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PRÍRODNÁ REZERVÁCIA KLAPY
Prírodná rezervácia (PR) Klapy (navrhované chránené územie európskeho významu) patrí me-
dzi výrazné krajinné dominanty stredného Považia. Nachádza sa východne od obce Udiča, 
v okrese Považská Bystrica, v pohorí Javorníky. Má výmeru 6,2 ha a platí v nej najprísnejší 5. 
stupeň ochrany. To znamená, že na území je povolená iba pešia chôdza po vyznačenom tu-
ristickom chodníku, okrem činností vykonávaných pre zachovanie biotopov a druhov. Výrazný 
bralnatý hrebeň ponúka návštevníkom široký výhľad na okolitú krajinu a meander rieky Váh 
(obr. 1). 

AKÉ BIOTOPY MÔŽEME POZOROVAŤ V PR KLAPY? 

Klapy sú súčasťou bradlového pásma. 
Členitosť reliéfu je daná geologic-
kou stavbou podložia, na ktorom sa 
uplatňujú najmä vápence a vápnité 
pieskovce. Okrem hodnôt anorganic-
kej prírody zvyšujú význam územnej 
ochrany spoločenstvá rastlín a živočí-
chov. Jadrová časť PR je tvorená ne-
lesnými spoločenstvami (tzv. biotopmi) 
skalných stepí, brál a sutín (obr. 2). 

Obr. 2 nelesné biotopy skalných stepí na Klapoch2
           foto: J. Smatanová

Obr. 1 výhľad z Klapov, foto: V. Ruček
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Nelesné biotopy Klapov poskytujú pros-
tredie pre výskyt najcennejších organiz-
mov v PR. Západná časť PR má charakter 
reliktnej boriny na plytkých vysúšaných 
pôdach a plynulo sa prelína s vápnomil-
ným bukovým lesom na hlbších pôdach. 
V území sa vyskytujú významné druhy 
flóry a fauny viazané na skalnaté nelesné 
stanovištia, ktoré sú ohrozované zarasta-
ním drevinami. V minulosti bolo územie 
PR Klapy využívané aj ako pasienok, čím 
bol udržiavaný nelesný charakter lokality. 
V spodnej okrajovej časti územia došlo 
v povojnovom období k zalesňovaniu pre-
važne borovicou lesnou (Pinus sylvestris) 
a smrekom obyčajným (Picea abies). Os-
tatné druhy drevín a krovín sa šíria priro-
dzene náletom v dôsledku absencie nie-
kdajšej pastvy. Tým dochádza k zmene 
pôvodných biotopov a k úbytku vzácnych 
druhov na čele s kriticky ohrozeným dru-
hom motýľa - jasoňa červenookého (Par-
nassius apollo) (obr. 3., obr. 4). Jediným 
udržateľným spôsobom ako zabezpečiť 
priaznivý stav prírodných hodnôt v neles-
nej časti územia je obnovenie pastvy kôz 
alebo pravidelné mechanické odstraňova-
nie náletov drevín a krovín.

Obr. 3 jasoň čevenooký, foto: Ž. Minarčíková

Obr. 4 húsenica jasoňa čevenookého, foto: B. Machciník

foto: V. Ruček
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RASTLINSTVO

Územie je floristicky bohaté. Charakter vegetačného krytu určujú teplomilné druhy, ktoré na 
výslnných karbonátových horninách našli optimálne podmienky i napriek severnejšej polohe 
územia. Na území PR bol doteraz zaznamenaný výskyt 12 chránených druhov národného výz-
namu. Medzi najvzácnejšie patrí orchidea hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera) (obr. 6). 
V svetlých prirodzených lesoch nájdeme častejšie aj ďalšie orchidey, napríklad prilbovku bie-
lu (Cephalanthera damasonium) (obr. 7) a prilbovku červenú (Cephalanthera rubra) (obr. 8). 
Taktiež sa tu vyskytuje 1 chránený druh európskeho významu poniklec prostredný (Pulsatilla 
subslavica) (obr. 5).  

Obr. 5 poniklec prostredný, foto: J. Smatanová           Obr. 6 hmyzovník muchovitý, foto: J. Smatanová           

Obr. 7 prilbovka biela, foto: V. Ruček Obr. 8 prilbovka červená, foto: J. Smatanová
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ŽIVOČÍŠSTVO

Súčasným výskumom bolo ziste-
ných 61 druhov denných motýľov, 
17 druhov mäkkýšov, 5 druhov pla-
zov a 41 druhov vtákov. Z vtákov je 
najvzácnejší výr skalný (Bubo bubo) 
(obr. 9). Je to aj naša najväčšia 
sova. Hniezdi v skalných útvaroch, 
hniezdo si nestavia, ale využíva 
chránené skalné štrbiny, previsy, prí-
padne aj vyvrátené stromy. Výslnné 
krovité stráne slúžia na hniezdenie 
vzácnej penici jarabej (Sylvia niso-
ria), strakošovi červenochrbtému 
(Lanius collurio) (obr. 10) a mno-
hým ďalším druhom. Medzi vzácne 
druhy vtákov patria dutinové hniezdi-
če. V zachovalých listnatých lesoch 
okolia rezervácie sa vyskytujú sťaho-
vavé druhy ako muchár sivý a mu-
chárik bielokrký. 

Obr. 9 výr skalný, foto: B. Machciník

Obr. 10 strakoš červenochrbtý, foto: B. Machciník
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Svojou krásou nás očaria čoraz vzácnejšie motýle: vidlochvost ovocný (obr. 11), ostrôžkar 
trnkový, ohrozený jasoň chochlačkový (obr. 12) viazaný na okraje lesa so živnou rastlinou 
chochlačkou a kriticky ohrozený jasoň červenooký, ktorý potrebuje pre svoju existenciu výskyt 
nektárodarných kvitnúcich rastlín. Druhou podmienkou jeho exiestencie sú skalnaté stráne 
s rozchodníkom bielym, kde nachádzajú potravu jeho húsenice.

Z plazov tu často môžeme zazrieť jaštericu múrovú (Podarcis muralis) (obr. 13) ako sa vyhrieva 
na skalách. V prípade pozorovania hada šedej farby s čiernou kresbou na chrbtovej časti na 
území rezervácie si môžeme byť istí, že sa jedná o užovku hladkú (obr.14) a nie o vretenicu se-
vernú. Užovka na rozdiel od vretenice je omnoho viac teplomilná. Vretenica sa najbližšie môže 
vyskytovať až v lokalitách s horskou klímou Maríkovskej doliny a Javorníkov.

Obr. 11 vidlochvost ovocný, foto: B. Machciník Obr. 12 jasoň chochlačkový, foto: J. Smatanová           

Obr. 13 jašterica múrová, foto: B. Machciník Obr. 14 užovka hladká, foto: B. Pružinec
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