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ZÁHRADSKÁ
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.

Záhradská, zachovalý brehový porast. Jozef Májsky

Identifikačný kód územia: SKUEV0374          
Nadmorská výška: 442 – 513 m n.m.                                        
Rozloha: 9,26 ha

Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
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PRÍRODNÉ POMERY
Územie sa nachádza v katastri obce Lubina, v závere doliny potoka Kamečnica. Poloha 
na dne doliny určuje charakter reliéfu. Rovinatejšiu časť územia tvorí iba úzky pás popri 
oboch brehoch potoka, ktorý je ostro ohraničený svahmi doliny. Niva je v počiatočnej fáze 
svojho vývoja, preto jej šírka nepresahuje viac ako 60 m. Podložie je budované flyšovými 
horninami magurského príkrovu, ktoré sa usadili na morskom dne počas starších treťohôr 
(paleogén). Vysoké a strmé chrbty zbiehajúce z najvyššieho vrchu Bielych Karpát, Veľkej 
Javoriny, naznačujú, že v týchto miestach prevažujú v súvrstviach odolnejšie pieskovce. 
Zvetrávaním a eróziou týchto hornín došlo k ich prekrytiu nespevneným hlinitokamenitým 
materiálom alebo slabo vytriedenými náplavmi potoka v jeho rovinatej časti. Z pedologic-
kého hľadiska v území prevládajú kambizeme, v podmáčaných častiach sú to pôdy cha-
rakteru podzolov.

Hlavným indikátorom hydrologických pomerov v území je potok Kamečnica. Bystrinný 
charakter potoka a ranné štádium tvorby nivy vytvárajú podmienky pre jeho časté vybre-
žovanie, ktoré nastáva už počas zvýšených vodných stavov. Okrem potoka Klanečnica 
pretekajú územím aj pramenné stružky z výverov podzemných vôd. Podzemná voda sa 
tvorí v puklinovom prostredí, kde nadobúda aj uhličitanovo – vápenaté chemické zloženie. 

Neveľké územie leží povyše posledných chalúp nad osadou Záhradská. Okrem pôvodne 
chránenej aluviálnej lúčky boli do územia NATURA 2000 zahrnuté aj lesné spoločenstvá 
na poľnohospodárskej pôde, brehové porasty potoka a mozaika pôvodných,  extenzívnym 
spôsobom obhospodarovaných agrocenóz (lúky, pasienky a staré sady). Na odlesnenej, 
prevažne zamokrenej nive potoka, v minulosti využívanej ako kosná lúka, sa nachádza-
jú najcennejšie biotopy - slatinný a penovcový močiar s dominantnými nízkymi ostricami, 
páperníkmi (Eriophorum sp.) a machmi, ako aj kvetnatá lúka s výskytom viacerých, hlav-

Štetôčka chlpatá (Virga pilosa). 
Jozef Májsky

Päťprstnica obyčajná 
(Gymnadenia conopsea). 
Jozef Májsky

Vstavač obyčajný (Orchis morio). 
Jozef Májsky
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ne vlhkomilných druhov orchideí. Celko-
vo bolo v celom území doteraz zistených 
týchto deväť druhov vstavačovitých rastlín: 
vstavačovec májový (Dactylorhiza maja-
lis), kruštík močiarny (Epipactis palustris), 
kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla) 
a kruštík rožkatý (E. muelleri), päťprstnica 
obyčajná (Gymnadenia conopsea), vsta-
vač vojenský (Orchis militaris) a vstavač 
obyčajný (O. morio), vemenník zelenkastý 
(Platanthera chlorantha) a vstavač hlavatý 
(Traunsteinera globosa). Z ďalších vzác-
nych druhov flóry tu rastie drobná papraď hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum). 
V záplavovom území potoka dominujú vysoké bylinné  spoločenstvá s hustým zápojom. 
Medzi typické mokraďné druhy tu patrí napríklad túžobník brestový (Filipendula ulmaria), 
pichliač zelinový (Cirsium oleraceum) a mäta dlholistá (Mentha longifolia). V malých vod-
ných plochách, ktoré vznikajú buď prirodzene v penovcovom močiari alebo na styku za-
mokrenej nivy a lesných ciest po kolesách ťažkej techniky, sa dokážu príležitostne uchytiť 
aj rôzne riasy, vrátane chár, žaburinka (Lemna sp.), žabník skorocelový (Alisma planta-
go-aquatica) a pod. Nezregulovaný potok lemuje zachovalý brehový porast – jaseňová jel-
šina. Okrem bežných vysokých bylín – konopáča či pichliačov, tu lokálne rastie aj pomerne 
vzácna štetôčka chlpatá (Virga pilosa). Poslednou skupinou biotopov, ktorá v území plošne 
dominuje, sú extenzívne obhospodarované, druhovo pestré trávne porasty. V okolí osady 
Záhradská sa cennejšie orchideové lúky zachovali hlavne na pozemkoch za domami, z or-
chideí tu rastie napríklad vstavač obyčajný. 

Fauna Záhradskej nie je kompletne preskúmaná, čo platí hlavne o bezstavovcoch. Úze-
mie poskytuje dobré existenčné podmienky viacerým vzácnym druhom živočíchov. Me-
dzi najcennejšie bezstavovce tu patria dva druhy maličkých slimákov, pimprlík bruškatý 

(Vertigo moulinsiana) a pimprlík  
mokraďový (V. angustior), ktoré 
sú viazané na permanentne za-
mokrené časti močiara.  Hlavne 
v sadoch je bežný slimák zá-
hradný (Helix pomatia). V potoku 
žije okrem početných lariev po-
deniek, pošvatiek a potočníkov 
aj rak riečny (Astacus astacus). 
Vzhľadom na rôznorodosť bio-
topov nachádzame v území aj 
bohaté spektrum pavúkov. Naj-
nápadnejšie sú sieťové druhy, 

Mlok horský (Triturus alpestris). Jozef Májsky

Rak riečny (Astacus astacus). Jozef Májsky
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napríklad križiak obyčajný (Araneus 
diadematus), zaujímavé sú aj kvetáriky 
striehnuce na korisť v kvetoch bylín. 
Na trvalé, prípadne aj periodické mlá-
ky v dolnej časti územia sú viazané 
niektoré nenáročné druhy vážok, na-
príklad šidielko červené (Pyrrhosoma 
nymphula). Zamokrená lúka, ale aj 
priľahlé suchšie lúky a pasienky, po-
skytujú výborné existenčné podmien-
ky mnohým zástupcom rovnokrídleho 
hmyzu – koníkom, svrčkom a kobyl-
kám, napríklad kobylke hryzavej (Decticus verrucivorus) alebo modlivke zelenej (Mantis 
religiosa).. Z motýľov tu žijú druhy viazané na lesné biotopy, napríklad okáň bukový (Aglia 
tau), dominujú ale lúčne druhy, významné sú spriadač kostihojový (Callimorpha quadri-
punctaria) a ohniváčik veľký (Lycaena dispar), ktorého húsenice žijú hlavne na štiavoch. 
Početné sú tu viaceré druhy babôčok, perlovce, očkáne i kolibríkovi podobný lišaj ma-
rinkový (Macroglossum stellatarum). Z chrobákov sú v území bohato zastúpené dravé 
bystrušky, k vzácnejším druhom patrí napríklad bystruška menivá (Carabus scheidleri), 
viazaná na staršie bučiny, vyskytuje sa aj bystruška kožovitá (Carabus coriaceus) a svižní-
ky, napríklad svižník lesný (Cicindela sylvicola). Z rýb do vlásočnice pretekajúcej územím 
preniká, resp. býva rybármi vysádzaný, pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Z vyšších 
stavovcov tu nachádzajú dobré podmienky obojživelníky. Chvostnaté zastupuje mlok hor-
ský (Triturus alpestris) a salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), zo žiab tu žije 
i zimuje skokan hnedý (Rana temporaria), na okraji územia v periodicky zavodnených ko-
ľajach sa rozmnožuje i kunka žltobruchá (Bombina variegata). Z plazov je tu bežný slepúch 
lámavý (Anguis fragilis), pozorovaná bola aj jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), užovka 
obojková (Natrix natrix) i užovka stromová (Zamenis longissimus). Avifaunu reprezentujú 
hlavne druhy typické pre lesné biotopy, za zmienku stojí napríklad muchárik bielokrký (Fi-
cedula alba), pozorovaný bol vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), hniezdenie však nebolo 
potvrdené. Lúky a staré sady sú vhodným prostredím pre bežné druhy spevavcov. V území 
si občas hľadá potravu aj bocian čierny (Ciconia nigra), hniezdiaci v lesoch pri Záhradskej. 
Z ďatľov možno spomenúť tesára čierneho (Dryocopus martius) i žlnu zelenú (Picus viri-
dis), z dravcov myšiaka obyčajného (Buteo buteo). Cicavce reprezentujú v území hlavne 
drobné zemné cicavce. Z hmyzožravcov sú početné piskory (Sorex spp.), dobré podmien-
ky tu nachádza jež bledý (Erinaceus concolor), pri potoku žije aj dulovnica väčšia (Neomys 
fodiens). Vysoké bylinné porasty obýva myška drobná (Micromys minutus), kroviny pĺšik 
lieskový (Micromys minutus) a lesy plch sivý (Glis glis). Pozorovaná tu bola aj veverica 
stromová (Sciurus vulgaris). Šelmy v území reprezentuje napríklad líška hrdzavá (Vulpes 
vulpes), kuny (Martes spp.), stabilne tu žije aj jazvec lesný (Meles meles). Z poľovnej zveri 
tu boli zaznamenané všetky pôvodné druhy raticovej zveri, tiež tu žije zajac poľný (Lepus 
europaeus).

Jozef Májsky
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Papraď hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum). Jozef Májsky

Miznúce poľné buriny. Jozef Májsky Kobylka hryzavá (Decticus verrucivorus). Jozef Májsky
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Slepúch lámavý (Anguis fragilis). Jozef Májsky

Myšiak obyčajný (Buteo buteo)

Lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum)“

Šidielko červené (Pyrrhosoma nymphula). Jozef Májsky



8

NEGATÍVNE VPLYVY
Okrem lesných porastov a azonálnych spoločenstiev, ktoré sa vyvinuli pozdĺž potoka, sú 
ostatné biotopy výsledkom ľudskej činnosti. Bez kosenia a pastvy by ich v pomerne krát-
kom čase pohltil okolitý les. Za dominantný negatívny faktor v území považujeme postupný 
nezáujem pôvodných vlastníkov, resp. užívateľov o tradičný spôsob využívania trávnatých 
spoločenstiev a mokradí, vrátane penovcového prameniska. Dôsledkom je zarastanie ag-
resívnymi bylinami, ako je smlz kroviskový, alebo náletovými drevinami. Pastva hovädzieho 
dobytka, oviec a kôz, najmä spásanie otavy koncom leta takmer vymizla a nedokáže ju 
v plnom rozsahu nahradiť ani termínovo optimálne realizované kosenie. Pri penovcovom 
pramenisku v najcennejšej časti SKUEV je potrebné vylúčiť možnosť mechanického po-
škodenia v dôsledku nevhodného spôsobu kosenia pomocou veľkej mechanizácie, resp. 
približovania drevnej hmoty cez lúku, ale aj zmenu hydrologických pomerov na lokalite. 
Existencia penovcového prameniska je podmienená stabilným výverom tvrdej vody s vy-
sokým obsahom uhličitanu vápenatého, ktorý sa tu následne vyzrážava. Optimálny vývoj 
mezofilnej orchideovej lúky v nive potoka môže byť narušený vyliatím resp. zmenou trasy 
koryta potoka v dôsledku vývratu alebo brehovej nátrže.

Vznik periodických mlák a koľají na dočasnej skládke dreva v nive potoka sa môže ja-
viť ako devastačný prvok. V skutočnosti však tieto ľudské zásahy nahrádzajú prirodzené 
disturbancie, v dôsledku ktorých vznikajú vhodné mikrohabitaty umožňujúce reprodukciu 
viacerým druhom vodných živočíchov (hmyz, obojživelníky). Preto je žiaduce, aby pri ďal-
šom obhospodarovaní lesov neboli eliminované. Negatívny dopad má na viaceré druhy ži-
vočíchov aj postupná likvidácia prestarnutých ovocných stromov, nakoľko poskytujú vhod-
né prostredie a potravu pre mnohé druhy hmyzu i stavovce (vtáky, plchy a pod.) Aby sa do 
územia vo zvýšenej miere nedostávali invázne druhy rastlín, považujeme za potenciálny 
faktor ohrozujúci SKUEV aj budovanie vnadísk a krmelcov pre poľovnú zver.

Jazierko s mokraďnou vegetáciou vzniklo v nive po prejazde ťažkej 
lesnej techniky. Sylva Mertanová

Stará hruška na pasienku zarastenom smlzom. 
Jozef Májsky
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE
Pre zachovanie súčasného cha-
rakteru územia, resp. zlepšenie 
stavu niektorých jeho častí – 
funkčných plôch, je potrebné 
v čo najväčšej miere zabezpečiť 
tradičné formy využívania neles-
ných pozemkov. Ideálne by bolo 
navrátiť na tunajšie pasienky pas-
tvu hospodárskych zvierat. V prí-
pade, že sa to nepodarí, je nutné 
zabezpečovať ako alternatívu as-
poň pravidelné kosenie, najmä 
ťažiskovej lúky a mokradí v nive 
potoka, ale aj okolitých lúk a pa-
sienkov. V prípade smlzom zarastených pasienkov je potrebné viacnásobné mulčovanie, 
aby došlo k oslabeniu tohto nežiaduceho druhu. S kosením lúk i mokradí úzko súvisí lik-
vidácia náletových drevín, ktorú považujeme za jednu z hlavných priorít manažmentu úze-
mia. Údržbu najcennejších častí územia realizuje každoročne Správa CHKO Biele Karpaty. 
Pokosená a pohrabaná biomasa, podobne ako aj porezané konáre a výmladky, končia 
deponované na okraji chráneného územia. Tlejúce kopy organického materiálu, ktoré sa 
pomaly rozkladajú za prispenia mikroorganizmov, húb i rôznych bezstavovcov, využívajú 
ako úkryt i miesto pre kladenie vajec viaceré druhy plazov. Treba však pri ukladaní organic-
kej hmoty dbať na to, aby nedošlo na niektorých miestach k nadmernému nahromadeniu 
živín (nitrifikácia). Napriek tomu, že potok pretekajúci územím má prirodzený charakter, je 
potrebné usmerniť jeho korytotvornú činnosť tak, aby nespôsobil trvalé zmeny v tej časti 

nivy, v ktorej sa nachádza cenná 
orchideová lúka. Prípadné zabez-
pečenie výsadby starých odrôd 
ovocných drevín v území v spo-
lupráci s vlastníkmi pozemkov by 
určite prospelo k skvalitneniu tohto 
SKUEV v podjavorinskom kraji, no 
nepredstavuje prioritu, pokiaľ ide 
o zabezpečovanie starostlivosti 
o toto chránené územie.

Hlavnou formou údržby Záhradskej je kosenie. Jozef Májsky

Stav potoka je potrebné udržiavať, aby nezmenil svoju trasu na úkor 
nivnej lúky. 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

Slatiny a prameniská

Penovcové prameniská *7220

Slatiny s vysokým obsahom báz 7230

Lesné biotopy

Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy *91E0

Malá vodná plôška v penovcovom močiari. Sylva Mertanová V zaplavovanej časti nivy dominujú vysokobylinné spoločenstvá. 
Jozef Májsky
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina
Slovenský názov

Vedecký názov
(* prioritný druh)

Mäkkýše

pimprlík mokraďný Vertigo angustior

pimprlík bruškatý Vertigo moulinsiana

Motýle

ohniváčik veľký Lycaena dispar

spriadač kostihojový *Euplagia quadripunctaria

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

Kunka žltobruchá (Bombina 
variegata). Jozef Májsky

Ohniváčik veľký (Lycaena
dispar). Jozef Májsky

Spriadač kostihojový 
(Callimorpha quadripunctaria). 
Jozef Májsky
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