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Interiér ÚEV Ponická dúbrava

PONICKÁ DÚBRAVA
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Identifikačný kód: SKUEV0383 
Rozloha: 13, 28 ha
Nadmorská výška: 500-650 m n. m.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Poniky
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PRÍRODNÉ POMERY

ÚEV Ponická dúbrava sa nachádza 
za severovýchodným okrajom obce 
Ponická Huta, pri vstupnej časti do 
Veľkej doliny v Ponickej vrchovine, 
kde zaberá strmé zalesnené sva-
hy. Geomorfologicky patrí územie 
do podsústavy Karpát, provincie 
Západných Karpát, subprovincie 
Vnútorných Karpát, oblasti Sloven-
ského stredohoria, celku Zvolen-
ská kotlina a do podcelku Ponickej 
vrchoviny. Pozoruhodná je najmä 
východná časť územia, kde proce-
sy erózie, využívajúc vrstevnaté ulo-
ženie kremencov a ich narušenie 
trhlinami, rozčlenili skalné odkryvy 
na zoskupenia vežovitých útvarov, 
miestami až charakteru skalného 
mesta. Územie je tvorené spodno-
triasovými sedimentárnymi horni-
nami. Vo východnej časti územia 
sú to hlavne kremence svetlých 
farieb, rôzneho stupňa zrnitosti. 
Slabá premena spôsobila, že dnes 
majú charakter epimetamorfova-
ných kvarcitov. Smerom k západu 
sa charakter sedimentov čiastočne 
mení, masívne kvarcity prechádzajú 
do bridlíc, kremitých pieskovcov a 
piesčitých vápencov. Územie je na 
rozhraní hnedých mezobázických 
pôd a podzolov a podzolových pôd 
– podzoly železité až rankle na zvet-
ralinách kremencov a na terciér-
nych sedimentoch. Klimaticky patrí 
územie do mierne teplej oblasti, ob-
vodu mierne teplého, mierne vlhké-
ho, vrchovinového.

Zoskupenia vežovitých útvarov v ÚEV Ponická dúbrava

Interiér ÚEV Ponická dúbrava 

Severný okraj chráneného územia s podrastom brusnice čučoriedkovej
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Ide o lesné územie s teplomilným 
charakterom vegetácie. Bylinné po-
schodie kyslých dubových bučín 
tvoria napr. čermeľ lúčny (Melampy-
rum pratense), brusnica čučoriedko-
vá (Vaccinium myrtillus), metluška 
krivolaká (Avenella flexuosa).

V západnej polovici územia v po-
raste s dominanciou jedle bielej 
(Abies alba) prevládajú druhy ako 
napr. veľmi hojná ostružina srstnatá 
(Rubus hirsutus), starček hájny (Se-
necio nemorensis), nátržník priamy 
(Potentilla recta), kyslička obyčajná 
(Oxalis acetosella), papradka sa-
mičia (Athyrium filix-femina)) a iné. 
Väčšina z uvedených druhov rastie 
aj na skalných častiach územia s po-
rastmi s prevahou duba (Quercus 
sp.). V území evidujeme tri biotopy 
európskeho významu.

Fauna ÚEV Ponická dúbrava má  
charakter zachovaných a druhovo 
početných zoocenóz západokarpat-
ských zmiešaných lesov podhorské-
ho  až horského stupňa. Zo stavov-
cov dominuje avifauna s početným 

Sladič obyčajný (Polypodium vulgare)

Ponická dúbrava je jedno z najstarších chránených území na Slovensku

Interiér ÚEV Ponická dúbrava
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zastúpením dutinových hniezdičov 
napr. ďatle a sovy. Z lesných kúr je 
tu jariabok hôrny (Tetrastes bonasia),  
početné je zastúpenie spevavcov. 
Nad Veľkou dolinou a jej okolím je 
možné pozorovať aj orla krikľavého 
(Aquila pomarina), opakovane bolo 
zistené aj hniezdenie bociana čier-
neho (Ciconia nigra). V širšom oko-
lí sa vyskytuje a prechodí medveď 
hnedý (Ursus arctos), sporadicky aj 
vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid 
(Lynx lynx). Z obojživelníkov má svo-
je zastúpenie ropucha bradavičnatá 
(Bufo bufo). Z bezstavovcov boli za-
tiaľ preskúmané saproxylické druhy 
chrobákov, ktoré sú potravne viazané 
na staršie lesné porasty, najmä na 
v rôznom stupni odumierajúce dre-
vo, z európsky významných druhov 
plocháč červený (Cucujus cinnaberi-
nus) a Rhysodes sulcatus.

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)

Holub hrivnák (Columba palumbus)

Bocian čierny (Ciconia nigra)
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V minulosti sa v tejto časti Ponickej vr-
choviny vyskytovalo viac teplomilných 
druhov viazaných na dubiny, napríklad 
aj fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a roháč 
obyčajný (Lucanus cervus), z historic-
ky početnejších dubových porastov sa 
v okolí chráneného územia zachovala len 
enkláva v samotnej rezervácii. 

Porast dubov v ÚEV Ponická dúbrava

Roháčik jedľový (Ceruchus chrysomelinus)Fuzáč hrubý (Prionus coriarius)

Bystruška vráskavá (Carabus intricatus)
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OPIS PREDMETU
OCHRANY
Územie bolo pôvodne vyhlásené 
za účelom zachovania prirodze-
ných spoločenstiev kyslých dubo-
vých bučín na kremencoch v mor-
fologicky pestrých podmienkach, 
štúdium vitality jedle a ochranu 
dutinových hniezdičov a ostat-
ných chránených druhov fauny. 
Dôvodom ochrany vo väzbe na 
územie európskeho významu sú 
tri biotopy európskeho významu. 
Popri prírodných hodnotách úze-
mia z pohľadu vedeckého a en-
viromementálno-výchovného je 
nezanedbateľný aj  kultúrno-his-
torický význam Ponickej dúbravy, 
jedného z najstarších chránených 
území na Slovensku. Kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis) rastie na rozkladajúcich sa 

jedľových kmeňoch

V extrémnych podmienkach nedosahujú stromy veľkých rozmerov
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ 

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(*prioritné biotopy)

Kyslomilné bukové lesy 9110

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 91I0

Interiér ÚEV Ponická dúbrava
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Bezstavovce 

drevník ryhovaný 
(Rhysodes sulcatus)

plocháč červený 
(Cucujus cinnaberinus)

Cicavce – šelmy

medveď hnedý (Ursus arctos) 

rys ostrovid (Lynx lynx)

Drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus) je druh európskeho 
významu

Interiér ÚEV Ponická dúbrava



Autori textov: Správa CHKO-BR Poľana

Autori fotografi í: V. Hrúz, M. Jarný, P. Potocký, I. Rybár, I. Valach 

Vydala: © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v roku 2015 v rámci projektu 
„Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave 
NATURA 2000“, ktorý je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Operačného programu Životné prostredie

Náklad: 3000 kusov

ISBN: 978-80-89802-71-5

Foto na obálke: Interiér ÚEV Ponická dúbrava

KONTAKTNÉ ADRESY

Správa CHKO - BR Poľana
J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

tel.: 045/533 48 34
e-mail: chkopo@sopsr.sk


