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Chránený areál Revúca patrí k maloplošným chráneným územiam Slovenska. Z dô-
vodu výskytu cenných biotopov vzácnych a ohrozených druhov územie od roku 2002 
nesie štatút chráneného areálu. Predstavuje dôležité biocentrum a biokoridor. Nachá-
dza sa v žilinskom kraji v okrese Ružomberok. 

Celková rozloha tohto územia je 39,2192 ha. Chránený areál Revúca predstavuje úsek 
riečky Revúca od ústia pravostranného prítoku Malý Hričov pod osadou Liptovské 
Revúce (Nižné) po most 
pri Jazierciach v blízkosti 
hospodárskeho dvora PD 
Ružomberok, časť Biely 
Potok v dĺžke asi 13 km 
s priľahlými brehovými 
porastmi. Územie je sú-
časťou Národného parku 
Veľká Fatra a svojou ma-
lou časťou patrí k ochran-
nému pásmu Národného 
parku Nízke Tatry. 

Oblasť Liptovských Revúc, archív správy NP VF

Rieka Revúca, archív správy NP VF
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PRÍRODNÉ POMERY

Lokalita predstavuje zachovalú podhorskú 
riečku s aluviálnymi močiarmi, slatinnými 
lúkami a brehovými porastmi. Riečka Re-
vúca preteká v úvalovej doline na rozhraní 

dvoch orografických celkov – Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Územie je situované na 
strednotriasových vápencoch a triasových dolomitoch, v južnej časti do nivy zasa-
huje kužeľ z granitov a v severnej časti Revúca preteká pod mocnými travertínovými 
pokryvmi. Severne od Liptovskej Osady sa niva v pásme málo odolných dolomitov 
rozširuje a je lemovaná riečnymi terasami. V koryte prevláda štrk a piesok kryštalini-
ka z granitov Smrekovice a Nízkych Tatier. 

Horný tok rieky pod prameňom, M. Apfelová

Brehové porasty so záružlím močiarnym (Caltha palustris),
archív správy NP VF

Močiarna vegetácia, archív správy NP VF
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V koryte sa objavujú travertíny, vápence 
rôznych fácií, rauwacky, ktoré v zmesi s 
pôvodnými naplaveninami tvoria aj po-
riečnu nivu. Nadmorská výška, v ktorej 
sa územie nachádza je 540 – 650 m.n.m. 
Z hľadiska klímy môžeme územie zaradiť 
do chladnej oblasti s horským klimatic-
kým režimom mierne teplým až chlad-
ným. Priemerný ročný úhrn zrážok kolíše 
od 800 mm do 1100 mm. Z pôdnych ty-
pov sa tu vyskytujú nivné pôdy karboná-
tové na karbonátových nivných sedimen-
toch, na zvetralinách pevných karbonáto-
vých hornín, redziny a hnedé pôdy.

Rôzne formácie dna rieky Revúca, archív správy NP VF

Rôzne formácie dna rieky Revúca, archív správy NP VF

Rôzne formácie dna rieky Revúca, archív správy NP VF
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FLÓRA

Územie tvorí zachovalý úsek podhorské-
ho toku v úvalovej doline s priľahlými 
prameniskami a aluviálnymi mokraďa-
mi, na ktorých sa vyvinula pozoruhodná 
mokraďová vegetácia zahrňujúca cen-
né biotopy národného a európskeho 
významu. Tok lemujú brehové porasty, 
ktoré tvoria prevažne horské jelšové 
lužné lesy a jaseňovo-jelšové lužné lesy. 

Hniezdovka hlístová (Neottia nidus-avis), M. Apfelová

Rídzik rapavý (Lactarius Scrobiculatus), I. Milan

Brehové porasty s jelšou sivou (Alnus incana), vŕbou krehkou (Salix fragilis) a deväťsilom lekárskym (Petasites hybridus), 
archív správy NP VF

Zo stromov je hojná jelša sivá (Alnus in-
cana), vŕba krehká (Salix fragilis), jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior) a čremcha 
obyčajná (Padus avium).
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Z botanického hľadiska patria k najzaujímavejším biotopom v území slatiny s vysokým 
obsahom báz, v ktorých sa vyskytujú početné vzácne, ohrozené a fytogeograficky 
významné druhy. Hodnotné nelesné biotopy v území reprezentujú napr. penovcové 
prameniská, fragmenty podmáčaných lúk horských a podhorských oblastí, vegetácie 
vysokých ostríc alebo vŕbových krovín. Z rastlinných druhov zaujmú napr. prvosienka 
pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), bezkolenec be-
lasý (Molinia caerulea), ale aj rôzne dru hy nízkych a vysokých ostríc, ako napr. ostrica 
davallova (Carex davalliana), ostrica žltá (Carex flava), ostrica metlinatá (Carex pani-
culata). Pozoruhodnou skupinou rastlín je čeľaď vstavačovité (Orchidaceae), z ktorej 
sú v území najviac rozšírené vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) a kruštík mo-
čiarny (Epipactis palustris). 

Bielokvet močiarny (Parnassia palustris), V. ChilováKortúza Matthioliho (Cortusa matthioli), V. Chilová

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), M. ApfelováPrvosienka pomúčená (Primula farinosa), V. Chilová
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V súvislosti s vegetáciou sa na lokalite vyskytujú druhy, ktoré vyhľadávajú vodné a vlh-
ké prostredie. V samotnej rieke Revúca bolo zistených až 83 druhov vodnej makro-
fauny. Okrem toho rieku obývajú aj ryby ako pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), 
ktorý má dominantné zastúpenie. Ďalej tu môžeme vidieť hlaváča pásoplutvého (Cot-
tus poecilopus), veľmi vzácne hlaváča obyčajného (C. gobio) a lipňa tymiánového 
(Thymallus thymallus), v závislosti od zarybňovania, lovu a migračných bariér na dol-
nom toku. Z obojživelníkov môžeme spomenúť kunku žltobruchú (Bombina variegata) 
a z plazov vretenicu obyčajnú (Vipera berus) či užovku obojkovú (Natrix natrix). Dôle-
žitou súčasťou územia sú vtáky, ktoré sú viazané na rieku a využívajú brehy a brehové 
porasty na hniezdenie. 

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), archív správy NP VF Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), M. Apfelová

Vretenica severná (Vipera berus), archív správy NP VF Fúzač alpský (Rosalia alpina), J. Žiak 
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Okrem bežných horských druhov spevavcov hniezdiacich v brehových porastoch 
alebo zaletujúcich k rieke za potravou tu hniezdia aj trasochvost horský (Motacilla 
cinerea), trasochvost biely (Motacilla alba), vodnár potočný (Cinclus cinclus) a ry-
bárik riečny (Alcedo athis). Na nive Revúcej bol zistený i vzácny, chránený a ohroze-
ný piskor horský (Sorex alpinus). Avšak typickým zástupcom čeľade piskorovitých je 
dulovnica väčšia (Neomys fodiens). Okrem toho je lokalita významným stanovišťom 
vydry riečnej (Lutra lutra).

Vydra riečna (Lutra lutra), archív správy NP VF Sova lesná (Strix aluco), Ľ. Remeník

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), archív správy NP VFVodnár potočný (Cinclus cinclus), archív správy NP VF

Trasochvost horský (Motacilla cirenea), archív správy NP VFBrhlík lesný (Sitta europea), archív správy NP VF
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OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE
Chránený areál Revúca je spolu s priľahlými brehmi a brehovými porastmi výrazne 
ovplyvňovaný čistotou vody. Všetky spoločenstva či rastlinné alebo živočíšne sú závis-
lé od kvality vodného toku. Aj napriek vzácnosti niektorých druhov biotopov a na ne 
viazaných živočíšnych druhov je toto územie ohrozované ľudskou činnosťou. Medzi 
prvé negatívne vplyvy môžeme zaradiť odpady a nelegálne skládky v okolitých ob-
ciach a rekreačných zariadeniach. Výrazný potenciál zhoršenia kvality vody má aj poľ-
nohospodárska činnosť v okolí chráneného areálu. A v neposlednom rade aj využíva-
nie samotného povodia na vodohospodárske účely prispieva k ohrozovaniu lokality. 

Ochrana územia je veľmi dôležitá, pre-
tože predstavuje významný biokoridor 
a cenný prvok v poľnohospodársky a re-
kreačne využívanej krajine. Časť lokality 
bola chránená už od roku 1980 ako prí-
rodná pamiatka a časť až od roku 2002 
ako chránený areál. Platí v ňom 4. stupeň 
ochrany, ktorý je určený podľa zákona 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kra-
jiny. 

Vajíčka skokana, archív správy NP VF Lišajník rastúci na mŕtvom dreve, M. Apfelová

Zástupca čeľade pakomárovité (Chironomidae), M. Apfelová
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Prirodzené brehy rieky, archív správy NP VFAntropogénna erózia brehov Revúcej, M.Apfelová

Zadržiavanie vody v krajine, archív správy NP VFŤažba dreva, M. Apfelová

Neporušený tok s prirodzenými kaskádami, archív správy NP VFVodohospodárska stavba, archív správy NP VF

Brehové porasty, archív správy NP VFZnečisťovanie povodia, archív správy NP VF
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Základom celej ochrany územia je zabezpečovanie zachovania životných podmienok 
druhov. Medzi najdôležitejšie opatrenia môžeme zaradiť zabraňovanie odvodňova-
nia okolitých mokradí, zachovávanie brehových porastov, korýt a brehov a zabráne-
nie znečisťovania vody a tým zhoršenia jej kvality. Nakoľko má človek veľké nároky na 
lokalitu z hľadiska využívania rieky na odber vody pre pitné účely, zasnežovanie a ryb-
né hospodárstvo dôležitosť sa prikladá aj na zachovanie pôvodného množstva vody 
v toku. Rieka Revúca je dôležitým biokoridorom pre vodné živočíchy a preto podstatou 
manažmentových opatrení sa stalo aj spriechodňovanie toku, rušenie bariér a zabrá-
nenie vytvárania nových. Pre obojživelníky a plazy je kľúčovým faktorom zachovanie 
periodických mlák a podmáčaných častí v nive toku. Ďalším opatrením je znižovanie 
znečistenia komunálnym odpadom z okolitých obcí a rekreačných zariadení. 

Vhodný biotop pre obojživelníky, archív správy NP VF Mŕtve drevo ako potrava pre bezstavovce, M. Apfelová

Prirodzená extenzívna pastva, archív správy NP VF Búdka pre vodnára potočného (Cinclus cinclus), 
archív správy NP VF
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Alúvium Revúcej predstavuje zachovalý krajinný prvok so zastúpením vzácnej, ohro-
zenej a chránenej fauny a flóry viazanej na vodné prostredie. Kontrolu a dodržiavanie 
podmienok ochrany chráneného územia vykonávajú orgány štátnej správy ochrany 
prírody. Starostlivosť o územie vykonáva Správa Národného parku Veľká Fatra.

Rieka Revúca, archív správy NP VF
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