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Identifikačný kód územia:Identifikačný kód územia:Identifikačný kód územia:Identifikačný kód územia:Identifikačný kód územia: SKUEV0382
Nadmorská výška:Nadmorská výška:Nadmorská výška:Nadmorská výška:Nadmorská výška: 406 - 650 m.n.m.
RRRRRozloha:ozloha:ozloha:ozloha:ozloha: 284,16 ha

ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMUÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMUÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMUÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMUÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

OkrOkrOkrOkrOkresyesyesyesyesy::::: Martin, Turčianske Teplice
Kraj:Kraj:Kraj:Kraj:Kraj: Žilinský

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

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

Štrbské pleso
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NEGNEGNEGNEGNEGAAAAATÍVNE VPLTÍVNE VPLTÍVNE VPLTÍVNE VPLTÍVNE VPLYVYYVYYVYYVYYVY

Kostru územia európskeho významu tvorí rieka
Turiec. Spolu s Blatnickým potokom, pretekajú
intravilánmi obcí a poľnohospodársky využívanou
časťou Turčianskej kotliny, ktoré sú potenciálnym
zdrojom znečistenia ich vôd. Na hydrologickom
režime a kvalite podzemných a povrchových vôd
sú závislé aj ostatné časti územia, ktoré sú okrem
prirodzených procesov (sukcesia, hromadenie
organickej hmoty, zazemňovanie a pod.) ovplyv-
ňované aj ľudskou činnosťou vykonávanou v ich
blízkosti. Na stav živočíšnych spoločenstiev vodných
tokov má výrazný vplyv prítomnosť bariér
obmedzujúcich migráciu organizmov.

Územie tvorí zachovalý úsek podhorskej rieky
(Turiec) a jej pravostranného prítoku (Blatnický
potok) s dobre vyvinutými morfologickými javmi,
prírodným korytom (meandre, ramená, plytčiny,
hlbočiny) a brehovou vegetáciou, ako aj priľahlé
mokraďové biotopy v kotlinovej krajine.
Toky pretekajú na aluviálnych sedimentoch
andezitov (horný tok Turca), vápencov a dolomitov
(pôvodom najmä z mezozoickej Veľkej Fatry),
prípadne kryštalických hornín (z pohorí Žiar
a Lúčanská Malá Fatra) a majú prevažne prírodný
charakter. Počas zvýšených prietokov (hlavne
marec-apríl) pravidelne vybrežujú, čo podmieňuje
dynamický vývoj mokraďových ekosystémov
rôzneho charakteru (lužné lesy a kroviny, mokré
lúky a pasienky, porasty trste, slatiny, mŕtve ramená,
sezónne mláky a mokrade).
Dobre vyvinuté riečne kontinuum od prameňa
až po ústie je významné pre ekologickú
produktivitu riečneho ekosystému, samočistiace
procesy a biodiverzitu. V povodí rieky Turiec bolo
zaznamenaných vyše 1000 druhov bentických
organizmov vrátane nových druhov pre Slovensko,
ďalšie vzácne a ohrozené bezstavovce, mihule, ryby
(27 druhov) a iné stavovce (170 druhov vtákov,
z toho 80 hniezdičov), rastú tu vzácne, ohrozené
a fytogeograficky významné druhy rastlín.
Územie celkovo predstavuje biocentrum a biokoridor
regionálneho až nadregionálneho významu a dôležitý
ekostabilizačný prvok v prevažne poľnohospodársky
intenzívne využívanej krajine.

Ivančiná

Dynamika tvorby koryta rieky Turiec

Rieka Turiec pri Socovciach



Kosatec sibírsky
(Iris sibirica)

Vážka (Aeshna cyanea)Vážka (Calopteryx virgo)

Mapa 1Mapa 1Mapa 1Mapa 1Mapa 1



Turiec pod Košťanmi

Horný tok Turca

Mapa 2Mapa 2Mapa 2Mapa 2Mapa 2
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Po prerokovaní s vlastníkmi a užívateľmi územia bude vypracovaný program starostlivostiprogram starostlivostiprogram starostlivostiprogram starostlivostiprogram starostlivosti stanovujúci
zásady manažmentu, ktoré budú zahŕňať napr.
– opatrenia na zlepšenie kvality vôd a udržanie primeraného vodného režimu

– protierózne, vodohospodárske, brehoochranné a protideflačné opatrenia

– kosenie a odstraňovanie biomasy z trvalých trávnych porastov vrátane odstraňovanie časti sukcesných
drevín, inváznych druhov rastlín a vyhrabávania stariny

– zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty

– zarybňovanie, spriechodnenie bariér na toku a usmernený rybolov

– usmernenie návštevnosti územia

Nezávisle na procese prípravy programu starostlivosti a jeho prerokovávania s vlastníkmi a užívateľmi
územia môžete s otázkami a návrhmi už teraz kontaktovať pracovníkov Správy NP Veľká Fatra.

Stupne ochrany. Stupne ochrany. Stupne ochrany. Stupne ochrany. Stupne ochrany. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je územná ochrana
na Slovensku zabezpečovaná prostredníctvom 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. prprprprpredbeedbeedbeedbeedbežnežnežnežnežnej ochrj ochrj ochrj ochrj ochranananananyyyyy, ktorej
cieľom je zabezpečiť, aby sa stav európsky významnýh 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 národom zozname.
Podrobný zoznam parciel so zaradením k príslušnému stupňu ochrany pre ÚEV Turiec a Blatničianka ako
aj všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na Slovensku nájdete na www.sopsr.sk/natura.

OCHRANA ÚZEMIAOCHRANA ÚZEMIAOCHRANA ÚZEMIAOCHRANA ÚZEMIAOCHRANA ÚZEMIA

Časť územia je chránená už od roku 1966, ďalšie časti od rokov 1974, 1975
a 2003, iné sú navrhnuté na ochranu. Mozaika mokraďových lokalít tvoriacich
územie európskeho významu Turiec a Blatničianka je naviac od roku 1998 zahrnutá
do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia).

V území sa navrhuje diferencovaný manažment, k uplatneniu ktorého by
malo dôjsť po vyhlásení navrhovaného územia európskeho významu
v niektorej z národných kategórií ochrany. Pre vodné plochy a súčasnú NPR
Kláštorské lúky sa uvažuje so 4. stupňom ochrany, pre ostatné časti územia,
najmä trvalé trávne porasty vyžadujúce pravidelné obhospodarovanie, s 2. a 3.
stupňom, aby bolo zabezpečené zachovanie prírodných hodnôt územia
a zároveň umožnené jeho primerané trvalo udržateľné využívanie.

Vstavačovec strmolistý krvavý
(Dactylorhiza incarnata
subsp. haematodes)
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ZOZOZOZOZOZNZNZNZNZNAM DRAM DRAM DRAM DRAM DRUHOUHOUHOUHOUHOV EURV EURV EURV EURV EURÓPSKEHO VÝZNÓPSKEHO VÝZNÓPSKEHO VÝZNÓPSKEHO VÝZNÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍAMU V ÚZEMÍAMU V ÚZEMÍAMU V ÚZEMÍAMU V ÚZEMÍ

SkupinaSkupinaSkupinaSkupinaSkupina VVVVVedecký názedecký názedecký názedecký názedecký názooooovvvvv
Slovenský názovSlovenský názovSlovenský názovSlovenský názovSlovenský názov (* prioritné druhy)

M ä k k ý š eM ä k k ý š eM ä k k ý š eM ä k k ý š eM ä k k ý š e
korýtko riečne Unio crassus

VVVVVážkyážkyážkyážkyážky,  š id ielk,  š id ielk,  š id ielk,  š id ielk,  š id ielkaaaaa
klinovka hadia Ophiogomphus cecilia
šidielko Coenagrion ornatum

ChrobákyChrobákyChrobákyChrobákyChrobáky
bystruška potočná Carabus variolosus

MotýleMotýleMotýleMotýleMotýle
ohniváčik veľký Lycaena dispar
priadkovec trnkový Eriogaster catax
spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria

R y b yR y b yR y b yR y b yR y b y
hlaváč bieloplutvý Cottus gobio
hlavátka podunajská Hucho hucho
kolok vretenovitý Zingel streber
pĺž severný Cobitis taenia

ObojživelníkyObojživelníkyObojživelníkyObojživelníkyObojživelníky
kunka žltobruchá Bombina variegata
mlok hrebenatý Triturus cristatus

CicavceCicavceCicavceCicavceCicavce
netopier brvitý Myotis emarginatus
netopier obyčajný Myotis myotis
podkovár malý Rhinolophus hipposideros
vlk dravý *Canis lupus
vydra riečna Lutra lutra

Mlok vrchovský
(Triturus alpestris)

Vydra riečna
(Lutra lutra)

Rieka Turiec

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TTTTTyp b ioyp b ioyp b ioyp b ioyp b iotttttopuopuopuopuopu K ó dK ó dK ó dK ó dK ó d
NNNNN AAAAATURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000TURA 2000

Sladkovodné biotopySladkovodné biotopySladkovodné biotopySladkovodné biotopySladkovodné biotopy
Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu
Ranunculuion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopyPrirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopyPrirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopyPrirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopyPrirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách
od nížin do alpínskeho stupňa 6430
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

RašeliniskáRašeliniskáRašeliniskáRašeliniskáRašeliniská
Slatiny s vysokým obsahom báz 7230
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Štátna ochrana prírody SR
Správa NP Veľká Fatra

Čachovský rad 7
038 61 Vrútky

Tel. 043/4284503
E-mail: kadlecik@sopsr.sk

www.sopsr.sk/natura

Autori fotografií: © F. Bednár, © S. Belorid, © M. Boďová, © V. Chilová, © J. Kadlečík, © D. Šácha,
© K. Škovirová, © M. Zontág
Vydala: © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 2005
Financované z prostriedkov PHARE




