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NEBROVÁ
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.

Nebrová, komplex lúk v závere Červenokamenskej doliny. Jozef Májsky

Identifikačný kód územia: SKUEV0368     
Nadmorská výška: 483 – 574 m n.m.                    
Rozloha: 27,7885 ha

Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
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PRÍRODNÉ POMERY

Územie európskeho významu (ÚEV) 
Nebrová sa nachádza v severovýchod-
nom cípe CHKO Biele Karpaty na 
svahoch masívu Kobylináč pri hranici 
s Českou republikou v údolí Tovarské-
ho potoka. Z geologického hľadiska 
horninový podklad územia tvorí flyš 
budovaný pieskovcami a ílovcami s 
dobrými podmienkami pre vznik stá-
lych zosuvov. Povrch územia je preto 
intenzívne zvlnený s mnohými depre-
siami, ktoré sú väčšiu časť roka zamokrené, často aj naplnené vodou. Územím preteká 
Tovarský potok, ktorý je z ľavej strany dotovaný Zápechovským potokom a miestami doň 
vtekajú aj ďalšie menšie vlásočnice. Niva na sútoku potokov je podmáčaná po celý rok. 

Pôvodne bolo územie porastené dubovobukovými lesmi, na mokrinách jelšovo jaseňový-
mi lesmi. Spektrum pôvodných drevín doplnili výsadby stanovištne nepôvodného smreka. 
Väčšina územia bola v minulých storočiach odlesnená a využívaná ako jednokosné lúky. 
Lúčna vegetácia je tvorená zmesou pôvodnej hájovej kveteny a stepných prvkov, ktoré sem 
prenikali z údolia Váhu, ako aj z moravskej strany údolím Olšavy. Tak vznikli druhovo bohaté 
orchideové lúky. Na mokrinách a prameniskách sa zachovali aj fragmenty spoločenstiev 
typických pre vápnité slatiny a penovce. Na plochách so suchým penovcom sa vyvinuli 
suchomilné trávne spoločenstvá, pri tokoch fragmenty jaseňových jelšín a spoločenstvá 
vysokých ostríc. Na lúkach Nebrovej sú vďaka pestrej mozaike biotopov početne zastúpené 
vstavačovité rastliny, ako vstavač obyčajný (Orchis morio), vstavač mužský (O. mascula), 
vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina) i vstavačovec májový (D. majalis), päťprstni-
ca obyčajná (Gymnadenia conopsea), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa), vemen-
ník zelenkastý (Platanthera chlorantha) a ďalšie. Bohatá je populácia mečíka škridlicovitého 
(Gladiolus imbricatus), rastie tu aj kosatec trávolistý (Iris graminea) a žltuška lesklá (Thalic-
trum lucidum). Na podmáčaných častiach územia vytvárajú začiatkom leta typický aspekt 
páperníky (Eriophorum), v suchších zosuvných partiách zas túžobník obyčajný (Filipendula 

vulgaris). Vyskytuje sa tu stabil-
ná populácia krvavca lekárske-
ho (Sanguisorba officinalis). Od 
konca leta až takmer do prvých 
mrazov dominuje tunajším lúkam 
jesienka obyčajná (Colchicum 
autumnale). Hlavne na okrajoch 
lesných porastov rastú početné 
huby, ktoré ešte neboli systema-
ticky skúmané.

Kosatec trávolistý (Iris graminea). Jozef Májsky

Na lesných okrajoch územia rastú viaceré druhy húb, napr.kozák hrabový 
(Leccinum pseudoscabrum). Jozef Májsky
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Z bezstavovcov tu žije množstvo vzácnych druhov. Na 
porastoch krvavca sa vyvíjajú ohrozené modráčiky – 
modráčik krvavcový (Maculinea teleius) a modráčik 
bahniskový (M. nausithous), na šťaveľoch zas nájde-
me húsenice vzácneho ohniváčika veľkého (Lycaena 
dispar). Medzi zraniteľné druhy patrí aj ohniváčik mod-
rolesklý (Lycaena alciphron). Na plodoch pakostov 
žijú húsenice ohrozeného modráčika tmavohnedého 
(Polyommatus chiron), ktoré okrem živnej rastliny po-
trebujú pre úspešný vývin starostlivosť mravcov a ne-
skoré kosenie pakostových porastov. Aj vývin lariev 
modráčikov M. teleius a M. nausithous nie je možný 
bez mravcov z rodu Myrmica, hlavne M. scabrino-
dis. Túžobník obyčajný predstavuje živnú rastlinu pre 
zriedkavé perlovce – perlovca dvojradového (Brenthis 
hecate) a perlovca krvavcového (B. ino). Za významný 
považujeme aj nález spriadača kostihojového (Euplagia quadripunctaria). V okolitých lesoch 
nachádzajú dobrú potravnú bázu aj húsenice jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemo-
syne). Doteraz tu bolo zistených 179 druhov pavúkov. Vyskytuje sa tu aj modlivka zelená 
(Mantis religiosa), ktorá až sem prenikla z údolia Váhu. Jej bežnou korisťou sú koníky, počet-
né sú napríklad druhy z rodu Chorthippus. Z vážok sú na menšie mláky viazané nenáročné 
druhy, napríklad vážka ploská (Libellula depressa) a šidielko červené (Pyrrhosoma nymphu-
la). Pri Tovarskom potoku i drobných vlásočniciach loví korisť bystruška potočná (Carabus 
variolosus), v ostricových porastoch žije ďalší vzácny bystruškovitý druh, Bradycellus csikii. 
Za zmienku stojí aj výskyt ďalších troch druhov chrobákov – Nebria brevicollis, drobčíka 
Staphylinus macrocephalus a trstiníka vodného (Donacia aquatica). Z početne zastúpe-
ných dvojkrídlovcov (163 druhov) je zaujímavým druhom napríklad mucha Xylophagus ater, 
vyvíjajúca sa v rozloženom dreve či bzučivka ropušia (Lucilia bufonivora), ktorej larvy para-
zitujú na ropuchách, k vzácnym druhom patrí aj pestrica Sphaerophoria shirchan. V čistej 

vode Tovarského potoka žije aj rak 
riečny (Astacus astacus). 

Pestrá je aj fauna stavovcov. V To-
varskom potoku žije z rýb hlaváč 
pásoplutvý (Cottus poecilopus) 
a pstruh potočný (Salmo trutta m. 
fario). Veľmi bohatá je v území fauna 
obojživelníkov. Z chvostnatých dru-
hov okrem bežnej salamandry škvr-
nitej (Salamandra salamandra) tu 
žije aj mlok horský (Trituris alpestris) 
a mlok bodkovaný (T. vulgaris), zo 
žiab je najbežnejšia kunka žltobru-Rak riečny (Astacus astacus). Jozef Májsky

Perlovec krvavcový (Brenthis ino). 
Jozef Májsky
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chá (Bombina variegata) a skokan hnedý 
(Rana temporaria). K vzácnejším druhom 
tu patrí skokan štíhly (R. dalmatina), ropu-
cha bradavičnatá (Bufo bufo) a rosnička 
zelená (Hyla arborea). Dobré podmienky 
nachádzajú na lúkach a v krovinách aj 
viaceré druhy plazov, ako je slepúch láma-
vý (Anguis fragilis), jašterica krátkohlavá 
(Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix 
natrix), užovka stromová (Zamenis longis-
simus). Vtáky v území reprezentujú druhy 
lesné i druhy viazané na otvorenú krajinu 
a kroviny. K vzácnym hniezdičom v okolitých lesoch patrí napríklad bocian čierny (Ciconia 
nigra), sluka lesná (Scolopax rusticola), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďubník 
trojprstý (Picoides tridactylus) a včelár lesný (Pernis apivorus). Zistený tu bol aj muchárik 
bielokrký (Ficedula albicollis) či lelek lesný (Caprimulgus aeuropaeus). Na mokrých lú-
kach hniezdi chrapkáč poľný (Crex crex), v brehových nátržiach potoka zas rybárik riečny 
(Alcedo atthis) a vodnár potočný (Cinclus cinclus). Z množstva ďalších spevavcov mož-
no spomenúť niektoré zriedkavejšie druhy, ako sýkorku chochlatú (Parus cristatus), oba 
druhy králičkov (Regulus spp.), svrčiaka zelenkavého (Locustella naevia) či strakoša čer-
venochrbtého (Lanius collurio). Spomedzi cicavcov sú tu najpočetnejšie drobné zemné 
cicavce. V mokrinách žije myška drobná (Micromys minutus), z plchov bol zistený pĺšik 
lieskový (Muscardinus avellanarius) i plch sivý (Glis glis). Hlboko do doliny preniká aj zajac 
poľný (Lepus europaeus). Z hmyzožravcov tu boli zaznamenané dva druhy piskorov – pis-
kor obyčajný (Sorex araneus) i piskor malý (S. minutus), ako aj oba druhy dulovníc – dulov-
nica menšia (Neomys anomalus) a dulovnica väčšia (N. fodiens). Takmer nepreskúmaná 
je fauna netopierov. Zo šeliem, okrem líšky a bežných drobných lasicovitých druhov tu žije 
aj jazvec lesný (Meles meles) a vydra riečna (Lutra lutra). V posledných rokoch sa v oko-
litých lesoch udomácnil medveď hnedý (Ursus arctos). Z raticovej zveri žijú v celej doline 
početné populácie diviačej zveri (Sus scrofa), jelenej zveri (Cervus elaphus) i srnčej zveri 
(Capreolus capreolus), objavuje sa tu aj introdukovaný muflón lesný (Ovis musimon). 

Mlok horský (Triturus alpestris). Jozef Májsky Sviňa divá (Sus scrofa). Jozef Májsky

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Jozef Májsky
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Vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina). 
Jozef Májsky

Pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa). 
Jozef Májsky

Mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus). 
Jozef Májsky
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Slepúch lámavý (Anguis fragilis). Jozef Májsky

Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus). Jozef MájskyFuzáč škvrnitý (Strangalia maculata). Jozef Májsky
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NEGATÍVNE VPLYVY

Územie je výsledkom hospodárenia človeka v minulosti, keď lesy boli odstránené a na 
ich mieste vznikli lúky a polia. Postupne boli lúky obhospodarované ako pasienky, len ob-
čas vykášané. Ustupovaním kosenia a pastvy došlo k šíreniu expanzívnych bylín ako je 
smlz kroviskový (Calamagrostis epigeios) a rozrastaniu náletových drevín. V osemdesia-
tych rokoch 20. storočia územie prestávalo byť pre poľnohospodárov atraktívne a hrozilo 
mu zalesnenie smrekom. Starostlivosť o nelesné biotopy prevzala Štátna ochrana prírody 
a dobrovoľníci, ktorí každoročne prichádzajú na letné tábory a pracovné víkendy. Napriek 
starostlivosti a dobre „nastavenému“ termínu kosenia, ktoré je realizované až po odkvitnutí 
väčšiny vzácnych a ohrozených druhov rastlín predstavuje pre lúčne spoločenstvá neustá-
le nebezpečenstvo nálet drevín z okolitého lesa, resp. rozrastanie sa drevín typických pre 
otvorené stanovištia. Pri realizácii ochranárskeho manažmentu môže dôjsť k nepriaznivé-
mu vplyvu na vzácnu faunu, pokiaľ je územie pokosené plošne v nesprávnom termíne, 
v dôsledku čoho napríklad niektoré druhy motýľov prídu o živné rastliny. 

V mokradiach predstavuje hlavné nebezpečenstvo vŕba popolavá (Salix cinerea), v pravej 
časti údolia v nive Tovarského potoka miestami aj trsť obyčajná (Phragmites australis). 
Oba druhy škodia nielen rastlinným spoločenstvám, ale urýchľujú aj zazemňovanie malých 
vodných plôch – liahnisk obojživelníkov. Z poľovnej zveri hlavne diviaky miestami svojím 
rytím výrazne poškodzujú trávny drn, resp. ničia aj hľuzy vstavačovitých rastlín. 

Bochníkovité kolónie vŕby popolavej môžu pri rozrastaní ohroziť vzácny močiarny biotop s páperníkom. Jozef Májsky



9

STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Pre vyvážený vývoj všetkých funkčných plôch je potrebné zabezpečovať nie uniformnú, ale 
rôznorodú špecifickú starostlivosť o parciálne časti chráneného územia. Nelesné biotopy, 
ktoré zaberajú väčšinu územia, vyžadujú každoročné zásahy (kosenie, odstraňovanie bio-
masy, výrub náletu) a dôsledný monitoring populácií chránených a ohrozených druhov, 
na základe ktorého je možné modifikovať údržbu. S ohľadom na vývojové cykly vzácnych 
rastlín a bezstavovcov nie je vhodné kosenie realizovať v jednom termíne na celej ploche, 
treba postupovať mozaikovito. Expanzívne druhy, napr. smlz kroviskový, je nutné vysiliť in-
tenzívnou kosbou. Pre územie by bolo prínosom čiastočné navrátenie pastvy a na malých 
plochách možno aj dočasná premena pasienku na ornú pôdu s následným ponechaním 
na úhor. S kosením lúk i mokradí úzko súvisí likvidácia náletových drevín, ktorá je jednou 
z hlavných priorít manažmentu územia. V roku 2011 vtedajší užívateľ územia Lesy SR re-
alizoval masívny zásah na odstránenie smreka a ďalších náletových drevín. Pri ukladaní 
biomasy z kosenia a výrubov na okraji územia treba dbať na to, aby nedošlo na niektorých 
miestach k nadmernému nahromadeniu živín (nitrifikácia). Časť nivy Tovarského potoka, 
kde došlo k silnému zaíleniu v dôsledku erózie v širšom okolí a expanzii nitrofilných druhov 
bude ponechaná sukcesii. Vzniká tu porast jaseňovej jelšiny s výrazným zastúpením jelše 
sivej, čo je v Bielych Karpatoch zriedkavé spoločenstvo. Zazemňovaním postupne zanika-
júce liahniská obojživelníkov je nutné pravidelne obnovovať, resp. nahradiť novo vybudo-
vanými. V území je neprijateľné prikrmovať zver, budovať kŕmne zariadenia a poľovnícke 
posedy.

Malé vodné plochy v nive potoka, slúžiace ako liahniská 
obojživelníkov, treba obnovovať. Jozef Májsky

Odstraňovanie pokosenej biomasy. Jozef Májsky
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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 6510

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430

Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty na vápnitom 
substráte

6210

Lesné biotopy

Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy *91E0

Jarný aspekt so záružlím močiarnym v jelšine na nive 
potoka. Jozef Májsky

Lúčny biotop s bohatým výskytom päťprstnice obyčajnej 
(Gymnadenia conopsea). Jozef Májsky
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Modráčik krvavcový (Maculinea teleius). Marián Filípek Ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Jozef Májsky

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ
Skupina
Slovenský názov

Vedecký názov
(* prioritný druh)

Motýle

modráčik bahniskový Maculinea nausithos

modráčik krvavcový Maculinea teleius

ohniváčik veľký Lycaena dispar

priadkovec trnkový Eriogaster catax

spriadač kostihojový *Euplagia quadripunctaria

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata
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