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FINTICKÉ SVAHY
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Identifikačný kód územia: SKUEV0322
Nadmorská výška: 301 – 740 m n.m.
Rozloha: 753,9 ha

Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Katastrálne územie: Fintice, Fulianka, 
Kapušany, Terňa, Tulčík, Veľký Šariš, Záhradné

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným 
cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších 
a najohrozenejších biotopov1 a druhov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany 
vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených 
rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá územia 
vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

PRÍRODNÉ POMERY

1 prírodný životný priestor charakterizovaný určitými vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)

Komplex vulkanitov s dominantou Stráže (740 m)

Bučiny na vrchole Stráže s prirodzeným zmladením

Územie európskeho významu (ÚEV) Fintické svahy pozostáva z dvoch približne rovnako veľkých 
celkov predelených sedlom, cestou Fintice – Záhradné a kameňolomom Fintice. Územie spadá 
do geomorfologického celku Spišsko-šarišské medzihorie, oddielu Stráže. Menší a nižší celok 
Kapušiansky chrbát zaberá priestory hrebeňa a priľahlých svahov SV a V od obce Fintice, resp. 
S od obce Kapušany pri Prešove. Väčší a vyšší celok s kótou Stráž (740 m n. m.) leží SZ od 
obce Fintice.

Geologické pomery, vznik a vývoj geomorfologického oddielu Stráže a teda i ÚEV Fintické svahy 
sú geneticky naviazané na blízke Slanské vrchy, Stráže zaujímajú miesto v ich severnom predpolí. 
Vznik súvisí s tektonickým vývojom, ktorého vyústením v neogéne boli intrúzie rozsiahlych más 
andezitov. Územie Kapušianskeho chrbta i Stráže budujú horniny najintenzívnejšej vulkanickej 
činnosti, aktivizujúcej sa v sarmate (v tretej etape neogenného vulkanizmu v Slanských vrchoch). 
Podľa najnovších analýz vulkanity Stráží vznikli v rámci vulkanického komplexu Lysá Stráž – Oblík. 
Charakterizuje ich systém kopulovitých telies andezitov až dioritových porfýrov, s prechodom do 
pretiahlych lakolitových foriem (Kapušiansky chrbát), ktoré utuhli z magmy plytko pod povrchom, 
prípadne na povrchu. Nadložné masy hornín paleogénneho mora (pieskovce a ílovce) boli 
postupom času oderodované a vulkanity sa aj vplyvom poklesu tektonických krýh okolitých 
paleogénnych súvrství na povrchu objavili vo forme výrazných vulkanických tvrdošov.
V území sa nachádzajú viaceré zaujímavé javy denudačno – eróznych foriem. V oblasti 
Kapušianskeho chrbta sú to výrazné strmé stráne s rázsochovitými chrbátmi klesajúcimi do 
doliny, zakončenými strmými ostrohami, vzájomne oddelenými krátkymi úvalinovitými dolinkami 
(v PR Fintické svahy). Pod nimi sa nachádzajú osypy z úlomkov andezitov. V oblasti Stráže na jej 
vrchole, ale aj v časti južne exponovaných svahov sa vyskytujú výrazné blokoviská dokumentujúce 
blokový rozpad kopuly. Roztrúsene v lesných porastoch sa vyskytujú aj guľovité telesá vznikajúce 
zvetrávaním andezitu.
Nad obcou Kapušany, pod zrúcaninou Kapušianskeho hradu, pôvodný tvar lakolitu je prerušený 
antropogénnym reliéfom opusteného lomu na hyperstenicko – amfibolický andezit.
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Medzi javy ohrozujúce súčasný stav kvality prírodného prostredia patria do určitej miery javy 
prírodné – neovplyvniteľné, resp. regulovateľné človekom. Sú to dlhotrvajúce klimatické zmeny, 
ktorých dôsledky sa môžu postupne prejaviť na zmenách v biodiverzite územia (ústupom 
pôvodných druhov, prenikaním nových druhov v súvislosti s posunom hranice rozšírenia na sever, 
zvýšenou agresivitou inváznych druhov, v súčasnosti najmä agáta bieleho).
Skalnaté holiny, ktoré patria v území k najvzácnejším biotopom, postupne zarastajú nežiaducimi 
drevinami, ktoré je potrebné regulovať alebo odstraňovať (borovica lesná, nepôvodná borovica 
čierna a invázny druh agát biely).
Inú skupinu predstavujú negatívne zásahy priamo spôsobené človekom. Je to najmä pohyb 
mimo vyznačených chodníkov, s tým spojené zakladanie ohnísk 
s potenciálnym ohrozením požiarmi, zošliapavanie spojené s eróziou 
pôdneho krytu a zber „atraktívnych“ druhov rastlín. V neposlednom 
rade je to ťažba andezitu a vytváranie antropogénnych foriem reliéfu 
(stenové lomy) sprevádzané odlesnením.

Lesy pokrývajú podstatnú časť územia (takmer 100 %). Plošne sú najviac zastúpené bukové a 
jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V mozaike lesných porastov sú výraznou mierou zastúpené ešte 
lipovo – javorové sutinové lesy a kyslomilné bukové lesy. Tieto lesné typy prevládajú v celku 
Stráže. V celku Kapušianskeho chrbta sa vo významnej miere k mozaike pridružujú teplomilné 
dubové lesy, ktoré s pionierskymi spoločenstvami plytkých silikátových pôd, štrbinovou vegetáciou 
silikátových skalných stien a svahov a subpanónskymi trávinnobylinnými porastmi charakterizujú 
doterajšie maloplošné chránené územia – PR Fintické svahy a PR Kapušiansky hradný vrch.

Na otvorených kamenistých J a JZ svahoch dominuje spoločenstvo kostravy padalmátskej 
(Festuca pseudodalmatica) a nátržníka piesočného (Potentilla arenaria). V týchto častiach 
územia rastú i vzácne druhy, akými sú kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), 
poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Zvlášť významný je výskyt ponikleca otvoreného (Pulsatilla 
patens), pretože jeho populácia, aj keď menej početná, predstavuje najvýchodnejšiu populáciu 
druhu na Slovensku.
Zo živočíšnych druhov európskeho významu na otvorených priestranstvách sú z bezstavovcov 
v území evidované motýle – ohniváčik veľký (Lycaena dispar), ohniváčik (Lycaena helle), spriadač 
kostihojový (Callimorpha quadripunctaria) a mlynárik východný (Leptidea morsei). Z obojživelníkov, 
najmä v sezónnych mlákach lesných ciest možno stretnúť kunku žltobruchú (Bombina variegata). 
Vtáci sú v lesnom prostredí zastúpené ďatľom čiernym (Dryocopos martius), orlom krikľavým 
(Aquila pomarina), včelárom lesným (Pernis apivorus), výrom skalným (Bubo bubo), sovou 
dlhochvostou (Strix uralensis), bocianom čiernym (Ciconia nigra) a ďalšími druhmi.
Podrobná inventarizácia druhov určite poskytne informácie o výskyte ďalších druhov európskeho 
a národného významu, najmä zo skupín kobyliek, sieťokrídlovcov, chrobákov, čmeliakov, motýľov 
a netopierov.

NEGATÍVNE VPLYVY

Sucho- a kyslomilné dubové lesy na hrebeni Kapušianskeho chrbta

Kostrava padalmátska
(Festuca pseudodalmatica)

Odkvitnutý poniklec otvorený
(Pulsatilla patens)

Zarastanie územia
pod Kapušianskym hradom

Nepôvodná borovicaInteriér bučín južných svahov 
Stráže

Územie európskeho významu Fintické svahy, v popredí Kapušiansky chrbát

Modráčik krvavcový
(Maculinea teleius)



LEGENDA:

SKUEV0322 Fintické svahy SVM50 © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 2000, č.040/010205-AG. Tematický obsah © Štátna ochrana prírody SR, úŠOP SR Banská Bystrica, 2007
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Medzi odporúčané spôsoby hospodárenia 
v území patrí:
Na skalnatých holinách
• odstraňovanie náletových drevín
• odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín

V lesných porastoch v maloplošných 
chránených územiach
• l i k v i d á c i a  a g á t a  b i e l e h o  ( R o b i n i a 

pseudoaccacia)
• usmerňovanie návštevnosti do vybraných 

úsekov maloplošných chránených území

V ostatných lesných porastoch
• zvyšovanie rubnej doby, predlžovanie 

obnovnej  doby,  zvyšovanie podie lu 
prirodzenej obnovy

• zachovanie alebo cielené obnovovanie 
druhového zloženia lesných porastov, 
postupné znižovanie zastúpenia stanovištne 
nepôvodných druhov drevín

• využívanie šetriacich spôsobov sústreďovania 
drevnej hmoty /kone/

• minimalizácia hospodárskych opatrení na 
vybraných lokalitách v čase vyvádzania 
mláďat živočíchov

• usmernenie ťažobných aktivít

Vyhláseniu územia a vypracovaniu programu starostlivosti s navrhovanými opatreniami bude 
predchádzať ich prerokovanie so zainteresovanými vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle na 
tomto procese môžete s otázkami a návrhmi kontaktovať pracovníkov ŠOP SR – RCOP v Prešove.

STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

OCHRANA ÚZEMIA

Stupne ochrany. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana 
na Slovensku diferencovaná podľas stupňov ochrany. Najmenšie obmedzenia v prospech ochrany 
prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), najprísnejší je 5. stupeň (o. i. zahŕňa 
zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, zberu plodov a rušenia pokoja v záujme 
prítomných živočíchov a samozrejme vylučuje hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, 
jednotlivým zónam zodpovedajú príslušné stupne ochrany (zóna A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, 
zóna C = 3. stupeň, zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).

Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrhovaných ÚEV 
vládou SR (17. 3. 2004) považuje za chránené územie. Je to štádium tzv. predbežnej ochrany, 
ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území 
nezhoršoval. Toto obdobie môže trvať až 9 rokov, pričom počas prvých 3 rokov je národný 
zoznam posudzovaný v Európskej komisii a dochádza k definitívnemu výberu územia do sústavy 
NATURA 2000 a do maximálne ďalších 6 rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana 
je realizovaná prostredníctvom stupňov ochrany uvedených v národnom zozname. Podrobný 
zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Fintické svahy, ako aj všetky 
ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na www.sopsr.sk/natura.

PR Kapušiansky hradný vrch

Kapušiansky hrad je obľúbené miesto 
turistických výletov s nádherným výhľadom 
na Slanské vrchy a Prešov

Významné prírodné hodnoty územia zostali predmetom záujmu prírodovedcov – geológov, 
botanikov, zoológov, lesníkov i ochrancov prírody aj po roku 1980, kedy boli vyhlásené dve 
prírodné rezervácie PR Fintické svahy a PR Kapušiansky hradný vrch.

Hlavným cieľom ochrany územia je zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho 
významu, ktoré sa v území trvalo alebo dlhodobejšie vyskytujú. Náležitú pozornosť je potrebné 
venovať aj ochrane biotopov a druhov národného významu.
Naplnenie cieľov ochrany si vyžaduje špecifickú starostlivosť o územie, ktoré sa v plnej miere dá 
zabezpečiť len s účasťou vlastníkov, užívateľov a obcí. Starostlivosť o územie bude zabezpečená 
prostredníctvom určenia rôznych stupňov ochrany pre jednotlivé časti územia a vypracovania 
programu starostlivosti, v ktorom budú zakotvené spôsoby hospodárenia v území.

Západné svahy Kapušianskeho chrbta

Na svahoch Kapušianskeho chrbta a Stráže 
vystupuje materská hornina s výskytom biotopu 
lipovo-javorových sutinových lesov

Masív Stráže – pohľad z Kapušianskeho hradu 
pri západe slnka
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Skupina Vedecký názov
Slovenský názov (* prioritné druhy)

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Typ biotopu Kód NATURA 2000
 (* prioritné biotopy)

Kosatec bezlistý uhorský
(Iris aphylla subsp. hungarica)

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy
Subpanónske travinno-bylinné porasty 6240*
 
Skalné biotopy a jaskyne
Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230

Lesné biotopy
Kyslomilné bukové lesy 9110
Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130
Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*
Teplomilné panónske dubové lesy 91H0*
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0*

Vyššie rastliny
kosatec bezlistý uhorský Iris aphylla ssp. hungarica
poniklec otvorený Pulsatilla patens
poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis

Motýle
mlynárik východný Leptidea morsei
modráčik bahniskový Maculinea nausithous
modráčik krvavcový Maculinea teleius
ohniváčik veľký Lycaena dispar
spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria

Obojživelníky
kunka žltobruchá Bombina variegata

Cicavce – netopiere
netopier veľkouchý Myotis bechsteini

Skalné zrázy v PR Fintické svahy

Netopier veľkouchý
(Myotis bechsteini)

Z histórie územia

Stredobodom pozornosti návštevníkov prichádzajúcich k obci Kapušany sú dobre zachované 
ruiny Kapušianskeho hradu, ktorý stojí na južnom výbežku Kapušianskeho chrbta. Na jeho 
mieste sa predpokladá staré slovanské hradisko (zatiaľ nedoložené). Strategická dôležitosť 
miesta si vynútila výstavbu kráľovského kamenného hradu (pôvodne nazývaný Maglovec) 
ešte pred tatárskym vpádom, teda pred rokom 1241. Pôvodný hrad bol podľa niektorých 
prameňov v r. 1312 zničený a opustený. V r. 1409 pripadlo panstvo Kapušany kráľovi a kráľ 
Žigmund ho daroval v r. 1410 Andrejovi „de Koka“, ktorý hrad znova postavil – vtedy vznikla 
súčasná podoba jadra hradu. Na konci 15. storočia bolo jadro rekonštruované a rozšírené. 
V r. 1468 bol hrad dobývaný Imrichom Zápoľským s cieľom vyhnať odtiaľ bratríkov. Na konci 
15. storočia bol opäť dobývaný poľskými vojskami Jána Alberta. V 16. storočí bol prestavaný 
a rozšírený o dolné nádvorie. V r. 1685 obsadil hrad kurucký vodca Imrich Tököly, v r. 1709 
sa dostáva do rúk Františka II. Rákociho, ktorého vodca Telekessy dal hrad zapáliť. V r. 1712 
bol opravený, ale v r. 1715 bol vládnym nariadením opäť vypálený a definitívne opustený.
V súčasnosti tvorí hrad jednu z dominánt územia a vhodne zapadá do prírodného potenciálu 
krajiny.
Druhú dominantu svojou veľkosťou vytvára severne od obce Fintice andezitová kupola Stráž 
(alebo „Veľká Stráž“), pri ktorej sa traduje, že bola prvkom v sústave vyvýšenín, ktoré boli 
v rámci stráženia využívané na dymovú a ohňovú signalizáciu.



KONTAKTNÉ ADRESY

Štátna ochrana prírody SR
Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove

Hlavná 93
080 01 Prešov

Tel.: 051/7732713
Fax: 051/7724179

www.sopsr.sk/natura
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Foto na obálke: 
predná strana – pohľad z Kapušianskeho hradu, poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), spriadač kostihojový 
(Callimorpha quadripunctata)
zadná strana – lipovo-javorové sutinové lesy na vrchole Kapušianskeho chrbta
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