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KYSUCKÉ BESKYDY – ČASŤ PR JAVORINKA
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 územia do sústavy NATURA 
2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá vyberá z predložených návrhov jednotlivých 
členských krajín.

Identifi kačný kód územia: SKUEV0288 
Nadmorská výška: 900 - 1210 m n.m. 
Rozloha: 35,52 ha 

Kraj: Žilina
Okres: Dolný Kubín
Katastrálne územie: Zázrivá

PR Javorinka je bohatá na vodu, P. Drengubiak plavúň pučivý Lycopodium annotinum, E. Pietorová

PRÍRODNÉ POMERY
Podľa regionálne-geomorfologického začlenenia sa PR Javorinka nachádza v Západných 
Karpatoch, oblasti Stredné Beskydy, celku Kysucká vrchovina, Zaberá severné až severo-
západné svahy medzi kótami Javorinka (1210 m) a Okrúhlica (1163 m) vo výškovom roz-
pätí 900 – 1210 m n. m. Územie rezervácie gravitačne inklinuje ku Kysuciam, administra-
tívne však oblasť nad vrstevnicovým priesekom vo výške 900 m n. m. patrí do k.ú. Zázrivá, 
okres Dolný Kubín. Základným rysom územia je flyšový charakter priestoru hornej časti 
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Bystrickej doliny, vetviacej sa na menšie dolinky pozdĺž horských potokov bývalej obce 
Riečnica, vo výraznej bočnej dolinke Kľuková. V dôsledku striedania pieskovcov s neprie-
pustnými ílovcami je oblasť bohatá na stále aj občasné pramene, s prameňmi vrstevnými 
alebo druhotne sutinovými, pre územie charakteristickými. Pôdny kryt tvoria hnedé lesné 
pôdy podzolované na zvetralinách flyšového pásma.

Rezervácia patrí do chladnej klimatickej oblasti, s priemernými teplotami v januári - 6 až 
-7 ºC a v júli 10 až 12 ºC. Širšie vegetačné obdobie s priemernými denné teploty 5ºC a viac 
trvá 180 – 200 dní. Oblasť je veľmi vlhká, s priemerným ročným úhrnom zrážok 900 – 1200 
mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 100 – 140. 

Charakter rastlinstva menšieho územia rezervácie je daný flyšovým podložím, sutinovými 
prameňmi a nadmorskými výškami od cca 900 m v dolnej časti pri prieseku po 1210 m 
na vrchole Javorinky. Prevládajú biotopy s horských druhmi rastlín, s bázickými prameňmi 
s vplyvom vápnitejšieho podložia tejto oblasti Kysuckej vrchoviny a blízkosťou horského 
masívu Malej Fatry.

Staré porasty lesnej rezervácie (140 -150 ročné) v jej strednej a dolnej časti zaberajú približ-
ne 2/3 jej rozlohy. Plošne najviac rozšírené sú bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (za-
berajú 19-20 ha) v smrekovo-bukovo-jedľovom lesnom vegetačnom stupni, v podraste už s 
horskými druhmi (podbelica alpínska, kokorík praslenatý). Zaujímavý je centrálny priestor 
s biotopom javorovo-bukových horských lesov (na ploche 2,5 - 3 ha) v okolí veľkého pra-
meniskového komplexu, s bázickým, druhovo bohatým prameniskom, v regióne s ojedine-
lým výskytom druhov ako kortúza Matthiolova, valeriána trojená, fialka dvojkvetá, soldanel-
ka karpatská, arábka dúškolistá lesklá, stokráska Micheliho, dopĺňajú ich charakteristické 

jedľovo-bukové kvetnaté lesy, 
P. Drengubiak

prirodzené zmladenie buka 
P. Drengubiak

pramenisko, P. Drengubiak 
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prameniskové a horské 
sutinové druhy žerucha 
horká, záružlie močiar-
ne horské, mačucha 
cesnačkovitá, mliečivec 
alpínsky, štiav alpínsky, 
ruža previsnutá, v ko-
taktnej zóne s bučinami 
plavúň pučivý a huba 
misôčka tmavá, zriedka-
vý chránený druh s vý-
skytom v starých jedľo-
bučinách. V hornej časti 
rezervácie sekundárne 
smrečiny vysadené na 

bývalých pasienkoch. Do ochranného pásma rezervácie pri hrebeni v prielukách ostali 
fragmenty kvetnatých 
horských porastov psice 
tuhej so zvončekom hru-
bokoreňovým a šafra-
nom spišským. 

Významné floristic-
ké hodnoty: kortúza 
Matthiolova (Cortusa 
matthioli), soldanelka 
karpatská (Soldanella 
carpatica), vstavačovec 
Fuchsov (Dactylorhiza 
fuchsii), plavúň pučivý 
(Lycopodium annoti-
num), huba misôčka 

tmavá (Pseudoplectania melaena), valeriána trojená (Valeriana tripteris), fialka dvojkvetá 
(Viola biflora), stokráska Micheliho (Bellidiastrum michelii), arábka dúškolistá lesklá (Ara-
bis soyeri ssp. subcoriacea), mačucha cesnačkovitá (Adenostyles alliariae), mliečivec al-
pínsky (Cicerbita alpina), štiav alpínsky (Acetosa arifolia), podbelica alpínska (Homogyne 
alpina), v ochrannom pásme zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata) a šafran spiš-
ský (Crocus discolor).

 

soldanelka karpatská Soldanella 
carpatica, P. Drengubiak

vstavačovec škvrnitý pravý x vstavačovec 
Fuchsov Dactylorhiza maculata x D. 
fuchsii, Z.Václavová 

kortúza Matthioliho Cortusa matthioli
Z. Václavová 

pramenisko, Z. Václavová 
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Významné faunistické 
hodnoty: medveď hnedý 
(Ursus arctos), vlk dravý 
(Canis lupus), rys ostrovid 
(Lynx lynx), piskor vrchov-
ský (Sorex alpinus), výr 
skalný (Bubo bubo), sova 
dlhochvostá (Strix uralen-
sis), sľuka lesná (Scolo-
pax rusticola), salaman-
dra škvrnitá (Salamandra 
salamandra), ropucha 
bradavičnatá (Bufo bufo), 
skokan hnedý (Rana tem-
poraria), chrobák plocháč 
červený (Cucujus cinna-
berinus).

 

bystruška zlatá Carabus auronitens 
escheri, P. Drengubiak

salamandra škvrnitá Salamandra 
salamandra, P. Drengubiak

ropucha bradavičnatá Bufo bufo, Z. Václavová myšiak hôrny Buteo buteo, P. Drengubiak 

kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum, P. Drengubiak srnec lesný Capreolus capreolus, P. Drengubiak
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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, 
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licenčná zmluva č. 2003-0047/A
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015
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NEGATÍVNE VPLYVY 

Najzávažnejším negatívny vplyvom 
z posledného obdobia je rozšíre-
nie bývalej vozovej cesty medzi 
strednou a dolnou časťou rezervá-
cie na šírku 4-6 m z dôvodu zria-
denia približovacej cesty do po-
rastov za rezerváciou a odťaženie 
časti sutín v nadväzných častiach 
ochranného pásma rezervácie, v 
situácii, keď sa nepodarilo realizo-
vať výmenu porastov rezervácie za 
hospodárske lesy. V minulosti boli v území riešené kalamity v menšom rozsahu a občasné 
krádeže dreva z okrajových častí rezervácie. Dochádza k sukcesii drevín v nelesnej časti 
ochranného pásma s výskytom zvončeka hrubokoreňového.

 

OCHRANA ÚZEMIA

Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajinnej 
oblaati Kysuce, pozostávajúcej z dvoch od seba oddelených častí: západnej javorníckej 
a východnej beskydskej. Prírodná rezervácia Javorinka ako súčasť územia európskeho 
významu Kysucké Beskydy, SKUEV 0288 sa nachádza vo východnej časti v Kysuckej vr-
chovine. Vyhlásená bola 23. 3. 1993 vyhláškou MŽP SR č.83/1993 s výmerou 35,52 ha. 
Predmetom ochrany je komplex ekosystémov pôvodných jedľovo-bukových a javorovo-bu-
kových horských lesov v Kysuckej vrchovine ako biotopu chránených druhov rastlín a živo-
číchov, vrátane chránených druhov európskeho významu.

Stratégiou ochrany je diferencovaný manažment, realizovaný prostredníctvom programu 
starostlivosti a zonácie územia na zóny A a C. 

výstavbou lesnej cesty poškodené ochranné pásmo 
rezervácie, Z. Václavová

lesnou cestou poškodená časť rezervácie, P. Drengubiak 

misôčka tmavá Pseudoplectania melaena, M. Zajac
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 Zóna A

Do zóny A sú zaraďované územia s najvýznamnejšími prírodnými hodnotami, najmä priro-
dzené alebo málo pozmenené ekosystémy, ponechané na prirodzený vývoj (t.j. územia bez 
zásahu), ktoré prejavujú vysoký stupeň stability a samoregulačnej schopnosti. Z lesných 
ekosystémov sú to porasty prirodzeného charakteru, alebo porasty v rozličnom štádiu 
prechodu k prirodzeným lesom. Cieľom je ponechať tieto ekosystémy ich samovoľnému 
vývoju, uchovať, alebo obnoviť ich samoregulačné schopnosti a vylúčiť ľudské zásahy do 
prírodného prostredia.

Zóna C

Zóna C zahŕňa územie ochranného pásma rezervácie, ktorým je 100 m široké pásmo po 
obvode prírodnej rezervácie. Dlhodobým cieľom manažmentu v zóne C je zabezpečiť aj v 
hospodársky využívaných lesných porastoch šetrnejší spôsob hospodárenia a stanovištne 
vhodné drevinové zloženie. V ochrannom pásme pri hrebeni zachovať prieluky so zvyška-
mi porastov psice tuhej, s výskytom európsky významného zvončeka hrubokoreňového.

 

STAROSTLIVOSŤ

Medzi odporúčané spôsoby obhospodarovania územia patrí v lesných porastoch dodržia-
vanie zásad lesného hospodárenia podľa zonácie, zabezpečovanie uloženej revitalizácie 
okrajov porastov, nadväzujúcich na rozšírenú približovaciu cestu cez rezerváciu.

V nelesnej časti ochranného pásma zachovať a udržiavať nelesné prieluky s výskytom 
zvončeka hrubokoreňového a fragmentov porastov psice tuhej.

Podrobnejšie budú tieto opatrenia riešené v spracovávanom Programe starostlivosti o túto 
časť územia európskeho významu.

vlk dravý Canis lupus, záber z fotopasce 
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Lesné biotopy

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130

Javorov-bukové horské lesy 9140

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy

Kvetnaté horské psicové porasty na silikátovom substráte
(fragmenty v ochrannom pásme)

6230*

jeseň v rezervácii, P. Drengubiakjedľovo-bukové kvetnaté lesy, P. Drengubiak 

rys ostrovid Lynx lynx, záber z fotopasce 
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina
Slovenský názov

Vedecký 
názov

Vyššie rastliny

zvonček hrubokoreňový *Campanula serrata

Chrobáky

plocháč červený Cucujus cinnaberinus

Cicavce - šelmy

medveď hnedý *Ursus arctos

rys ostrovid Lynx lynx

vlk dravý Canis lupus

medveď hnedý Ursus arctos, P. Drengubiak zvonček hrubokoreňový Campanula 
serrata, P. Drengubiak
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