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Kútsky les / Foto: T. Olšovský

Kútsky les sa nachádza na západnom okraji Slovenskej republiky, v katastri obce Kúty, v medzi 
hrádzovom území rieky Moravy. Z geomorfologického hodnotenia územia SR je súčasťou celku 
Dolnomoravský úval.

Kútsky les patrí do komplexu moravných lužných lesov s podielom z území Českej republiky 
(15 220 ha – územia Soutok a Litovelské Pomoraví), Rakúskej republiky (3 060 ha) a Slovenskej 
republiky (3 020 ha). 

Územie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000). Dopĺňa sieť 
území európskeho významu (Special Areas of Conservation, SAC) lokalizovaných v nive Dolnej 
Moravy, ktorú v súčasnosti reprezentujú v českej nive 2 územia na celkovej ploche 12 963 ha, 
v rakúskej nive 2 územia na celkovej ploche 11 138 ha a 8 území v slovenskej nive na celkovej 
ploche 5 091 ha. 

PRÍRODNÝ VÝVOJ
Vek rieky Morava sa datuje na približne 1,8 milióna rokov, keď sa začala postupne zarezá-
vať do krajiny za ustupujúcim Pontským morom a neskôr sladkovodným jazerom. Vzhľadom 
na dnešnú polohu sa jej korytá utvárali východnejšie smerom bližšie k Malým Karpatom. Po-
kles Viedenskej panvy a vystupovanie Karpatského oblúka posunuli rieku približne k dnešnej 
polohe.

Obraz histórie prírodného vývoja rieky Morava sa dá zjednodušene prezentovať ako striedanie 
eróznych a akumulačných období. V jednotlivých ľadovcových dobách bola voda viazaná v 
ľadovcoch, rieka bola málo vodnatá, a tým stratila na sile, ukladala materiál - „zaštrkovávala 
sa“. V medziľadovej dobe rieka silnela, zarezávala sa do podložia a opúšťala už existujúcu nivu.
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ANTROPOGÉNNY VÝVOJ
V následnom 1 500 ročnom období po osídlení človekom sa toto údolie opätovne vyplňovalo 
sedimentami meandrujúceho toku. Približne 4 metre hrubá vrstva naplavenín pochádza najmä 
z obdobia od 11. do 17. storočia. Z toho sa usudzuje, že príčinou zvýšenia dynamiky toku od 
konca prvého tisícročia bola najskôr kombinácia klimatických vplyvov a činnosti človeka v ce-
lom povodí Moravy. Ešte v stredoveku rieka Morava pretekala aspoň dvomi riečnymi ramenami.

Ďalší prirodzený vývoj fixoval človek postupnými technickými úpravami koryta rieky a nivy.

Línie ochranných hrádzí po celej dĺžke záplavového územia postupne budované od konca 19. 
storočia podstatne redukovali pôvodné záplavové územie. Z celkovej pôvodnej zaplavovanej 
plochy predstavuje zmenšenie viac ako 50 % oproti stavu pred vybudovaním ochranných hrádzí.

Rieka Morava je typom silno meandrujúcej rieky, táto vlastnosť jej bola významne obmedzená 
výstavbou ochrannej hrádze a úpravami brehových línií.

Strata prepojenia medzi hlavným tokom a oddelenými meandrami znamenala významnú zmenu 
vodného režimu. Do odrezaných meandrov sa najčastejšie dostáva iba prefiltrovaná podzemná 
voda. Riečna voda s meandrami komunikuje obmedzene a to iba pri záplavách. Následkom 
limitovaného hydrologického režimu dominujú sedimentačné procesy a absentujú erózne javy. 
Zvyšuje sa prísun sedimentov bez následného odplavovania, čo spôsobuje intenzívne zanáša-
nie ramien, a tým ich postupnú degradáciu. V meandroch sa vplyvom hydrologických zmien 
zmenila druhová skladba. Pôvodnú faunu a flóru viazanú na tečúcu vodu nahradili druhy viažu-
ce sa na stojatú vodu.

Za súčasných podmienok sa veľké vody koncentrujú do veľmi úzkeho medzi hrádzového 
priestoru. Redukciou plochy záplavového územia sa znížila jej retenčná schopnosť a urýchlil 
sa odtok väčších prietokov. Zanášanie inundácie má a najmä bude mať ešte v budúcnosti ne-
priaznivý dopad aj na ochranu druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Ide napríklad aj o vhodný 
substrát na neres pre reprodukciu rýb. Z dôvodu uchovania aspoň súčasnej prírodnej hodnoty 
je preto do budúcnosti potrebné nájsť alternatívny prístup k riešeniu protipovodňovej ochrany, 
ktorý by nepriaznivý vplyv týchto procesov aspoň zmiernil.

Stromy nad torzom meandra na jar / Foto: R. Jureček
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Úpravné práce na rieke 
v úseku Kútskeho lesa sa 
začali ako posledné na slo-
venskom úseku rieky Mora-
vy. V rokoch 1975 – 1982 bol 
úsek ústia Dyje - cestný most 
Lanžhot razantne a necitlivo 
zahĺbený do nového koryta. 
Kým pre rakúsko – uhorský 
úsek rieky bol podľa kon-
cepcie z 90. rokov19. stor. 
zregulovaný v starom koryte 
a pomiestnym skrátením pô-
vodného koryta rieky Moravy 
priepichmi meandrov. 

RASTLINSTVO
V Kútskom lese sú zastúpené hlavne typy rastlinných spoločenstiev, ktoré sú charakteristické 
pre celé záplavové územie rieky Morava. Ich výskyt je viazaný na rôzne stanovištia, ktoré sa na-
chádzajú aj v navrhovanom chránenom území. Vyskytujú sa tu viaceré druhy národného význa-
mu, napr. leknica žltá (Nuphar lutea), lekno biele (Nymphaea alba), graciola lekárska (Gratiola 
officinalis), skorocel najvyšší (Plantago altissima) a druhy červeného zoznamu šípovka vodná 
(Sagittaria sagittifolia), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus).

LUŽNÉ LESY
Lužné lesy sú druhovo najbohatším lesným ekosystémom Európy. Sú najdynamickejšími lesný-
mi spoločenstvami s najvyššou produkciou biomasy. Je to dané hlavne pôdnymi a klimatickými 
pomermi a špecifickým vodným režimom. Zo všetkých lesov mierneho pásma sa štruktúrou 
porastov najviac približujú k tropickým dažďovým pralesom. Lužné lesy vytvárajú životné pros-
tredie mnohým vzácnym druhom prispôsobeným na špecifické životné podmienky dynamickej 
činnosti rieky – záplavy striedajúce sa s obdobiami sucha. 

Lužné lesy patria k najohrozenejším lesom v Európe. Pred osídlením človeka pokrývali značnú 
časť nížin Európy. Nivy riek sú od počiatku ľudskej kolonizácie predmetom zvýšeného antro-
pogénneho tlaku. Za toto obdobie došlo k likvidácií prevažnej výmery lužných lesov v strednej 
Európe a v súčasnosti tvoria v krajinách Európy lužné lesy posledné rezíduá. Na území Sloven-
skej republiky tvoria 0,5 % lesnatosti, pritom pôvodne pokrývali podstatnú časť Podunajskej a 
Východoslovenskej nížiny. Okrem toho tvorili aj širšie pásy na brehoch tokov ostatných nížin. V 
prevažnej miere boli zmenené na poľnohospodárske využitie. Veľké plochy lužných lesov boli v 
posledných desaťročiach vyťažené kvôli výstavbe vodných diel. Dokonca bola snaha zmeniť aj 
posledné torzá na lignoplantáže. Dnes sa zachovali lužné lesy ako posledné rezíduá na nivách 
riek Dunaj, Latorica a Morava. 

FUNKCIA LUŽNÉHO LESA
Les je nezastúpiteľným ekosystémom v krajine, plniacim množstvo funkcií, nielen produkciu 
dreva. Význam lesa sa znásobuje v tých oblastiach, kde sa zachovali jeho posledné zvyšky. V 

Meander v Kútskom lese v lete / Foto: R. Jureček
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pomeroch Slovenskej republiky sa to najvýraznejšie prejavuje na nížinách, kde pôsobia ako 
stabilizátor klímy, čo má v prevažne poľnohospodárskej oblasti značný význam.

Vysoko hodnotné je aj striedanie lesných ekosystémov s vodnými ekosystémami (pretkanie 
porastov vodnými tokmi, depresiami, mokraďami) a ich vzájomné úzke prepojenie. Ekologický 
význam lužných lesov pozdĺž rieky Moravy je i v tom, že tvorí hrádzu proti postupu panónskej 
stepi. Túto funkciu by bolo potrebné posilniť zalesňovaním ďalších plôch. 

Lužné lesy a mokrade dolnej Moravy pôsobia v dobe záplav ako určitý filter znižujúci obsah živín 
vo vode, najmä tým, že z vody odoberajú a akumulujú dusík a fosfor. 

Lužné lesy sú unikátom so špecifickými, nezastupiteľnými stanovištnými prvkami – starými stro-
mami, na ktoré sa viažu špecializované druhy najmä hmyzu. Mŕtve drevo v lužnom lese je ako 
nositeľ biologickej pestrosti umiestnené na 2. mieste po pôde.

BIOTOPY LUŽNÝCH LESOV
Hlavným faktorom určujúcim druhové 
zloženie je výška hladiny podzemnej 
vody a dynamika záplav.

Môžete sa tu stretnúť od mokradných 
až po suchomilné druhy na najvyšších 
naplaveninách. Prítomnosť vody vytvá-
ra veľmi rôznorodé biotopy, ktoré pod-
mieňujú vysokú druhovú rozmanitosť. 
Nachádza sa tu viac ako 40 pôvodných 
druhov drevín, pričom pomer stromov 
a krov je vyrovnaný.

Zaplavený lužný les / Foto: R. Jureček

Kútsky les / Foto: R. Jureček
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Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (biotop európskeho významu 91E0)

Vŕbovo-topoľové lesy sa vyskytujú už iba vo fragmentoch v zaplavovanej časti územia, ktoré 
je častejšie ovplyvňované kolísajúcou hladinou vody v rieke. V horných etážach sú zastúpené 
takmer všetky druhy mäkkých lužných drevín: vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), 
topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus x canescens), topoľ 
osikový (Populus tremula), jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Časť pôvodných porastov bola zme-
nená na monokultúry šľachtených topoľov. Najmä topole sú oproti vŕbam citlivejšie na jemné 
disperzné zloženie pôdy, dlhotrvajúce záplavy a sú náročnejšie na zásoby živín, priaznivé fyzi-
kálne vlastnosti a primeranú vlhkosť pôdy počas celého vegetačného obdobia. Na fytocenolo-
gické zloženie a štruktúru vŕbovo-topoľových spoločenstiev má rozhodujúci vplyv kolísanie hla-
diny vody v koryte rieky. Topoľ čierny (Populus nigra) rastie v miestach, kde je až 50 dní v roku 
zaplavený stojatou vodou a je odkázaný na neustálu tvorbu riečnych náplavov. Žiaľ, reguláciou 
rieky tento biotop skoro zanikol. Topoľ čierny dosahuje najväčšiu veľkosť z drevín lužného lesa.

Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (biotop európskeho významu 91F0)

Na rozdiel od mäkkých luhov sú viazané na vyššie a suchšie polohy v riečnej nive, kde zried-
kavejšie a časovo kratšie zasahujú záplavy. Na ich vývoj a štruktúru vplýva veľa ekologických 
faktorov, z ktorých rozhodujúci vplyv má vodný režim a zloženie pôdotvorného materiálu. 

Faktor povrchových záplav má veľký 
vplyv na kvalitatívne zloženie stromo-
vého poschodia a na kvantitatívne 
zastúpenie jednotlivých druhov dre-
vín. Zo stromov sa uplatňujú najmä 
tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý 
(Fraxinus angustifolius), jaseň štíhly 
(F. excelsior), dub letný (Quercus ro-
bur), brest hrabolistý (Ulmus minor), 
javor poľný (Acer campestre), črem-
cha strapcovitá (Padus racemosa), 
medzi ktoré bývajú hojne primieša-
né dreviny mäkkých lužných lesov. 
V časti lesa, kde povrchové záplavy 
nezasahujú, sa vo väčšej miere uplat-
ňuje hrab (Carpinus betulus), lipa 

malolistá (Tilia cordata). Krovinnú etáž tvoria predovšetkým svíb krvavý (Swida sanguinea), br-
šlen európsky (Euonymus europaeus), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), rozličné druhy 
hlohu (Crataegus sp. div.) a druhy stromovej etáže podúrovňového vzrastu. Faktor presvetlenia 
má najväčší vplyv na zloženie a dynamiku bylinnej etáže. V jarnom aspekte dominujú blyskáč 
jarný (Ficaria verna), chochlačka dutá (Corydalis cava), zadušník brečtanovitý(Glechoma hede-
racea), z ďalších druhov sú zastúpené: ostrica lesná (Carex sylvatica), mrvica lesná (Brachypo-
dium sylvaticum), snežienka jarná (Galanthus nivalis), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), 
fialka lesná (Viola reichenbachiana), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis), bleduľa jarná 
(Leucojum vernum).

Lužné lesy reagujú na zmeny vodného režimu spôsobeného reguláciou rieky posunom k such-
ším lesným spoločenstvám a zmenou drevinovej skladby, ktorá zhoršuje nielen ekologické ale 
aj dlhodobé ekonomické ukazovatele. 

Interiér Kútskeho lesa / Foto: T. Olšovský
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Do zoznamu ohrozených druhov drevín sa vzhľadom na pozmenené prírodné podmienky pre 
výskyt prepracovali dreviny ako topoľ čierny, brest väz a brest hrabolistý. Problémom s narasta-
júcou gradáciou je výskyt nepôvodných druhov v lužných lesoch ako šľachtené topole, javoro-
vec jaseňolistý (Negundo aceroides) a pajaseň žľaznatý (Ailanthus altissima).

BEZSTAVOVCE
Na území Kútskeho lesa je významná aj fauna 
vzácnych bezstavovcov viazaných na zacho-
valé lesné, mokraďové a lúčne spoločenstvá. 
Pri druhoch viazaných na mŕtve drevo je ich 
vzácnosť podmienená výskytom starých duti-
nových stromov, zachovalým drevinovým zlo-
žením v lesoch a predovšetkým dostatočnou 
zásobou odumretého hrubého dreva v rôznom 
štádiu hniloby. S viacerými kriticky ohrozený-
mi a vzácnymi druhmi živiacimi sa drevom v 
lesoch sa stretávame čoraz vzácnejšie. Dôvo-
dom sú predovšetkým nevhodné lesohospo-
dárske zásahy, najmä odstraňovanie odumretých stromov, premena druhovo pestrých lužných 
lesov na monokultúry topoľa šľachteného, prípadne jaseňa a šírenie nepôvodných invázne sa 
správajúcich drevín.

Z európsky významných chrobákov sa v zachovalých lesoch s výskytom starých dubov let-
ných vyskytuje fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a taktiež i roháč obyčajný (Lucanus cervus). Na 
odumreté hrubé stromy rôznych druhov drevín je viazaný európsky chránený plocháč červený 
(Cucujus cinnaberinus), ktorého larvy sa vyvíjajú v podkôrnom substráte. Osobitné postavenie 
majú všetky druhy chrobákov, ktoré sú viazané na staré bresty. Úbytok brestov predovšetkým v 
lužných lesoch sa pričinil, že sú mnohé chrobáky viazané iba na brest (monofágy) celosloven-
sky ohrozené vyhynutím! Ide o desiatky druhov, krasone (Poecilonota mirifica, Anthaxia deau-
rata, Anthaxia hackeri), fúzače (Saperda punctata, Exocentrus punctipennis), ale i podkôrniky 
(Pteleobius vittatus, Pteleobius kraatzii, Scolytus sp.), Auloniumtris ulcum ap.

Z ostatných radov bezstavovcov sa v Kút-
skom lese v starých bútľavých stromoch vy-
skytuje vzácny mravec lužný (Liometopum 
microcephalum) a veľmi ohrozený mrav-
colev stromový (Dendroleon pantherinus). 
Populácia mravca lužného zasahujúca do 
Kútskeho lesa patrí pravdepodobne k naj-
severnejšej populácii tohto druhu v Euró-
pe. Mravec si zakladá kolónie v starých 
porastoch v solitérnych stromoch a práve 
úbytok pôvodných lužných lesov a pre-
dovšetkým starých stromov ho ohrozuje. 
Patrí k najvzácnejším mravcom Európy, na 
ktorého je viazaných niekoľko ďalších ešte 
vzácnejších živočíchov ako pavúk (Micaria 
sociabilis) či kutilky z rodu Tracheliodes.

Krasoň (Poecilonota mirifi ca)– patrí medzi kriticky ohrozené 
druhy chrobákov, jeho larvy sa vyvíjajú v oslnených kmeňoch 
a konároch bresta / Foto: T. Olšovský

Mravec (lužný) – Liometopum microcephalum patrí 
k nezameniteľným druhom kvôli čiernemu zadočku s bielo
striebristým znakom / Foto: D. Valachovič
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MÄKKÝŠE
Kotúľka štíhla (Anisus vorti-
culus) je druh významného 
vodného ulitníka, ktorý si vy-
žaduje sústavné mapovanie 
výskytu. Priemer ulity je 5 až 
6 mm. Preferuje presvetlené 
plytšie stojaté alebo veľmi 
pomaly tečúce vody. Nezná-
ša vody s vysokým obsahom 
plavenín, takisto sa vyhýba 
miestam s eutrofizovanými 
vodami. V súčasnej dobe 
hrozí kotúľke štíhlej nebez-
pečenstvo z úbytku vhod-
ných stanovíšť v súvislosti s 
regulačnými opatreniami veľkých vodných tokov a postupným zazemňovaním zvyškových vôd 
v nivách riek.

VÁŽKY
Vodné biotopy v Kútskom 
lese možno hodnotiť tiež 
ako veľmi cenné územia 
z hľadiska ochrany vážok na 
Slovensku. Nachádza sa tu 
23 druhov vážok, čo pred-
stavuje 32 % z fauny vážok 
Slovenska, z toho je 9 ochra-
nársky významných. 

Najvýznamnejšie druhy sú 
šidlo lúčne (Brachytron pra-
tense), klinovka žltonohá 
(Gomphus flavipes), klinov-
ka hadia (Ophio gomphus 
cecilia), vážka pásavá (Sym-
petrum pedemontanum) a 
vážka Libellula fulva. Z nich 
klinovka žltonohá a klinovka hadia sú druhy európskeho významu a v larválnom štádiu osídľujú 
rieku, pričom prvá z nich uprednostňuje pieskovo-bahnité dno a druhá dno pieskové.

RYBY
V hlavnom toku Moravy v oblasti Kútskeho lesa bolo zistených 38 druhov rýb vrátane chráne-
ných druhov ako ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), hrúz 

Kotúľka štíhla (Anisus vorticulus) na Slovensku vždy patrila k vzácnym druhom, 
náleziská spadajú do väčších nížin  / Foto: D. Valachovič

Šidlo lúčne (Brachytron pratense) sa viaže na dobre vyvinutú a štruktúrovanú 
litorálnu vegetáciu, vyžaduje husté porasty ostríc, pálky, trstiny, sitín a podobných 
druhov, medzi ktorými sa ukrývajú jeho larvy / Foto: D. Valachovič
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bieloplutvý (Gobio albipinnatus), hrebenačka balonová (Gymnocephalus baloni), šabľa krivo-
čiara (Pelecus cultratus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus), kolok malý (Zingel streber).

Rybie spoločenstvo v území samotného Kútskeho lesa aktuálne tvorí 9 druhov rýb typických 
pre tento charakter biotopu. Z druhov európskeho významu sme v roku 2014 overili výskyt lopat-
ky dúhovej (Rhodeus sericeus). Naviac sme doplnili nález číka európskeho (Misgurnus fossilis), 
ktorý je typickým obyvateľom lokalít s podobných charakterom. Z druhov národného významu 
sme potvrdili karasa zlatistého (Carassius carassius), ktorý má na väčšine územia Slovenska 
výrazne klesajúcu tendenciu. Z ďalších druhov, ktoré takmer vymizli z územia Slovenska, sme 
potvrdili výskyt ovsienky striebristej (Leucaspius delineatus).

OBOJŽIVELNÍKY 
Ďalšou skupinou živočíchov 
vyskytujúcich sa v Kútskom 
lese, kvôli ktorej bola lokali-
ta nominovaná do siete eu-
rópskych chránených území 
sú obojživelníky v celkovom 
počte 11 druhov.

Pôvodne zrejme lokálne veľ-
mi početný mlok obyčajný 
(Triturus vulgaris) takmer 
úplne zmizol z nivy v dôsled-
ku jej vysušenia hydrotech-
nickými úpravami. Dolno-
moravský úval tvorí hranicu 
medzi areálom rozšírenia 
mloka obyčajného a mloka 
dunajského (Triturus dobro-
gicus).

Kunka červenobruchá 
(Bombina bombina) v sú-
časnosti patrí medzi zried-
kavé druhy. Je odkázaná na 
výskyt plytkých prehriatych 
vôd. Nakoľko sú tieto aj 
v prirodzenom hydrologicky 
nenarušenom prostredí veľ-
mi nestále, kunka má stra-
tégiu prežitia v rozmiestnení 
znášky vajíčok do čo najväč-
šieho počtu kaluží, aby zvýši-
la istotu prežitia aspoň časti 
potomkov.

V zaplavených tôňach a ich okolí žije viacero druhov žiab. Medzi tzv. terestrické skokany pre-
zimujúce mimo vody patrí skokan štíhly (Rana dalmatina), výrazne teplomilný druh. Do hĺbky 

Sporadický nález mloka (Triturus) je v súčasnosti považovaný za sviatok
Foto: D. Valachovič

Hrabavka zemná (Pelobates fuscus), v lužných lesoch našla útočisko po tom, čo 
ju chemizácia a strata reprodukčných lokalít vytlačili z kultúrnej krajiny, kde bola 
pomerne početná / Foto: D. Valachovič
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lužného lesa ho z okrajovej časti vytláča nedostatok vodných plôch. Ďalším hnedým skokanom 
je skokan ostropyský (Rana arvalis). Veľký úbytok tohto druhu bol zapríčinený technickými úpra-
vami veľkých vodných tokov a konkurencia z otvorenej krajiny vytlačeného skokana štíhleho.

Skupinou obojživelníkov veľmi citlivou na zmeny prostredia sú vodné skokany. Typickým dru-
hom pre ekosystém lužného lesa je predovšetkým skokan krátkonohý (Rana lessonae). Vyho-
vujú mú zatienené tône uprostred lesa, kde v porovnaní s ostatnými druhmi skokanov dosahuje 
najväčšie počty.  Zo zimnej hibernácie sa preberá asi s dvojtýždňovým oneskorením oproti sko-
kanovi zelenému (Rana kl. esculenta), ktorý má výskyt v otvorenejšej krajine na okraji lesa ale-
bo zamokrených lúkach. Náš najmohutnejší obojživelník skokan rapotavý (Rana ridibunda) sa 
svojím spôsobom života viaže mimo les do otvorenej krajiny a je reprezentantom teplomilných 
druhov. V Európe je najrozšírenejším druhom skokana vôbec. Pôvodne sa v nive Moravy vysky-
toval veľmi sporadicky, v súčasnosti k jeho rozširovaniu pomáha aj človek likvidáciou lesných 
komplexov.

PLAZY 
Zoznam druhov pla-
zov vyskytujúcich sa 
v území Kútskeho 
lesa zatiaľ zahŕňa tri 
druhy. Pomerne bež-
ne možno zahliadnuť 
užovku obojkovú 
(Natrix natrix). Zried-
kavejší je slepúch 
lámavý (Anguis fra-
gilis), aj keď nie je 
typickým obyvateľom 
luhu, využíva okraje 
s vyššou polohou 
nezasahované vo-
dou. V inundácii sa 
vyskytuje jašterica 
krátkohlavá (Lacerta agilis), tak isto na presvetlených suchších stanovištiach. Výskytu obom 
posledným druhom plazov prispela technická regulácia rieky Moravy.

VTÁKY
Celkovo bolo v Kútskom lese zaznamenaných 106 druhov vtákov, ktoré majú priamu väzbu na 
les.

Regionálne má Kútsky les vysoký význam predovšetkým pre dravé druhy vtákov. Predstavuje 
hniezdisko, miesto odpočinku a zimovania pre početné populácie dravcov. V roku 2006 tu za-
hniezdil orliak morský (Haliaeetus albicilla). Orliaky v Kútskom lese v súčasnosti nehniezdia, 
napriek tomu je to dôležitý údaj, pretože išlo o prvé dokázané hniezdenie tohto druhu na Záhorí. 

Pre druhy haja červená (Milvus milvus) a haja tmavá (Milvus migrans) je Kútsky les dôležitým 
hniezdiskom. Aktuálne tu hniezdia dva páry z každého druhu hají. Vzhľadom na to, že oba druhy 

Užovka obojková (Natrix natrix) najčastejšie sa vyskytujúci plaz / Foto: D. Valachovič
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ustúpili z väčšiny oblastí ich výskytu, predstavuje 
Kútsky les zároveň ich najvýznamnejšie hniez-
disko v rámci Slovenska. Pre druh haja červená 
bol v posledných rokoch v podmienkach Záhoria 
zaznamenaný mierny nárast počtu hniezdiacich 
párov. Ten pravdepodobne súvisí s využívaním 
niektorých oblastí v Pomoraví (vrátane Kútskeho 
lesa) ako nocoviska hají v zimnom období.

Z lesných druhov vtákov sú významné predo-
všetkým dutinové hniezdiče, t. j. druhy, ktoré sú 
viazané hniezdením na prirodzené dutiny, zväčša 
stromové. Ide hlavne o spevavce a ďatlovité vtáky, 
všetky ďalej uvedené druhy sú druhmi európske-
ho významu. 

Aktuálne sú známe 3 obsadené hniezda bocia-
nom čiernym (Ciconia nigra). O význame tohto 
lesa pre bociany svedčí aj fakt, že neobsadených 
hniezd je 5.

Z ďatľov sú to druhy ďateľ prostredný (Den-
drocopos medius), tesár čierny (Dryocopus 
martius) a žlna sivá (Picus canus). Všetky tri 
dosahujú početnosti v prepočte na 10 hektárov 
lesa, ktoré patria k najvyšším alebo sú celkovo 
najvyššie spomedzi všetkých lesných komplexov 
mapovaných v blízkosti rieky Morava. Zo spevav-
cov sú dôležitými hniezdičmi muchárik bielokrký 
(Ficedula albicollis) a muchár sivý (Muscicapa 
striata).

Z iných druhov vtákov možno spome-
núť kormorána veľkého (Phalacrocorax 
carbo). Je to síce vodný druh, viazaný 
na stojaté alebo tečúce vody, no v Kút-
skom lese sa nachádza jedno z mála 
jeho hromadných nocovísk na slovenskej 
strane rieky. Sú to obvykle vysoké stro-
my na okraji vodného toku alebo plochy. 

V Kútskom lese bol zaznamenaný prvý pokus
o zahniezdenie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) 
na Záhorí / Foto: R. Jureček

Kútsky les patrí k najdôležitejším hniezdiskam haji 
červenej (Milvus milvus) / Foto: R. Jureček

Významným druhom, ktorý v Kútskom lese hniezdi je bocian 
čierny (Ciconia nigra) / Foto: R. Jureček
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V oblasti severne od 
sútoku s riekou Myjava 
nocovali v priebehu zimy 
2014/2015 rádovo stovky 
kormoránov, ich počet-
nosť sa často menila. 

Rybárik riečny (Alcedo 
atthis) nie je primárne via-
zaný na les, avšak hniezdi 
často na okraji lesných 
porastov, v kolmých hlini-
tých stenách, zvyčajne v 
blízkosti vody.

CICAVCE 
Fauna cicavcov lužných lesov je neporovnateľne chudobnejšia ako fauna vtákov. Ale druhy 
osídľujúce lužný les majú zaujímavejšie ekologické súvislosti výskytu a populačnej dynamiky. 

Z predpokladaného počtu 12 druhov hlodavcov v Kútskom lese patrí medzi chránené druhy 
bobor vodný (Castor fiber), ktorý sa od roku 1988 postupne do územia vracia po viac ako 
storočnej absencii. Prvé stabilné osídlenie bolo zaznamenané v roku 2002. V súčasnosti sú 
bobrom osídlené všetky vhodné biotopy a jeho vplyv na spestrovanie prírodného prostredia je 
limitovaný nedostatkom vody v odrezaných meandroch. Optimálne podmienky mu poskytuje 
iba stabilná vodná hladina v koryte Moravy a Kútskeho kanála.

Na úsekoch riek Morava a Myjava obtekajúcich Kútsky les hniezdi až 8 párov 
rybárikov riečnych (Alcedo atthis) / Foto: R. Jureček

Areál výskytu ježa východného (Erinaceus concolor) má v oblasti 
Kútskeho lesa západnú hranicu rozšírenia
Foto: D. Valachovič

Areál výskytu ježa západného (Erinaceus 
europaenus) má v oblasti Kútskeho lesa východnú 
hranicu rozšírenia / Foto: D. Valachovič
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Zatiaľ získané údaje o výskyte netopierov v Kútskom lese 
dokladujú výskyt 12 druhov. Polovica zo všetkých pozoro-
vaných jedincov netopierov je tvorená raniakom hrdzavým 
(Nyctalus noctula). Druhým najpočetnejšie registrovaným 
druhom je večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus) 
a dominantnými druhmi sú ešte netopiere vodné (Myotis 
daubentonii) a večernica malá (Pipistrellus pipistrellus).

Z hľadiska potravných a úkrytových možností patrí skúma-
né územie k vhodným lokalitám, s dostatkom prirodzených 
úkrytov, loveckých teritórií a dostatočnou potravnou ponu-
kou pre lesné druhy netopierov, akými sú raniak stromový 
(Nyctalus leisleri), ucháč svetlý (Plecotus auritus), netopier 
Bechsteinov (Myotis bechsteinii), netopier nymfin (Myotis 
alcathoe).

KÚTSKY LES SA NAVRHUJE 
VYHLÁSIŤ V KATEGÓRII 
“CHRÁNENÝ AREÁL”.
Celková výmera v ha chráneného územia a ochranného 
pásma v členení podľa druhov pozemkov:

Lesný fond 345
Poľnohospodársky 
pôdny fond
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vodné plochy 30 Ostatné 2

Spolu 390

Cieľom ochrany je zachovanie, prípadne obnovenie priaz-
nivého stavu navrhovaného chráneného územia vrátane 
územia európskeho významu, ktoré je jeho súčasťou a zá-
roveň súčasťou aj súvislej európskej sústavy chránených 
území (tzv. NATURA 2000).

Bobria plastika v Kútskom lese
Foto: R. Jureček

Mapa distribúcie pobytových znakov bobra 
vodného / Autor: J. Hrbatý, D. Valachovič

Aj keď intenzívna exploatácia dreva
v Kútskom lese spôsobila pokles počtu veverice 
stromovej (Sciurus vulgaris) stále ju môžeme 
považovať za bežný druh
Foto: D. Valachovič
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