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BADÍNSKY PRALES
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Semenáčik buka 

Identifikačný kód: SKUEV0044 
Rozloha: 154,02 ha
Nadmorská výška: 618- 1 020 m n. m.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Badín
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PRÍRODNÉ POMERY 

Územie je vzdialené 5 km 
severozápadne od obce 
Badín. Patrí do orografické-
ho celku Kremnické vrchy, 
kde, zaberá v doline Ba-
dínskeho potoka severné 
až severovýchodné svahy 
medzi kótami Laurín (1 025 
m n. m.) a Skalica (903 m 
n. m.). Geologické podložie 
tvoria pyroklastické horniny 
Kremnických vrchov – tufy, 
tufity, aglomeráty pyroxénic-
kých andezitov a vulkanické 

brekcie. V ochrannom pásme sa zachovali zvyšky lávového prúdu vo forme vypre-
parovaných skalných stien, stĺpov a previsov. Na strmších svahoch sú viditeľné po-
četné blokoviská a suťoviská. Z pôd prevažujú kambizeme typické, nasýtené, resp. 
rankrové. 

V ÚEV Badínsky prales dominujú lesné spoločenstvá, ktoré spestrujú spoločenstvá 
vlhkých, ako aj suchších údolí, svahových sutín, skalných stien a previsov. Zaujímavý 
komplex lesných ekosys-
témov dopĺňa pri lesnej 
ceste vo východnej čas-
ti pôvodne kosná lúka, 
ktorá je už v súčasnosti 
neobhospodarovaná. V 
rámci štyroch európsky 
významných biotopov tu 
evidujeme až 16 lesných 
typov. 

Vegetačný kryt má 
charakter pôvodného 
zmiešaného lesa so za-
stúpením druhov pod-

Geologické podložie tvoria pyroklastické horniny Kremnických vrchov

Vyvrátené kmene stromov sú domovom rôznych druhov živočíchov
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horského až horského stupňa. V lesných 
biotopoch bolo zaznamenaných viac ako 
140 druhov cievnatých rastlín. 

Prevládajúcou drevinou Badínskeho prale-
sa je buk lesný (Fagus sylvatica). Jedľa bie-
la (Abies alba) má v súčasnosti nižšie zastú-
penie (približne 10 %). Prales je situovaný 
v centre rozsiahleho výskytu jedle bielej a v 
blízkosti stredokarpatského ohniska šírenia 
tejto dreviny. Z ekologického hľadiska tu má 
optimálne podmienky pôdne i klimatické. Ďalšie dopĺňajúce dreviny sú: javor hor-
ský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest horský (Ulmus 
glabra). Ojedinele je zastúpený dub zimný (Quercus petraea),  hrab obyčajný (Car-
pinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata) a veľkolistá (Thilia platyphyllos), jelša 
lepkavá (Alnus glutinosa), jarabina mukyňová (Sorbus aria), čerešňa vtáčia (Cerasus 
avium). Smrek obyčajný nie je stanovištne pôvodnou drevinou pre spoločenstvá toh-
to lesného vegetačného stupňa, a preto v jadre pralesa absentuje. Nachádza sa len 

Koralovec jedľový (Hericium coralloides)

Štádium dorastania v Badínskom pralese
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v ochrannom pásme, kde však predstavu-
je druh nepôvodný v týchto biocenózach. 
Jedľa biela sa v pralese dožíva 350 až 400 
rokov, buk len asi 210 až 230 rokov, čiže 
počas životného cyklu jednej generácie 
jedle prežívajú 1,5 až 2 generácie buka.

Pre jadro územia je charakteristické zastú-
penie všetkých troch základných vývojo-
vých štádií karpatských pralesov: štádium 
optima, rozpadu a dorastania. 

Mimoriadne vhodné zázemie tu nachá-
dzajú veľké i menšie šelmy. Vzhľadom na 
charakter územia početné zastúpenie avi-
fauny dopĺňajú aj typické druhy prírodné-
ho lesa - dutinové hniezdiče – sovy a ďatle.

Štádium rozpadu v Badínskom pralese

Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa



6

SVM50 © Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR, 2000, č.040/010205-AG
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015 
Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, licenčná zmluva č. 0066-03-1
Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, licenčná zmluva č. 2003-0047/A
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015



7



8

Z obojživelníkov a plazov sa tu vyskytuje ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan 
hnedý (Rana temporaria), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), jašterica 
živorodá (Zootoca vivipara), vretenica severná (Vipera berus). Z významných mäkký-
šov má zastúpenie slizniak karpatský (Bielzia coerulans).

Drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus) žije iba 
v najzachovalejších lesoch

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

Boros Schneiderov (Boros schneideri) je jedným 
z najvzácnejších a najohrozenejších chrobákov Slovenska

Vrzúnik Acanthocinus reticulatus žije vzácne iba  na jedli
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OPIS PREDMETU OCHRANY
Predmetom ochrany ÚEV Badínsky prales je zabezpečenie ochrany lesných biotopov, 
ktoré predstavujú zachovalý komplex klimaxových lesných spoločenstiev bukových 
lesov v montánnom stupni s prirodzeným druhovým zložením a typickou štruktúrou. 
Pre fungovanie klimaxových štádií ekosystémov je veľmi dôležité, aby sa v maximál-
ne možnej miere eliminovalo, alebo aspoň redukovalo, prenikanie rôznych negatív-
nych, predovšetkým antropických vplyvov z okolia do vlastného chráneného územia. 
Túto funkciu plní zóna B – ochranné 
pásmo s výmerou 123,43 ha a štruk-
túrou lesných ekosystémov je iden-
tické, resp. podobné jadru Badínske-
mu pralesa - zóna A. V ochrannom 
pásme v zmysle zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí 
štvrtý stupeň ochrany.

Zachovalosť lesných spoločenstiev 
pralesovitej časti potvrdzuje výskyt 
bezstavovcov úzko viazaných len na 
takéto podmienky (napr. odumiera-
júce stromy, drevná hmota v rôznom 
štádiu rozpadu) – plocháč červený 
(Cucujus cinnaberinus), fuzáč al-
pský (Rosalia alpina). Spestrením 
tohto územia je aj prítomnosť malič-
kého, ale tvarovo veľmi zaujímavého 
druhu európskeho významu – ma-
chorastu kyjanôčka zelená (Buxbau-
mia viridis).
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Jeseň v Badínskom pralese

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ 

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(*prioritné biotopy)

Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130

Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*

Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 91E0*

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Vzácny kováčik (Lacon lepidopterus) 

Okáň bukový (Aglia tau) je jarnou ozdobou listnatých lesov

Skupina 
Slovenský názov

Vedecký názov 
(* prioritný druh)

Bezstavovce

plocháč červený Cucujus cinaberinus

fuzáč alpský *Rosalia alpina

boros schneiderov (Boros schneideri)

drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus)

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

mlok karpatský Triturus montandoni

Cicavce – netopiere

netopier veľkouchý Myotis bechsteini

netopier obyčajný Myotis myotis

Cicavce – šelmy

rys ostrovid Lynx lynx

medveď hnedý *Ursus arctos

vlk dravý *Canis lupus

Machorasty

kyjanôčka zelená Buxbaumia viridis
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