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HARMANECKÝ HLBOKÝ JAROK
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Interiér ÚEV

Identifikačný kód: SKUEV0244 
Rozloha: 50, 53 ha
Nadmorská výška: 681- 1 108 m n. m.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Dolný Harmanec



3

PRÍRODNÉ POMERY 
Územie je vzdialené 3,5 km severozápadne od obce Dolný Harmanec, približne 
200 m západne od štátnej cesty B. Bystrica – Vrútky. Patrí do orografického cel-
ku Veľká Fatra, podcelku Bralná Fatra, jeho juhozápadná časť hraničí s celkom 
Kremnické vrchy.

Z geologického pohľadu je vlastné chránené územie budované prevažne dolomi-
tom. V spodnej časti územia, nad dolinou Hlbokého jarku, je to svetlosivý vrstev-
natý dolomit, miestami s rohovcami. 

Rozšírenie jednotlivých pôdnych typov sa viaže na geologický podklad. Pôdny kryt 
je zastúpený typickými pôdny-
mi typmi karbonátových zvetra-
lín, ako sú rendziny a rendziny 
kambizemné, na dne dolín po-
zdĺž tokov sa vyskytujú aj ren-
dziny organogénne. Podľa ob-
sahu minerálnych živín geolo-
gického podkladu je táto oblasť 
zaradená do skupiny, do ktorej 
patria horniny minerálne najbo-
hatšie a do druhej skupiny hor-
nín minerálne veľmi bohatých. 

Interiér ÚEV

Hranica chráneného územia 
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Územie patrí do povodia Hrona. Je tu niekoľko doliniek s príležitostnými tokmi 
ústiacimi do trvalého toku Hlboký jarok, ktorý vteká do toku Bystrica, pravostran-
ného prítoku rieky Hron.

Klimaticky patrí do chladnej oblasti, ktorú vymedzuje priemerná júlová izoterma 
pod 16º C . Priemerná júlová teplota 12-15º C zaraďuje územie do mierne chlad-
ného klimatického okrsku. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 5-6º C. 
Ročný priemerný úhrn zrážok je 1048 mm.

V ÚEV Harmanecký Hlboký jarok dominujú 
bučinové lesné spoločenstvá, ktoré dopĺňa 
vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločen-
stvo miestneho vodného toku v dolinke vo vý-
chodnej časti územia. Chránené územie bolo 
pôvodne vyhlásené na ochranu prirodzených 
lesných spoločenstiev so sústredeným výsky-
tom na Slovensku chráneného druhu - tisu 
obyčajného (Taxus baccata) - ako jedna z lo-
kalít s príkladom rozsiahlejšieho zastúpenia 
tisov v oblasti Harmaneckej doliny. Prevláda-
júcou drevinou je buk lesný (Fagus silvatica), 
ktorý dopĺňa smrek obyčajný (Picea abies), 
javor horský (Acer psedoplatanus), jedľa bie-

Interiér ÚEV

Interiér ÚEV
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la (Abies alba), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), jarabina mukyňová (Sorbus 
aria), ojedinele je prítomný aj smreko-
vec obyčajný (Larix decidua), brest hor-
ský (Ulmus glabra). Priemerný vek dre-
vín je 110-120 rokov. Vedecky potvrdený 
vek dreviny tis obyčajný dosahuje u skú-
maných jedincov viac ako 200 rokov, 
pričom nie je vylúčené, že v území, sa 
nachádzajú aj jedince staršie. Tis oby-
čajný, opradený záhadami a mystikou, 
je drevina dlhoveká, pomaly rastúca 
v spodnej etáži a tieni hlavného poras-
tu, pričom sa môže dožiť aj veku 1 000 
rokov. Žiaľ, aj v tejto časti jeho výskytu 
pri Banskej Bystrici, bol tis dlhodobo 
poškodzovaný ohryzom a lúpaním kôry 
jeleňou zverou a v súčasnosti počet vi-
tálnych jedincov v území klesá. Jednou 
z možností, ako tomu zabrániť, je obaľovanie ich kmeňov pletivom plastickou sie-
ťovinou POLYNET a toto pravidelne kontrolovať a udržiavať vo funkčnom stave. 

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Ochrana kmeňov pletivom pred ohryzom zverou
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Zachovalosť lesných spoločenstiev potvrdzuje výskyt druhov európskeho význa-
mu ako plocháč červený (Cucujus cinaberinus) a maličký, ale tvarovo veľmi zaují-
mavý druh machorastu kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis).

Z bylinných druhov sa v území nachádza kortúza Matthioliho (Cortusa matthio-
li), koralica lesná (Corallorhiza trifida), zvonček 
hrubokoreňový (Campanula serrata), stokráska 
Micheliho (Bellidiastrum michelii), prilbica moldav-
ská (Aconitum moldavicum), papraďovec laločnatý 
(Polystichum lobatum), šalátovka múrová (Mycelis 
muralis), kokorík praslenatý (Polygonatum vertici-
latum), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine) , 
hniezdovka hlístová (Neotia nidus avis,) hruštička 
menšia (Pyrola minor). 

Z chránených druhov obojživelníkov a plazov sa tu 
vyskytuje ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), sko-
kan hnedý (Rana temporaria), salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra), jašterica živorodá (Zoo-
toca vivipara). Larva salamandry škvrtnitej 

(Salamandra salamandra)

Salamandra škvrtiná (Salamandra salamandra)
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OPIS PREDMETU OCHRANY

Pôvodne malo územie zabezpečiť 
ochranu jedného z miest s najväč-
ším výskytom tisa obyčajného (Ta-
xus baccata) v oblasti Harmanca 
a ako miesto mimoriadne vhodné 
pre vedecký výskum, náučné a kul-
túrno-výchovné ciele. Predmetom 
ochrany v ÚEV Harmanecký Hlboký 
jarok sú tri biotopy európskeho výz-
namu, ktoré v tomto území predsta-
vujú zachovalý komplex spoločen-
stiev piateho lesného vegetačného 
stupňa s prirodzeným druhovým zlo-
žením a s prítomnosťou druhu chrá-
neného na národnej úrovni - tisa oby-
čajného. Predmetom ochrany sú aj 
ohrozené druhy rastlín a živočíchov 
európskeho významu.

V chránenom území v zmysle záko-
na č. 543/2002 Z. z. o ochrane príro-

dy a krajiny platí najvyšší, piaty stupeň ochrany. Ochranné pásmo nie je osobitne 
vyhlásené, pričom v ňom platí tretí stupeň ochrany.

Chránené úze-
mie bolo vyhlá-
sené všeobec-
ne záväznou 
vyhláškou Kraj-
ského úradu 
v B. Bystrici v 
roku 1998. Od 
roku 2010 je sú-
časťou Chráne-
ného vtáčieho 
územia Veľká 
Fatra (identi-
fikačný kód 
SKCHVU033).

Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

Kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli)
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Interiér ÚEV

ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ 

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(*prioritné biotopy)

Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130

Vápnomilné bukové lesy 9150*

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na 
poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

6430
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Bezstavovce:

fuzáč alpský (Rosalia alpina) 

plocháč červený (Cucujus cinaberinus)

Obojživelníky:

mlok karpatský (Triturus montandoni)

Cicavce – šelmy:

rys ostrovid (Lynx lynx)

medveď hnedý (*Ursus arctos)

vlk dravý (*Canis lupus)

Fuzáč alpský (Rosalia alpina)
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