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Celkový pohľad na ÚEV Rohy 

ROHY
ÚZEMIE EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Identifikačný kód: SKUEV0247
Rozloha: 24,41
Nadmorská výška: 367 – 488 m n.m.

Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Katastrálne územie: Vígľaš
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PRÍRODNÉ POMERY
Územie leží v oblasti Slovenské-
ho stredohoria a zaberá južné 
svahy údolnej časti Zvolenskej 
kotliny v priestore medzi obcou 
Vígľaš a mestom Detva, pričom 
južným okrajom sa dotýka štát-
nej cesty smer Zvolen – Luče-
nec. Územie je budované mla-
dotreťohornými vulkanickými 
horninami – pyroxénické an-
dezity, sopečné brekcie a tufy. 
V hornej časti vystupuje podlo-
žie vo forme až 3 metrov vyso-
kých skaliek, zemných pyramíd 
alebo previsnutých útvarov. Úpä-
tie územia (niva Slatiny) tvoria tuf-
itické a piesčité íly s ukážkami 
eróznych procesov.

Celkový pohľad na ÚEV Rohy

Stepi v ÚEV Rohy na jeseň
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Spoločenstvá rastlín sú viazané na výhrevný substrát, na ktorom sa vyfor-
movali xerofilné fytocenózy. Na prvý pohľad rozlíšiteľné lesné a nelesné 
spoločenstvá majú v území takmer rovnocenné zastúpenie. Nelesné spo-

ločenstvá skalných 
stepí zaberajú naj-
mä strednú časť 
územia, kým ostat-
né plochy zaberajú 
teplomilné dubovo 
- hrabové lesy. Z 
hľadiska lesníckej 
typológie patria 
lesy prevažne do 
bukovo – dubového 
lesného vegetačné-
ho stupňa.

Výhrevný substrát s vyformovanými xerofi lnými fytocenózami

Teplomilné dubovo – hrabové lesy Vstavač bledý (Orchis pallens)
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V území sa zistilo vyše 300 druhov rastlín. Nachádzajú sa tu viaceré vzácne 
a chránené druhy – kosatec trávolistý (Iris graminea), vstavač bledý (Or-
chis pallens), nátržník skalný (Potentilla rupestris), kavyľ pôvabný (Stipa 
pulcherrima), kukučka vencová (Lychnis coronaria). Z ohrozených druhov 
je to dvojradovec neskorý (Cleistogenes serotina), šalát trváci (Lactuca 
perennis), ruža galská (Rosa gallica).

Hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia)

Kukučka vencová (Lychnis coronaria) Ruža galská (Rosa galica)
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Lesné porasty sú tvorené predovšetkým dubom zimným (Quercus pet-
raea) a hrabom (Carpinus betulus), vtrúsene do 10 % sa vyskytujú v rám-
ci jednotlivých porastov lipa (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre) 
a jarabina brekyňová (Sorbus torminalis), hruška planá (Pyrus pyraster). 
V podraste dominujú druhy: zob vtáčí (Ligustrum vulgare), lieska obyčaj-
ná (Corylus avellana), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), rešetliak 
prečisťujúci (Rhamnus catharticus), ríbezľa egrešová (Ribes uva-crispa). 
V južnej okrajovej časti ÚEV sa vyskytujú nepôvodné dreviny borovica les-
ná (Pinus sylvestris), borovica čierna (Pinus nigra), smrekovec opadavý 
(Larix decidua) a agát biely (Robinia pseudoacacia).

Chránené územie predstavuje aj jednu z významných lokalít relatívne tep-
lomilného živočíšstva v širšej oblasti Zvolenskej kotliny. Vyskytujú sa tu via-
ceré druhy bezstavovcov viazané na výhrevné polohy a dubové porasty. 
Z chránených druhov sa vyskytuje roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč 
veľký (Cerambyx cerdo) alebo plocháč červený (Cucujus cinnaberinus). 

Striedanie biotopov subpanónskych travinnobylinných porastov a teplomilných panónskych dubových lesov
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Na rozvolnených plochách a tiež na lesných okrajoch sa vyskytujú motýle 
ako napr. jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) či modráčik čier-
nošvrnný (Maculinea arion). Z rovnokrídlovcov (Orthoptera) sa tu vyskytuje 
typický druh pre takéto xerotermné lokality – koník ružovokrídly (Callipta-
mus italicus).

Teplomilné listnaté lesy územia sú charakteristické typickou avifaunou – 
charakteristickým hniezdičom je muchárik bielokrký (Ficedula albicollis).

V súčasnosti sa hlavne v okrajových častiach ÚEV prejavuje vplyv muflón-
nej zveri, ktorá je v okolí bežnou súčasťou lesov a často spôsobuje poško-
denie zmladenia lesných drevín.

OPIS PREDMETU OCHRANY

Územie bolo v roku 1986 vyhlásené na ochranu xerotermnej vegetácie 
Zvolenskej kotliny.

Vidlochost feniklový (Papilio machaon)
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ 

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(*prioritné biotopy)

Subpanónske travinnobylinné porasty 6240*

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 91G0*

Teplomilné panónske dubové lesy 91H0*

Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Bezstavovce 

jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)

modráčik čiernošvrnný (Maculinea arion)

roháč obyčajný (Lucanus cervus)

fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)

plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
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Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion)

Jašterica zelená (Lacerta viridis)Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
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