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BREZOVSKÁ DOLINA
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

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 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 do sústavy NATURA 
2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá územia vyberá z predložených návrhov jednotlivých 
členských krajín.

V drobných mlákach v terénnych depresiách žijú vodné bezstavovce i obojživelníky. 
Jozef Májsky

Názov územia: Brezovská dolina
Identifikačný kód územia: SKUEV0378          
Nadmorská výška: 431 – 486 m n.m.                    

Rozloha: 3,59 ha
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
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PRÍRODNÉ POMERY
Územie sa nachádza v katastri obce Červený Kameň 
v bočnej doline pri osade Trokanovo na juhovýchod-
ne exponovanom svahu. Zvlnený reliéf vznikol vďaka 
existencii zosuvov na flyšovom podklade a nahroma-
dením penovca na svahových prameniskách. Priehl-
biny sú podmáčané, len vzácne sa v nich vytvárajú 
trvalé mláky. 
Pôvodne bolo územie porastené dubovobukovými 
lesmi. Po odlesnení bolo využívané ako jednokosné 
lúky, čiastočne aj ako orná pôda. Doteraz sú tu zacho-
vané terasy bývalých rolí.
Pestré lúčne spoločenstvá sú cenné najmä pre vý-
skyt viacerých druhov orchideí. Rastie tu napríklad 
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), päťprstni-
ca hustokvetá (Gymnadenia densiflora) i päťprstnica 
obyčajná (G. conopsea), prstnatec májový (Dacty-
lorhiza majalis) i vstavač počerný (O. ustulata), kruštík 

tmavočervený (Epipactis atrorubens) a kruštík močiarny (E. palustris). Ďalšie vzácnejšie druhy re-
prezentuje podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), 
nenápadná papraď hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum), ostrica metlinatá (Carex panicu-
lata). Okrem bežne sa vyskytujúcich húb tu rastú aj viaceré drobné druhy lúčnic (Hygrocybe spp.). 
Fauna Brezovskej doliny sa vyznačuje prítomnosťou vzácnych a ohrozených druhov bezstavov-
cov. Na penovcové močiare je viazaný drobný slimák pimprlík mokraďový (Vertigo angustior). 
Na suchom penovci tu na jedinom mieste v regióne žije vzácny blanokrídlovec, kutavka čierna 
(Psen ater). Za vzácny reliktný druh je považovaný pavúk skaliarka dvojfarebná (Gnaphosa bi-
color). Na porastoch materinej dúšky žijú húsenice viacerých motýľov, z nich najvzácnejší je 
modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion), ktorého záverečná fáza vývinu prebieha v hniezdach 
mravcov druhu Myrmica sabuleti. Na trnkách a hlohoch zas žijú húsenice priadkovca trnkového 
(Eriogaster catax). Na štiavy je svojím vývinom viazaný ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Kono-
páč poskytuje nektár imágam spriadača kostihojového (Euplagia quadripunctaria). 
Pestrá je aj fauna stavovcov. Obojživelníky reprezentujú kunka žltobruchá (Bombina variega-
ta), rosnička zelená (Hyla arborea), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). Bohatá je 
tu populácia slepúcha lámavého (Anguis fragilis) i 
jašterice bystrej (Lacerta agilis), ktorá je obľúbenou 
korisťou užovky hladkej (Coronella austriaca). Pestrá 
mozaika biotopov predstavuje refúgium – útočisko 
pre množstvo vtáčích druhov, napríklad spevavce 
(penice, drozdy, sýkorky atď.), ktoré tu predovšetkým 
v zime loví jastrab krahulec (Accipiter nisus), ale aj čo-
raz vzácnejšieho zajaca poľného (Lepus europaeus), 
v krovinách žijúceho pĺšika lieskového (Muscardinus 
avellanarius) či myšku drobnú (Micromys minutus), 
ktorá si robí hniezda v porastoch vysokých ostríc. 

Vážka ploská (Libellula depressa).
Jozef Májsky 

Pestrá mozaika biotopov Brezovskej doliny. 
Jozef Májsky
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Kruštík močiarny (Epipactis palustris). 
Jozef Májsky

Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana). 
Jozef Májsky

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
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Žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni). Jozef Májsky

Užovka hladká (Coronella austriaca). Jozef Májsky

Jastrab krahulec (Accipiter nisus). Jozef Májsky

Bielokvet močiarny (Parnassia palustris). Jozef Májsky
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NEGATÍVNE VPLYVY
Podobne ako mnohé lúčne lokality v Bielych Karpatoch, aj Brezovská dolina nie je schopná si 
zachovať súčasnú podobu bez prísunu tzv. dodatkovej energie. Bez kosenia a pastvy by nelesné 
biotopy v pomerne krátkom čase pohltil okolitý les. Za dominantný negatívny faktor v území po-
važujeme postupný nezáujem pôvodných vlastníkov, resp. užívateľov o tradičný spôsob využíva-
nia trávnatých spoločenstiev a mokradí, vrátane penovcových pramenísk. Napriek dobre „nasta-
venému“ termínu kosenia, ktoré je realizované až po odkvitnutí väčšiny vzácnych a ohrozených 
druhov rastlín pomocou ľahkej ručnej techniky, predstavuje pre lúčne spoločenstvá neustále 
nebezpečenstvo nálet drevín z okolitého lesa, resp. rozrastanie sa drevín typických pre otvorené 
stanovištia. Na suchších miestach ide o veľmi adaptabilné kry (trnka, svíb, lieska) a ostružiny, 
v mokradiach hlavne o vŕbu popolavú. V území je neprijateľné prikrmovať zver, budovať kŕmne 
zariadenia a poľovnícke posedy. Aj bez zámerného prilákania zveri hlavne diviaky miestami svo-
jím rytím výrazne poškodzujú trávny drn, resp. ničia aj hľuzy vstavačovitých rastlín. 

STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE
Pre vyvážený vývoj všetkých mikrohabitatov je potrebné zabezpečovať rôznorodú špecifickú 
starostlivosť o jednotlivé časti chráneného územia, pričom rozhodujúcim faktorom pri výbere 
optimálnej formy údržby je hydrologický režim. Ten nie je žiaduce trvalo meniť, ale naopak formu 
a termín kosby je potrebné prispôsobiť hydrologickým pomerom v jednotlivých častiach územia. 
Rôzny stupeň zamokrenia substrátu na lúkach predurčuje, že kosenie je prirodzene mozaikovité 
a nedeje sa v jednom termíne. Odstránená biomasa sa ukladaná na okraji územia, treba však 
dbať na to, aby nedošlo na niektorých miestach k nadmernému nahromadeniu živín (nitrifikácia). 
Likvidácia náletových drevín je jednou z hlavných priorít starostlivosti o územie. 

Ťažisko starostlivosti spočíva v kosení ručnými kosačkami. Jozef Májsky
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Typ biotopu Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy

Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

Bezkolencové lúky 6410

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430

Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty 
na vápnitom substráte

6210

Slatiny a prameniská

Penovcové prameniská *7220

Slatiny s vysokým obsahom báz 7230

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina

Slovenský názov Vedecký názov

Mäkkýše

pimprlík mokraďný Vertigo angustior

Chrobáky

bystruška potočná Carabus variolosus

Motýle

ohniváčik veľký Lycaena dispar

priadkovec trnkový Eriogaster catax

spriadač kostihojový
* Euplagia 
  quadripunctaria

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

Spriadač kostihojový 
(Euplagia
quadripunctaria).
Jozef Májsky

Priadkovec trnkový (Eriogaster catax).
Ľubomír Víťaz

Kunka žltobruchá (Bombina variegata).
Jozef Májsky

Hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum). 
Jozef Májsky
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