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ŽALOSTINÁ
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.

Identifi kačný kód územia: SKUEV0371
Nadmorská výška: 375 – 623 m n.m.
Rozloha: 225,93 ha

Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
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PRÍRODNÉ POMERY 
Územie európskeho významu (ÚEV) Žalostiná 
zaberá časť masívu Žalostiná (kóta 622 m 
n.m.) v západnej časti CHKO Biele Karpaty 
od osady Štefanová smerom na Prívratu po 
Bučkovu jamu a Čertoryje (katastre Vrbovce 
a Chvojnica).

Z geologického hľadiska ide o fl yšové pásmo 
budované pieskovcami a ílovcami s hlboko 
založenými šmykovými plochami zosuvov 
na vrstevných prameňoch, pričom aj v hre-
beňovej  časti sa nachádza podzemná voda 
plytko pod povrchom – oblasť pramenísk po-
toka Chvojnica leží v plytkej zníženine medzi 
dvomi vrcholmi Žalostinej. Pri výveroch vody 
sú časté uloženiny penovca a vytvárajú sa tu 
vápnité slatiny.

Pôvodne mäkko modelovaný chrbát a úbočia Žalostinej boli poznačené mnohými mohut-
nými zosuvmi, vďaka ktorým sa vytvorila pestrá mozaika biotopov. Vrcholová časť nebola 
asi nikdy porastená zapojeným lesom (podľa Silingera) v dôsledku fénového účinku vetrov 
z Dolnomoravského úvalu a Záhorskej nížiny. Bolo tu riedkolesie (dubiny) striedajúce sa 
s holinami, na ktorých rástol kavyľ tenkolistý (Stipa tirsa) a poniklec veľkokvetý (Pulsatilla 
grandis). V jamách po zosuvoch a úžľabinách boli, a čiastočne aj sú, bučiny (Bučkova 
jama). Územie  bolo od konca stredoveku (od 15. storočia) z veľkej časti odlesnené, čo 
zrejme ešte zosilnilo vznik zosuvov. Sekundárne sa tu vytvorili rozsiahle lúčne porasty a 
pramenné močariská. Keďže územie sa nachádza v blízkosti dvoch nížin, mohli sem prenikať 
mnohé teplomilné druhy. Časť lúk v hlavnej časti masívu Žalostinej bola v druhej polovici 
20. storočia rozoraná a úplne premenená na kultúru vysievaných trávnikov s dominanciou 
reznačky laločnatej, čím zanikli stepné kavyľové porasty a aj väčšina populácií ponikleca.

Na zachovalých lúkach, ktoré sú súčasťou 
ÚEV Žalostiná, rastú vzácne druhy vstava-
čovitých:  hmyzovník Holubyho (Ophrys ho-
lubyana), vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza 
incarnata), vstavačovec májový (Dactylorhiza 
majalis), vstavač mužský (Orchis mascula), 
vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač 
počerný (Orchis ustulata), päťprstnica oby-
čajná (Gymnadenia conopsea), päťprstnica 
horská (Gymnadenia montana), vemenníček 
zelený (Coeloglossum viride), vemenník 

Kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia) na love

Jašterica bystrá (Lacerta agilis)
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zelenkastý (Platanthera chlorantha), kruštík močiarny 
(Epipactis palustris). Ďalej tu rastie kosatec trávolistý 
(Iris graminea), kedysi hojná, dnes silno ustupujúca ľalia 
cibuľkonosná (Lilium bulbiferum), hadí mor purpurový 
(Scorzonea purpurea), čermeľ hrebenitý (Melapyrum 
cristatum), vzácna tráva plevnatec alpínsky (Danthonia 
alpina) a ďalšie druhy. Malú populáciu tu má i poniklec 
veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Na jedinom mieste v SR 
tu rastie kosienka karbincolistá (Serratula lycopifolia) v 
malej populácii pri osade U Chalupov.

V území žijú viaceré vzácne druhy živočíchov. V machovej 
vrstve na penovcovým močiaroch žije vzácny drobný 
slimáčik pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), po dobu 
niekoľkých slnečných letných dní môžeme vidieť vzácne 
a ohrozené motýle - modráčika bahenného (Maculinea 
nausithous) a krvavcového (Maculinea teleius). Tieto 

motýle väčšinu života prežijú ako dravé húsenice v hniezdach červených mravcov rodu 
Myrmica. K ohrozeným motýľom patrí aj žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone), zriedkavý 
súmračník Heteropterus morpheus, dva druhy perlovcov – perlovec dvojradový (Brenthis 
hecate) a perlovec krvavcový (Brenthis ino), ktorých húsenice sa živia túžobníkom oby-
čajným. Spomedzi pozoruhodných blanokrídlovcov tu na okrajoch lúk žije veľká kutavka 
Argogorytes mystaceus, ktorá loví cikády a zvláštna kutavka Dolichurus corniculus, živiaca 
sa švábmi. Horské druhy reprezentuje napríklad zlatenka Chrisis hirsuta.

Z vtákov sa tu vyskytuje sluka lesná (Scolopax rusticola), početné sú tu populácie prepe-
lice poľnej (Coturnix coturnix) i chrapkáča poľného (Crex crex). K vzácnym druhom patria 

tiež muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a krutihlav 
obyčajný (Jynx torquila) – náš jediný sťahovavý ďatľovitý 
vták. Z plazov je v území najhojnejšia jašterica bystrá 
(Lacerta agilis) a slepúch lámavý (Anguis fragilis).  Na 
lesných okrajoch sa vyskytuje vzácne aj užovka stromová 
(Elaphe longissima). Obojživelníky reprezentuje kunka 
žltobruchá (Bombina variegata), ktorú nachádzame v 
plytších mlákach. V údoliach periodických potôčikov so 
zaujímavou faunou bezstavovcov žijú salamandra škvrnitá 
(Slamandra salamandra) a skokan štíhly (Rana dalmati-
na), veľmi zriedka aj ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). 
Najvzácnejším obojživelníkom v území je mlok bodkovaný 
(Triturus vulgaris). Z poľovnej zveri sa tu početne vysky-
tuje srnec hôrny (Capreolus capreolus) – pôvodný druh 
raticovej zveri, zatiaľ čo expanzívne sa šíriaci nepôvodný 
druh, daniel škvrnitý (Dama dama), znamená skazu pre 
mnohé vzácne rastliny, ale aj semenáčiky lesných drevín. 

Päťprstnica obyčajná
(Gymnadenia conopsea)

Hadí mor purpurový
(Scorzonera purpurea)
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NEGATÍVNE VPLYVY
ÚEV Žalostiná je výsledkom 
hospodárenia človeka v prírode, 
keď vytvorením lúk, lúko-sadov a 
jednotlivých osád vznikla pestrá 
mozaika nelesných spoločen-
stiev. V  čase násilného zavádza-
nia veľkovýrobných metód bola 
značná časť druhovo bohatých 
lúk zničená a premenená na 
monotónne prehnojené porasty 
reznačky laločnatej (Dactylis 
glomerata) s nitrofi lnými burina-
mi, ako je štiav tupolistý (Rumex 
obtusifolius). Druhová skladba takýchto lúk sa však po desaťročiach nehnojenia postupne 
spestruje. Lúky na zosuvoch, ktoré tvoria podstatu územia, boli na prelome 20. a 21. storočia 
z väčšej časti opustené, hromadí sa na nich starina a zarastajú krovím.  Napríklad značná 
časť Bučkovej jamy  bola prevedená do lesa a druhovo bohaté lúky boli zalesnené, v lepšom 
prípade lipou, jaseňom a bukom, v horšom prípade smrekom a borovicou. 

Kopaničiarske usadlosti postupne opúšťajú 
ich gazdovia, kopanice vymierajú a menia 
sa na chalupársko-rekreačné objekty. 
Chalupári nepotrebujú seno, nekosia často 
ani priľahlý sad, nieto vzdialenejšie lúky. 
Preto najcennejšie časti lúk v území už 14 
rokov udržiavajú pracovníci Správy CHKO 
Biele Karpaty v spolupráci s dobrovoľník-
mi. Územie bolo zatiaľ ušetrené chatovej 
výstavby, hrozí tu však budovanie veterných 
elektrární.

Premnožená populácia danielov spôsobuje škody na poliach aj v lesoch

Slepúch lámavý (Anguis fragilis) často dopláca na svoju 
podobnosť s hadmi
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Tradičný ľudový odev odlišoval slobodné 
a vydaté ženy

Rázovitá povaha kraja sa odráža aj na zdanlivých 
maličkostich
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OCHRANA ÚZEMIA
Chránená krajinná oblasť 
Biele Karpaty bola vyhlásená 
v roku 1979. V roku 1988 hro-
zilo odtrhnutie západnej časti 
územia, vrátane Žalostinej, od 
CHKO administratívnym zása-
hom. Našťastie sa tak nestalo 
a na ploche dnešného ÚEV 
boli postupne vyhlásené tri 
maloplošné chránené územia 
národnej siete – prírodné 
pamiatky (PP): PP Bučkova 
jama, PP Štefanová a PP 
Šiffl ovské. Okrem toho sú tu 
dve významné genofondové 
plochy – U Chalupov a Pa-
seky. Plochy medzi nimi tiež 
predstavujú druhovo bohaté 
lúky a sady so  vzácnymi 
druhmi rastlín a živočíchov.

Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

Hlaváčik letný
(Adonis aestivalis)

Čertkus lúčny
(Succisa pratensis)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza 
majalis)
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STAROSTLIVOSŤ O ÚZEMIE
ÚEV Žalostiná je do súčasného stavu sformované ľudským hospodárením, preto pre udržanie 
druhovej pestrosti a cenných biotopov je potrebné zachovať doteraz osvedčené princípy 
„rozumného“ využívania územia vychádzajúce z miestnych tradícií.

Nelesné biotopy

Predovšetkým je nutné zachovať jednokosné lúky s dôrazom na ponechávanie ostrovčekov 
nekoseného porastu živných rastlín pre ohrozené druhy motýľov. Ide o porasty zanoväte nízkej 
pre žltáčika zanoväťového, túžobníka obyčajného pre perlovcov Brentis hecate a Brentis 
ino. Pre modráčiky rodu Maculinea je zas potrebné neskoršie kosenie porastov krvavca 
lekárskeho. Zvýšené náklady na realizáciu týchto opatrení, idúce nad rámec bežného ob-
hospodarovania, je potrebné kompenzovať užívateľom pozemkov. Ideálne by bolo zachovať 
dávny princíp nejednotného termínu kosenia lúk, čím sa uchránia mnohé ďalšie živočíchy. 
Nárazové veľkoplošné kosenie a mulčovanie je totiž rovnako zhubné, ako opustenie plôch 
a ponechanie ich sukcesii. Extenzívna pastva (dobytok, kone, ovce, kozy) je žiadúca, avšak 
vždy len s ohľadom na ochranu mokradí pred rozdupaním.

Lesné biotopy

Je potrebné zlepšiť drevinové zloženie v PP Bučkova jama, využívať prirodzené zmladenie, 
eliminovať vplyv danielej zveri na porasty znížením ich počtu a odstránením kŕmidiel z územia.

Pre nezáujem o chov dobytka seno často končí 
v priľahlých krovinách

Pastva je jedným z preferovaných spôsobov využívania 
krajiny 

Pohľad na človekom zmenenú krajinu v okolí Vrboviec
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ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

TYP BIOTOPU
Kód NATURA 2000
(* prioritné biotopy)

Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy

Suchomilné bylinné a krovinné porasty na vápnitom substráte 6210*

Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

Rašeliniská

Penovcové prameniská                                                                                        7220*

Slatiny s vysokým obsahom báz 7230

Lesné biotopy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130

Páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium)Porast páperníka v časti ÚEV  Žalostiná

Vodné biotopy

Vodné biotopy sú v území reprezentované len prameniskami a občasnými potôčikmi. Nutné 
je vylúčiť zachytávanie prameňov. Žiadúce je doplniť v území mikrolokality pre rozmnožovanie 
obojživelníkov, ako náhradu za bývalé „močidlá“. Tieto je ale nutné situovať zásadne mimo 
penovcových pramenísk a vápnitých slatín.
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ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Skupina
Slovenský názov

Vedecký názov
(* prioritný druh)

RASTLINY

kosienka karbincolistá Serratula lycopifolia*

ŽIVOČÍCHY 

Mäkkýše

pimprlík mokraďový Vertigo angustior

Chrobáky

roháč obyčajný Lucanus cervus

Motýle

modráčik bahniskový Maculinea nausithous

modráčik krvavcový Maculinea teleius

ohniváčik veľký Lycaena dispar

spriadač kostihojový
Callimorpha  
quadripunctaria*

priadkovec trnkový Eriogaster catax

Obojživelníky

kunka žltobruchá Bombina variegata

Hmyzovník Holubyho
(Ophrys holubyana)

Priadkovec trnkový
(Eriogaster catax)

Kosienka karbincolistá (Serratula 
lycopifolia)

Modráčik bahniskový (Maculinea nausithos)
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