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VÁH PRI ZAMAROVCIACH
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.

Štrková lavica na pravom brehu Váhu

Identifikačný kód územia: SKUEV0397          
Nadmorská výška: 209 – 223 m n. m.                    
Rozloha: 53,85 ha

Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
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PRÍRODNÉ POMERY

Územie sa nachádza v katastri obce Zamarovce a mesta Trenčín, miestnych častí Kubra 
a Opatová. Leží na rozhraní Trenčianskej a Ilavskej kotliny v pomerne úzkom údolí ante-
cedentného typu, kde Váh tiekol už pred poslednou fázou vyzdvihnutia okolitých vrchov. 
Reliéf samotného územia má charakter aluviálnej nivy so sklonom 1 – 3 o.
Budujú ho fluviálne náplavy Váhu, prevažne štrkovopiesčitého charakteru, ktorých moc-
nosť sa pohybuje od 4 do 10 m. 
Tento úsek rieky leží v umelo vytvorenej inundácii vymedzenej pravostrannou protipo-
vodňovou hrádzou a telesom vážskeho derivačného kanála (Nosický kanál). Rozhodujúci 
ekologický faktor v tomto oklieštenom aktívnom alúviu rieky predstavuje voda. Keďže hy-
drologický režim nie je prakticky regulovaný človekom, vývoj azonálnych spoločenstiev 
v samotnom koryte, a do veľkej miery aj v priľahlom inundačnom území, prebieha pomer-
ne prirodzeným spôsobom. 
Kým ľavý konkávny breh je opevnený lomovým kameňom, na pravom brehu sa pri veľkých 
prietokoch pravidelne obnovujú štrkové lavice, najmä v hornej časti územia. V prvej eta-
pe po svojom vzniku sú tieto štrkové až štrkovo-piesočné náplavy takmer bez vegetácie, 
uchytávajú sa tu väčšinou iba jednoročné a rýchlo klíčiace dvojročné rastliny. V miestach 
s bahnitými a piesčitými náplavmi a na miestach vzdialenejších od riečiska, kde nie je silný 
prúd vody, sa periodicky, maloplošne, vyvíjajú bylinné lemové spoločenstvá zväzov Che-
nopodium rubri p.p. a Bidention p.p. Z atraktívnych rastlín sa ojedinele vyskytuje kosatec 
žltý (Iris pseudacorus), v blízkej PR Zamarovské jamy rastie leknica žltá (Nuphar lutea). 
V dolnom úseku s pomaly prúdiacou vodou rastú v koryte bežné druhy vodných rastlín, 

PR Zamarovské jamy leží na okraji územia na pravom brehu Váhu 
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napríklad stolístok (Myriophyllum sp.), rožkatec (Ceratophyllum sp.), viaceré červenavce 
(Potamogeton spp.) aj severoamerický druh vodomor Nutallov (Elodea nuttallii). Vyššie 
v prúdivom úseku sa na balvanoch spevňujúcich konkávne brehy darí vodnému machu, 
prameničke obyčajnej (Fontinalis antipyretica). 
Fragmentárne sa v hornom úseku územia, na pravom brehu pod Skalkou, zachovali aj vŕ-
bovo-topoľové lužné lesy. Ráz lužnej krajiny dotvárajú dreviny topoľ čierny (Populus nigra), 
vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis) a ich kríženec Salix x rubens. Z ostatných 
druhov je zaujímavejší výskyt vŕby sivej (Salix eleagnos), jelše sivej (Alnus incana) a črem-
chy obyčajnej (Padus avium). Sezónne zaplavované brehy sú v území silne atakované invá-
znymi druhmi rastlín. Hojne je tu rozšírená netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), sl-
nečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), neofytné druhy astier (Aster sp. div.), vzácnejšie 
zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), ježatec laločnatý (Echinocystis lobata) a izolovane 
pohánkovec japonský (Fallopia japonica). 

Fauna územia je pestrá, pri bezstavovcoch menej preskúmaná.. Z vodných mäkkýšov vo 
Váhu dominujú veľké druhy škľabiek (Anodonta spp.), vyskytuje sa aj invázny lastúrnik, 
kopýtko prirastené (Driessensia polymorpha). Z významnejších indikačných druhov bez-
stavovcov tu žije rak riečny (Astacus astacus). Z vodného hmyzu sú početné viaceré bežné 
druhy vážok (Odonata), napríklad hadovky (Calopteryx) a šidielka. Veľmi dobré podmien-
ky tu nachádzajú viaceré druhy rovnokrídlovcov (Orthoptera) – koníky i kobylky, lokálne 
aj ich predátor – modlivka zelená (Mantis religiosa). Medzi dravé druhy patria aj niektoré 
bzdochy (Heteroptera) – zo suchozemských napríklad zákernice (Rhynocoris), z vodných 
korčuliarky (Gerris), splošťula bahenná (Nepa cinerea) a pod. Z chrobákov, viazaných 
svojím vývinom na vŕbovo – topoľové porasty, možno spomenúť fuzáča vŕbového (Lamia 
textor) či liskavku topoľovú (Melasoma populi). Z blanokrídlovcov sú hojné viaceré druhy 
kutaviek – napr. kutavka Crabro cribrarius, ako aj ich parazity, časté sú druhy z rodu Chry-
sis. Z motýľov je pre mäkké luhy typický stužkavec topoľový (Catocala elocata), podobník 

Invázne druhy netýkavka 
žliazkatá (Impatiens glandulifera) 
a ježatec laločnatý (Echinocystis 
lobata)

(Lythrum salicaria)
Kosatec žltý 
(Iris pseudacorus)
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sršňovitý (Sesia apiformis), drevotoč oby-
čajný (Cossus cossus) či lišaj mliečnikový 
(Hyles euphorbiae). Zo vzácnejších druhov 
tu lokálne žije aj ohniváčik veľký (Lycaena 
dispar). 
Zo stavovcov je bohatá skupina rýb, cel-
kovo tu bolo zaznamenaných okolo 30 
druhov. Pre pleskáčové pásmo je typické 
spoločenstvo Abramis s charakteristickými 
druhmi pleskáč vysoký (Abramis brama), 
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) a plo-
tica červenooká (Rutilus rutilus). Početné 
zastúpenie tu majú aj ďalšie druhy rýb, ako 
lieň sliznatý (Tinca tinca), kapor rybničný 
(Cyprinus carpio), šťuka severná (Esox lu-
cius), sumec veľký (Silurus glanis) a boleň 
dravý (Aspius aspius). Pre mrenové pásmo 
je typické spoločenstvo Barbus – Chon-
drostoma s typickými druhmi mrena sever-
ná (Barbus barbus) a podustva sťahovavá 
(Chondrostoma nasus). K dominantným 
druhom tu patrí aj jalec hlavatý (Leuciscus 
cephalus), v prúdivých úsekoch aj ploska 
pásavá (Alburnoides bipunctatus), v po-
malších úsekoch hrúz škvrnitý (Gobio 
gobio), lokálne aj lopatka dúhová (Rhode-
us amarus). Vzácnejším druhom je hrúz 
bieloplutvý (Romanogobio albipinnatus). 
Salmonidy sú do tohto úseku Váhu nepra-
videlne vysádzané, resp. sa občas splavia 
pri povodniach z prítokov, nedokážu sa tu 
však rozmnožovať. Platí to aj pre najväčší 
druh, hlavátku podunajskú (Hucho hucho). 
Vyskytujú sa tu vzácne a ohrozené druhy 
plotica lesklá (Rutilus virgo), hrebenač-
ka pásavá (Gymnocephalus schraetser), 
v prúdivých úsekoch s jemnými piesčitými 
sedimentmi bol zaznamenaný aj pĺž vr-
chovský (Sabanejewia balcanica). Z inváz-
nych druhov rýb je tu pomerne bežný karas 
striebristý (Carassius auratus), zriedkavé 
sú slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) 
a hrúzovec malý (Pseudorasbora parva). 

Vážka červená (Crocothemis erythraea)

Mrena severná (Barbus barbus)

Podobník sršňovitý (Sesia apiformis) pri párení



Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, licenčná zmluva č. 0066-03-1
Digitálna ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., www.geodis.sk, licenčná zmluva č. 2003-0047/A
Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 20156

Kvitnutie čremchy obyčajnej (Prunus padus)

Vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis)

Užovka obojková (Natrix natrix)

Lyska čierna (Fulica atra)
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Kúdeľnička lužná (Remiz pendulinus)

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)
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Zvyšky po hostine vydry riečnej

Obojživelníkov viazaných priamo na tečúce vody je málo, v nive Váhu je to hlavne skokan 
rapotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (R. kl. esculenta) a rosnička zelená (Hyla arbo-
rea), do PR Zamarovské jamy na jar migruje ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). Z plazov je 
tu bežná užovka obojková (Natrix natrix), na priľahlých pasienkoch žijú aj dva druhy jašteríc 
– jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a slepúch lámavý (Anguis fragilis). Veľmi typická je 
„vodná“ ornitofauna, ktorú reprezentujú viaceré druhy zúbkozobcov – kačice, labuť veľká 
(Cygnus olor), zo žeriavovcov sliepočka vodná (Gallinula chloropus) a lyska čierna (Fuli-
ca atra), zo skupiny bahniakov kulík riečny (Charadrius dubius) a kalužiačik malý (Actitis 
hypoleucos), najbežnejšou z potápok je potápka chochlatá (Podiceps cristatus). K pravi-
delným hniezdičom tu patrí aj rybárik riečny (Alcedo atthis). Z nehniezdiacich druhov je 
početná volavka popolavá (Ardea cinerea), v určitých častiach roka sa vyskytuje i beluša 
veľká (Egretta alba) a kormorán veľký (Phalacrocorax carbo). Počas migrácie boli na Váhu 
a priľahlých štrkoviskách zaznamenané ďalšie desiatky vtáčích druhov. Občas si vo Váhu 
hľadá potravu aj bocian biely (Ciconia ciconia), alebo rybár riečny (Sterna hirundo). Z ci-
cavcov tu boli zaznamenané netopiere – napríklad netopier pobrežný (Myotis dasycneme) 
i netopier obyčajný (M. myotis) a večernica parková (Pipistrellus nathusii). Bežným druhom 
je piskor lesný (Sorex araneus), jež bledý (Erinaceus concolor), miestami až na štrkové 
lavice preniká za potravou krt podzemný (Talpa europaea). Z hlodavcov nachádza v po-
brežných porastoch dobré podmienky myška drobná (Micromys minutus). Opakovane sa 
vyskytol i bobor vodný (Castor fiber), zatiaľ tu však jeho výskyt nie je stabilný. V poslednom 
období tu bola zo šeliem zaznamenaná vydra riečna (Lutra lutra). Z poľovnej zveri vyhľadá-
vajú koryto rieky ako zdroj vody zajac poľný (Lepus europaeus) i raticová zver. 
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NEGATÍVNE VPLYVY

Rozhodujúci existenčný faktor pre vodné biocenózy predstavuje kvalita vody a hydrolo-
gické pomery v širšom území. Čistota vody závisí nielen od pomerov v hornej časti samot-
ného Váhu, množstvo živín (dusík, fosfor) prinášajú aj najbližšie prítoky Súčanka a Vlára. 
Nutrienty spôsobujú najmä v letno-jesennom období extrémne bujnenie rias. Riasy, nízky 
letný prietok a následné prehrievanie vody negatívne ovplyvňujú spoločenstvá makrozoo-
bentosu a rýb. Rybie spoločenstvo v území trpí aj v dôsledku bariéry, ktorou je hať Tren-
čianske Biskupice s nefunkčným rybochodom. 
V súvislosti s výrazným úbytkom povodní v tejto časti vážskeho koryta chýbajú prirodze-
né disturbancie, ktoré sa v minulosti výraznejšie podieľali na korytotvornej činnosti rieky 
a modelovaní celej nivy. Rozsahom malé, občasné ťažby štrkov priamo z koryta, resp. 
v inundácii môžu mať pozitívny vplyv, keďže do určitej miery nahrádzajú prirodzené eróz-
nodenudačné procesy, rozsiahlejšia ťažba však negatívne vplýva na samotný tok i tunajšiu 
faunu a flóru.
Intenzita využívania chráneného areálu na športové a rekreačné aktivity zatiaľ nepresiahla 
únosnú mieru. Podstatná časť rekreantov i vodákov sa sústreďuje v dolnom úseku, kde je 
hlbšia a pomaly tečúca voda. Územie je súčasťou rybárskeho kaprového revíru 2-4430-2-1. 
Negatívny dopad má neprimerané zarybňovanie stanovištne nevhodnými druhmi rýb, pre-
dovšetkým kaprom rybničným (Cyprinus carpio) v dolnej časti územia. Kapor spolu s ka-
rasom striebristým výrazne prispieva k rozrývaniu bahnitých sedimentov dna, čím sa zvy-
šuje zákal vody a zhoršujú sa existenčné podmienky väčšiny ponorených rastlín. Plašenie 
a odstrel kormorána veľkého v ľavostrannej inundácii realizujú poľovníci v zimnom období 
na základe požiadavky MsO SRZ v Trenčíne pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR. 
Vodná biota trpí tiež nedostatkom mŕtveho dreva v koryte toku, nakoľko sú prakticky všet-
ky vyvrátené stromy z prietočného profilu odstraňované správcom toku. Aby sa predišlo 
vyvráteniu stromov, ktoré by mohli poškodiť kamenné opevnenie ľavostranného konkáv-
neho brehu, bol v roku 2014 realizovaný pomerne rozsiahly výrub stromov.

Asanačný výrub drevín na kamennom 
opevnení brehu Váhu

Rekreačné vodácke športy na Váhu
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE

Zásahy do korytotvornej činnosti Váhu zo strany človeka by sa mali obmedziť len do tej 
miery, aby nedochádzalo k výraznejším zmenám prúdnice a následnému poškodeniu 
opevnenia konkávnych brehov. Zníženie frekvencie povodní, ako aj prípadné regulovanie 
ich rozsahu, sa podieľa na zazemňovaní a zarastaní konvexných brehov, s čím súvisí aj 
degradácia biotopov európskeho významu. Umelé regulovanie týchto procesov, vrátane 
primeranej ťažby štrkopieskov a výrubu náletových drevín, môže byť prospešné pre priaz-
nivý vývoj pobrežných biotopov. 
Pre prirodzený vývoj biotopov európskeho významu je dôležité v maximálnej miere zacho-
vať prírode blízky hydrologický režim, ktorého súčasťou sú aj disturbancie spôsobené po-
vodňovými stavmi. Platí to aj v prípade populácií rýb – hlavne prúdomilných druhov, ako 
aj druhov európskeho významu, ktoré okrem očistného účinku povodní na dnový substrát 
potrebujú pre reprodukciu a zachovanie početnosti populácií aj prijateľnú čistotu vody 
a vhodnú potravnú základňu. Lokálne úpravy brehov pomocou lomového kameňa (kon-
kávne brehy) nemajú významnejší negatívny vplyv na biocenózy, naopak, do istej miery 
môžu prispievať aj k zvýšeniu biodiverzity, keďže vytvárajú pre viaceré druhy rýb vhodné 
mikrohabitaty. Tie im poskytujú nielen úkryty, ale aj potravu. 
Bujný rast rias v letnom období možno obmedziť iba zlepšením kvality vody. Situáciu môže 
do určitej miery zlepšiť ďalšie napojenie priľahlých obcí na ČOV, zníženie aplikácie hnojív 
na poľnohospodárskych pozemkoch v povodí a využívanie pozemkov v inundácii ako lúky 
a pasienky. Trávne porasty, ale aj brehové a pobrežné porasty dokážu výrazne zamedziť 
splavovaniu živín do toku. Kvalitatívna štruktúra „luhov“ je vzhľadom na dreviny použité 
v minulosti pri spevnení konkávnych brehov a spontánny vývoj mäkkého luhu v nive vyho-
vujúca. Do určitej miery môžu v inundačnom území spôsobovať problémy invázne druhy 
rastlín. Dostať ich pod kontrolu je prakticky nereálne. Vzhľadom na zanedbateľný výskyt 
pohánkovca (Fallopia spp.) by bolo žiaduce pristúpiť k likvidácii ohnísk jeho výskytu v úze-
mí, resp. v celom aktívnom alúviu starého koryta Váhu, a to aj chemickými prostriedkami. 
O zásahoch proti ďalším inváznym druhom rastlín možno uvažovať len v tom prípade, keby 
preukázateľne potláčali biotopy európskeho významu, hlavne bylinnú vegetáciu na piesči-
tých a bahnitých brehoch.

Inundácia Váhu pod Skalkou pri povodni v máji 2010 Ichtyologický výskum Váhu
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Vodné biotopy

Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov 
Chenopodium rubri p.p. a Bidention p.p.

3270

Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu  
Ranunculion fl uitantis a Callitricho-Batrachion

3260

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO 
VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina 
Slovenský názov

Vedecký názov 
(* prioritný druh)

Ryby

boleň dravý Aspius aspius

pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica

hrúz bieloplutvý Gobio albipinnatus

hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser

lopatka dúhová Rhodeus amarus

plotica lesklá Rutilus pigus

Stavovce

netopier obyčajný  Myotis myotis

Pĺž vrchovský (Sabanejewia 
balcanica)

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Hrúz bieloplutvý (Roamnogobio 
albipinnatus)

Pobrežné biotopy Váhu

Plotica lesklá (Rutilus pigus)
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