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KRIVOKLÁTSKE LÚKY
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.

Krivoklátske lúky, komplex lúk v závere Krivoklátskej doliny

Názov územia: Krivoklátske lúky
Identifi kačný kód územia: SKUEV0372     
Nadmorská výška: 440 - 509 m n.m.                    

Rozloha: 4,33 ha
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
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PRÍRODNÉ POMERY

Územie sa nachádza v Bielych Karpatoch v katastri 
obce Krivoklát. Z geologického hľadiska sa úze-
mie nachádza na rozhraní bradlového a flyšového 
pásma, vápencové horniny bradiel, ako aj ílovco-
vo-pieskovcové flyšové súvrstvia sú však v území 
prekryté svahovými sedimentmi. Vzniku zosuvov na-
pomáha prítomnosť podzemnej vody v malej hĺbke, 
ktorá tu často vytvára plošné vývery a podmáčané 
plochy. Zosuvné pohyby sa prejavujú zvlnením po-
vrchu. Na viacerých miestach sa vyskytujú penovcové 
sedimenty, tvorené vrstvami vápnitého penovca.

Fragment lúk leží po pravej strane Krivoklátskeho po-
toka v závere Krivoklátskej doliny. Lúky majú antropo-
génny pôvod, vznikli odlesnením potočnej nivy a pri-
ľahlých svahov, kde sa pôvodne vyskytovali jelšiny 
a bukové porasty. 

Členitý mikroreliéf s početnými prameniskami a potôč-
kami spôsobil vznik pestrej mozaikovitej štruktúry ve-
getácie, kde nachádzame vedľa seba rôzne biotopy 
od pramenísk cez podmáčané slatiny a vlhké lúky, 
mezofilné lúky až po pestré subxerofilné lúky s roztrú-
senými skupinami nelesnej drevinovej vegetácie. Do-
kážu tu existovať v tesnej blízkosti vedľa seba viaceré 
močiarne a suchomilné druhy. Zo suchomilných na-
príklad jagavka konáristá (Anthericum ramosum) ale-
bo horec krížatý (Gentiana cruciata), z vhlkomilných 
napríklad praslička najväčšia (Equisetum telmateia), 
ostrica metlinatá (Carex paniculata), bezkolenec trs-
ťovníkovitý (Molinia arundinacea)či páperník širokolis-
tý (Eriophorum latifolium).

Pestré lúčne spoločenstvá sú cenné najmä pre výskyt 
viac ako desiatky druhov orchideí. Početnú populáciu 
tu má okrem päťprstnice obyčajnej (Gymnadenia conopsea) aj vzácnejšia päťprstnica hustokve-
tá (G. densiflora). Rastie tu tiež hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), pavstavač hlavatý 
(Trausteinera globosa), hlavne na styku lúk a lesa viacero kruštíkov (Epipactis spp.), v mokra-
diach aj kruštík močiarny (E. palustris) a vstavačovec Fuchsov Soóov (Dactylorhiza fuchsii soo-
ana). Z ďalších chránených bylín možno spomenúť orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), mečík 
strechovitý (Gladiolus imbricatus) a kosatec trávolistý (Iris graminea). Z húb treba zmieniť výskyt 
muchotrávky šiškovitej (Amanita strobiliformis). Táto nejedovatá muchotrávka je pomerne teplo-
milná a patrí medzi chránené huby.

Kruštík močiarny (Epipactis palustris)

Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana)
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Poznatky o faune Krivoklátskych lúk sú ne-
dostatočné, málo preskúmané sú hlavne 
bezstavovce. Výskum mäkkýšov sa sústredil 
predovšetkým na penovcové pramenisko, 
kde žijú napríklad drobučké slimáky – pimpr-
líky (druhy Vertigo pygmea a V. antivertigo). 
K najlepšie preskúmanej skupine bezstavov-
cov tu patria pavúky. Okrem bežných nápad-
ných druhov, napríklad kvetárikov a križiaka 
obyčajného (Araneus diadematus), tu žije aj 
vzácnejší križiak mramorovaný (A. marmore-
us). Zástupcom v zemi žijúcich pavúkov je 
komôrkár (Atypus piceus). V pramennej vlá-
sočnici bola zistená vážka pásikavec dvoj-
škvrnný (Cordulegaster bidentatus). Jeho 
larvy sa tu v málo úživnom prostredí môžu 
vyvíjať 5 – 7 rokov. Spomedzi druhov európ-
skeho významu tu môžeme nájsť na kvetoch 
cicať nektár dva druhy motýľov - spriadača 
kostihojového (Euplagia quadripunctaria) 
a ohniváčika veľkého (Lycaena dispar), ktorého húsenice žijú hlavne na štiavoch. Okrem nich 
tu lieta množstvo ďalších druhov motýľov, zo spriadačov bežný bieloškvrnáč púpavcový (Ama-
ta phegea), viacero druhov očkáňov, napríklad očkáň timotejkový (Melanargia galathea), per-
lovec striebristopásový (Argynnis paphia), vretienka obyčajná (Zygaena filipendulae), babôčka 
osiková (Nymphalis antiopa) a babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album). Medzi vzácnejšie 
chránené druhy chrobákov je na priľahlú vlásočnicu viazaná bystruška potočná (Carabus va-
riolosus). Z blanokrídlovcov sú svojimi kopovitými hniezdami z ihličia nápadné mravce Cop-
toformica execta. Za zmienku stojí i výskyt kutavky Ectemnius ruficornis. Niektoré kutavky 
odchovávajú svoje larvy v sypkej penovcovej pôde, iné v dutinkách vyhryzených v starom dre-

ve. Zaujímavým reprezentantom 
dvojkrídlovcov je mucha bránivka 
Stratiomys chameleon (čeľaď 
Stratiomyidae), sfarbením podob-
ná osám, ktorej larvy žijú v čistej 
vode kaluží v penovcovom mo-
čiari.

Pestrá je aj fauna stavovcov. V po-
toku žije z rýb len pstruh potočný 
(Salmo trutta m. fario). Z chvost-
natých obojživelníkov okrem bež-
nej salamandry škvrnitej (Sala-
mandra salamandra) bol v území 
zistený aj mlok horský (Mesotriton 

Muchotrávka šiškovitá (Amanita strobiliformis)

Liahnúci sa pásikavec dvojškvrnný (Cordulegaster bidentatus)
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alpestris). Vzhľadom na nestabilné hydrologické podmienky 
sa tu nevyskytuje pravidelne, podobne ako aj kunka žltob-
ruchá (Bombina variegata). Ďalej tu bol zaznamenaný sko-
kan hnedý (Rana temporaria) a ropucha bradavičnatá (Bufo 
bufo). Dobré podmienky na tunajších lúkach nachádzajú aj 
viaceré druhy plazov. Zistené boli slepúch lámavý (Anguis 
f r a g i l i s ) , 
j a š t e r i c a 
krátkohlavá 
( L a c e r t a 
agilis), užov-
ka hladká 
(Coronella 
austriaca), 
u ž o v k a 

obojková (Natrix natrix) a užovka stromová 
(Zamenis longissimus). Ornitofaunu na lú-
kach, resp. i v priľahlých lesoch reprezentu-
jú druhy lesné i druhy viazané na otvorenú 
krajinu a kroviny. Ďatle reprezentuje ďateľ 
veľký (Dendrocopos major) a tesár čierny 
(Dryocopus martius), vzácnejšie sú žlny (Pi-
cus spp.). Otvorená lúčna krajina s remízka-
mi predstavuje vhodné lovisko aj pre bežné 
druhy dravcov, myšiaka obyčajného (Buteo 
buteo) a jastraby (Accipiter spp.). Spomedzi 
cicavcov sú tu najpočetnejšie drobné zem-
né cicavce. V mokrinách žije myška drobná 
(Micromys minutus), z plchov bol zistený 
bežnejší pĺšik lieskový (Muscardinus avella-
narius) i plch sivý (Glis glis). Z hmyzožravcov 
tu boli zaznamenané dva druhy piskorov – piskor obyčajný (Sorex araneus) i piskor malý (S. 

minutus) a pri potoku aj dulovnica väč-
šia (Neomys fodiens). Zo šeliem, okrem 
líšky a bežných drobných lasicovitých 
druhov tu bol pozorovaný aj jazvec les-
ný (Meles meles). V okolitých lesoch sa 
sporadicky vyskytuje aj medveď hnedý 
(Ursus arctos). Z raticovej zveri žijú v ce-
lej doline početné populácie diviačej 
zveri (Sus scrofa), jelenej zveri (Cervus 
elaphus) i srnčej zveri (Capreolus ca-
preolus).

Bystruška potočná (Carabus variolosus)

Hniezdo mravcov druhu Coptoformica execta

Hniezdo pĺšika lieskového
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Pavúk kvetárik na súkvetí mečíka škridlicovitého 
(Gladiolus imbricatus)

Cikáda lužná (Cicadetta montana)

Koník fi alovonohý (Chrysochraon dispar)

Kosatec trávolistý (Iris graminea)
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Pinka obyčajná (Fringilla coelebs)

Jastrab krahulec (Accipiter nisus)

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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NEGATÍVNE VPLYVY

Dominantným negatívnym faktorom v území je chýbajúci tradičný spôsob využívania trávna-
tých spoločenstiev a mokradí, ktorý je spôsobený nezáujmom pôvodných vlastníkov o hospo-
dárenie, najmä kosenie, v súlade s požiadavkami ochrany prírody. Ani Krivoklátskym lúkam 
sa nevyhlo hromadenie biomasy a živín na stanovištiach, ktoré vedie k urýchleniu zarastania 
nitrofilnejšími, konkurenčne silnými bylinami i krovinami a tým k zmene druhovej skladby a 
najmä k zníženiu biodiverzity spojenej s ústupom chránených druhov.

Užívateľ územia po dohode so ŠOP SR realizuje na lúkach pastvu hovädzieho dobytka, ktorá 
pri nedodržaní podmienok môže pôsobiť negatívne až zničujúco na cenné biotopy, najmä 
mokrade a penovcové prameniská. Tie sú veľmi náchylné na akékoľvek mechanické poškode-

nie. Ich rozdupanie kopytami 
dobytka by viedlo k degra-
dácii špecifického mokra-
ďného biotopu. Nadmerné 
spásanie mezofilných lúk 
spôsobuje zvýšený prísun 
živín v podobe exkrementov, 
čo vedie k posilneniu napr. 
konkurenčne silného druhu 
trávy bezkolenec trsťovníkovi-
tý (Molinia arundinacea).

Cenné mokrade a penovcové 
prameniská môže negatívne 
ovplyvniť zmena vodného re-
žimu, najmä zrýchlenie odto-
ku vody hĺbením odtokových 
rýh. Pri lesnej ťažbe v ich 
okolí je potrebné postupovať 
len výberkovým spôsobom 
a nevykonávať holorubnú 
ťažbu. V dolnej časti územia 
sa nachádza vnadisko pre 
lesnú zver, kde z vysypaných 
obilnín dochádza k šíreniu 
segetálnych a ruderálnych 
druhov rastlín, nepatriacich 
do biotopov územia.

Prílišné nahromadenie organickej hmoty spôsobuje problém s uvoľnením 
nadmerného množstva živín

Pastva dobytka pôsobí negatívne v prípade veľkého množstva zvierat 
na malej ploche
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE 
Prioritou ochranárskeho manažmentu je pravidelné pokosenie a následné odstránenie bioma-
sy zo všetkých nelesných plôch územia. Dôležité je tiež odstraňovanie krovitého náletu, prípad-
ne aj odclonenie okrajov lúčnych plôch. Vzhľadom k členitému a mozaikovitému usporiadaniu 
biotopov sa toto musí uskutočňovať s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých plôch. Lúčne časti, 
ktoré vyžadujú kosenie, je vhodné kosiť jedenkrát ročne a to v neskorom lete (august-septem-
ber), pokosená biomasa musí byť odstránená. Vhodné je tiež mozaikovité kosenie, keď sa časti 
lokality kosia s časovým posunom a časť plochy vždy ostáva nepokosená. Nie je vhodné odstrá-
niť všetky živné rastliny chránených druhov motýľov v jednom termíne celoplošne.  Pokosená 
a pohrabaná biomasa, podobne ako aj porezané konáre a výmladky ostávajú zvyčajne uložené 
na okraji chráneného územia. Tlejúce kopy organického materiálu, ktoré sa pomaly rozkladajú 
za prispenia mikroorganizmov, húb i rôznych bezstavovcov, využívajú ako úkryt i miesto pre 
kladenie vajec viaceré druhy plazov. Treba však pri ukladaní organickej hmoty dbať na to, aby 
nedošlo k nadmernému nahromadeniu živín (nitrifikácia). 

Vzhľadom na nejednoznačný prínos 
pastvy hovädzieho dobytka je žiaduce 
optimalizovať nielen počet kusov do-
bytka, ale aj pohyb a distribúciu stáda. 
Pastva je najvhodnejšia pre suchšie 
lúčne časti, kde narušenie drnu kopy-
tami uľahčuje uchytenie konkurenčne 
slabších druhov rastlín, je však úplne 
nevhodná pre mokrade. Aby s určitos-
ťou neboli poškodené penovcové pra-
meniská a mokrade, je treba ich oplotiť 
tradičnou drevenou ohradou zo žrďovi-
ny. Nie je prípustný žiadny zásah, ktorý 
by negatívne ovplyvnil vodný režim tých-
to prioritných biotopov. Pre posilnenie 
chránených druhov obojživelníkov - mlo-
ka horského a kunku žltobruchú, je dôle-
žité mať v území vhodné liahniská. Hlav-
ne mlok potrebuje, aby liahniská neboli 
prietočné a zatienené drevinami, aby sa 
voda v nich mohla prehrievať. V žiadnom 
prípade nie je možné cez územie pribli-
žovať drevnú hmotu, resp. z nej vytvárať 
na lúkach skládky, ani dočasné. V území 
je neprijateľné prikrmovať zver, budovať 
kŕmne zariadenia a poľovnícke posedy. Vykášanie močiara pomocou krovinorezu

Ostricový močiar
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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 6210

Bezkolencové lúky 6510

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430

Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty 
na vápnitom substráte

6410

Slatiny a prameniská

Penovcové prameniská *7220

Slatiny s vysokým obsahom báz 7230

Spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctaria) Slatinné pramenisko s bohatým výskytom päťprstnice 
hustokvetej (Gymnadenia densifl ora)
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina Vedecký názov

Slovenský názov (* prioritné biotopy)

Motýle

ohniváčik veľký Lycaena dispar

spriadač kostihojový *Euplagia quadripunctaria

priadkovec trnkový Eriogaster catax

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

Slatinné pramenisko s páperníkmi (Eriophorum latifolium, E. angustifolium)
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