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zima v rezervácii, P. Drengubiak brusnica čučoriedková Vaccinium myrtillus, P. Drengubiak

KYSUCKÉ BESKYDY, ČASŤ NPR VEĽKÁ RAČA
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 územia vyberá z predložených návrhov 
jednotlivých členských krajín.

Identifi kačný kód územia: SKUEV0288 
Nadmorská výška: 900 – 1210 m n. m. 
Rozloha NPR: 313 ha
Rozloha ochranného pásma NPR: 197 ha

Kraj: Žilina
Okres: Čadca 
Katastrálne územie: Oščadnica, Zborov 
nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica 
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PRÍRODNÉ POMERY
Podľa regionálneho geomorfologického začlenenia sa NPR Veľká Rača nachádza v Západ-
ných Karpatoch, v oblasti Stredné Beskydy, celku Kysucké Beskydy. Zaberá masív najvyššieho 
vrchu Kysuckých Beskýd – Veľká Rača 1 236 m n. m., jeho západné až severozápadné svahy 
nad Tichou dolinou a južné až juhovýchodné svahy nad Klubinskou dolinou od nadmorskej 
výšky cca 780 m, ochranné pásmo od 670 m. 

Geologicky patrí rezervácia k západnému úseku Magurského flyša, „k račanskej jednotke. Úze-
mie je tvorené mohutným súvrstvím viac alebo menej rytmicky sa striedajúcich pieskovcov, 
zlepencov a ílovcov. Geologická stavba ovplyvnila aj hydrologické pomery, z dôvodu rozdielnej 
priepustnosti hornín sa napriek bohatým zrážkam nevytvárajú väčšie akumulácie podzemných 
vôd, s čím súvisí aj slabá výdatnosť prameňov. Pôdny kryt tvoria hnedé lesné pôdy podzolované 
na zvetralinách flyšového pásma.

Rezervácia patrí do klimatogeografického typu horskej klímy chladnej až studenej, s priemer-
nou teplotou v januári -5 až -7 ºC, v júli 11,5 až 13,5 ºC. Celá oblasť je veľmi vlhká, s priemerným 
ročným úhrnom zrážok 900 – 1 400 mm. Širšie vegetačné obdobie s priemernými dennými tep-
lotami 5ºC a viac trvá 180 – 200 dní. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 160 – 190. 

Charakter rastlinstva rezervácie je daný flyšovým podložím a nadmorskými výškami od cca 
700 – 800 m v dolnej časti po 1 236 m na vrchole Veľkej Rače. Prevládajú biotopy s horskými 
druhmi rastlín, iba nižšie polohy ochranného pásma v Klubinskej doline majú podhorský cha-
rakter. V rezervácii s lesnými komplexami majú dominantné stanovište kvetnaté bukové lesy, 
nad Klubinskou dolinou spolu s kyslomilnými bučinami. Vo vyšších horských polohách je popri 
buku (Fagus sylvatica) prirodzené vyššie zastúpenie smreka (Picea abies), a horských druhov 
ako podbelica alpínska, na kyslých stanovištiach čučoriedky (Vaccinium myrtillus) a papraď 

jašterica živorodá Zootoca vivipara, P. Drengubiak brusnica obyčajná Vaccinium vitis-idaea, P. Drengubiak

Ada
Note
dat pred slovom -k racanskej...-uvodzovky prec
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rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant). V najvyšších polohách vplyvom vrcholového efektu sú 
fragmenty smrekových lesov čučoriedkových ako skupiny tzv. rodinných smrekov, s jarabinou 
vtáčou (Sorbus aucuparia), v podraste chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), smlz chĺpkatý (Cala-
magrostis villosa), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idea). Javorovo-bukové horské lesy, roz-
šírené pod hrebeňom Malej Rače, v prímesi aj v Tichej doline, sú charakteristické zastúpením 
výrazných vysokobylinných horských druhov ako mliečivec alpínsky, štiav alpínsky, mačucha 
cesnačkovitá (Adenostyles alliariae), objímavka obyčajná a i. V území v hrebeňových polohách 
majú horský až vysokohorský charakter, s nižším vzrastom drevín hlavnej stromovej etáže. 
Z nelesnej vegetácie sa zachovali zvyšky kvetnatých horských porastov psice tuhej (Nardus 
stricta), ako prioritný biotop európskeho významu, s ďalšími horskými druhmi: nátržník zlatý, 
sedmokvietok jednokvetý, lipnica širokolistá (Poa chaixii). Porasty v okolí vrcholu Veľkej Rače, 
okolo turistických chodníkov a pod hrebeňom Malej Rače rýchlo podliehajú sukcesii, podobne 
ako bývalé enklávy lúk s horskými druhmi medzi porastami a v ochrannom pásme na Valan-
gách. Ďalšou hodnotnou skupinou sú zvyšky horských podmáčaných lúk, zachované plošne 
na rozsiahlejších prameniskách v lesných porastoch a na ich okrajoch, s druhmi ako žerušnica 
horká, škarda močiarna, starček subalpínsky a chránenými vstavačovcami.

Európsky významný druh zvonček hrubokoreňový, s výskytom v širšej oblasti Malej Rače v po-
rastoch psice tuhej a v lesných prielukách sa v území nachádza v okrajovej oblasti areálu vý-
skytu na Slovensku.

Na území rezervácie bolo zistených 71 druhov vtákov, z ktorých je 36 (50,7 %) druhov stálych, 
35 (49,3 %) druhov migrujúcich a 65 (91,6 %) druhov je hniezdičov. Do Červeného zoznamu 
stavovcov je z nich zaradených celkovo 25 (35,2 %) druhov, z toho je 15 (21,1 %) druhov ohroze-
ných, 9 (12,7 %) druhov vyžadujúcich dalšiu pozornosť a 1 (1,4 %) druh vzácny.

vstavačovec laponský Dactylorhiza lapponica, Z. Václavová vstavač mužský Orchis mascula ssp. signifera, P. Drengubiak
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Výskum drobných zemných cicavcov potvrdil výskyt minimálne 20 druhov mikromamálií. Me-
dzi najvýznamnejšie patrí výskyt myšovky horskej, piskora vrchovského, dulovnice menšej (Ne-
omys anomalus), hraboša močiarneho (Microtus agrestis). Významný je výskyt veľkých šeliem, 
konkrétne medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida, ktoré tu majú západnú hranicu stá-
leho rozšírenia v rámci strednej Európy. Výskumom bezstavovcov sa potvrdili taktiež vysoké 
biologické a prírodné hodnoty územia. V rámci Kysúc tu prežívajú ojedinele zachovalé a vzácne 
živočíšne spoločenstvá viazané na prirodzené lesy 5. až 7. lesného vegetačného stupňa. Re-
zervácia plní funkciu refúgia pre prežívanie ohrozených a vzácnych druhov živočíchov a svojim 
významom prekračuje regionálny význam.

Významné floristické hodnoty: rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant), vstavačovec Fuchsov 
(Dactylorhiza fuchsii), vstavačovec májový (D. majalis), zvonček hrubokoreňový (Campanula 
serrata), plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), 
päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vstavač mužský (Orchis mascula ssp. signifera), 
soldanelka uhorská (Soldanella hungarica), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa), ostrica 
žltá (Carex flava agg), škarda veľkoúborová (Crepis conyzifolia), kruštík širokolistý (Epipactis 
helleborine), snežienka jarná (Galanthus nivalis), bradáčik vajcovitý (Listera ovata), vemenník 
dvojlistý (Platanthera bifolia), objímavka obyčajná (Streptopus amplexifolius), sedmokvietok 
európsky (Trientalis europaea), valeriana celistvolistá (Valeriana simplicifolia), kýchavica biela 
Lobelova (Veratrum album ssp. lobelianum), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), štiav alpínsky 
(Acetosa arifolia), podbelica alpínska (Homogyne alpina), starček subalpínsky (Senecio subal-
pinus), horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea), nátržník zlatý (Potentilla aurea).

nátržník zlatý Potentilla aurea, Z. Václavová vstavač mužský Orchis mascula ssp. signifera, P. Drengubiak

starček subalpínsky Senecio subalpinus, P. Drengubiak pavstavač hlavatý Traunsteinera globosa, Z. Václavová

Ada
Note
horny obrazok vpravo - zmenit text pod obrazkom:   sedmokvietok európsky Trientalis europaea (namiesto vstavac muzsky...) 
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Významné faunistické hodnoty: medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), rys 
ostrovid (Lynx lynx), historicky sa uvádza los mokraďový (Alces alces), piskor vrchovský (Sorex 
alpinus), myšovka horská (Sicista betulina),netopier fúzatý (Myotis mystacinus), raniak stromo-
vý (Nyctalus leislerii), večernica severská (Eptesicus nilsonii), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), 
výr skalný (Bubo bubo), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), 
ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), kuvičok vrab-
čí (Glaucidium passerinum), bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopus 
leucotos), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), tesár čierny (Dryocopus martius), sľuka les-
ná (Scolopax rusticola), jastrab lesný (Accipiter gentilis), do územia zalieta orol skalný (Aquila 
chrysaëtos), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), 
skokan hnedý (Rana temporaria), vretenica severná (Vipera berus), jašterica živorodá (Zootoca 
vivipara), pimprlík (Vertigo substriata), slizniak karpatský (Bielzia coerulans), bystruška zlatá 
karpatská (Carabus auronitens escheri), bystruška lesklá (Carabus obsoletus), bystruška (Ca-
rabus scabriusculus). 

orol skalný Aquila chrysaetos, J. Korňan vretenica severná Vipera berus, P. Drengubiak

jeleň lesný Cervus elaphus, Z. Václavová pôtik kapcavý Aegolius funereus, P. Drengubiak
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NEGATÍVNE VPLYVY 
 Veľkoplošná ťažba dreva v porastoch susediacich s rezerváciou 

 Znížená biodiverzita v susedných porastoch rezervácie v dôsledku lesnej hospodárskej 
činnosti spojená so snahou preferovať ekonomicky výhodnejšie dreviny 

 Krádeže dreva z rezervácie a jej ochranného pásma

 Pytliactvo zamerané najmä na veľké šelmy

 Ilegálna výstavba objektov v ochrannom pásme rezervácie

 Zber lesných plodov v ochrannom pásme rezervácie a v samotnej rezervácii

 Prejazdy jednotlivcov a organizovaných motorizovaných skupín územím ochranného 
pásma a rezervácie

 Aktivity spojené s masovými turistickými, cykloturistickými, lyžiarskymi a cirkevnými podu-
jatiami v území rezervácie a jej ochrannom pásme

 Pohyb osôb mimo znače-
ných chodníkov najmä v ob-
dobí hniezdenia a brloženia 
zveri

 Sukcesia pozemkov 
v ochrannom pásme rezervá-
cie s charakterom lúčno-pa-
sienkových biotopov

 Sukcesia vo vrcholových 
častiach rezervácie, s nega-
tívnym dopadom na populá-
cie vzácnych druhov rastlín 
a živočíchov (napr. tetrov 
hlucháň, zvonček hruboko-
reňový)

 Ničenie a poškodzova-
nie značenia rezervácie 
a ochranného pásma

 Erózia turistických chodníkov 

 Po návštevníkoch ponecha-
né odpadky v území 

 Zavlečenie ruderálnych dru-
hov do lúčno-pasienkovej 
časti územia 

  

mlok horský Mesotriton alpestris, P. Drengubiak

Slizniak karpatský Bielzia coerulans, P. Drengubiak
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SVM50 © Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR, 2000, č.040/010205-AG
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Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2015



10

OCHRANA ÚZEMIA
Zákonná ochrana bola územiu poskytnutá v roku 1984 vyhlásením Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, pozostávajúcej z dvoch od seba oddelených častí: západnej javorníckej a východnej 
beskydskej. Národná prírodná rezervácia Veľká Rača ako súčasť územia európskeho významu 
Kysucké Beskydy, SKUEV 0288 sa nachádza vo východnej časti Kysuckých Beskýd. Vyhlásená 
bola 30.10.1976 Úpravou MK SSR c. 7446/1976 OP z 30.10.1976 s výmerou 313 ha a vyhláse-
ným ochranným pásmom o veľkosti 197 ha. V rezervácii platí 5., teda najprísnejší stupeň ochra-
ny a v ochrannom pásme 4. stupeň ochrany. Predmetom ochrany je ochrana lesných spolo-

čenstiev bukových 
jedlín, ako ukážky 
zvyškov prirodze-
ných lesov Kysúc 
na potreby les-
níckeho výskumu 
a na zachovanie 
krajinného rázu vý-
znamného vrcholu 
slovenských Bes-
kýd. Slúži zároveň 
ako refúgium vzác-
nych druhov fauny 
a nachádzajú sa 
tu cenné rastlinné 
spoločenstvá. 

Stratégiou ochra-
ny je diferencovaný manažment, realizovaný prostredníctvom programu starostlivosti a zonácie 
územia na zóny A a B. Týmito nástrojmi bude možné zabezpečiť vhodný režim a intenzitu využí-
vania najmä lesov, lúk a usmernenie iných prevažne ľudských aktivít so súčasným zachovaním 
počtu lokalít s významnými druhmi a biotopmi. 

Klubinský potok, P. Drengubiak život na mŕtvom dreve, P. Drengubiak

Javorovo-bukové horské lesy, P. Drengubiak sova dlhochvostá Strix uralensis, P. Drengubiak
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Zóna A

Do zóny A sú zaraďované územia s najvýznamnejšími prírodnými hodnotami, najmä prirodzené 
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. Táto zóna je 
plošne najväčšia a tvorí tzv. „jadrové územie“. 

Zóna B

Do zóny B sú zaraďované málo pozmene-
né ekosystémy, ktoré sú čiastočne naru-
šené ľudskou činnosťou a hospodárskym 
využívaním. Budú ju tvoriť lesné porasty 
prirodzeného charakteru, ale prevažne 
so zmenami v štruktúre a miestami aj 
v drevinovej skladbe. Sem sú zaraďova-
né aj najlepšie zachované trávne porasty 
a mokrade s výskytom vzácnych a ohro-
zených druhov rastlín, ktorých existencia 
je závislá od činnosti človeka. 

Zóna B je zóna aktívneho manažmentu, lesné porasty je potrebné obhospodarovať šetrnými 
spôsobmi, nelesné ekosystémy formami hospodárenia aké bolo v minulosti (kosenie, pasenie), 
ktoré zachovávajú ich druhovú rozmanitosť. Niektoré plochy po dosiahnutí priaznivého stavu 
bude možné v budúcnosti preradiť do zóny A. Cieľom týchto aktivít je zachovať rozmanitosť 
biotopov a posilniť stabilitu lesných a nelesných ekosystémov.

okáň bukový  Aglia tau, P. Drengubiak

snežienka jarná Galanthus nivalis, P. Drengubiak koník vrchovský Miramella alpina, P. Drengubiak
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Prírodné rezervácie sú po-
sledné miesta v prírode, 
kde môžu voľne žiť živo-
číchy bez toho, aby boli 
rušené človekom. Prosím 
rešpektujte zákazy vstupu 
do týchto území, kde pre-
biehajú prirodzené prírod-
né procesy. Niektoré živo-
číchy sú veľmi citlivé na 
vyrušovanie a ľudská prí-
tomnosť môže zapríčiniť 
opustenie hniezda, alebo 
brlohu v čase, keď sa sna-
žia založiť rodinu, prípad-
ne vychovávajú mláďatá. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je 
územná ochrana na Slovensku zabezpečovaná prostredníctvom stupňov ochrany. Najmenšie 
obmedzenia v prospech ochrany prírody predstavuje 1. stupeň (platí na celom území SR), naj-
prísnejší je 5. stupeň (o. i. zahŕňa zákaz vjazdu motorových vozidiel, pohybu mimo vyznačených 
turistických chodníkov, zberu plodov a rušenia pokoja v záujme prítomných živočíchov a samo-
zrejme vylučuje hospodársku činnosť). V prípade zónovania územia, jednotlivým zónam zodpo-
vedajú príslušné stupne ochrany (zóna A = 5. stupeň, zóna B = 4. stupeň, zóna C = 3. stupeň, 
zóna D = 2. stupeň. 1. stupeň nemá pridelenú zónu).

bocian čierny Ciconia nigra, P. Drengubiak ďubovník trojprstý Picoides tridactylus, P. Drengubiak

rys ostrovid Lynx lynx záber z fotopasce
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horec luskáčovitý Gentiana asclepiadea, P. Drengubiak pramenisko, P. Drengubiak

habitat tetrova hlucháňa, P. Drengubiak prirodzené zmladenie lesa, P. Drengubiak
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE
Medzi odporúčané spôsoby obhospodarovania územia patrí:

Lesné porasty

 dodržiavanie zásad lesného hospodárenia podľa zonácie:

 zóna A - bezzásahový režim, ekosystém ponechaný na samovývoj

 zóna B - uplatňovanie podrastových spôsobov ťažby, na časti územia prechod na výberkový 
hospodársky spôsob (do 50 rokov), zvyšovanie ekologickej stability porastov

Lúky a pasienky

 odstraňovanie náletových drevín

 pravidelné kosenie spojené s odstraňovaním pokosenej biomasy, pasenie, alebo kombiná-
cia oboch týchto spôsobov

medveď hnedý Ursus arctos, P. Drengubiak

vlk dravý Canis lupus, P. Drengubiak
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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
Kyslomilné bukové lesy      9110
Lipovo-javorové sutinové lesy      9180* 
Javorovo-bukové horské lesy      9140
Smrekové lesy čučoriedkové      9410

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy
Kvetnaté horské psicové porasty na silikátovom substráte  6230*
(fragmenty v hrebeňových polohách a ochrannom pásme)
Nížinné a podhorské kosné lúky   6510

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ
Skupina
Slovenský názov      Vedecký názov
       (*prioritné druhy)
Vyššie rastliny
zvonček hrubokoreňový     *Campanula serrata

Obojživelníky 
kunka žltobruchá        Bombina variegata

Cicavce 
medveď hnedý      *Ursus arctos
rys ostrovid        Lynx lynx
vlk dravý         Canis lupus
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