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BOKY
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Teplomilné dubiny na okraji stepi

Identifikačný kód: SKUEV0245
Rozloha: 168,04 ha
Nadmorská výška: 235 – 577 m n. m.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Katastrálne územie: Budča, Tŕnie
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Územie európske-
ho významu Boky je 
situované v najjuž-
nejšej časti Kremnic-
kých vrchov a hrani-
ca kopíruje hranice 
NPR Boky, ktorá patrí 
k starším chráneným 
územiam Sloven-
ska. Snaha o jeho 
ochranu začala už 
v tridsiatych rokoch 
20. storočia, ofi ciál-
ne bolo vyhlásené 
za chránené v roku 
1964. V celom území 
platí najvyšší, piaty 
stupeň ochrany. 

Xerotermný hrebeň v ÚEV Boky

Kováčik fi alový (Limoniscus violaceus)

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
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PRÍRODNÉ POMERY
Územie je situované na južnom okraji orografi ckého celku Kremnické vrchy a je 
vzdialené 1 km na západ od obce Budča. Vpravo od rieky Hron zaberá medzi kótami 
Bučan a Bukovina strmé, miestami skalnaté svahy s južnou až juhozápadnou expo-
zíciou. 

Geologické podložie 
tvoria heterogénne vul-
kanické produkty, ande-
zitové aglomeráty a tufy, 
ktoré v dôsledku nerov-
nomerného zvetrávania 
podmienili vznik ka-
menných morí, sutí, brál 
a iných zaujímavých 
skalných útvarov, z kto-
rých vyniká staticky vy-
vážený andezitový bal-
van (sopečná bomba) 
– Čertova skala. Z pôd 
prevažujú kambizeme. 

Kamenná step v ÚEV Boky

Skalné bralá v ÚEV BokyČertova skala – príklad sopečnej bomby
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Územie predstavuje jeden z najroz-
siahlejších súborov xerotermných 
rastlinných a živočíšnych spoločen-
stiev s mimoriadnou biodiverzitou, 
pričom mnohé druhy organizmov 
tu dosahujú severnú hranicu rozší-
renia. 

Z viac ako 300 taxónov vyšších 
rastlín pripadá polovica na druhy 
lesných fytocenóz v rámci 1. až 3. 
lesného vegetačného stupňa. Naj-
hodnotnejšie lesné porasty s du-
bom cerovým a ostatnými prirodze-
nými sprievodnými drevinami majú 
charakter pôvodného prírodného 
lesa a patria medzi najstaršie na 
Slovensku (220 až 250 rokov). 

Na veľký počet ,,mŕtveho“ dreva 
a dutinových stromov sú viazané 
významné populácie vzácnych 
a ohrozených chrobákov považova-
ných za pralesné relikty. Osobitné 
postavenie majú otvorené skalné 
stanovištia a lesostepné formácie 
s veľmi pestrým zastúpením bez-
stavovcov. 

Vzhľadom na zachovalý charakter 
územia tu evidujeme viac ako 70 
druhov hniezdičov avifauny. Bež-
né druhy poľovnej zveri dopĺňa 
jazvec lesný (Meles meles), kuna 
hôrna (Martes martes), občas sa 
tu objaví rys ostrovid (Lynx lynx) 
i medveď hnedý (Ursus arctos). Po-
zoruhodnosť územia potvrdzuje aj 
výskyt ôsmych typov biotopov eu-
rópskeho významu a ďalších bio-
topov národného významu. Okrem 
15 druhov európskeho významu sa 

Kriticky ohrozený kováčik Ampedus quadrisignatus

Jašterica zelená (Lacerta viridis)

Spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctaria) – druh 
európskeho významu

Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis)
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v území vyskytujú desiatky druhov 
živočíchov a rastlín národného vý-
znamu.

Vzhľadom na charakter územia 
a stupeň prirodzenosti nepredpo-
kladáme v najbližšej budúcnosti 
potrebu jeho zonácie a územie 
bude naďalej ponechané na samo-
vývoj.

Územie využíva Technická univer-
zita vo Zvolene ako dôležitý ve-
decko-výskumný a náučný objekt. 
V roku 1978 bol otvorený náučný 
chodník s 13 zastávkami prechá-
dzajúci naprieč územím v dĺžke 
5,1 km. 

Zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera)

Interiér lesa v ÚEV Boky
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OPIS PREDMETU 
OCHRANY

Územie predstavuje jednu z najse-
vernejších lokalít teplomilných dru-
hov rastlín a živočíchov, s výrazný-
mi lesostepnými spoločenstvami, 
otvorenými skalnými stanovišťami, 
so zachovanými komplexami du-
bových a lipovo-javorových suti-
nových lesov, ako aj s výskytom 
jedinečných geologických výtvo-
rov (skalné steny, skalné hríby 
v rôznych štádiách vývoja). Pred-
metom ochrany v území je 8 typov 
biotopov európskeho významu 
a 15 druhov živočíchov európske-
ho významu.

Mŕtve drevo v ÚEV Boky

Chránená kukučka vencová (Lychnis coronaria)
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Kamenné more

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ 

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(*prioritné biotopy)

Skalné biotopy

Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220

Nelesné biotopy 

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230

Subpanónske travinno-bylinné porasty 6240*

Xerotermné kroviny 40A0*

Lesné biotopy 

Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130

Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 91G0*

Teplomilné panónske dubové lesy 91H0*
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Bezstavovce

fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) 

kováčik fi alový (Limoniscus 
violaceus)

roháč obyčajný (Lucanus 
cervus)

pižmovec hnedý (*Osmoderma 
eremita) 

drevník ryhovaný (Rhysodes 
sulcatus)

fuzáč alpský (Rosalia alpina)

plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus)

spriadač kostihojový (Euplagia 
quadripunctaria)

jasoň chochlačkový (Parnassius 
mnemosyne)

Cicavce – netopiere 

netopier čierny/ uchaňa čierna 
(Barbastella barbastellus) 

netopier brvitý (Myotis 
emarginatus) 

netopier veľkouchý (Myotis bechsteini) 

netopier obyčajný (Myotis myotis) 

Cicavce – šelmy 

rys ostrovid (Lynx lynx) 

medveď hnedý (*Ursus arctos)

Koník ružovokrídly (Calliptamus italicus)

Fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) – druh európskeho významu
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