skupín a pásov nelesnej vegetácie z polí, nesprávne 
využívanie a znižovanie úrodnosti pôdy, ohrozenie ekologickej stability a rovnováhy krajiny, 
ohrozenie vodných zdrojov, sústredené živočíšne chovy (zápach), poľné hnojiská, nesprávne 
hydromeliorácie, dotieravý hmyz, alergentný vplyv burín, chemikálie v potravinovom reťazci. 

Poľnohospodárska činnosť má podstatný vplyv na tvorbu krajiny a dotvára krajinný obraz 
a krajinný ráz. Súčasný stav využitia poľnohospodárskej krajiny je dôsledkom mnohých 
zmien v priebehu ostatných desaťročí, keď došlo k podstatným zmenám vo využití 
poľnohospodárskej pôdy od malo plošných, pestrých mozaikovitých políčok, cez proces 
združstevňovania, sceľovania pozemkov vhodných pre mechanizované obhospodarovanie až 
po likvidáciu existujúcich JRD, resp. štátnych majetkov a vznik nových subjektov v 90. 
rokoch, ktoré v súčasnosti hospodária na poľnohospodárskej pôde ako podielnické družstvá, 
spoločnosti s ručením obmedzeným alebo samostatne hospodáriaci roľníci. 

Ilustračné foto: 

Meliorácie v projektovom území sú v súčasnoti v zásade nefunkčné 
a zbytočné, odvádzajú vodu z ekosystémov a spôsobujú výmoľovú 
eróziu. 

 

 

 

 

 

 

Pasenie a košarenie veľkých stád dobytka 
spôsobuje plošnú deštrukciu pôdneho 
povrchu, silnú plošnú eróziu a stratu 
pôdy. Tento jav vrátane ničenia drobných 
tokov a biokoridorov je v projektovom 
území veľmi častý.  
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Uvedené zastúpenie kultúr s výrazným plošným zastúpením trvalých trávnych porastov 
prevažne jednokosných, predurčuje aj formu hospodárenia, ktorá je zameraná predovšetkým 
na výrobu krmovín a chov hospodárskych zvierat, respektíve výrobu biomasy na 
nepoľnohospodárske využitie (výroba energie). Orná pôda je zriedkavo využívaná na 
pestovanie husto siatych obilnín (pšenica, jačmeň), kukurice a trávnych alebo 
ďatelinotrávnych miešaniek v zjednodušených osevných postupoch. Z hospodárskych zvierat 
sú chované plemená hovädzieho dobytka a oviec na produkciu mäsa a mlieka s využitím 
oplôtkovej alebo voľnej pastvy. 

Rozsiahle rekultivačné úpravy poľnohospodárskej krajiny spojené s integrovaním 
(sceľovaním) maloplošných parciel boli spojené s odstraňovaním prirodzených biotopov 
mokradí, suchších lokalít a pod., ako aj starých a dlhodobo overených sort ovocných drevín v 
kultúrnych systémoch (sadoch, záhradách). Rapídne ustúpili krovité dreviny, napr. borievka 
obyčajná, slivka trnková, druhy hlohov, viaceré druhy stromovitých i krovitých vŕb, ruží, 
kručiniek a iné pôvodné domáce dreviny. Zanikajú lokality vlhkomilných chránených, 
vzácnych, ohrozených, prípadne liečivých druhov bylín V zmenených podmienkach 
prostredia rekonštruovanej poľnohospodárskej krajiny nastúpila sekundárna sukcesia, pričom 
mnohé bylinné druhy majú synantropný, či segetálny charakter. Mnohé druhy bylín sú 
cudzokrajné a boli do krajiny zavlečené (prevažne nepriamo) človekom, častokrát sa chovajú 
invázne a vytláčajú druhy pôvodnej flóry. 

Rozdiely v jednotlivých typoch poľnohospodárskeho využívania ekosystémov sú dané 
dominantnými plodinami a doplnkovými plodinami a to podľa kombinácie klimatických a 
pôdnych faktorov s podmienkami ekonomickými a kultúrnymi. Stanovištné podmienky 
určujú spôsob hospodárenia a vlastné zameranie výroby v poľnohospodárstve sa realizuje 
podľa jednotlivých výrobných oblastí (kukuričná, repná, zemiaková, zemiakovo-ovsená a 
horská), resp. vo väzbe na jednotlivé pôdnoekologické jednotky. 

Opustené plochy kultúrnej poľnohospodárskej krajiny („biele plochy“). 

Po roku 1989 a následných zmenách spoločenských a ekonomických podmienok vznikol 
v krajine nový fenomén – problém pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny (Zaušková, 
Midriak, Šebeň, 2011). Ukončením tradičného využívania poľnohospodárskej pôdy začalo 
dochádzať k prírodnému samovoľnému zarastaniu týchto plôch kríkmi a stromami, najmä 
tam, kde sa prestalo aj kosiť. Opustené boli hlavne plytké a svahovité časti pôvodných honov 
a okrajové enklávy väčších pôdnych celkov s komplikovaným prístupom pre modernú 
techniku.  

Pri porovnaní plochy poľnohospodárskych pozemkov, obhospodarovaných v roku 1977 
(VÚPÚ, 1977) a v súčasnosti (LPIS, 2014) zisťujeme, že celková výmera 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu klesla o 34 %. Od roku 1989 bolo takto opustených 
celkom 5 250 ha. Charakter opustených plôch je pestrý, zahŕňa všetky fázy prirodzenej 
sukcesie od trávnych porastov sporadicky porastených kríkmi až po súvislé lesné plochy, staré 
už aj  niekoľko desaťročí. 

V katastri nehnuteľnosti sú evidované v každej obci v projektovom území v rôznom plošnom 
rozsahu hlavne pri intravilánoch obcí.  

Súčasný stav poľnohospodárskej krajiny vyplynul z jej historickej štruktúry a vývoja 
v posledných desaťročiach. Novú a veľmi dôležitú úlohu pri formovaní charakteru 
poľnohospodárskej krajiny začal hrať faktor ekonomickej efektívnosti hospodárenia na pôde. 
Pre dnešný vzhľad poľnohospodárskej krajiny projektového územia mal vývoj ekonomických 
podmienok agrorezortu v posledných dvadsiatich rokoch určujúcu funkciu.  
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7.11. Ochrana prírody a krajiny  

Ochranu prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v platnom znení (zákon o ochrane prírody). Zákon o ochrane prírody zabezpečuje tak 
všeobecnú ochranu prírody a krajiny, ktorá zahŕňa všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov, 
ochranu prírodných biotopov a ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, ako 
aj osobitnú ochranu prírody a krajiny, ktorá zahŕňa. územnú ochranu, druhovú ochranu a 
ochranu drevín. Riešené projektové územie je v zmysle zákona o ochrane prírody rozdelené 
na päť stupňov ochrany. Nachádzajú sa tu chránené územia národnej siete chránených území 
a európskej sústavy chránených území Natura 2000. 

Chránené územia národnej siete. 

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Východné Karpaty bola vyhlásená v r. 1977 za účelom 
zabezpečenia ochrany prírodných a krajinných hodnôt severovýchodnej časti Slovenska a ich 
najzachovalejších lesných a nelesných spoločenstiev. Vyhláškou MŽP SR č. 530/2001 Z.z. o 
Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, boli vymedzené nové hranice CHKO na 
výmere 25 307,10 ha v okresoch Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Svidník, v 
katastroch 29 obcí. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany. 

Prevažná časť územia CHKO patrí do orografického celku Laborecká vrchovina v oblasti 
Nízkych Beskýd. Menšia časť územia v západnej časti patrí do orografického celku Ondavská 
vrchovina. Územie CHKO Východné Karpaty budujú výlučne flyšové horniny (pieskovce 
a ílovce) vrchnej kriedy a paleogénu. Tieto horniny tvoria komplex mocný viac ako 5000 m., 
pričom pri horotvorných pohyboch sa sformovali dve samostatné geologické jednotky - 
magurský príkrov a duklianska jednotka. Línia nasunutia magurského príkrovu na dukliansku 
jednotku prechádza na našom území zo severozápadu od Barwinku na juhovýchod k Mikovej. 
Táto línia je roztrieštená priečnymi zlomami v dôsledku neskorších horotvorných pohybov. 

V CHKO Východné Karpaty je prevládajúcim pôdnym typom kambizem nenasýtená 
s výskytom na stredne ťažkých až ľahkých zvetralinách. Ďalej sú tu zastúpené kambizeme 
oglejené až glejové. Z hľadiska pôdnych druhov prevládajú hlinité pôdy, nad 
piesočnatohlinitými a ílovitohlinitými pôdami. Väčšina pôd je so zreteľom na zrnitostné 
zloženie, nepriaznivé vodno-vzdušné pomery a výskytom nepriepustnej vrstvy náchylná 
na zabahnenie a eróziu.  

Z botanického hľadiska je zaujímavým fenoménom na území CHKO prelínanie hranice 
západokarpatskej a východokarpatskej flóry, čo umožňuje výskyt mnohých vzácnych a 
ohrozených rastlinných druhov. Vplyv Východných Karpát sa prejavuje prítomnosťou 
rastlinných druhov východokarpatskej flóry, ako napr. hrachor hladký, skopólia kranská, 
razivka smradľavá, kostihoj srdcovolistý, scila Kladného, telekia ozdobná alebo mliečnik 
Sojákov. 

Významným a najviac zastúpeným krajinným prvkom v CHKO sú zachovalé lesné 
spoločenstvá. V území dominujú spoločenstvá bučín - bukové kvetnaté lesy podhorské, 
miestami sú zastúpené aj prirodzené spoločenstvá bukových a jedľovo - bukových kvetnatých 
lesov a bukových javorín. K najrozšírenejším skupinám lesných typov patria typické bučiny, 
jedľové bučiny a bukové javoriny. Významné je aj zastúpenie lesných spoločenstiev 
s kostravou horskou.  

V otvorenej krajine majú svoje zastúpenie plošne menšie, ale o to cennejšie, lúčne biotopy 
s vtrúsenými slatinnými a rašelinnými spoločenstvami a vresoviskami. Mokraďné biotopy sú 
miestom výskytu viacerých zástupcov čeľade vstavačovitých – vstavačovec májový pravý, 
vstavačovec strmolistý pravý, vstavačovec škvrnitý pravý, vstavačovec bázový, či krúštik 
močiarný. Z lúčnych spoločenstiev sú na území CHKO Východné Karpaty zvlášť zaujímavé 
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pasienkové spoločenstvá s vresom obyčajným, ako aj pomerne chudobné pasienky s 
výskytom vemenníka dvojlistého a pokrutu jesenného. Pasienky, nachádzajúce sa hlavne 
v severozápadnej časti CHKO, sú zasa významné z hľadiska zachovania genofondu brezy 
previsnutej a jej technických foriem – svalcovej, plamencovej, očkovej, ako aj brezy tmavej. 
Pozdĺž podhorských potokov sú rozšírené spoločenstvá s jelšou sivou.   

Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre mnohé chránené a ohrozené druhy 
živočíchov. Celkovo sa na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty vyskytuje 
vyše 1100 druhov bezstavovcov a viac ako 200 druhov stavovcov. Veľa živočíšnych druhov 
je zaradených ku vzácnym a ohrozeným. Veľkým druhovým bohatstvom vzácnych 
bezstavovcov, sa vyznačujú pralesovité porasty bučín a jedľových bučín, ako napr. vzácny 
chrobák viazaný na odumreté drevo Phryganophillus ruficollis. Z ďalších druhov chrobákov 
sú veľmi početné rôzne druhy bystrušiek a fúzačov. Mnohé druhy vzácnych bezstavovcov sa 
nachádzajú na lúkach a pasienkoch, ktoré tvoria charakteristický biotop tohto územia. Bolo na 
nich doposiaľ zistených 150 druhov motýľov z ktorých možno spomenúť aspoň tie 
najvýznamnejšie: modráčik čiernoškvrnný, jasoň chochlačkový, ohniváčik veľký, a 
vidlochvost feniklový. Na lúkach a pasienkoch sa vyskytuje aj prepelica poľná a chrapkáč 
poľný, ktoré sú okrem iného, ohrozené aj neusmerneným spôsobom obhospodarovania týchto 
lokalít. V lesoch CHKO Východné Karpaty hniezdia mnohé vzácne druhy vtákov, ako sú orol 
krikľavy, včelár lesný, sova dlhochvostá, bocian čierny, ďateľ bielochrbtý, tesár čierny a iné. 
Na vodných tokoch v tomto území hniezdi rybárik riečny, ktorému robí spoločnosť na 
mnohých miestach vydra riečna a bobor vodný. Na území CHKO Východné Karpaty sa 
vyskytujú aj všetky naše veľké šelmy rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.  

Vzácne a zaujímavé poklady, ktoré ponúka CHKO Východné Karpaty, nájdeme aj mimo 
lesov a lúk. Medzi dominanty niektorých obcí na území CHKO patria drevené kostolíky. 
Niektoré z nich sú právom zaradené medzi národné kultúrne pamiatky  alebo medzi kultúrne 
pamiatky. Cintoríny predstavujú časť histórie v každej obci alebo meste.  V niektorých 
obciach sa nachádzajú rôzne pamätníky, pamätné domy a pamätné tabule venované obetiam 
vojnových konfliktov, osloboditeľom tohto regiónu alebo osobnostiam a udalostiam viažucich 
sa k tomuto regiónu, bunkre a úkryty z 2. svetovej vojny, ako aj historické pamiatky 
technického charakteru z 2. svetovej vojny. 

Systematické sledovanie návštevnosti z pohľadu turizmu a rekreácie sa na území CHKO 
Východné Karpaty nikdy nerealizovalo a početnosť v tomto smere sa môže určiť iba 
odhadom. Územie CHKO Východné Karpaty je popretkávaná sieťou turistických chodníkov z 
ktorých ma pre pešiu turistiku najväčší význam hrebeňový značkovaný turistický chodník 
medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, spájajúci východné a západné hraničné 
body územia CHKO v celkovej dĺžke cca 65 km. Chodník začína na území CHKO vo 
východnej časti v k. ú. Osadné (na východ smeruje do Národného parku Poloniny) a jeho 
trasa pokračuje hrebeňovou časťou celým územím CHKO v nadmorskej výške cca 700 až 900 
m. Územie CHKO opúšťa v k. ú. Roztoky a ďalej pokračuje hrebeňovou časťou do 
západnejších území Slovenska. Na tento turistický chodník sa v rámci jednotlivých katastrov 
napájajú ďalšie značkované turistické chodníky v celkovej dĺžke cca 56 km, účelové, poľné a 
lesné cesty, ako aj zvážnice, s východiskovými bodmi v intravilánoch jednotlivých obcí 
nachádzajúcich sa na území CHKO alebo hraničiacimi s územím CHKO. Najväčšia početnosť 
návštevníkov CHKO je v oblasti hraničného priestoru s Poľskou republikou (Vyšný 
Komárnik – Barwinek). Turisti, ktorí prechádzajú v obidvoch smeroch sa väčšinou zastavajú 
pri vojenských objektoch a pamätníku v rámci ochranného pásma NKP Dukelské bojisko - 
Pamätník čsl. armády. 
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Národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina (k. ú. N. Komárnik a Príkra) – pôvodne ako 
štátna prírodná rezervácia- bola vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 59/1984 – 32 
zo dňa 30. 4. 1984 s účinnosťou  dňom 1. mája 1984 na ochranu zachovaných prirodzených 
pralesovitých jedľových bučín Východných Karpát s výraznou hrúbkovou a vekovou 
diferenciáciou na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Na základe zákona 
NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny došlo dňom 1. 1. 1995 k 
prekategorizovaniu štátnej prírodnej rezervácie na národnú prírodnú rezerváciu Komárnická 
jedlina. V NPR Komárnická jedlina platí 5. stupeň územnej ochrany, ochranné pásmo NPR 
nebolo vyhlásene, je ním 100 m pás smerom von od hranice maloplošného chráneného 
územia a platí v ňom 3. stupeň územnej ochrany podľa zákona OP a K v znení neskorších 
predpisov. Výmera NPR je 74, 7 ha. 

Prírodná rezervácia Dranec (kraj Prešovský, okres Svidník, k. ú. N. Komárnik) – pôvodne ako 
štátna prírodná rezervácia- bola vyhlásená Úpravou Ministerstva kultúry SSR č. 1564/1983-
32 z 31.3.1983 na ochranu prirodzených pralesovitých spoločenstiev Nízkych Beskýd s 
významným zastúpením jedle, buka a ostatných cenných listnáčov na vedeckovýskumné, 
náučné a kultúrno-výchovné ciele. Na základe zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny došlo dňom 1. 1. 1995 k prekategorizovaniu štátnej prírodnej rezervácie na 
prírodnú rezerváciu Dranec. V PR Dranec platí 5. stupeň územnej ochrany, ochranné pásmo 
PR nebolo vyhlásene, je ním 100 m pás smerom von od hranice maloplošného chráneného 
územia a platí v ňom 3. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543 /2004 v znení 
neskorších predpisov. Výmera PR je 34, 22 ha. 

Prírodná rezervácia Pod Beskydom (k. ú. Nižná Polianka, okres Bardejov) – pôvodne ako 
štátna prírodná rezervácia Lúky pod Beskydom - bola vyhlásená výnosom Ministerstva 
kultúry SSR č. 1160/1983 z 30.6.1988 na ochranu zachovalého spoločenstva slatinných lúk  
Nízkych Beskýd za účelom zachovania a zveľaďovania prírodného bohatstva dôležitého 
z kultúrneho, vedeckovýskumného, náučného a  ekologického hľadiska. Na základe zákona č. 
287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny došlo dňom 1. 1. 1995 k prekategorizovaniu štátnej 
prírodnej rezervácie na prírodnú rezerváciu.  

V PR Pod Beskydom platí 4. stupeň územnej ochrany, ochranné pásmo PR nebolo vyhlásene, 
je ním 100 m pás smerom von od hranice maloplošného chráneného územia a platí v ňom 3. 
stupeň územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody. Výmera PR je 8,45 ha. 

Chránené stromy. 

Mazgalická lipa   bola vyhlásená vyhláškou Krajského úradu životného prostredia  v Prešove 
č.8/2008 z 19. júna 2008 za účelom ochrany významného exempláru druhu lipa veľkolistá 
s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou na parcele KNC č.185 lesný pozemok  v k.ú. 
Dlhoňa. 

Skalnianský jaseň bol vyhlásený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia  v Prešove 
č.7/2008 z 19. júna 2008 za účelom ochrany významného exempláru druhu jaseň štíhly 
s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou na parcele KNC č.225 lesný pozemok  v k.ú. 
Vyšná Pisaná. 

Chránené územia európskeho významu (NATURA 2000).  

Natura 2000 je program vytvárania sústavy chránených území členských štátov Európskej 
únie. Cieľom tejto sústavy chránených území európskeho významu je zachovanie biologickej 
rozmanitosti v rámci celej EÚ prostredníctvom ochrany vybraných druhov rastlín, živočíchov 
a biotopov, ktoré sú najviac ohrozené ľudskou činnosťou alebo patria k tomu 
najvzácnejšiemu, čo sa na európskom kontinente zachovalo. Sústavu Natura 200 tvoria dva 
typy chránených území: územia európskeho významu (ÚEV) a chránené vtáčie územia 
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(CHVÚ). Územia európskeho významu sú vyhlasované podľa smernice o biotopoch 
(smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín v platnom znení). Podľa zákona o ochrane prírody územím európskeho 
významu sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými 
lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho 
významu a ktoré sú zaradené do národného zoznamu týchto lokalít. Národný zoznam 
navrhovaných území európskeho významu (národný zoznam) schvaľuje vláda SR uznesením. 
Z lokalít, ktoré boli zaradené do národného zoznamu sa v projektovom území nachádza: 

SKUEV0048 Dukla 

Ustanovená výnosom MŽP SR zo 14. júla 2004 č.3/2004-5.1., ktorým sa vydáva národný 
zoznam území európskeho významu s účinnosťou od 1. augusta 2004. V UEV platí 2. stupeň 
ochrany. 

Rozloha UEV Dukla je 6860,58 ha v projektovom území sa nachádza v katastroch obcí: 
Dlhoňa, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Nižný Komárnik, Príkra, 
Roztoky, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik. 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 

-91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy  
-6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte  
-6430 Vlhkomilné vysoko bylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa  
-6510 Nížinné a podhorské kosné lúky  
-7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská  
-7220*Penovcové prameniská  
-7230 Slatiny s vysokým obsahom báz  
-9110 Kyslomilné bukové lesy  
-9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy  
-9140 Javorovo-bukové horské lesy  
-9180*Lipovo-javorové sutinové lesy 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 

-hľuzovec Loeselov, 
-pimprlík mokraďový, 
-fúzač alpský, bystruška potočná, kobylka štysova,   
-ohniváčik veľký, spriadač kostihojový,  
-mlok hrebenatý, mlok karpatský, kunka žltobruchá,  
-podkovár malý, netopier obyčajný,  
-vydra riečna, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý  

SKCHVU011 Laborecka vrchovina 

Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina bolo ustanovené Vyhláškou MŽP SR č.438 zo 
17. septembra 2009 na výmere 102 813,91 ha za účelom zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy 
dlhochvostej, orla krikľavého, bociana čierneho, haje červenej, muchárika bielokrkého, 
muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, jariabka hôrneho, 
chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, ďatľa 
prostredného, bociana bieleho, včelára lesného, phľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, 
muchára sivého, žltochvosta lesného, hrdličky poľnej, prepelice poľnej strakoša sivého 
a brehule hnedej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
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V projektovom území CHVÚ pokrýva čiastočne alebo celoplošne  katastre týchto obcí: 
Bodružal, Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, 
Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Ladomírová, 
Medvedie, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, 
Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik. 

Ochrana mokradí 

Ochranu mokradí na Slovensku zabezpečuje zákon o ochrane prírody a krajiny § 6. Podľa § 6 
ods. 4) na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou 
tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem 
vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom (zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení). Podľa § 2 ods. 2 písm. g) sa za mokraď považuje 
územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná 
stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.  

V prírodných podmienkach strednej Európy sa za mokrade považujú všetky biotopy, ktorých 
existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, rašeliniskami, 
mokrými lúkami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj 
tečúcimi. Medzi mokrade patria teda tak územia prírodného, ako aj umelého pôvodu, kde je 
vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, 
ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.  

Mokrade sú pre človeka nenahraditeľné a ich významnosť  je úzko spojená s funkciami, ktoré 
plnia v ekosystéme. Mokrade majú význam: 

• ako miesto, kde sa zadržiava voda v krajine 
• ako miesto pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené 

pestrosťou  stanovíšť vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody 
• ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a organických 

odpadov, živín, sedimentov 
• ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou,  
• ako zdroj vody a vlahy v suchých obdobiach, 
• ako zdroj pitnej a úžitkovej vody 
• ako zdroj dreva, sena, trstiny, plodov a iných produktov 
• ako miesto pre pastvu hospodárskych zvierat 
• ako miesto pre chov rýb 
• ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka. 

Napriek svojmu nespornému významu patria mokrade medzi najviac ohrozené ekosystémy. 
Rozvojové trendy posledného storočia vo svete no najmä v Európe viedli k premene i k 
likvidácii existujúcich mokradí. 

Situácia sa stala kritickou, čoho dôsledkom bola nutnosť pristúpiť k medzinárodnej spolupráci 
pri ochrane a rozumnom využívaní mokradí. Rámec týmto snahám poskytol Dohovor o 
mokradiach podpísaný zmluvnými stranami v roku 1971 v Iránskom meste Ramsar (preto aj 
Ramsarský dohovor). Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území 
vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Osobitným záväzkom 
je prihlásenie vybratých mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného 
významu. 

V databáze mokradí SR je v súčasnosti zaevidovaných: 

- 22 medzinárodne významných lokalít (11 zapísaných do zoznamu ramsarských lokalít), 
- 72 národne významných mokradí, 
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- 467 regionálne významných mokradí, 
- 1050 lokálne významných mokradí. 

V projektovom území sa nenachádzajú žiadne medzinárodne alebo národne významné 
mokrade. 

K regionálne významným mokradiam boli zaradené nasledovné mokrade: 

- PR Pod Beskydom (k. ú. Nižná Polianka, okres Bardejov) 
- Kuchtovce – alúvium potoka Mostovka (k. ú. Kečkovce, okres Svidník) 
- Rašelinisko Belejovce (k. ú. Belejovce, Kečkovce, okres Svidník) 
- Lúky nad Vyšnou Písanou (k. ú. Vyšná Písaná, okres Svidník) 
- lúky v Šivárnej (k. ú. Nižný Komárnik, okres Svidník) 

K lokálne významným mokradiam boli zaradené nasledovné mokrade: 

- Alúvium potoka Bodružalík (k. ú. Bodružal, okres Svidník)  
- Alúvium Svidničanky (k. ú. Dlhoňa, Havranec, okres Svidník) 
- Alúvium potoka Mazgalica (k. ú. Dlhoňa,  okres Svidník) 
- Rybník Vyšný Orlík (k. ú. Vyšný Orlík, okres Svidník)  
- Vodná nádrž Krajná Poľana (k. ú. Krajná Poľana, okres Svidník)  
- Močiar v Nižnom Orlíku (k. ú. Nižný Orlík, okres Svidník)  
- Salašiská (k. ú. Vyšný Komárnik, okres Svidník)  

Mokrade a ich ekosystémové funkcie patria k najvýznamnejšém aj z hľadiska adaptívnej 
kapacity vzhľadom na prejavy klimatickej zmeny. Ich vodný režim a malý hydrologický 
cyklus, mimoridne veľká kapacita zadržať a využiť, resp recyklovať vodu, množstvo 
nahromadenej biomasy, vysoký výpar a celková dynamika ekosystému (biotopu) sú 
synergicky mimoriadne významnou multifunkciou mokraďového ekosystému. Základnú 
podmienka je však ich zachovanie, nemenenie primárneho vodného režimu (napr. plošným 
odvodňovaním aj mimo územie mokradí, zmena povrhcových tokov, kanalizáca tokov, 
a pod.) ale aj ich preorávanie, zasypávanie alebo akékoľvek poškodzovanie je vo vzťahu 
k dopadom klimatickej zmeny mimoridne škodlívé. Mokraď funguje aj ako malé ale 
mimoriadne účinné prírodné klimatické zariadenie a má veľkú absorbčnú schopnosť 
zadržiavať uhlík napr. v podobe CO2 a tým mitigovať emitácie skleníkových plynov do 
ovzdušia. Tieto ekosystémové funkcie mokradí sú však verejnosťou nedocenené a prevláda 
skôr averzia voči podmáčaným plochám, ktoré sa nedajú na nič hospodárske alebo inak 
prínosné využíť.  

7.12. Územný system ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je najvýznamnejším prienikom krajinno-
ekologických princípov do reálnej ekologickej politiky a do priestorovej plánovacej praxe. Aj 
keď nie dostatočne ale je súčasťou legislatívy SR, je všeobecným odporúčacím ekologickým 
regulatívom rôznych plánov a projektov. Podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny predstavuje územný systém ekologickej stability celopriestorovú štruktúru navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a 
foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné 
prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. 

SAŽP v roku 2012 zadala spracovanie Regionálneho územného systému ekologickej stability 
okresu Svidník (ďalej ako „R-ÚSES-SK“). Nie je zrejmé, prečo to SAŽP zadala externej 
firme keďže spracovanie dokumentácie bolo pri ŠOP SR jej štatutárna činnosť.  

R-ÚSES-SK spracovala spol. ESPRIT Banská Štiavnica v rámci projektu „Podpora ochrany 
lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“ 
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hradeného z prostriedkov OP-ŽP. Autorský kolektív viedol Mgr. D. Kočický a dokumentácia 
sa spracovala s viacerými spoluriešiteľmi. Dokumentácia R-ÚSES-SK bola predložená v roku 
2013 na SAŽP, ktorá ho poskytla pre účely hodnotenia krajiny v rámci projektu Ondava pre 
život. 

Treba konštatovať, že tento dokument nie je v čase spracovania RASHO schválený, teda 
platným odborným podkladom ako dokumentácia ochrany prírody podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny. Pre účely hodnotenia krajiny sa preto pri zachovávaní autorských práv 
(napriek tomu, že nie je oficiálne zverejnený) využili najmä tie odborné podklady, ktoré boli 
použiteľné pre potreby projektu. Kvalita tejto dokumentácie je však neadekvátna a zistenia 
odborného tímu projektu Ondava pre život boli v mnohých prípadoch rozdielne. Vyplýva to 
najmä z toho, že náš odborný tím skutočne dôsledne zanalyzoval projektové územie a bol 
schopný hlbšie a podrobnejšie preniknúť do problematiky ekologickej štruktúry a priestorovej 
organizácie krajiny projektového územia.  

Pre účely RASHO preto využívame (a chápeme túto dokumentáciu ako čiastkový odborný 
podklad a názorovú vzorku iného pracovného tímu) v zásade nasledovné údaje: 

- súčasnú krajinnú štruktúru – výsek projektového územia, voľná a nelesná krajina, 
- negatívne javy v projektovom území, 
- návrhovú časť relevantnú pre zraniteľné územia identifikované RASHO. 

Popis súčasnej krajinnej štruktúry R-ÚSES-SK (kap. 2) je pre relevantné projektové územie 
viac-menej zhodné so zisteniami v rámci analýzy RASHO. Konštatuje sa, že plochy 
využívané ako orná pôda sa nachádzajú len v nižšie položených častiach okresu Svidník 
pričom v projektovom území hornej Ondavy sa nenachádzajú veľké bloky ornej pôdy. Ďalej 
sa konštatuje, že lúky a pasienky záujmového územia sa vyznačujú rôznou intenzitou 
využívania, rôznym stupňom zarastania a rôznym druhovým zložením. Intenzívne 
obhospodarované TTP sú rovnomerne rozmiestnené po celom záujmovom území. Extenzívne 
obhospodarované TTP predstavujú prevažne bývalé lúky a pasienky so skupinami náletových 
drevín a krovín. V riešenom území sa vyskytujú v hornatejších častiach na severe okresu (teda 
v projektovom území RASHO). Neobhospodarované TTP rýchlo podliehajú sukcesii - 
zarastaniu drevinami, čím sa vytrácajú lúčne druhy rastlín a tieto plochy sa postupne menia na 
kroviny, lesokroviny až sukcesné lesíky. Pri pozemkových úpravách bývajú takéto zarastajúce 
TTP začleňované do lesného pôdneho fondu. Týka sa to najmä vyššie položených lúk a 
pasienkov. Okrem hospodárskeho významu majú TTP aj ekostabilizačnú funkciu a v spojení s 
NDV a brehovými porastmi vytvárajú pestrú mozaiku biotopov vhodných pre viaceré druhy 
živočíchov a rastlín. Z hľadiska pokryvnosti lesnými ekosystémami sa konštatuje, že 
domintné sú listnaté lesy (cca 90%) a zmiešané lesy (cca 8%) s veľmi nízkym podielom 
ihličnatých monokultúr. Nevenujú sa bližšie fytocenológii lesa, druhovému zloženiu alebo 
lesom ako ekosystému (to sa týka aj nelesných ekosystémov).  

Veľmi podrobne je spracovaná infraštruktúra okresu Svidník vrátane projektového územia. 
Za najvýznamnejšie prvky infraštruktúry sú považované dopravné zariadenia – cesty verejnej 
automobilovej dopravy. Sú to najmä tieto komunikácie: 

Rýchlostné cesty: v súčasnosti sa nachádza len jeden 4, 573 km dlhý obchvat mesta Svidníka. 
Celá R4 je plánovaná ako rýchlostná cesta, ktorá po svojom dostavaní spojí štátnu hranicu s 
Poľskom so Svidníkom, Prešovom, Košicami a s diaľnicou v smere na štátnu hranicu s 
Maďarskom. V prípade jej realizácie v projektovom území sa bude nachádzať jej koncová, 
severná časť od Svidníka po hranicu na Dukelskom priesmyku.   
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Cesty I. triedy:   
- č. 77, spája Spišskú Belú a Svidník, v okrese Svidník sa križuje s III/557023 v Nižnom 
Mirošove, s III/557021 vo Vyšnom Orlíku, s III/557020 v Nižnom Orlíku a križovatkami s 
III/557019 a III/557018 pokračuje do Svidníka, kde sa na križovatke s III/073001 a I/73 
končí.  
- č. 73, spája Lipníky a hraničný priechod do Poľska - Vyšný Komárnik. Vedie po nej E371.  
- č. 15, okresom Svidník prechádza hranicou medzi okresmi Svidník a Stropkov na úseku 750 
m a vidlicovito vyúsťuje na cestu I/73.  

Cesty II. triedy: č. 556 hranica okresu Svidník - Mičakovce - Giraltovce - Fijaš - hranica 
okresu Stropkov sa nachádza mimo projektového územia. 

Cesty III. triedy: zabezpečujú prepojenie obcí na cesty I. a II. triedy. Predstavujú dominantnú 
časť cestnej siete v projektovom území.   

Územím okresu neprechádzajú žiadne železničné trate. Letisko Svidník je verejné 
vnútroštátne letisko určené najmä pre športové a rekreačné lietanie. Nachádza sa 3 km 
severne od mesta Svidník v k. ú. Nižný Orlík (ide ale o k. ú. Nižnej Jedľovej). Disponuje 
jednou asfaltovou dráhou s rozmermi 1200x30m. Ďalej sa R-ÚSES-SK venuje skládkam 
odpadov, trasám VN a VVN a ostatným zariadeniam technickej infraštruktúry (napr aj 
početným cintorínom a pamätníkom). Osobitnou časťou je kap. 3, kde sa zhodnocuje vzťah 
k Územnému plánu VÚC PSK a ostatným územnoplánovacím dokumentáciám. Posledným 
platným dokumentom veľkého územného celku premietajúceho aj zásady súvisiace s R-
ÚSES-mi v Prešovskom kraji sú Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja 2009 schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588 zo dňa 27.l0.2009. 
Záväzna časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. l7/2009 schváleným 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589 zo dňa 27.9.2009 s 
účinnosťou od 6.l2.2009. Zhodnotili sa záväzné regulatívy vyplývajúce z uvedenej ÚPD VÚC 
v oblastiach usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia, rekreácie a turistiky, 
dopravy, vodného hospodárstva a zdrojov pitnej vody a verejno-prospešných stavieb.  

V kap. 4 sú rozpísané pozitívne a negatívne prvky v území. Z hľadiska projektového územia 
RASHO sú relevantné nasledovné údaje: za pozitívne prvky a javy sa považuje existencia 
CHKO Východné Karpaty (relevantná časť) a tzv. maloplošné územia, ktoré sú vymenované. 
To sa týka najmä osobitne chránených území európskeho významu NATURA 2000, tento 
zoznam však v R-ÚSES-SK nie je úplný. Nepochopiteľne je medzi pozitívne javy zaradená aj 
legislatíva a z nej vyplývajúce napr. ochranné pásma vodných zdrojov.  

Za negatívne prvky a javy sa označujú najmä zistené primárne a sekundárne stresové faktory. 
Za primárne stresové prvky vrátane tých, ktoré sa determinujú na projektovom území, sa 
označujú najmä plošné zábery prírodných ekosystémov, bariérne efekty voči migrácií bioty 
a súčasne vytváranie priestorových bariér pre lokalizáciu socioekonomických aktivít. V rámci 
prírodných stresových faktorov boli hodnotené hmotné poloprirodzené a umelé antropogénne 
prvky na základe ich funkčného využitia (napr. priemyselné a poľnohospodárske objekty, 
dopravné plochy a línie, plochy intenzívneho poľnohospodárstva a lesníctva, sídelné a 
rekreačné areály a pod.). Primárne stresové faktory sú často reprezentantmi zdrojov 
sekundárnych stresových faktorov (napr. priemyselné objekty môžu pôsobiť ako zdroje 
znečistenia ovzdušia a pod.). Za najvšeobecnejší ukazovateľ zaťaženia územia primárnymi 
stresovými faktormi možno považovať veľkosť zastavanej plochy, od ktorej sa odvíja aj sila 
bariérneho efektu. Napr. poľnohospodárske areály predstavujú sieť hospodárskych dvorov. Sú 
lokalizované poväčšine na okraji obce a ich plocha závisí od predmetu činnosti, počtu 
hospodárskych zvierat a skladových kapacít. Pôsobia ako zdroje kontaminácie ovzdušia a 
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vody, zaťažujú prostredie zvýšenou hlučnosťou, pachom a prachom. Rozsiahlejšie 
hospodárske dvory sú v obciach Ladomirová, Vagrinec, Kapišová, Kružlová, Vyšná Jedľová, 
Nižná Jedľová,  Dubová a Šarišké Čierne. Z líniových umelých prvkov sú v území zastúpené 
dopravné koridory cestné. Okres Svidník sa nachádza na križovatke ciest v smere z Poľskej 
republiky na Prešov, Domašu a Bardejov, Vysoké Tatry. Okresom prechádza medzinárodná 
cesta E 371, využívaná hlavne kamiónovou prepravou z Pobaltských krajín smerom na 
Balkán cez hraničný prechod Vyšný Komárnik - Barwinek. Hlavné cestné ťahy v okrese sú 
rýchlostná cesta R4 (obchvat mesta Svidník), cesty prvej triedy I/77 (Svidník – Bardejov - 
Stará Ľubovňa - Kežmarok), I/73 (poľská hranica – Svidník – Giraltovce až napojenie na 
I/18) a I/15 (I/73 - Stropkov - I/18), cesta II. triedy II/556 a ostatné cesty III. triedy 
(http://ismcs.cdb.sk). Na území okresu je aj letisko, ktoré je zaradené medzi letiská 
regionálneho významu v sieti letísk SR pre nepravidelnú osobnú a nákladnú dopravu, 
športovú činnosť a vyhliadkové lety bez dobudovanej technickej infraštruktúry, 
zabezpečovacích zariadení a výpravnej budovy. Letisko sa len málo využíva na jeho pôvodný 
účel – R-ÚSES-SK sa mu však viac nevenuje.  

Za sekundárne stresové prvky za označujú tie, keď realizáciou ľudských aktivít v krajine, 
ktoré nie vždy majú jednoznačne priestorové ohraničenie, sa vytvárajú aj negatívne 
sprievodné javy, ktoré predstavujú sekundárne stresové faktory. Často základnými zdrojmi 
sekundárnych stresových faktorov sú primárne stresové faktory, ako napr. priemyselné 
prevádzky a ťažobné lokality ako zdroje priemyselných exhalácií, zdroje prachu, hluku, 
skládky odpadu, dopravné koridory ako zdroje dopravných exhalácií, hlučnosti, vibrácií, 
prašnosti a pod. Ich negatívny vplyv sa prejavuje ohrozením, respektíve narušením 
prirodzeného vývoja ekosystémov. Zložky životného prostredia, ktoré sú narušené, 
predstavujú sekundárne stresové faktory a vo vzťahu k iným zložkám pôsobia negatívne, 
napr. znečistenie ovzdušia následne ohrozuje biotické zložky krajiny ako i abiotické – vodu, 
pôdu a podobne.  

V záujmovom území sa hodnotili nasledovné sekundárne stresové faktory: 

� Znečistenie ovzdušia 
� Zaťaženie prostredia hlukom 
� Poškodenie vegetácie 
� Kontaminácia pôdy 
� Znečistenie vôd 
� Environmentálne záťaže 

Najvážnejšie zhodnotenie relevantné pre RASHO v oblasti poškodzovanie vegetácie. Na 
vegetáciu negatívne vplývajú prírodné aj antropogénne faktory. K abiotickým faktorom, ktoré 
najčastejšie ohrozujú vegetáciu patria: vietor, sneh, námraza, sucho, požiare a podobne, z 
biotických je to podkôrny, drevokazný a cicavý hmyz, hniloby. Najzávažnejšou skupinou 
ohrozujúcich faktorov sú antropogénne faktory a to predovšetkým vplyv kyslých dažďov. Ide 
o pôsobenie kumulatívneho znečistenia ovzdušia - imisiami z priemyselnej výroby, 
poľnohospodárskej výroby a tiež dopravy. Citlivými indikátormi antropogénneho znečistenia 
atmosféry sú asimilačné orgány lesných drevín, preto sa stupeň poškodenia vegetácie sleduje 
predovšetkým u lesných ekosystémov.  

Medzi najvýznamnejšie činitele, ktoré sa podľa elaborátu za rok 2011 (Kunca, 2012) 
najväčšou mierou pričinili o škody v lesoch svidníckeho okresu patria z abiotických faktorov 
predovšetkým vietor a z biotických činiteľov sa na poškodení porastov najviac podieľal 
lykožrút smrekový. 
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Priestorové hodnotenie poškodenia lesov sa hodnotilo podľa Atlasu krajiny (2002) – mapa 
Zdravotný stav lesov. Najviac poškodené lesy sa nachádzajú v k.ú. obce Nižný Komárnik a 
Príkra.  

Územie okresu Svidník patrí do najrozšírenejšieho imisného depozičného typu na Slovensku - 
kyslého s popolčekom A1 (Maňkovská, 1991), pod vplyvom klasických polutantov z 
diaľkového prenosu imisií prevažne z Poľskej republiky. 

V rámci tejto informácie je uvedený aj obr č. 14 – Poškodenie lesných porastov v % defolácie 
upravené z Atlasu krajiny SR, 2002, projektové územie je v ňom vyznačené osobitne v mapke 
č. 20. 

Mapka č. 20: Poškodenie lesných porastov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri pohľade na tento obrázok z R-ÚSES-SK (obr. 14 str. 79) konštatujeme, že táto informácia 
je síce prebraná a upravená z Atlasu krajiny SR (teda ako pomerne všeobecnej informácie), 
ale pre ciele a účel RASHO mimoriadne významná a dôležitá.  
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Za prirodzené stresové prvky R-ÚSES-SK zaraďuje aj zosuvy, eróziu pôdy, radónové riziko a 
makroseizmická intenzita. S hodnotením svahových deformácií a erózii pôdy sa celkom 
nestotožňujeme. 

 

 

Na základe vstupných údajov sa ich syntézou pristúpilo k hodnoteniu ekologickej stability. 
Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia sa použilo viacero metodických 
nástrojov, z ktorých väčšina je založená na výpočte koeficientu ekologickej stability (KES). 
Ide o numerickú hodnotu, na základe ktorej je krajina zaradená do určitého stupňa ekologickej 
stability. Interval ekologickej stability okresu Svidník je ako zvyčajne rozdelený na 3 až 5 
stupňov.  

KES sa v rámci krajinnoekologického hodnotenia najčastejšie stanovuje na základe dvoch 
prístupov (Reháčková, Pauditšová, 2007):  
 
� KES ako pomer relatívne stabilných a relatívne nestabilných plôch  
� KES stanovený na základe výmery krajinných prvkov s prihliadnutím na ich 

krajinnoekologickú  významnosť 

Výsledkom je tabuľka 30 na str. 88, ktorá je relevantná aj pre RASHO v tab. č. 17: 

Tab. č. 17: Stupne ekologickej stability 
 

Prvok súčasnej krajinnej štruktúry  Stupeň 
ekologickej 

stability  
orná pôda  2 
ovocný sad a záhrada  3 
trvalý trávny porast - extenzívne využívaný  4 
trvalý trávny porast - intenzívne využívaný  3 
trvalý trávny porast - zarastajúce  4 
listnatý les  5 
zmiešaný les  5 
ihličnatý les  5 
ihličnatá monokultúra  3 
nelesná drevinová vegetácia  4 
maloblokové mozaiky ornej pôdy, TTP, sadov a NDV  4 
vodná plocha  4 
mokrade  5 
záhradkárska osada  1 
športovo-rekreačný areál  1 
zastavaná plocha  0 
poľnohospodársky areál  0 
priemyselný areál  0 
cintoríny  3 
skládka odpadov  0 
skládka materiálu  0 
letisko  0 
neúžitky  0 

 

KES sa zhodnotil aj pre jednotlivé katastrálne územia okresu Svidník, čo je uvedené v tab. 32 
na str. 89 R-ÚSES-SK (Hodnota koeficientu ekologickej stability pre jednotlivé katastrálne 
územia okresu Svidník) a v ktorej sme vyčlenili relevantné k.ú projektového územia: 
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Tab. č. 18: Koeficienty ekologickej stability katastrálnych území projektového územia. 

Názov obce 
Stupeň ekologickej 

stability  
Klasifikácia k. ú. podľa KES 

Bodružal  4.66 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Cigla  4.11 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Dlhoňa  4.72 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Dobroslava  4.38 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Dubová  4.13 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Havranec  4.84 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Hunkovce  4.38 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Jurkova Voľa  4.25 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Kapišová  3.31 krajina so strednou ekologickou stabilitou v  
Korejovce  4.53 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Kečkovce  4.06 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Krajná Bystrá  4.51 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Krajná Poľana  4.43 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Krajná Porúbka  4.36 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Krajné Čierno  4.68 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Kružlová  3.60 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Ladomirová  4.00 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Medvedie  4.46 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Nižná Jedľová  3.46 krajina so strednou ekologickou stabilitou  
Nižná Pisaná  4.36 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Nižný Komárnik  4.76 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Nižný Mirošov  3.65 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Nižný Orlík  3.80 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Príkra  4.77 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Roztoky  4.12 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Šarbov 4.69 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou 
Svidnička  3.96 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Šemetkovce  3.97 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vagrinec  3.92 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vápeník  4.01 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vyšná Jedľová  3.77 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vyšná Pisaná  4.71 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou  
Vyšný Komárnik  4.39 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vyšný Mirošov  3.96 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  
Vyšný Orlík  4.23 krajina s vysokou ekologickou stabilitou  

Poznámka: v uvedenej tabuľke chýbajú obce z okresu Bardejov, ktoré sú súčasťou 
projektového územia. Pre okres Bardejov nebola spracovaná aktualizovaná dokumentáciu R-
ÚSES, pôvodný R-ÚSES na úrovni vtedajšieho okresu Bardejov bol vyparacovaný v roku 
1995 (SAŽP), ale akrem straty aktuálnosti, dokumentácia sa nedala ani najsť a použiť.  

 
Na obr. 17 na str. 92 R-ÚSES-SK je vyjadrený stupeň ekologickej stability jedntlivých 
katastrálnych území okresu Svidník s našim vyčlenením projektového územia RASHO: 
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Mapka č. 21: Stupne ekologickej stability k.ú. s vyznačeném projektového územia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následne bol tento údaj aj interpretovaný na mapke č.16 Stupeň ekologickej stability na str. 
91 R-ÚSES-SK. 
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Mapka č. 22: Stupne ekologickej stability projektového územia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z uvedeného vyplýva, že stupeň ekologickej stability projektového územia je pomerne 
vysoký a dosahuje hodnotenie v hodnote 4,4 v porovnaní s vyššie uvedenou tabuľkou 
(hodnota 5 je najvyššou hodnotou).  

V návrhovej časti R-ÚSES-SK od str. 104 sa konštatuje, že táto časť je z hľadiska tvorby R-
ÚSES-SK ťažisková. Jedným z cieľov vymedzovania kostry ÚSES na každej hierarchickej 
úrovni je, aby každý reprezentatívny geoekosystém bol reprezentovaný minimálne jedným 
prírodným biocentrom v areáli svojho výskytu. Toto ale z nášho hľadiska nie je hlavným 
cieľom a tu sa poslanie dokumentácie R-ÚSES-SK odchýlilo od toho, čo sa nej očakávalo. 
Kompiláciou existujúcich dát, prehodnotením starších štúdií a dokumentácií viazaných na 
okres Svidník vrátane projektového územia sa determinovali viaceré územia v hierarchii 
prvkov územného systému ekologickej stability. Pre projektové územie sú relevantné 
nasledovné územia: 

Národné biocentrum:  

NBc1 Dukla (k.ú. Krajná Porúbka, Medvedzie, Krajná Bystrá, Vyšný Komárnik, Nižný 
Komárnik, Krajná Polana), 
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Regionálne biocentrum 

RBc 1 Jedlinky (k.ú. Svidník,  N.Polianka, Vagrinec, Ladomirová) 
RBc 2 Rohuľa (k.ú. Kružlová, Vyšná Jedľová, Nižná Jedľová) 
RBc 3 Kalinec (k.ú. Kečkovce, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Nižný Orlík, Vyšná Jedlová) 
RBc 4 Ščob-Hájnica (k.ú. Šemetkovce, Krajné Čierno) 
RBc 5 Šarbov-Skalné (k.ú. Dlhoňa, Vyšná Pisaná, Šarbov, Medvedzie) 
RBc 6 Pod Poliankou (k.ú. Nižný Orlík) 

Národné biokoridory 

NBk 1 Nízke Beskydy (k.ú.Vyšný Mirošov, Roztoky, Kečkovce, Vápeník, Havranec, Dlhoňa) 
NBk 2 Ondava-Ladomírka Mestisko, (k.ú. Ladomirová, Krajné Čierno, Hunkovce, Krajná 
Poľana) 

Regionálne biokoridory 

RBk2 Ondava (k.ú. Nižný Orlík, Vyšný Orlík, Nižný Mirošov) 
RBk 3 Kapišovka (k.ú. Kapišová, Kružlová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná) 
RBk 6 Makovica (k.ú. Jurkova Vola, Vyšný Orlík) 

Genofondové lokality 

Dolina potoka Mazgalica (k. ú. Dlhoňa, Vyšná Pisaná)  
Nástavok – Skalné  (k. ú. Vyšná Pisaná) 
Záver doliny nad Šarbovom (k. ú. Šarbov) 
Šarbov (k. ú. Šarbov) 
Lúky nad Vyšnou Pisanou (k. ú. Vyšná Pisaná) 
Salašiská (k. ú. Vyšný Komárnik, Krajná Bystrá) 
Komárnická jedlina a dolina Šivárna (k. ú. Nižný Komárnik, Príkra) 
Breziny (k. ú. Nižný Komárnik) 
Viršovka-Vŕšok-Pod Kuračníkom (k. ú. Krajná Poľana, Hunkovce, Krajné Čierno) 
Jedlinky (k. ú. Ladomirová) 
Rohuľa (k.ú. Kružlová, Vyšná Jedľová, Nižná Jedľová) 
Kalinec (k. ú. Vyšný Orlík, Kečkovce) 
Čierna hora – Ostrý vrch (k. ú. Nižný Orlík, Jurkova Voľa) 

Genofondovo významné lokality predstavujú územia s výskytom vzácnych a chránených 
druhov flóry a fauny. Významné sú pre zachovanie autochtónnej biodiverzity.  

Pri návrhu siete R-ÚSES-SK sa niektoré genofondové plochy stali súčasťou navrhovaných 
biocentier a biokoridorov, iné sa nachádzajú vo vyšších úrovniach - nadregionálnych 
štruktúrach ÚSES. 

Význam týchto lokalít pre RASHO je mimoriadne veľký. Predstavujú územia s vysokou 
odolnosťou voči dopadom klimatickej zmeny najmä z dôvodu ich prirodzenej existencie 
a ekosystémových funkcií, ktoré majú veľkú adaptabilnú kapacitu absorbovať nepriaznivé 
dopady klimatickej zmeny. Nemajú však žiadnu právnu ochranu a ich existencia je plno 
závislá od hospodárskych zámerov a vlastníctva. O to viac je nevyhnutné tieto plochy 
a lokality udržiavať v minimálne v tomto stave ako sú definované a zakreslené v R-ÚSES-SK 
a chrániť ich pred nevhodnými zásahmi, ktoré veľmi rýchlo zmenia ich súčasný stav a na 
nepriaznivý. 

Za ďalší prvok R-ÚSES-SK vyčleňuje tzv. interakčné prvky, ktoré predstavujú prechod medzi 
jednotlivými determinovanými prvkami ÚSES a voľnou krajinou. V návrhoch sa ďalej 
navrhujú opatrenia na posilnenie celkovej priestorovej ekologickej stability daného územia a 
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eliminácia faktorov ohrozujúcich jednotlivé prvky kostry ÚSES. V rámci modelového 
regiónu boli vyčlenené nasledovné skupiny ekostabilizačných opatrení: 

A) Ekostabilizačné opatrenia na lokalitách prvkov ÚSES  
 
Z hľadiska vytvorenia funkčnej siete je potrebné realizovať nasledovné opatrenia:  
• regulovať rozvoj rekreácie a chatovej a záhradkárskej výstavby v CHKO Východné 
Karpáty, v okolí lokalít NATURA 2000, v okolí prvkov ÚSES a v okolí významných 
biotopov,  
• regulovať zber lesných plodov najmä v lokalitách, ktoré predstavujú biocentrá rôznych 
hierarchických úrovni, lokality NATURA 2000, chránené územia a pod.,  
• nerozširovať rozvoj zastavaných plôch (urbanizované plochy, športové, rekreačné, dopravné 
plochy a pod.) na úkor záberu biocentier, biokoridorov, genofondových lokalít, plôch 
NATURA 2000 a ostatných cenných ekostabilizačných území,  
• zosúladiť rozvoj poľovníctva s ochranou prírody a biodiverzity – citlivo lokalizovať políčka 
pre zver, citlivo realizovať prikrmovanie zveri a pod., aby neprichádzalo k šíreniu inváznych 
druhov,  
• v CHKO Východné Karpaty zosúladiť ťažbu dreva s ochranou prírody a stability územia, 
zaviesť extenzívny spôsob obhospodarovania,  
• usmerniť aplikáciu chemických prostriedkov, tak aby sa neohrozovali cenné biotopy,  
• v južnej časti okresu s výskytom veľkoblokovej ornej pôdy je potrebné zabezpečiť výsadbu 
líniovej a plošnej vegetácie (remízky a pod.), ktoré budú plniť funkciu interakčných prvkov, 
za účelom zvýšenia priestorovej stability poľnohospodárskej krajiny,  
• dobudovať a vytvoriť funkčné prvky ÚSES, revitalizovať, dosadiť a zabezpečiť spojitosť 
brehových porastov v celej dĺžke biokoridorov,  
• zachovať prirodzený charakter vodných tokov, nerealizovať výruby brehovej vegetácie, aby 
sa neohrozila funkčnosť biokoridorov,  
• hydrické biokoridory odizolovať od poľnohospodársky využívanej pôdy pufračnými pásmi 
TTP (minimálna potrebná šírka takéhoto pásu je 10 – 15 m), alebo krovinami, s cieľom ich 
ochrany pred nepriaznivými vplyvmi z poľnohospodárskej výroby. Najjednoduchším 
spôsobom ochrany je vytvoriť takéto pásy zatrávnením s pravidelným kosením, prípadne 
ponechať toto územie sukcesii,  
• vytvoriť ekotónové plochy na kontakte s ekologicky významnými segmentmi krajiny s 
cieľom ochrany týchto hodnotných území pred negatívnymi vplyvmi najmä z 
poľnohospodárskej výroby,  
• zlikvidovať divoké skládky lokalizované v rámci chránených území a prvkov ÚSES, ktoré 
sú nielen ohrozujúcim faktorom pre biotu a ostatné zložky životného prostredia, ale negatívne 
pôsobia aj z aspektu hygienického a estetického,  
• vypracovať a realizovať programy na zachovanie ohrozených taxónov flóry a fauny,  
• nezarybňovať vodné toky, ktoré predstavujú biokoridory rôznej hierarchickej úrovne 
inváznymi druhmi, ktoré by mohli ohroziť druhové zloženie uvedených vodných tokov,  
• realizovať ekodukty na prekonanie bariér na kolíznych bodoch biokoridorov a líniových 
technických prvkov.  
 
B) Ekostabilizačné opatrenia na ochranu prírodných zdrojov  
Z hľadiska ochrany kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností prírodných zdrojov a 
zabezpečenia ich racionálneho využívania je potrebné:  
• realizovať protierózne opatrenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde ohrozenom silnou a 
veľmi silnou eróziu. Vytvoriť mozaikové štruktúry obhospodarovania, so striedaním TTP, 
nelesnej drevinovej vegetácie s maloblokovou ornou pôdou, vhodné je aplikovať orbu a sejbu 
po vrstevnici, zabezpečiť výsadbu protieróznej vegetácie, vhodnú štruktúru plodín, bezorbovú 
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technológiu spojenú s mulčovacími medziplodinami. Zabezpečiť úpravu uľahnutého 
podorničia kyprením a zabezpečiť zvýšenie vsakovacej schopnosti pôd,  
• využívať poľnohospodársku pôdu v súlade s jej produkčným potenciálom na úrovni 
typologicko-produkčných kategórií, pričom treba rešpektovať limity z prírodných ohrození a 
limity z legislatívnych obmedzení. Využívať poľnohospodársku pôdu v rámci multifunkčného 
poľnohospodárstva,  
• sanovať územia postihnuté zosuvnými procesmi a na lokalitách náchylných na svahové 
deformácie realizovať primerané formy využitia územia nepodporujúce zosilňovanie prejavu 
týchto prirodzených rizík. Podrobné zobrazenie lokalít náchylných na svahové deformácie je 
na mape stresových faktorov.  
• odizolovať PPF hygienickou vegetáciou v okolí intenzívne využívaných dopravných 
koridorov prechádzajúcich poľnohospodárskou a sídelnou krajinou,  
• regulovať čerpanie vody z tokov najmä v suchom období, aby nedošlo k poklesu vôd pod 
prahovú hodnotu a tým k ohrozeniu funkčnosti hydrických biokoridorov,  
• zlikvidovať všetky divoké skládky, vrátane poľných hnojísk, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú 
kvalitu vôd,  
• z hľadiska ochrany kvality vôd zabrániť nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd z 
domácností. V sídlach bez kanalizácie vybudovať kanalizáciu.  
• zladiť využitie PHO vodných zdrojov s ochranou kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastnosti 
vody daných vodných zdrojov, zabezpečiť zatrávnenie PHO I. stupňa vodných zdrojov a v 
PHO II. stupňa, aplikovať extenzívne využitie PPF, najmä v oblasti PHO.  
• zabezpečiť revitalizáciu poškodených drevín, postupne obnovovať prirodzenú druhovú 
skladbu lesa. Zabezpečiť zvýšenie diverzity lesných ekosystémov, postupné vytváranie 
diferencovanej vekovej a priestorovej štruktúry týchto porastov výberkovou ťažbou a 
nevysádzať monodominantné porasty,  
• zabezpečiť ťažbu a obnovu lesných porastov šetrnými metódami, ktoré v maximálnej miere 
znižujú pravdepodobnosť poškodenia pôdneho krytu a bylinného poschodia,  
• zabezpečiť dôsledné uskutočňovanie ochranárskych opatrení. Vykonávať kontrolu škodcov 
a eliminovať ich negatívny vplyv,  
 
C) Návrhy na zlepšenie kvality životného prostredia  
Viažu sa predovšetkým na urbanizované prostredie. K základným opatreniam tejto skupiny 
patria:  
• zlikvidovať všetky divoké skládky domového aj stavebného odpadu, ktoré sú v kolízii s 
obytnými a rekreačnými areálmi,  
• vybudovať vodovod v obciach bez napojenia na vodovodnú sieť,  
• zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s 
nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty, 
skladovacie areály a pod. Odizolovať zdroje znečistenia ovzdušia,  
• urobiť podrobný prieskum zaťaženia jednotlivých zložiek životného prostredia s cieľom 
presnej identifikácie parciel nadlimitne zaťažených. Zabezpečiť ich pravidelný monitoring,  
• pri novo navrhovaných aktivitách uplatňovať zákon č. 24/2006 Z. . o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie s aktívnym zapojením obyvateľstva do procesu posudzovania a 
preferovať alternatívy s minimálnym vplyvom na životné prostredie,  
• zachovať krajinnoesteticky významné prvky a štruktúry krajiny, dotvárajúce typický 
charakter lúčno-lesohospodárskej krajiny,  
• doplniť a skvalitniť sídelnú vegetáciu, uplatňovať esteticky pôsobivé prvky v stvárnení 
sídiel s cieľom zvýšenia ich celkovej atraktivity,  
• postupne eliminovať zdroje znečistenia vôd záujmového územia s cieľom zlepšenia ich 
kvality, najmä u vodohospodársky významných tokov,  



Regionálna adapta čná stratégia hornej Ondavy 
RASHO 

 
 154 

• dobudovať plynofikáciu v sídlach Belejovce, Havranec, Hunkovce, Jurkova Voľa, 
Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajné Čierno, Medvedie, Miroľa, Nižná Pisaná, 
Nižný Komárnik, Príkra, Svidnička, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vápeník, Šarbov, 
Šemetkovce,  
• zrealizovať výskum negatívneho vplyvu environmentálnych záťaží  
 
V nasledovnej mapke je extrakt plošných návrhov prvkov R-ÚSES-SK. Nakoľko neboli 
poskytnuté iné grafické podklady, táto mapka má zníženú kvalitu prezentácie. Červenou 
linkou je vyznačené projektové územie a jeho prienik cez okres Svidník, kde sa spracoval R-
ÚSES-SK.  
 
Mapka č. 23: Regionálny systém ekologickej stabilty okr. Svidník s vyznačeném projektového 
územia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Záverom v zásade možno konštatovať, že návrhová časť R-ÚSES-SK je plne uplatnitelná 
v rámci opatrení nevyhnutných na zvyšovanie adaptívnej kapacity územia hornej Ondavy. 
Jedným z poslaním dokumentácie ÚSES je, aby sa využil ako uplatniteľný podklad pri tvorbe 
územno-plánovacej dokumentácie obcí, ako aj pri realizácii pozemkovej reformy cez projekty 
pozemkových úprav. Integrovanou kombináciou a synergickým efektom jednotlivých 
opatrení sa postupne budú odstraňovať miesta a plochy krajiny, ktorých zraniteľnosť je 
vysoká a bola zapríčinená hospodárskymi zásahmi človeka. Ekosystémová funkčnosť krajiny 
sa zvyšuje aj vzájomným prepojením jednotlivých prvkov územnej ekologickej stability, 

 Regionálny systém ekologickej stability  
okresu Svidník 

Návrh prvkov R-ÚSES-SK 
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vytváraním ekologickej siete. Čím viac sú ekosystémy fragmentové a izolované, tým sú ako 
celok (ako krajinný ekosystém) zraniteľnejšie a ich funkcie sú zredukované. Cieľom ÚSES je 
zabezpečiť a udržať manažérskymi, ale aj legislatívnymi opatreniami ekologickú sieť krajiny, 
jej ekologickú stabilitu a priestorovú optimalizáciou funkcií krajiny. Kombináciou uplatnenia 
návrhov R-ÚSES-SK a opatreniami navrhovanými RASHO, ako aj následným konaním, sa 
dosiahne stabilizácia krajiny jej ekosystémovými funkciami, optimalizácia priestorového 
využívania prírodných zdrojov, a tým aj vysoká adaptívna kapacita, ktorou sa krajina 
a spoločnosť v nej žijúca dokáže vyrovnať s nepriaznivými dopadmi klimatickej zmeny.  

Pre okres Bardejov nie je k dispozícii aktuálna a adekvátna dokumentácia územného systému 
ekologickej stability. Preto sa vychádza len z našich získaných podkladov. Navrhované 
opatrenia v R-ÚSES-SK sú však vo všeobecnosti aktuálne a aplikovateľné aj pre ostatnú časť 
projektového územia.  

7.13. Hodnotenie podľa reprezentatívnosti potenciálnych geoekosystémov 

Uvedené hodnotenie nadväzujem na determinizáciu R-ÚSES-SK uvedenú v predchádzajúcej 
kapitole. Reprezentatívne geoekosystémy (REPGES) sú spracované pomocou priestorovej 
diferenciácie typov REPGES vypracovanej podľa metodiky uvedenej v Atlase REPGES 
(Miklós, Izakovičova et al, 2006). REPGES boli spracované ako syntéza abiotických a 
biotických prvkov územia. Ich cieľom je určiť reprezentatívny geoekosystém pre každú 
územnú jednotku (región. subregión) na danej hierarchickej úrovni – regionálny princíp a 
určiť reprezentatívny výskyt pre každý typ geoekosystému – typologický princíp.  

Tabuľkové vyhodnotenie REPGES vychádza z uvedeného atlasu: 

Jednotlivé typy REPGES sa určujú na základe:  
1. zonálnych (bioklimatických) podmienok - v krajine ich vyjadrujú predovšetkým 

vegetačné pásma. Charakterizujeme ich podľa bioklimatických podmienok, ktoré sú 
komplexne vyjadrené v 9 zónach potenciálnej vegetácie.  

2. azonálnych podmienok - primárne najmä kvartérno-geologického podkladu a reliéfu, 
druhotne pôd a výšky hladiny podzemných vôd.  

Z hľadiska reprezentatívnosti v porovnaní s prvotnou krajinnou štruktúrou rozoznávame 
v projektovom území nasledovné reprezentatívne geoekosystémy: 

5 - riečne nivy v kotlinách a dolinách pohorí (pôvodne s lužnými lesmi) –výskyt na stredne a 
vyššie položených kotlinách, ako aj okrajových častiach nižších pohorí, kde zaraďujeme v 
rámci okresu Svidník nivy rieky Ondava. Dominantnými spoločenstvami tu sú lužne lesy 
jaseňovo-brestovo-dubové prechádzajúce v kotlinách a dolinách pohorí do lužných lesov 
podhorských a horských, ktoré rastú najmä na fluvizemiach a glejoch, s dominantným 
zastúpením druhov vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba trojtyčinková (Salix triandra) a vŕba 
purpurová (Salix purpurea), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), baza čierna (Sambucus nigra), 
jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), kalina obyčajná 
(Viburnum opulus), krušina jelšová (Frangula alnus).  

10 - riečne terasy a proluviálne kužele (pôvodne s dubovo-bukovými lesmi) – geosystém sa 
vyskytuje zriedkavo na stredne položených kotlinách nad Svidníkom. Dno kotliny tvoria 
riečne uloženiny a sprašové hliny. V dubovo-bukových lesoch dominujú dub zimný (Quercus 
petraea), buk lesný (Fagus sylvatica), menej je zastúpený javor mliečny (Acer platanoides), 
lipa malolistá (Tilia cordata), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a lieska obyčajná (Corylus 
avellana). Vegetácia bola v tejto oblasti viac-menej odstránená a fragmentovaná. Z pôd sa tu 
najviac vyskytujú fluvizem kultizemná, kambizem pseudoglejová nasýtená, piesočnato-
hlinitá, hlinitá. V rámci okresu sa tento geosystém vyskytuje len na Stropkovskej brázde.  
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26 - polygénne pahorkatiny a rozčlenené pedimenty – (pôvodne s dubovo-bukovými lesmi) - 
REPGES sa viaže na krajinu tvorenú sústavami chrbtov oddelených plytkými brázdami alebo 
slabo členitými vyššie položenými kotlinami. Dominantnými spoločenstvami sú podhorské 
dubovo-bukové lesy, v ktorých dominujú buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný (Quercus 
petraea), javor horsky (Acer pseudoplatanus). Z pôd sa tu najviac vyskytujú pseudoglej 
nasýtený, pseudoglej modálny a rendzina kambizemná, pričom prevažuje ílovito-hlinitý druh 
pôdy. Nadväzuje na kotlinu nad Svidníkom v oblasti Orkou a Kapišová – Kružlová.  

27 - polygénne pahorkatiny a rozčlenené pedimenty – (pôvodne s bukovými lesmi) -REPGES 
tvoria vyššie položené kotliny s náplavovými kužeľmi alebo riečnymi terasami, v dôsledku 
čoho môže mať reliéf pahorkatinový ráz. Rieky sa vrezávajú do pahorkatín a vytvárajú širšie 
údolne nivy. Dominantnými spoločenstvami sú bukové lesy, v ktorých dominujú buk lesný 
(Fagus sylvatica), javor horsky (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides) a 
hrab obyčajný (Carpinus betulus). Z pôd sa tu vyskytujú kambizem pseudoglejová, kambizem 
modálna, hlinitá – piesočnatá, piesočnato – hlinitá. V rámci okresu sa tento geosystém 
vyskytuje vo vyššie položených oblastiach Ondavskej vrchoviny (na Mirošovskej brázde).  

34 – nízke plošinové predhoria (pôvodne s dubovo-bukovými lesmi) – REPGES sa viaže na 
stredne a vyššie položene kotliny alebo ich okrajove časti, ktoré majú pahorkatinový reliéf. V 
dubovo-bukových lesoch dominuje buk lesný (Fagus sylvatica), dub letný (Quercus robur) a 
dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer 
campestre), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a lipa malolistá (Tilia cordata). Prevažuje 
kambizem modálna, pseudoglejová nasýtená, ílovito-hlinitá. Tvorí dominantnú svahov 
projektového územia  na Ondavskej vrchovine.   

52 – členité flyšové vrchoviny (pôvodne s dubovo-bukovými lesmi) – tento typ sa viaže na 
široké zníženiny s typickým flyšovým reliéfom, s miernymi, hladko modelovanými tvarmi 
chrbtov a širokými brázdami až kotlinovo rozšírenými depresiami s riečnymi terasami. 
Dominantnými spoločenstvami sú dubovo-bukové lesy. Medzi najviac rozšírene druhy patria 
buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný (Qercus patraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), 
lipa malolistá (Tilia cordata), javor horsky (Acer pseudoplatanus). V tomto REPGES 
prevládajú pôdy kambizem modálna, pararendzina kambizemná, hlinito-piesočnatá, 
piesočnato-hlinitá, hlinitá. Vyskytuje sa na väčšine územia Ondavskej vrchoviny, najmä vo 
vyššie položených častiach.  

53 – členité flyšové vrchoviny (pôvodne s bukovými lesmi) - viažu sa na územia vyznačujúce 
sa kompaktnosťou hlavného chrbta, ktoré však ovplyvňuje erózia a denudácia. Dominantnými 
spoločenstvami sú bukové lesy, dominantnými rastlinnými druhmi buk lesný (Fagus 
sylvatica), javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides) a hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jarabina vtáčia (Sorbus 
aucuparia) a lipa malolistá (Tilia cordata). Z pôdnych typov prevláda podzol kambizemný, z 
pôdnych druhov piesočnato hlinitá pôda. Pre projektové územie predstavuje severnú, hraničnú 
oblasť Ondavskej vrchoviny, v tejto časti s výskytom mokrých depresií a vrchovísk. 

Tab. č. 19: Sumarizácia hodnotenie REPGES v projektovom území. 

Fytogeografická 
oblasť 

Fytogeografický 
obvod 

Geoekologický 
región 

Geoekologický 
subregión 

Kód REPGES 

Mirošovská brázda 27 
Ondavská 
vrchovina 

5, 26, 27, 34, 52 
53 CARPATICUM 

OCCIDENTALE 
Beschidicum 

orientale 
ONDAVSKÁ 
VRCHOVINA 

Zborovská kotlina 26 
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7.14. Projekty pozemkových úprav 

Na projektovom území bol spracovaný Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) 
takmer vo všetkých katastrálnych územiach projektového územia.  

Pozemkové úpravy boli podľa zákona č. 571/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách dokončené len v dvoch katastrálnych územiach 
obcí Nižná Jedľová a Nižný Orlík.  

Do RASHO sme sa po dohode s obcou Nižná Jedľová, ktorá sa stala vlastníkom dotknutých 
parciel, rozhodli prevziať súbor schválených protieróznych a vodohospodárskych opatrení, 
navrhnutých v rámci Verejných a spoločných zariadení a opatrení projektu (GEOEXPRES-
združenie, 2006). K dohode došlo aj na základe prejavenej vôle a záujmu poľnohospodárskeho 
subjektu hospodáriaceho na pôdnom fonde v katastri obce Nižná Jedľová – Jadlová spol. 
s r.o., 

Špecifikácia opatrení prevzatých do RASHO z projektu pozemkových úprav: 

Vodohospodárske opatrenia 

Vodohospodárska časť pozemkových úprav rieši vodný režim v obvode PPÚ hlavne 
zadržiavanie a spomaľovanie vodných zrážok tam, kde si to vyžadujú morfologické 
a pedologické pomery. Preto budú pri všetkých poľných cestách budú vybudované 
vodozádržné priekopy. Sú navrhnuté priekopy ZP 14, ZP 15, ZP 31 a ZP 32 a štyri retenčné 
plochy RN 22, RN 23, RN 24 a RN 29.  

Protierózne opatrenia  

Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred účinkami erózie. 
K rozhodujúcim protieróznym opatreniam v obvode PPÚ patria okrem novovybudovanej 
cestnej siete aj vegetačné pásy a vrstevnicové obrábanie ornej pôdy. Celkovo bude 
vybudovaných šesť vegetačných pásov VP16, VP17, VP18, VP19, VP20 a VP21.  
 
Umiestnenie vegetačných pásov, vodozádržných priekop a retenčných plôch je znázornené na 
mape č. 6 priestorovej lokalizácie navrhovaných opatrení.  
 
Informatívne foto: 
 
Zdevastované okolie pametníka na 
II. Svetovú vojnu pri obci Kružlová 
pohybom a ustajnením dobytka.  
 
V právomoci obce je regulovať 
takéto činnosti a chrániť hodnoty 
krajiny a histórie.  
 


