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ÚVOD
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je definovaný Zákonom NR SR č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako celopriestorová štruktúra navzájom prepojených
ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základom
tohto systému predstavujú biocentra, biokoridory a interakčné prvky v hierarchických
úrovniach: provincionálnej, nadregionálnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) úrovni.
ÚSES by mal zahrňovať vybranú sústavu ekologicky stabilnejších segmentov krajiny, ktoré
sú v nej účelne rozmiestnené na základe funkčných a priestorových kritérií a doplnené
súborom ekostabilizačných opatrení.

Funkcia ÚSES-u teda spočíva v zabezpečení

horizontálnych väzieb medzi jeho jednotlivými územnými prvkami, biocentrami

a

priestorovo diferencovanej, ale v zásade celoplošnej ochrane krajiny. Cieľom je udržanie,
prípadne zlepšenie jej ekologickej stability a tým aj životného prostredia človeka, zníženie
miery devastácie a racionálne využívanie prírodných zdrojov.
Na najnižšej hierarchickej úrovni sa nachádzajú miestne ÚSES-y. Musia vychádzať z
regionálnej úrovne, ktorú ďalej spresňujú. Vypracúvajú sa spravidla v mierke 1 : 10 000 pre
katastrálne územia jednotlivých obci. Miestne ÚSES-y tvoria podklad pre realizačné projekty
v rámci územného plánovania, pozemkových úprav, lesohospodárskych plánov, meliorácií a
podobne.
Miestny ÚSES Rudňany bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V
prílohách tejto Vyhlášky je predpísaný obsah MÚSES, ktorý sa v plnej miere rešpektoval i pri
tvorbe tohto dokumentu.
Obec Rudňany sa nachádza v západnej časti pohoria Galmus v Slovenskom rudohorí. Na
severe susedí s obcou Matejovce nad Hornádom, na severozápade s obcou Markušovce na
juhu so Závadkou a na východe s obcou Poráč. Administratívne patrí do okresu Spišská Nová
Ves, od ktorého je vzdialená 10 km a je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Kataster
obce má výmeru 1362,90 ha a leží v rozmedzí nadmorských výšok od od 475 m do 900 m
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ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Prírodné pomery
1.1 Abiotické pomery
1.1.1 geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia SR (KOL., 2002) predmetné územie patrí do AlpskoHimalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincii Západné Karpaty, podprovincii Vnútorné
Západné Karpaty, oblasti Slovenské rudohorie, celku Volovské vrchy. Reliéf je členitý s úzko
zarezanými dolinami. V severnej časti je fluviálno-krasový reliéf s formou krasových
a polokrasových foriem. V južnej časti je silný fluviálny erózny proces so silnou hĺbkovou
eróziou. Priemerná sklonitosť teréne je od 6 do 24 stupňov.
1.1.2 geologické pomery
Katastrálne územie Rudnian a jeho priľahlé územie je budované útvarmi staršieho
a mladšieho paleozoika, mezozoika, terciéra a kvartéra. Staršie a mladšie paleozoikum sa
nachádza v severnej, severovýchodnej a južnej časti územia. V horninách tohto paleozoika sa
nachádzajú bohaté rudné žily, ktoré sa banícky využívali už od stredoveku po súčasnosť.
Mezozoikum je zastúpené vrstvami spodného a stredného triasu. Spodný trias zastupuje
werfén a nachádza sa prevažne v severnej časti. Stredný trias tvoria biele a tmavé
(gutensteinské) vápence a dolomity (wettersteinské). Terciér tvoria prevažne pieskovce,
zlepence a bridlice. Štvrtohory sú vyvinuté v podobe náplavov a nachádzajú sa prevažne
v údolnej časti v okolí horských potokov (KOL., 2002).
1.1.3 pôdne pomery
Pôdne pomery odzrkadľujú geologické podmienky a geomorfológiu terénu. Sú tu zastúpene
prevažne rendziny a kambizeme rendzinové so strednou retenčnou schopnosťou, miestami
v lesoch sú pôdy hnedé oglejované, podzolové, v údoliach hlavne v okolí vodných tokov sú
pôdy nivné. Štruktúrou sú pôdy piesočnato-hlinité až stredne kamenité (KOL., 2002).
1.1.4 hydrologické pomery
Územie odvodňuje Rudniansky potok, Zimný potok,

Priekopec a niekoľko menších

bezmenných vodných tokov. Z hľadiska hydrogeologického patrí územie do povodia rieky
Hornád.
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1.1.5 klimatické pomery
Predmetné územie podľa (KOL., 2002) patrí do mierne chladného okrsku s priemernou ročnou
teplotou 6,5°C a s priemernou januárovou teplotou -5°C a júlovou teplotou 12 - 16°C.
Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje od 600 do 700 mm ročne. V júli je priemerný počet
zrážok 80 mm.

1.2 Biotické pomery
1.2.1 Rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna
vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska (Futák, 1980) patrí sledované územie do
oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry
(Praecarpaticum), okresu Slovenské rudohorie.
Podľa Geobotanickej mapy ČSSR (Michalko a kol. 1985), ktorá je mapou rekonštrukcie
vegetácie, teda uvádza predpokladanú vegetáciu, ktorá by pokrývala určité miesto bez
akéhokoľvek vplyvu ľudskej činnosti, by sa v území vyskytovali len lesy. Vytvárali by
mozaiku rôznych typov, ktorá reflektuje pestré geologické a geomorfologické podmienky.
V širších alúviách Rudnianskeho potoka sa vyskytovali lužné lesy podhorské a horské
s vŕbami, jelšami a jaseňom. Prevládajúcim typom lesa v katastri obce boli jedľové a jedľovosmrekové lesy. Nachádzali sa najmä v inverzných polohách údolí, kde sa dnes nachádza
samotná obec, respektíve jej bezprostredné odlesnené okolie. Na najextrémnejších reléfových
tvaroch v nižších polohách by sa nachádzali dubové subxerofilné a borovicové xerofilné lesy,
v malom fragmente aj dubovo-hrabové lesy lipové, kde by sa vyskytovali najmä listnaté
dreviny – duby, lipy, javory a menej ihličnaté dreviny smrek a borovica. V severnej časti
katastra sú indikované na hlbších pôdach bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V južnej
časti katastra, v horských polohách hrebeňa Volovských vrchoch boli rozšírené bukové
kyslomilné lesy horské.
Aktuálna vegetácia bola spracovaná na základe terénneho prieskumu vykonaného v priebehu
vegetačnej sezóny r. 2013.
Územie katastra obklopujú lesy, ktoré boli počas ťažby a spracovávania železnej rudy a iných
kovov počas dlhého obdobia exploatované. Bezprostredné okolie závodu ŽB bolo v 60-90
rokov enormne atakované imisiami, ktoré lokálne spôsobili až rozpad lesov. Tieto skutočnosti
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sa podpísali na skutočnosti, že väčšina lesov katastra je dnes zmenená. Prevažujú ihličnaté
porasty s dominanciou smreka, miestami aj jedle a prímesou borovice a smrekovca
opadavého. Pôvodné bukové porasty nachádzame len lokálne, miestami sa v dolinách a na
sutinových stanovištiach vyskytuje

lipa a javor. V najviac degradovaných porastoch,

napríklad na Stožkách sa nachádzajú rozsiahlejšie porasty prípravných drevín – rakyty, liesky,
brezy a osiky.
Ucelené komplexy lúk a pasienkov nachádzame na svahoch rôznych expozícií. Vyskytujú sa
najmä v údoliach, kde priamo naväzujú na intravilán obce, ale nachádzajú sa aj vo
vrcholových častiach katastra ako horské hôľne trávne porasty.
Charakteristickou črtou územia je bohatá krovinová a stromová vegetácia, ktorá sa nachádza
v intraviláne, ale aj v extraviláne, na svahoch, kde oddeľuje bývalé parcely lúk a pasienkov,
respektíve na menej obhospodarovaných častiach, kde dochádza v posledných desaťročiach
k jej značnému rozvoju.
V intraviláne sú zaujímavé záhrady pri rodinných domoch, kde sú vysadené ovocné stromy,
ale aj okrasná zeleň. Z ovocných stromov prevládajú čerešne, jablone, slivky, ale miestami je
v záhradách aj orech kráľovský. Okrasnú zeleň reprezentujú kry najmä tuje, cyprušteky,
krušpán, orgován, ale často sa vyskytujú aj stromy ako smrek pichľavý, jedľa srienistá, lipa
malolistá a z nepôvodných druhov sumach pálkový (Rhus typhina). Mimo záhrad, na ich
okrajoch a popri cestách a na rovnejších miestach okolo ciest sú vysadené smreky, lipy, brezy,
borovice, osiky, jasene, javory, smrekovce miestami aj jarabina vtáčia.
Na svahoch so severnou expozíciou sú najčastejšími drevinami breza (Betula), topoľ osikový
(Populus tremula), smrek obyčajný (Picea abies), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), javor
horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), borovica lesná - sosna
(Pinus sylvestris). Miestami je vtrúsená aj jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a jaseň
(Fraxinus). Z krovín je častým druhom trnka obyčajná (Prunus spinosa), lieska obyčajná
(Corylus avellana), miestami aj baza čierna (Sambucus nigra), krušina jelšová (Frangula
alnus), hloh obyčajný (Crataegus laevigata) a ruža šípová (Rosa canina).
Podobná drevinová skladba je aj na južných svahoch, ale tu sa okrem uvedených drevín
vyskytuje namiesto lipy viac čerešňa vtáčia (Cerasus avium).
Vodné toky sprevádzajú najmä vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba rakytová (Salix caprea), jelša
sivá (Alnus incana), smrek obyčajný (Picaea abies), topoľ osikový (Populus tremula),
miestami aj javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), čremcha
obyčajná (Padus avium), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a v horných častiach tokov aj
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čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Z kríkov sú to najmä krušina jelšová (Frangula alnus)
a baza čierna (Sambucus nigra). Súvislé širšie brehové porasty sú vzácne, skôr ide o nesúrodé
fragmentované útvary.
Vegetáciu na lúkach a pasienkoch s kyslým podkladom tvoria prevažne kyslomilné druhy,
ktoré patria prevažne do zväzu (Nardo-Agrostion tenuis
(Cynosurion cristati

Sillinger 1933) a do zväzu

R. Tx. 1947). Medzi najčastejšie druhy patria psica tuhá (Nardus

stricta), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), lipkavec syridlový (Galium verum),
černohlávok obyčajný (Prunella vugaris), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), psinček
tenučký (Agrostis capillaris), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), devätorník vajcovitý
(Helianthemum ovatum), ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum), štiav lúčny (Acetosa
pratensis), vres obyčajný (Calluna vulgaris).
Pasienky v časti Holého vrchu v juhovýchodnej časti katastrálneho územia sú zastúpené
druhmi, ktoré patria do zväzu (Cynosurion cristati R. Tx. 1947). Najčastejšími druhmi sú
tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), lipkavec syridlový (Galium verum), chlpánik
obyčajný (Pilosella officinarum), vres obyčajný (Calluna vulgaris), plešivec dvojdomý
(Antennaria

dioica),

lipkavec

severný

(Galium

boreale),

žerušničník

Hallerov

(Cardaminopsis halleri) nátržník Tabernamontanov (Potentilla tabernamontani), štiavička
obyčajná (Acetosella vulgaris), nátržník zlatý (Potentilla aurea), chlpaňa hájna (Luzula
luzuloides), brusnica obyčajná (Vacinium vitis-idea), brusnica čučoriedková (Vaccinium
myrtillus), zlatobyľ obyčajná (Solidago virgaurea).
V podsvahových častiach tejto lokality sa nachádzajú prameniská a mokraďové časti, najmä
okolo prameniacich vodných tokov. Drevinovú skladbu tvoria prevažne jelša sivá, smrek
obyčajný, vŕba popolavá, vŕba rakytová, vŕba ušatá a čremcha strapcovitá. V podraste rastú
druhy prevažne zo zväzu Calthion R.Tx. 1937 em. Balátová-Tuláčková 1978 a Salicion
cinereae T. Muller et Gors ex Passarge 1961. Zaznamenané boli nasledujúce druhy:
kychavica biela (Veratrum album), žerušnica lúčna (Cardamine pratensis), praslička
močiarna

(Equisetum palustre), kuklík potočný (Geum rivale), túžobník brestový

(Filipendula ulmaria), záružlie močiarne (Caltha palustris), starček potočný (Senecio
rivularis), valeriana celistvolistá (Valeriana simplicifolia), nazabúdka močiarna (Myosotis
scorpioides), hrachor lúčny (Lathyrus pratensis), ostrica čierna (Carex nigra), pichliač
potočný (Cirsium rivulare), pichliač močiarny (Cirsium palustre), štiav lúčny (Acetosa
pratensis), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), čertkus lúčny (Succisa pratensis),
krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium),
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metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa), sitina sivá (Juncus inflexus), škripina lesná
(Scirpus sylvaticus).
Vzácnym spoločenstvom podsvahovej časti Holého vrchu je prechodné rašelinisko, ktoré sa
nachádza severovýchodne asi 60 – 80 m od vrcholovej poľnej cesty. Tento typ biotopu
s uvedeným spoločenstvom rastlín je na viacerých miestach v južnej časti katastra. V
spoločenstve rastlín zväzu Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934 sa vyskytuje aj
vzácny a chránený druh rosička okruhlolistá (Drosera rotundifolia). Dominantné zastúpenie
majú machy z rodu rašelinníkov (Sphagnum sp.) Z kvitnúcich rastlín je to páperník úzkolistý
(Eriophorum angustifolium), fialka močiarna (Viola palustris), valeriana celistvolistá
(Valeriana simplicifolia), škarda močiarna (Crepis paludosa), vstavačovec májový
(Dactylorhiza majalis),

pichliač močiarny (Cirsium palustre), ostrica Davallova (Carex

davalliana), nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), nátržník vzpriamený (Potentilla
erecta).
V časti lokality s miestnym názvom Závistlivec sa nachádzajú živné lúky a bývalé polia, ktoré
boli následne zväčša prirodzenou cestou zatrávnené. Tu boli zaznamenané nasledujúce druhy
: alchemilka obyčajná (Alchemilla vulgaris), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens), reznačka
laločnatá (Dactylis glomerata), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), margaréta biela
(Leucanthemum vulgare,) iskerník hľuznatý (Ranunculus bulbosus), iskerník prudký
(Ranunculus acris), žerušničník Hallerov (Cardaminopsis halleri), veronica obyčajná
(Veronica chamaedrys), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), chlpaňa sudetská (Luzula
sudetica), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium repens).
Značná časť lúk, najmä v severnej a severovýchodnej časti katastra bola rekultivovaná. Po
rekultivácii boli prisiate viaceré trávne zmesi, ktoré v senáži vytvárajú väčšiu objemovú
kapacitu. Prevládajúcimi trávami sú kostrava červená (Festuca rubra), kostrava lúčna
(Festuca pratensis), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), mätonoh hybridný (Lolium
perenne), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis). Z kvitnúcich druhov sú zastúpené ľadenec
rožkatý (Lotus corniculatus), lipkavec syridlový (Galium verum), lipkavec mäkký (Galium
mollugo), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium repens), pakost
lúčny (Geranium pratense), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), púpava obyčajná
(Taraxacum officinale), hviezdica trávovitá (Stellaria graminea). Miestami, najmä v častiach
pri dotyku s lesom sú často väčšie plochy so smlzom kroviskovým (Calamagrostis epigejos)
Trvalé trávne porasty, ktoré neboli rekultivované, sú druhovo bohaté. V severnej a
severovýchodnej časti katastra sa lúky čiastočne kosia, v južnej a juhozápadnej časti sa
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využívajú pastvou hov.dobytka. Vyskytujú sa tu nasledujúce druhy rastlín: bedrovník
lomikameňový (Pimpinella saxifraga), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), psinček
tenučký (Agrostis capillaris), kostrava lúčna (Festuca rubra), tomka voňavá (Anthoxanthum
odoratum), psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), alchemika obyčajná (Alchemilla vulgaris),),
kručinka farbiarska (Genista tictoria), dúška vajcovitá (Thymus pulegioides), pamajorán
obyčajný (Origanum vulgare), mätonoh hybridný (Lolium perenne), jarva obyčajná
(Clinopodium vulgare), nátržník strieborný (Potentilla argentea), mrkva obyčajná (Daucus
carota), zvonček repkovitý (Campanula rapunculoides), klinček kartuzianský (Dianthus
carthusianorum), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), skorocel prostredný (Plantago
media), hadinec obyčajný (Echium vulgare), štiav lúčny (Acetosa pratensis), rasca lúčna
(Carum carvi), čakanka obyčajná (Cichorium intybus), púpavec srstnatý (Leontodon
hispidus), zvonček konáristý (Campanula patula), psica obyčajná (Nardus stricta), kostrava
ovčia (Festuca ovina), betonika lekárska (Betonica officinalis), hviezdica trávovitá (Stellaria
graminea), starček Jakubov (Senecio jacobea), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria).
Súčasťou tohto katastra sú aj haldy, ktoré sa vytvorili po ťažbe nerastných surovín. Tie sa
postupne prirodzene zatrávňujú a prebiehajúca sukcesia je podobná prirodzenej skladbe
okolitých porastov. Z drevín je dominantným druhom breza, ale častá je aj baza čierna, vŕba
rakytová a miestami aj smrek a borovica. Z rastlín je častým druhom rebríček obyčajný
(Achillea millefolium), hlaváč lesklý (Scabiosa lucida), ľubovník bodkovaný (Hypericum
perforatum), hadinec obyčajný (Echium vulgare), margareta biela (Leucanthemu vulgare),
smlz kroviskový (Calamagrostis epigejos) a iné.
Prirodzená a bohatá vegetácia je na vápencových skalách, ktoré sú v severozápadnej časti
katastra, pri vstupe do obce. Tieto južne exponované svahy sú pokryté xerotermnou
vegetáciou, kde v krovinej etáži prevláda svíb krvavý (Cornus sanguinea) a rešetliak
prečisťujúci (Rhamnus carharticus) a v bylinnej etáži kostrava tvrdá (Festuca pallens)
a luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria). Okrem týchto druhov sa tu nachádza šalvia
praslenatá (Salvia verticillata), silenka uškatá (Silene otites), smldník jelení (Peucedanum
cervaria), divozel kukučkovitý (Verbascum lychnitis), hlaváč žltkastý (Scabiosa ochroleuca),
nátržník piesočný (Potentilla arenaria), mednička brvitá (Melica cilliata), pakost krvavý
(Geranium sanguineum), nevädza Triumfettova, (Cyanus triumfetti), hrdobarka horská
(Teucrium montanum), hrdobarka chamaedrys (Teucrium chamaedrys), kručinka chlpatá
(Genista pilosa), sezel sivý (Seseli osseum), jagavka konáristá (Anthericum ramosum),
ometlina sivá (Koeleria glauca), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum), cesnak horský
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(Allium montanum),

horčíčník Wittmannov, (Eryssimum wittmannii), smlz pestrý

(Calamagrostis varia), mrvica peristá (Brachypodium pinnatum).
V sutinových častiach tohto skalného vápencového komplexu je dominantná lipa veľkolistá
a v bylinnom podraste je na viacerých miestach hojná papraď - orličník obyčajný (Pteridium
aquilinum). Veľmi hodnotným spoločenstvom je to, ktoré sa nachádza v skalných štrbinách
a na obnažených skalách. Tu sa vyskytuje slezinník červený (Asplenium trichomanes),
slezinník zelený (Asplenium viride), slezinník rutovitý (Asplenium ruta-murari), stokráska
Micheliho (Bellidiastrum michelii), pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis), zvonček
karpatský (Campanula carpatica), skalničník guľkovitý srstnatý (Jovibarba globifera subsp.
hirta), rozchodník prudký (Sedum acre), rozchodník biely (Sedum album) a iné.
Samostatnou skupinou je synantropná vegetácia, ktorá sa vyskytuje v sídle a v jeho blízkosti,
na ruderálnych stanovištiach. Tu sú častými druhmi žihľava dvojdomá (Urtica dioica), (mrlík
biely (Chenopodium album), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), kozonoha hoscová
(Aegopodium podagraria), cesnáčka lekárska (Alliaria petiolata) a iné. Veľmi nebezpečnými
rýchlo sa šíriacimi druhmi sú tzv. invázne druhy, ktoré sa dostavajú na podobné miesta a často
nekontrolovateľne sa šíria. Z pohľadu územného systému ekologickej stability je dôležité
poznať rozšírenie a dynamiku týchto nepôvodných druhov rastlín, tzv. inváznych neofytov,
pretože ich invázny potenciál je nebezpečný z hľadiska možnosti šírenia a prenikania do
prirodzených spoločenstiev. V tejto obci sa nachádza niekoľko nepôvodných tzv. inváznych
druhov rastlín, ktoré v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, je povinnosťou vlastníka pozemku tieto druhy
odstraňovať. Ide o mohutný ker pohánkovec japonský (Fallopia japonica), ktorý sa nachádza
pri Rudnianskom potoku v blízkosti mosta smerom k Obecnému úradu a pri rómskej osade pri
potoku Zlatník. Do okolia vodných tokov veľmi rýchlo preniká aj astra novobelgická (Aster
novi-belgii) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (Solidago
gigantea). Ďalším inváznym druhom je netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora),
vyskytuje sa v okrajových častiach lesných porastov, ale aj v krovinových porastoch na
medziach a v blízkosti háld. V záhradách niektorých rodinných domov sa ojedinele pestuje
ako okrasná rastlina aj rudbekia srstnatá (Rudbeckia hirta) a rudbekia strapatá (Rudbeckia
laciniata).
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1.2.2 Živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných
údajov a doplnené terénnym prieskumom)
V hľadiska živočíšnych regiónov je zoogeografické členenie okresu Spišská Nová Ves do
vonkajšieho a vnútorného obvodu oblasti Západných Karpát a ich podtatranského
a centrálneho okrsku, ktorý sa ďalej člení na nízkotatranský a rudohorský podokrsok
(Čepelák, 1980).
V katastrálnom území sa vyskytuje typická fauna pahorkatinovej a horskej lesnej krajiny s
mnohými vzácnymi a ohrozenými druhmi. Dominujú živočíšne spoločenstvá lesov, potom
spoločenstvá pasienkov, lúk a krovín. Na poliach, lúkach a pasienkoch, v krovinách
poľnohospodárskej krajiny, či ekotone k lesu žije mnoho rôznorodých živočíchov.
Z chrobákov sú častými druhmi bystruška zlatá (Carabus auronitens) a bystruška medená
(Carabus proscarabeus). Z blanokrídlovcov sú časté viaceré druhy čmeliakov (Bombus) ,
z motýľov bol zaznamenaný jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne). Z plazov je častý
slepúch lámavý (Anguis fragilis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica živorodá
(Lacerta vivipara) a vretenica obyčajná (Vipera berus). Charakteristickou črtou tohto katastra
je stromová a krovinová vegetácia na medziach, kde majú svoje hniezdiská a dobré životné
podmienky početné druhy vtákov. Z najbežnejších druhov boli zaznamenané stehlík zelený
(Carduelis chloris), stehlík čížavý (Carduelis spinus), stehlík pestrý (Carduelis carduelis),
glesk hrubozobý (Coccothraustes cocothraustes) holub hrivnák (Columba palumbus), krkavec
čierny (Corvus corax), vrana túlavá (Corvus corone), havran čierny (Corvus frugilegus),
chrapkáč poľný (Crex crex), kukučka jarabá (Cuculus canorus), belorítka domová (Delichon
urbica), ďateľ veľký (Dendrocopos major), ďateľ prostredný (Dendrocopos medium), ďateľ
čierny, (Dendrocopos martius), lastovička domová (Hirundo rustica), pinka lesná (Fringilla
coelebs), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), slávik krovinový (Luscinia megarhynchos),
viaceré druhy sýkoriek (Passer sp.), drozdov (Turdus sp.) a ďalších druhov spevávcov.
Z drobných cicavcov sú tu zastúpené 2 druhy piskorov – piskor obyčajný (Sorex araneus)
a piskor malý (Sorex minutus), jež bledý (Erinaceus concolor), niekoľko druhov netopierov
(Rhinolophus sp.). Žije tu aj početná srnčia, jelenia a diviačia zver, líšky a zo vzácnejších
druhov šeliem bol zaznamenaný rys ostrovid (Lynx lynx).
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1.2.3 Biotopy
Biotopy európskeho a národného významu boli určované podľa Vyhlášky MŽP SR č.
24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pri
mapovaní biotopov v teréne sa postupovalo podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová,
Valachovič eds., 2002).
Na území katastra sa vyskytuje 12 biotopov európskeho a 3 biotopy národného významu. Je
potrebné si uvedomiť, že v zmysle Smernice Európskej komisie o biotopoch č. 92/43/EHS sa
síce na ochranu biotopov vymedzuje špeciálna sieť NATURA 2000, avšak príslušný členský
štát zodpovedá, aby sa stav biotopov nezhoršoval na území celej republiky. Práve miestny
ÚSES môže byť nástrojom ako tzv. priaznivý stav biotopov, ktoré sa nachádzajú v danom
území udržať alebo dosiahnuť.
V ďalšom texte je prehľadne uvedená charakteristika biotopu, ktorá zahrňuje názov biotopu,
kód biotopu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, v prípade biotopov európskeho významu aj
kód NATURA 2000 (* označuje prioritný biotop v zmysle Smernice o biotopoch), zaradenie
do príslušnej fytocenologickej jednotky, opis biotopu vrátane výskytu typických druhov na
miestnej úrovni (na základe mapovania v teréne) a výskyt v katastrálnom území Rudňany.
Charakteristika biotopov európskeho a národného významu
Biotopy európskeho významu
1.Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
Národný kód biotopu : Br2
Kód NATURA 2000: 3220
Fytocenologické zaradenie: zväz Phalaridion arundinaceae
Opis biotopu: Vodné toky na niektorých miestach, najmä v častiach náplavových sprevádza
trávnaté vysokobylinné spoločenstvo, ktoré je druhovo chudobné v dôsledku domináncie tráv
smlza patrsťového (Calamagrostis pseudophragmites) a chrastnice trsteníkovitej (Phalaroides
arundinacea). Z kvitnúcich bylín sú časté vŕbovka ružová (Epilobium roseum), lipkavec
obyčajný (Galium aparine), hviezdica hájna (Stellaria nemorum), deväťsil lekársky (Petasites
hybridus), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), iskerník plazivý (Ranunculus repens), mäta
dlholistá (Mentha longifolia), pichliač zelinový (Cirsium oleraceum) .
Biotop sa nachádza na viacerých miestach okolo Rudnianskeho potoka v naplavovaných
častiach.
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2. Nížinné a podhorské kosné lúky
Národný kód biotopu: Lk1
Kód NATURA 2000: 6510
Fytocenologické zaradenie: zväz Arrhenatherion elatioris
Opis biotopu: mezofilné, svieže, druhovo bohaté lúky, skôr vyššieho vzrastu. Charakter
udávajú trávy ovsík vyvýšený, reznačka laločnatá, kostrava lúčna a kostrava červená.
Vyskytujú sa od vlhkých stanovíšť až po suchšie stanovištia, na miestach bývalých polí, na
zatrávnených úhoroch a v ovocných sadoch. Ich zloženie sa mení podľa ekologických
podmienok stanovišťa a spôsobu hospodárenia.
Typické druhy biotopu: ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), kostrava červená (Festuca
rubra), kostrava lúčna (Festuca pratensis), lipnica lúčna (Poa pratensis), reznačka laločnatá
(Dactylis glomerata), psinček tenučký (Agrostis capillaris), tomka voňavá (Anthoxanthum
odoratum),

traslica prostredná (Briza media), zvonček konáristý (Campanula patula),

zvonček klbkatý (C. glomerata), šalvia lúčna (Salvia pratensis), rasca lúčna (Carum carvi),
rebríček obyčajný
kopijovitý

(Achillea millefolium), lipkavec mäkký (Galium mollugo), skorocel

(Plantago lanceolata), skorocel prostredný (Plantago media), pakost lúčny

(Geranium pratense), margaréta biela (Leucanthemum vulgare), púpavec srstnatý (Leontodon
hispidus), chrastavec lúčny (Knautia arvensis), ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) a iné.
Častejšie sa vyskytujú na kosných lúkach v severnej a severovýchodnej časti katastra a na
kosných lúkach v intraviláne obcí a vo väčších

ovocných sadoch. Tento typ biotopu sa

nachádza aj v časti Závistlivca na miestach bývalých polí.
3. Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
Národný kód biotopu: Lk5
Kód NATURA 2000: 6430
Fytocenologické zaradenie: zväz Calthion, podzväz Filipendulenion
Opis biotopu: Kvetnaté vysokobylinné lúky s prevahou širokolistých bylín na celoročne
vlhkých až mokrých stanovištiach v alúviách vodných tokov. Porasty sú len nepravidelne
kosené.
Typické druhy biotopu: kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), túžobník brestový
(Filipendula ulmaria), pakost močiarny (Geranium palustre), čerkáč obyčajný (Lysimachia
vulgaris), angelika lesná (Angelica sylvestris), záružlie močiarne (Caltha palustris), pichliač
zelinový (Cirsium oleraceum), škarda močiarna (Crepis paludosa), krkoška chlpatá
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(Chaerophyllum hirsutum), mäta dlholistá (Mentha longifolia), vrbica vŕbolistá (Lythrum
salicaria)
Vyskytujú sa na širších a otvorených rovných nívach okolo vodných tokov. Biotop bol
zaznamenaný na širšej níve na Rudnianskom potoku pod Obecným úradom.
4. Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty
Národný kód biotopu: Tr 5
Kód NATURA 2000: 6190
Fytocenologické zaradenie: zväz Festuco pallentis- Caricetum humilis
Opis biotopu: Suché a teplomilné travinno-bylinné porasty otvorených skalnatých svahov až
vápencových brál. Predstavujú prakticky reliktnú skalnú vegetáciu, vyvíjajúcu sa bez
vplyvom človeka. Vegetácia osídľuje skalnaté stupne a terasy a strmé svahy s extrémne
plytkou pôdou. Dominujú typické druhy skál – ostrica nízka, ostrevka vápnomilná a kostrava
sivá, s množstvom teplomilných druhov. Z pohľadu ochrany prírody ide spoločne so
susediacimi reliktnými borinami, s ktorými tvorí biotop jeden komplex, o veľmi významný
biotop katastra s množstvom chránených, ohrozených a vzácnych druhov rastlín.
Typické druhy biotopu: kostrava sivá (Festuca pallens), čistec rovný (Stachys recta),
hrdobarka horská (Teucrium montanum), h. obyčajná (T. chamaedrys), mliečnik
mnohofarebný (Tithymalus epithymoides), sezel sivý (Seseli elatum), skalničník guľkovitý
srstnatý (Jovibarba hirta), horčičník Wittmanov (Erysimum wittmannii), kručinka chlpatá
(Genista pilosa), ostrica vtákonohá (Carex ornithopoda), pakost krvavý (Geranium
sanguineum), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), veronica zúbkatá (Veronica
dentata), nevädza Triumfettova (Cyanus triumfettii), mednička brvitá (Melica ciliata) kruštík
tmavočervený (Epipactis atrrorubens), nátžník piesočný (Potentilla arenaria), jagavka
konáristá (Anthericum ramosum) a mnohé iné.
Tento typ biotopu sa viaže na lokalitu Skaly v severozápadnej časti katastra.
5. Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Národný kód biotopu : Tr8
Kód NATURA 2000: 6230*
Fytocenologické zaradenie: zväz: Nardion strictae
Opis biotopu: Pomerne chudobné sekundárne spoločenstvá pasienkov, prípadne lúk, ktoré sa
vytvorili dlhodobým pasením hospodárskych zvierat. Dominantným druhom je psica tuhá
(Nardus stricta) a miestami aj metluška krivolaká (Avenella flexuosa), prípadne metlica
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trsnatá (Deschampsia caespitosa). Rastú na kyslých substrátoch v podhorskum a horskom
(subalpínskom) stupni.
Typické druhy biotopu: okrem uvedených druhov sa najčastejšie vyskytujú vres obyčajný
(Caluna vulgaris), kostrava ovčia (Festuca ovina), prasatnica jednoúborová (Tromsdorfia
uniflora), chlpánik obyčajný (Pilosella officinarum), lipnica Chaixova (Poa chaixii), veronika
lekárska (Veronica officinalis), nátržník zlatý (Potentilla aurea), fialka sudetská (Viola
sudetica), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea),
brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) a
iné.
Tento biotop sa vyskytuje vo vrcholových častiach lúk a pasienkov v južnej časti katastra
v časti Šoltýsovej, Holého vrchu, ale aj tesne na pasienkoch a bývalých lúkach nad
intravilánom obce na severných expozíciach.
6. Prechodné rašeliniská a trasoviská
Národný kód biotopu: Ra3
Kód NATURA 2000: 7140
Fytocenologické zaradenie: zväz Caricion fuscae
Opis biotopu: Prechodné rašeliniská tvoria prechod medzi slatinami a vrchoviskami.
Ekologicky sú pre ne charakteristické mezotrofné až neutrálne, niekedy až slabo kyslé
podmienky. Môžu sa vyskytovať v častiach pramenísk. Bohaté je zastúpenie machov najmä
z rodu rašelinníkov.
Typické druhy biotopu: ostrica čierna (Carex nigra), ostrica Davallova (Carex davalliana),
páperník

úzkolistý

(Eriophorum

angustifolium),

valeriána

celistvolistá

(Valeriana

simplicifolia), fialka močiarna (Viola palustris), škarda močiarna (Crepis paludosa), pichliač
močiarny (Cirsium palustre), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), rosička okruhlolistá
(Drosera rotundifolia) a iné .
Vyskytuje sa na prameniskách v južnej a juhovýchodnej časti katastra v časti Holého vrchu
a celom komplexe Švedlárskych lúk.
7. Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou
Národný kód biotopu: Sk1
Kód NATURA 2000: 8210
Fytocenologické zaradenie: zväz Potentillion caulescentis a Cystopteridion
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Opis biotopu: Pionierske porasty rastlín v štrbinách a puklinách vápencových s dolomitových
brál, výslnných i zatienených, suchých i vlhkých polohách, miestami až inverzného
charakteru.
Typické druhy biotopu: slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria), s. červený (A.
trichomanes), s. zelený (A. viride), zvonček karpatský (Campanula carpatica), pľuzgiernik
krehký (Cystopteris fragilis), kurička Kitaibelova (Minuartia langii), prvosienka holá
(Primula auricula subsp. hungarica), trojštet alpínsky (Trisetum alpestre)..
Tento typ biotopu sa nachádza na viacerých zatienených miestach na skalných bralách
v južnej časti katastra na jeho severných a severozápadných a severovýchodných expozíciach
v lokalite Stožky.
8. Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni
Národný kód biotopu: Sk6
Kód NATURA 2000: 8160
Fytocenologické zaradenie: zväz Stipion calamagrostis
Opis biotopu: Rozvoľnené porasty osídľujúce nespevnené sutiny ako na otvorených
výslnných stanovištiach, tak aj na zatienených chladnejších svahoch alebo v lese.
Typické druhy biotopu: luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), pamajorán obyčajný
(Origanum vulgare), valeriána trojená (Valeriana tripteris), meringia machovitá (Moehringia
muscosa), zvonček karpatský (Campanula carpatica), pľuzgiernik krehký (Cystopteris
fragilis), pakost smradľavý (Geranium robertianum), peračina Robertova (Gymnocarpium
robertianum)
Tento typ biotopu sa nachádza na sutinách pod vápencocými sklanými bralami najmä
v masíve Stožiek.
9. Bukové a zmiešané bukové lesy
Národný kód biotopu : Ls5.1
Kód NATURA 2000: 9130
Fytocenologické zaradenie: zväz Fagion
Opis biotopu: Svieže, produkčné bukové alebo zmiešané jedľovo-bukové lesy rastúce na
miernejších svahoch a hlbokých pôdach, dobre zásobených živinami.
Typické druhy biotopu: jedľa biela (Abies alba), javor horský (Acer pseudoplatanus), buk
lesný (Fagus sylvatica), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), samorastlík klasnatý
(Actaea spicata), kopytník európsky (Asarum europaeum), papratka samčia (Athyrium filixMiestny územný systém ekologickej stability – Rudňany

17

femina), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), z. žľaznatá (D. glandulosa), papraď
samčia (Dryopteris filix-mas), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum agg.), lipkavec voňavý
(Galium odoratum), vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia), kokorík praslenatý (Polygonatum
verticillatum), srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), šalvia lepkavá (Salvia glutinosa),
žindava európska (Sanicula europaea), starček vajcovitolistý (Senecio ovatus), mliečnik
mandľovcový (Tithymalus amygdaloides), fialka lesná (Viola reichenbachiana).
Vyskytuje sa v prevažnej časti lesov katastra, väčšina porastov má vyššiu účasť smreka a
jedle
10. Kyslomilné bukové lesy
Národný kód biotopu: Ls5.2
Kód NATURA 2000: 9110
Fytocenologické zaradenie: zväz Luzulo-Fagion
Opis biotopu: Acidofilné bukové porasty nachádzajúce sa v nižších polohách na minerálne
chudobných horninách (žuly, ruly, kremence, fylity, kryštalické bridlice, flyšové pieskovce
a i.) Sú floristicky chudobné so stálou prímesou jedle. Pôdy sú väčšinou plytké, skeletnané.
Vo vyšších polohách prechádzajú do zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových lesov.
Krovinové poschodie je slabo vyvinuté, tvoria ho najmä zmladzujúce jedince hlavných
drevín.
Typické druhy biotopu: jedľa biela (Abies alba), breza previsnutá (Betula pendula), buk lesný
(Fagus sylvatica), smrek obyčajný (Picea abies), borovica lesná (Pinus sylvestris), dub zimný
(Quercus

petraea),

metluška

krivolaká

(Avenella

flexuosa),

smlz

trsťovnikovitý

(Calamagrostis arundinacea), smlz chlpatý (Calamagrostis vilosa), lipnica hájna (Luzula
luzuloides), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus).
11. Vápnomilné bukové lesy
Národný kód biotopu: Ls5.4
Kód NATURA 2000: 9150
Fytocenologické zaradenie: zväz Cephalanthero-Fagion
Opis biotopu: Zmiešané lesy s prevahou buka alebo čisté bučiny nachádzajúce sa na strmých
skalnatých svahoch s rendzinovými pôdami na podloží karbonátových hornín. Bylinný
podrast je druhovo bohatý.
Typické druhy biotopu: buk lesný (Fagus sylvatica), javor horský (Acer pseudoplatanus),
jedľa biela (Abies alba), borovica lesná (Pinus sylvestris), smrek obyčajný (Picea abies),
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jarabina mukyňová (Sorbus aria), smlz pestrý (Calamagrostis varia), ostrica biela (Carex
alba), ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum),
orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris), bodliak sivastý (Carduus glaucinus), plamienok
alpínsky (Clematis alpina), lipnica štajerská (Poa stiriaca), ostružina skalná (Rubus saxatilis),
valeriána trojená (Valeriana tripteris), zubačka žľaznatá (Dentaria glandulosa), bažanka
trváca (Mercurialis perennis).
Tento typ bukových lesov sa vyskytujú v časti Skaly a vo fragmentoch na Stožkách.
12. Lipovo-javorové sutinové lesy
Národný kód biotopu: Ls 4
Kód NATURA 2000: 9180*
Fytocenologické zaradenie: zväz Tilio-Acerion
Opis biotopu: Listnaté alebo zmiešané lesy tvorené dominujúcimi cennými listnáčmi,
vyskytujúce sa v úžľabinách, roklinách a na strmých skalnatých svahoch.
Typické druhy biotopu: buk lesný (Fagus sylvatica), javor horský (Acer pseudoplatanus), j.
mliečny (A. platanoides), dub zimný (Quercus petraea), jedľa biela (Abies alba), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), l. veľkolistá (T. platyphyllos), smrek
obyčajný (Picea abies), prilbica moldavská (Aconitum moldavicum), bažanka trváca
(Mercurialis perennis), žihľava dvojdomá (Urtica dioica), udatník lesný (Aruncus vulgaris),
mesačnica trváca (Lunaria rediviva), pakost smradľavý (Geranium robertianum), samorastlík
klasnatý (Actaea spicata), zvonček žihľavolistý (Campanula rapunculoides).
Vzácny biotop územia, nachádza ssa len vo fragmentoch v úžľabinách a strmých svahoch na
Šoltýsovej a Skalách
Biotopy národného významu:
1. Mezofilné pasienky a spásané lúky
Národný kód biotopu: Lk3
Fytocenologické zaradenie: zväz Polygalo-Cynosurenion
Opis biotopu: menej kvalitné lúky z hľadiska poľnohospodárskej produkcie (majú nižší vzrast
ako ovsíkové lúky), vyskytujú sa na málo živných pôdach, vo vyšších polohách katastra,
typické sú pre lúčne enklávy v lese. Floristicky sú bohaté. Porasty sa raz ročne kosia,
nekosené podliehajú sukcesii krovín a degradačným procesom ruderalizácie.
Typické druhy biotopu: psinček tenučký (Agrostis capillaris), tomka voňavá (Anthoxanthum
odoratum), kostrava červená (Festuca rubra), k. lúčna (Festuca pratensis), timotejka lúčna
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(Phleum pratense), alchemilka (Alchemilla sp.), traslica prostredná (Briza media), zvonček
konáristý (Campanula patula), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), ľubovník škvrnitý
(Hypericum maculatum), ostrica bledá (Carex pallescens), krížavka jarná (Cruciata glabra),
chlpaňa poľná (Luzula campestris),

bedrovník lomikameňovitý (Pimpinella saxifraga),

prvosienka vyššia (Primula elatior), nevädzovec frygický (Jacea phrygia), psica tuhá (Nardus
stricta), kostrava ovčia (Festuca ovina), margaréta biela (Leucanthemum vulgare), púpavec
srstnatý (Leontodon hispidus), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), lipkavec mäkký
(Galium mollugo), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata).
Lúky tohto typu sa vyskytujú v časti Brezovej a Závistlivca.
2. Trnkové a lieskové kroviny
Národný kód biotopu: Kr7
Fytocenologické zaradenie: zväz Corylo-Populion tremulae
Opis biotopu: Na stráňach, svahoch a medziach sa vyskytujú kroviny, kde podstatné
zastúpenie majú lieska, trnka, hloh, báza čierna. Sú dôležitým biologickým a ekologickým
prvkom najmä pre stabilizáciu svahov, ale aj ako optimálny biotop pre viaceré druhy
živočíchov, najmä pre spevavce, drobné cicavce, ale aj pre srstnatú zver a hmyz. Okrem
uvedených dominantných druhov krov sú častými druhmi topoľ osikový (Populus tremula),
ruža tŕňová (Rosa canina), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), jarabina mukyňová (Sorbus
aria) svíb krvavý (Swida sanguinea). V katastrálnom území Rudnian je v týchto krovinách
častá aj čerešňa vtáčia (Cerasus avium). V bylinnom podraste sa vyskytujú trebuľka lesná
(Antriscus sylvestris), mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias), jarva obyčajná
(Clinopodium vulgare), lipkavec syridlový (Galium verum), dúška vajcovitá (Thymus
pulegioides), jahoda drúzgavicová (Fragaria moschata).
Tento typ biotopu sa vyskytuje na medziach, terasách a úvozoch v severnej časti katastra na
južných svahoch.
3. Vŕbové kroviny stojatých vôd
Národný kód biotopu: Kr8
Fytocenologické zaradenie: zväz Salicion cinereae
Opis biotopu: Porasty krovitých vŕb, ktoré sa vyskytujú v širších alúviách vodných tokov, ale
vo vyšších nadmorských výškach so stagnujúcou vodou. Druhové zloženie je závislé od
vlhkostných a hypsometrických pomerov. Z drevín dominuje vŕba popolavá (Salix cinerea),
vŕba ušatá (Salix aurita), vŕba päťtyčinková (Salix pentandra), z bylín sú častými druhmi
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záružlie močiarne (Caltha palustris), valeriana celistvolistá (Valeriana simplicifolia), škarda
močiarna (Crepis paludosa), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), starček potočný
(Senecio rivularis), ostrica čierna (Carex nigra), lipnica močiarna (Poa palustris), ostružina
ožinová (Rubus caesius), pichliač potočný (Cirsium rivulare), kuklík potočný (Geum rivale),
škarda močiarna (Crepis paludosa), kychavica biela (Veratrum album), a iné druhy.
Biotop tohto typu sa vyskytuje na viacerých miestach v podsvahových častiach komplexu
Švedlárskych lúk

2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
V skúmanom katastrálnom území sa na celkovej krajinnej štruktúre podieľajú lesy, lúky
a pasienky a mimolesná drevinová vegetácia, ktorú tvorí voľná zeleň či už solitérna, alebo
skupinová, prípadne krovinová, ktorá sa uplatňuje na lúkach a pasienkoch ako sukcesná
vegetácia. Osobitnú skupinu tvoria brehové porasty okolo vodných tokov, v intraviláne obce
ako aj voľná stromová a krovinová zeleň, ktorá sa vyskytuje na voľných aj verejných
priestranstvách, okolo ciest a v záhradách rodinných domov.
Pre stanovenie ekologickej stability krajiny je potrebná dôkladná znalosť súčasnej štruktúry
krajiny. Na základe zhodnotenia stavu jednotlivých ekostabilizačných prvkov, sa následne
určí stupeň ekologickej stability.
Z celkovej výmery 1362 ha katastrálneho územia obce podľa evidencie katastra nehnuteľností
predstavuje 38 ha orná pôda, 329 ha lúky a pasienky a 826 ha lesy. Tento „papierový“ stav
evidovaný v katastri nehnuteľností, meodráža stav reálnej krajinnej štruktúry (ktorý je
dôležitý z hľadiska reálnej ekologickej stability).
Na tomto mieste sú podrobnejšie opísané jednotlivé typy krajinnej štruktúry podľ areálneho
stavu a výmer.

2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady,
ovocné sady, trvalé trávne porasty)
Mimo intravilánu obce sa z reálne využívanej poľnohospodárskej pôdy nachádzajú len trvalé
trávne porasty vo výmere 130 ha. Orná pôda sa v súčasnosti vôbec nevyskytuje, niektoré
lúčne porasty sú občas rozorané a využité na pestovanie zemiakov či obilovín. Ale aj na
týchto občasne rozoraných pozemkoch prevláda lúčna fáza. Popd rapídny ústup trávnych
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porastov sa podpísalo nedostatočné využívanie pozemkov a opúšťanie pôdy, čo spôsobilo
enormný nástup nelesnej drevinovej vegetácie v najrôznejších formách.
Fragmenty trávnych porastov obklopujú obec zo všetkých strán. Časť tých trvalých trávnych
porastov bola rekultivovaná, ostatná časť je s prirodzenou skladbou rastlinných spoločenstiev
a je využívaná extenzívne, alebo v niektorých prípadoch nie je v súčasnosti využívaná vôbec.
V južnej časti katastra sú rozsiahlesjšie porasty hôľnych pasienkov, ktoré obhospodaruje PD
Rozkvet Odorín. Využíva ich pastvou hovädzieho dobytka.
Mimo intravilánu sa nachádza 1 ha záhrad, v západnej časti obce.

2.2 Lesné pozemky
Lesy v katastrálnom území Rudňan predstavujú najvýznamnejší prvok krajinnej štruktúry.
Dve tretiny lesných porastov sú prirodzené lesy, v ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho
významu. Prevažujú spoločenstvá 4. a 5. lesného vegetačného stupňa, najmä

bukové

a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, menej sa uplatňujú kyslomilné bukové lesy a vápnomilné
bukové lesy.
Výmera lesných porastov je 792 ha. Skutočná výmera lesných pozemkov však okrem plochy
lesných porastov zahrňuje aj plochu ostatných lesných pozemkov (lesné sklady, lesné škôlky,
lesné cesty). Lesnatosť katastrálneho územia je bezmála 60 %.
Lesy v území sú v súčasnosti zaradené do kategórie ochranných lesov a lesov osobitného
určenia z titulu imisií. Hospodárske lesy s dominantnou produkčnou funkciou sa v území
nenachádzajú. Sú prekategorizované na lesy osobitného určenia z titulu imisií na výmere 504
ha. Podľa novelizovaných predpisov na úseku lesného hospodárstva už takáto subkategória
neexistuje. Tieto lesy maju normálny hospodársky charakter. Lesy ochranné, s dominantnou
funkciou ochrany pôdy, sú vyhlásené na výmere 287 ha. Zaberajú menej priaznivé stanovištia,
strmé skalnaté svahy s plytkou pôdou, prípadne vystupujúcou materskou horninou. Lesný
pôdny fond patrí do LHC Rudňany. Obhospodarovanie lesov sa riadi lesným hospodárskym
plánom, novšie programom starostlivosti o lesy. Pre LHC Rudňany je platný na r. 2006-2015.
Lesný hospodársky plán určuje záväzné ukazovatele pre hospodárenie v lese ako výšku ťažby
rubnej a výchovnej a drevinové zloženie pri zalesňovaní. V správe Lesov SR š.p, OZ Prešov
je väčšina lesov na výmere 298 ha, ďalším veľkým subjektom obhospodarujúcim les je Lesné,
pasienkové a pozemkové spoločenstvo Zápalenica s výmerou 295 ha, nasleduje Združenie
vlastníkov lesa Odorín PS s 118 ha. Združenie urbárnikov Závadka PS s 57 ha a Združenie
urbárnikov Rudňany – Huta s 12 ha.
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2.3 Vodné plochy
Hlavným vodným tokom, ktorý od východu preteká obcou a spolu so svojimi menšími
prítokmi odvodňuje celé katastrálne územie je Rudniansky potok. Ten sa na severozápade
pri Markušovciach vlieva do Hornádu. Hlboko zarezané koryto rieky je v sídle na viacerých
miestach upravované prírodným kameňom Tok voľne meandruje, okolo rieky sú vyvinuté
brehové porasty. Podobne aj na ostatných menších vodných tokoch sú funkčné brehové
porasty, ktoré vo svojich horných tokoch často splývajú s lesnými porastami. Stojaté vodné
plochy sa v území nenachádzajú.

2.4 Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
Sídlo obce je situované do údolia Rudnianskeho potoka a jeho prítokov. Má pretiahnutý
trojuholníkovitý tvár. Vzhľadom k tomu, že obec bola ovplyvnená banskou činnosťou sa
výstavba obytných domov situovala na slnečné svahy mimo dobývacích priestorov. Obytné
domy sú zoradené do niekoľkých ulíc, pričom najdlhšia a najvzdialenejšia je ulica Závistlivec.
Všetky ulice sú sprístupnené miestnymi asfaltovými komunikáciami. V obci je Obecný úrad,
rímsko-katolický kostol, 2 špeciálne základné školy, 2 materské školy a niekoľko budov
s rekreačným využitím a ihriskom. Je tu však aj niekoľko účelových objektov a opustených
budov a areálov bývalých Železorudných baní. V obci sa nachádza aj niekoľko chránených
pamiatok : 4 ľudové domy, pomník padlým – cintorín, portál štôlne Rochus pri starom
závode. Obec má pre svojich cca 3500 obyvateľov potrebné občianske vybavenie.

2.5 Ostatné plochy
Zaraďujeme tu jednak plochy neprírodného, technického charakteru ako cestné komunikácie,
poľné cesty s vymedzenou parcelou, elektrovody, ale aj zdevastované ruderalizované plochy,
priemyselné areály či haldy. Výklad tohto pojmu v MÚSES je odlišný od jeho chápania
v geodetickej praxi (aj v katastri nehnuteľností), kde sú zaraďované aj pozemky prírodného
charakteru, ale nevyužívané na poľnohospodársku alebo lesnícku činnosť – napr. líniové
alebo plošné porasty drevín na PPF, podmáčané, zamokrené plochy, rôzne strže, výmole
a pod. Nakoľko v týchto prípadoch ide väčšinou o plochy významné z hľadiska ekologickej
stability sú opísané v iných kapitolách. Výnimkou sú sústredené plochy skalných biotopov
v lokalite Skaly na severozápade obce. Tieto majú vysokú prírodnú hodnotu. Ostatnmé
technické stavby a zariadenia majú z hľadiska MÚSES podobnú hodnotu a funkciu ako
kategória zastavané plochy a nádvoria.
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2.6 Pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a
ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná,
rozptýlená)
Tento typ vegetácie tvorí krovinová vegetácie na medziach, úvozoch, sprievodná drevinová
vegetácia okolo vodných tokov vo forme brehových porastov a zárasty drevín na opustených
lúkach a pasienkoch. Z hľadiska evidencie katastra nehnuteľností ide takmer výlučne o trvalé
trávne porasty. V dôsledku opúšťania lúk a pasienkov ide o jeden z dominujúcich prvkoc
krajinnej štruktúry, ktorý bol dnes mapovaný na výmere 244 ha a má tendenciu stále zväčovať
výmeru.
Prvý typ je viazaný na krajinársky cenné, tzv. historické štruktúry krajiny – medze a terasy.
Pôvodne sa kosili. Dnes sa nevyužívajú a sú prevažne zarastené krami. Krovinové porasty sú
významnými hniezdiskami vtákov a útočišťom drobnej zvere. Zároveň plnia aj protieróznu
ochranu. Obzvlášť cenné sú zapojené, súvislé porasty krov trnky, ruže šípovej, hlohu, bazy,
kaliny, čerešne, rakyty a ďalších drevín. Osobitnú pozornosť si zasluhujú brehové porasty
sprevádzajúce prirodzené vodné toky. Tvoria ich najmä vŕby – vŕba krehká, vŕba purpurová,
vŕba popolavá, vŕba rakytová, čremcha strapcovitá a jelša sivá. Všetka nelesná drevinová
vegetácia tohto prvého typu je ekologicky mimoriadne cenná a zasluhuje si ochranu.
Druhý typ predstavujú solitéry drevín alebo ich väčšie či menšie skupiny na lúkach
a pasienkoch, ktoré sa už dlhšiu dobu hospodársky nevyužívajú. Druhotne zarastajú opäť
kríkmi - najmä trnkou, ružou šípovou, lieskou, na zamokrených miestach vŕbami, jelšou
a tiež smrekom, borovicou, brezou, osikou a rakytou. Porasty drevín sa postupne zapájajú
a prechádzajú do lesa. Ekologicky význam týchto plôch je menší, ako prvého typu. Často je
vhodné tieto nálety redukovať a plochy prinavrátiť pôvodnému poľnohospodárskemu účelu.
Typom líniovej nelesnej vegetácie sú aj fragmenty alejí, ktoré sa nachádzajú okolo cestných
komunikácií. Bližšiu charakteristiku zelene v obci a v jej blízkom okolí podáva nasledujúca
kapitola.

2.7 Plochy verejnej a vyhradenej zelene
Charakteristickou črtou tohto katastrálneho územia je veľmi až stredne členitý vrchovinový
reliéf, ktorý je bohato pokrytý náletovými drevinami. Obec akoby bola vsadená do zelene, čo
vytvára veľmi priaznivý pocit nielen pre vlastných obyvateľov, ale aj návštevníkov tejto obce.
Zeleň, ktorú predstavujú najmä stromy a kry sa nachádza nielen na verejných priestranstvách
a účelových plochách, ale aj okolo cestných komunikácii, okolo vodných tokov, na medziach,
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na plochách mimo záhrad, v okolí ihrísk, školských a iných účelových zariadení. Veľmi
hodnotné sú staršie solitérne dreviny, ktoré sú mimoriadne esteticky a krajinársky pôsobivé.
V okolí vodných tokov, ktoré sa hlboko zarezávajú do terénu a vytvárajú strmé svahy sa
nachádzajú najmä vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba rakytová (Salix caprea), jelša lepkavá
(Alnus glutinosa), topoľ osikový (Populus tremula), smrek obyčajný (Picea abies), borovica
sosna (Pinus sylvestris), javor horský (Acer pseudoplatanus), jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia). V podraste týchto drevín sú časté báza čierna (Sambucus nigra), vŕba purpurová
(Salix purpurea), miestami aj hloh obyčajný (Crataegus laevigata).
Na väčších plochách okolo cestných komunikácii najmä v časti Zimnej doliny sa vyskytujú
prevažne brezy, miestami aj smreky, borovice a lipy. Ich vek sa pohybuje od 20 do 40 rokov.
Vysokú krajinársko-estetickú hodnotu majú solitérne dreviny, ktoré sa nachádzajú na
viacerých miestach intravilánu. Takmer v závere Zimnej doliny pri cestnej komunikácii sa
nachádza nádherný košatý buk lesný (Fagus sylvatica), ktorého vek sa odhaduje na viac ako
100 rokov.
V časti smerom na Zapálenicu sa pri objekte školy nachádzajú 2 krásne solitérne jasene
(Fraxinus excelsior). V okolí Špeciálnej základnej školy je vysadená aleja jarabiny vtáčej
(Sorbus aucuparia). V areáli školy sa nachádzajú tuje a viaceré kultiváry borievky
(Juniperus) a smreky pichľavé (Picea pungens).
Priestor v okolí nákupného strediska pred neobývanou bytovkou tvorí stromoradie veľmi
pekných 30-50 ročných líp (Tilia).
Severné svahy nad cestou v blízkosti Obecného úradu v minulosti tvorili pasienky, ktoré
v súčasnosti miestami až takmer na 40 % pokrývajú náletové dreviny. Tvoria ich prevažne
brezy, vŕba rakytová, hloh, krušina jelšová (Frangula alnus), miestami aj vŕba popolavá
(Salix cinerea), borovica lesná (Pinus sylvestris). Na pasienkoch nepokrytých drevinami sa
vyskytujú viaceré rastlinné druhy zväzov Nardo-Agrostion tenuis a Cynosurion cristati.
V časti ulice zvanej Závistlivec, na severovýchodnom svahu cca 20 m od cesty sa pri kríži
nachádzajú 2 lipy veľkolisté. Ich vek je okolo 100 rokov. Okrem toho v tejto časti na lúkach
voľne rastú liesky, brezy, borovice a ďalšie spomínané dreviny. Za zmienku stoja aj dva
pekné a solitérne stromy - hruška, a orech kráľovský (Juglans regia), ktorá sa nachádzajú
neďaleko mosta smerom na Závistlivec.
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Ďalšia ulica s názvom Zapálenica má tiež množstvo zelene, či už v záhadách rodinných
domov, alebo aj okolo miestnej komunikácie. Pri kaplnke po pravej strane cesty je vysadená
lipa malolistá, ktorej vek je približne 80 – 100 rokov.
Verejná a vyhradená zeleň je aj na ďalších priestranstvách. Všade sú dominantnými
drevinami borovica lesná, smrek obyčajný, breza, topoľ osikový, lipa veľkolistá, ale častými
druhmi sú aj hloh obyčajný, baza čierna a miestami aj lieska obyčajná.
Pri kostole je vysadená aleja cypruštekov, podobne aj v cintorínoch prevládajú cyprušteky
a tuje.

3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce
(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán,
návrh regulatívov na územný plán)
Obec má vypracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu z r. 2006. Do Návrhu
regulatívov pre vypracovanie územného plánu boli zahrnuté aj základné ekologické
požiadavky. Pre ďalšie územno-plánovacie dokumenty slúži MÚSES, ktorý podrobne
zhodnocuje predmetné územie s jeho ekologickými danosťami a požiadavky na zabezpečenie
ekologickej stability v danom území musia byť rešpektované a zapracované do Návrhu
regulatívov územných plánov.

4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
4.1 Pozitívne prvky a javy

4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované
na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a
chránených druhov živočíchov, biotopy európskeho a národného významu)
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny patrí kataster Rudnian do
prvého stupňa ochrany. Vyhláškou MŽP SR 196/2010 zo dňa 16. apríla 2010 je podstatná
časť katastra zahrnutá do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Volovské vrchy.
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Chránené vtáčie územia:
Volovské vrchy
Vyhlasuje sa na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého,
ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho,
krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika
červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice
poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa,
tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania.
Za činnosti, ktorémôžumať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia,
sa považuje :
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda bociana čierneho, kuvika
kapcavého, kuvika vrabčieho, orla krikľavého, orla skalného a výra skalného, ak tak určí
obvodný úrad životného prostredia,
b) mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom,
ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.
Výmera chráneného vtáčieho územia je 121 420,65 ha. Chránené vtáčie územie sa nachádza
v katastrálnom území Rudňan na týchto parcelách:
91, 94, 95, 96, 105, 113, 119/1, 119/2, 121/2, 122/1, 122/2, 122/3, 126, 127, 149/1, 176/2,
176/3, 176/4, 176/5, 189, 294/2, 312/1, 312/2, 313/2, 327/1, 406/9, 467/2, 467/4, 468, 470/2,
471/2, 472/2, 474/2, 475/2, 478/2, 479/2, 480/2, 481/2, 482/2, 484/2, 485/2, 488/2, 489/2,
491/2, 619, 620, 631, 647, 648/1, 648/2, 660/2, 671/2, 682/2, 693/2, 711, 719/2, 729, 730,
731, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 857, 858, 865, 938, 939, 941, 948, 954, 957, 962,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 977, 978, 1003, 1003, 1003, 1020, 1025, 1035, 1036,
1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1050, 1051, 1053, 1054, 1081,
1081, 1081, 1082, 1084, 1088, 1089, 1091/1, 1091/2, 1092, 1093, 1094, 1094, 1095, 1095,
1097/1, 1097/2, 1098, 1099, 1100, 1100, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1109, 1110, 1111,
1112, 1113, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1153, 1182/1, 1182/9, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1203/6, 1212,
1213, 1214, 1218, 1234, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1247, 1248, 1251, 1254,
1255, 1256/1, 1256/2, 1257/4, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1287, 1288,
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1289/1, 1289/2, 1293, 1296/1, 1296/1, 1296/1, 1296/2, 1339, 1350/1, 1350/1, 1350/2, 1350/3,
1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1367, 1368, 1376, 1391, 1396, 1398, 1402,
1417, 1418, 1460, 1460, 1465/1, 1465/2, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1524, 1525, 1529,
1532, 1533, 1552, 1554, 1557/1, 1557/2, 1559, 1562, 1568/1, 1568/2, 1568/2, 1568/3,
1568/13, 1568/14, 1570, 1571, 1572, 1573/2, 1574, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1583,
1584, 1585, 1588, 1590, 1592, 1593/2, 1594/2, 1595/1, 1595/2, 1595/2, 1595/4, 1595/5, 1596,
1597, 1598, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 1608/1, 1608/2, 1615/1, 1615/2, 1615/3, 1630/1,
1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1660/1, 1660/2, 1660/3,
1665, 1677, 1678, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1684/8, 1685,
1711, 1716, 1718/2, 1719/2, 1720/2, 1721/2, 1722/2, 1725, 1726, 1727, 1730/1, 1730/2, 1732,
1734/2, 1735/1, 1735/2, 1736/2, 1737, 1738, 1740, 1881/1, 1881/2, 1900/3, 1954, 1955, 1962,
1970, 1971, 1972, 2053, 2054, 2079/3, 2081/2, 2082, 2084, 2085/2, 2085/3, 2086/1, 2086/2,
2087/1, 2087/8, 2092, 2095, 2105, 2115, 2120/1, 2120/2, 2123, 2124, 2124, 2125, 2126,
2127/1, 2127/1, 2127/2, 2129/1, 2129/2, 2130, 2132, 2133, 2134, 2136/1, 2136/2, 2136/3,
2136/4, 2136/5, 2138/1, 2139, 2141, 2142, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152,
2153, 2154, 2155, 2156, 2157/2, 2157/3, 2159, 2162, 2165, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2167,
2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2185, 2186, 2187, 2192, 2193, 2194, 2195/2.

V katastri sa okrem CHVÚ nenachádzajú žiadne iné osobitne chránené územia. Nachádzajú
sa tu ale chránené druhy rastlín a živočíchov a biotopy európskeho a národného významu.

4.1.1.2 Chránené rastliny a živočíchy
V zmysle Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
prírody a krajiny v znení vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa
v tomto katastri nachádzajú chránené druhy rastlín uvedené v tab. č.1.
Tab č.1 Chránené druhy rastlín
Vedecké meno

Slovenské meno

Aconitum anthora

prilbica jedhojová

Aconitum moldavicum

prilbica moldavská

Campanula carpatica

zvonček karpatský

Cephalanthera damasonium

prilbovka biela

Clematis alpina

plamienok alpínsky
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Coeloglossum viride

vemenníček zelený

Corydalis capnoides

chochlačka žltobiela

Dactylorhiza majalis susp. majalis

vstavačovec májový pravý

Dactylorhiza fuchsii

vstavačovec Fuchsov

Drosera rotundifolia

rosička okrúhlolistá

Epipactis atrorubens

kruštík tmavočervený

Epipactis palustris

kruštík močiarny

Gladiolus imbricatus

mečík škridlicovitý

Gymnadenia conopsea

päťprstnica obyčajná

Lilium bulbiferum

ľalia cibuľkonosná

Lycopodium clavatum

plavúň obyčajný

Pulsatilla slavica

poniklec slovenský

Pedicularis palustris

všivec močiarny

Pinguicula vulgaris

tučnica obyčajná

Salix rosmarinifolia

vŕba rozmarínolistá

Poznámka: Európsky významný druh je poniklec slovenský (vytlačený tučne), ostatné
uvedené druhy sú národného významu.
Prehľad chránených druhov živočíchov vyskytujúcich sa v katastri je v tabuľke č.2.
Tab č. 2 Chránené druhy živočíchov
Coleoptera

chrobáky

Carabus auronitens

bystruška zlatá

Carabus cancellatus

bystruška medená

Duvalius sp.

behúnik

Meloe proscarabeus

májka obyčajná

Hymenoptera

blanokrídlovce

Bombus (všetky druhy)

čmeľ

Xylocopa (všetky druhy)

drevár

Lepidoptera

motýle

Parnassius mnemosyne

jasoň chochlačkový

Amphibia

obojživelníky

Bombina variegata

kunka žltobruchá

Bufo bufo

ropucha bradavičnatá

Bufo viridis

ropucha zelená
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Rana temporaria

skokan hnedý

Salamandra salamandra

salamandra škvrnitá

Triturus montadoni

mlok karpatský

Triturus vulgaris

mlok obyčajný

Reptilia

plazy

Anguis fragilis

slepúch lámavý

Lacerta agilis

jašterica obyčajná

Natrix natrix

užovka obyčajná

Vipera berus

vretenica obyčajná

Zootoca (=Lacerta) vivipara

jašterica živorodá

Aves

vtáky

Accipiter gentilis

jastrab lesný

Accipiter nisus

jastrab krahulec

Aegithalos caudatus

mlynárka dlhochvostá

Alauda arvensis

škovránok poľný

Anas platyrhynchos

kačica divá

Anthus trivialis

ľabtuška lesná

Aquila pomarina

orol krikľavý

Asio otus

myšiarka ušatá

Athene noctua

kuvik plačlivý

Bonasa bonasia

jariabok hôrny

Bubo bubo

výr skalný

Buteo buteo

myšiak lesný

Buteo lagopus

myšiak severský

Carduelis carduelis

stehlík pestrý

Carduelis chloris

stehlík zelený

Carduelis spinus

stehlík čížavý

Certhia familiaris

kôrovník dlhoprstý

Ciconia nigra

bocian čierny

Cinclus cinclus

vodnár potočný

Coccothraustes coccothraustes

glezg hrubozobý

Columba palumbus

holub hrivnák

Corvus corax

krkavec čierny

Corvus corone

vrana túlavá

Corvus frugilegus

havran čierny

Corvus monedula

kavka tmavá
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Crex crex

chrapkáč poľný

Cuculus canorus

kukučka jarabá

Delichon urbica

belorítka domová

Dendrocopos major

ďateľ veľký

Dendrocopos medius

ďateľ prostredný

Dryocopus martius

ďateľ čierny

Emberiza citrinella

strnádka žltá

Emberiza schoeniclus

strnádka trsťová

Erithacus rubecula

slávik červienka

Falco perregrinus

sokol sťahovavý

Falco tinnunculus

sokol myšiar

Ficedula hypoleuca

muchárik čiernohlavý

Fringilla coelebs

pinka lesná

Fulica atra

lyska čierna

Galerida cristata

pipíška chochlatá

Garrulus glandarius

sojka škriekavá

Hirundo rustica

lastovička domová

Jynx torquilla

krutihlav hnedý

Lanius excubitor

strakoš sivý

Loxia curvinostra

krivonos smrekový

Motacilla alba

trasochvost biely

Motacilla cinerea

trasochvost horský

Muscicapa striata

muchár sivý

Nucifraga caryocatactes

orešnica perlovaná

Oenanthe oenanthe

skaliarik sivý

Parus ater

sýkorka uhliarka

Parus cristatus

sýkorka chochlatá

Parus major

sýkorka bielolíca

Parus montanus

sýkorka čiernohlavá

Passer domesticus

vrabec domový

Passer montanus

vrabec poľný

Perdix perdix

jarabica poľná

Phoenicurus ochruros

žltochvost domový

Phylloscopus collybita

kolibkárik čipčavý

Phylloscopus sibilatrix

kolibkárik sykavý

Phylloscopus trochiloides

kolibkárik zelený
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Pica pica

straka čiernozobá

Picus viridis

žlna zelená

Pyrhulla pyrhulla

hýľ lesný

Regulus regulus

králiček zlatohlavý

Saxicola rubetra

pŕhľaviar červenkastý

Saxicola torquata

pŕhľaviar čiernohlavý

Sitta europaea

brhlík lesný

Streptopelia decaocto

hrdlička záhradná

Streptopelia turtur

hrdlička poľná

Strix aluco

sova lesná

Strurnus vulgaris

škorec lesklý

Sylvia atricapilla

penica čiernohlavá

Sylvia borin

penica slávikovitá

Sylvia communis

penica hnedokrídla

Sylvia curruca

penica popolavá

Troglodytes troglodytes

oriešok hnedý

Turdus merula

drozd čierny

Turdus philomenos

drozd plavý

Turdus pilaris

drozd čvíkotavý

Turdus torquatus

drozd kolohrivý

Cinclus cinclus

vodnár potočný

Coccothraustes coccothraustes

glezg hrubozobý

Columba palumbus

holub hrivnák

Corvus corax

krkavec čierny

Corvus corone

vrana túlavá

Corvus frugilegus

havran čierny

Corvus monedula

kavka tmavá

Crex crex

chrapkáč poľný

Cuculus canorus

kukučka jarabá

Delichon urbica

belorítka domová

Dendrocopos major

ďateľ veľký

Dendrocopos medius

ďateľ prostredný

Dryocopus martius

ďateľ čierny

Emberiza citrinella

strnádka žltá

Emberiza schoeniclus

strnádka trsťová

Erithacus rubecula

slávik červienka
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Falco perregrinus

sokol sťahovavý

Falco tinnunculus

sokol myšiar

Ficedula hypoleuca

muchárik čiernohlavý

Fringilla coelebs

pinka lesná

Fulica atra

lyska čierna

Galerida cristata

pipíška chochlatá

Garrulus glandarius

sojka škriekavá

Hirundo rustica

lastovička domová

Jynx torquilla

krutihlav hnedý

Lanius excubitor

strakoš sivý

Loxia curvinostra

krivonos smrekový

Motacilla alba

trasochvost biely

Motacilla cinerea

trasochvost horský

Muscicapa striata

muchár sivý

Nucifraga caryocatactes

orešnica perlovaná

Oenanthe oenanthe

skaliarik sivý

Parus ater

sýkorka uhliarka

Parus cristatus

sýkorka chochlatá

Parus major

sýkorka bielolíca

Parus montanus

sýkorka čiernohlavá

Passer domesticus

vrabec domový

Passer montanus

vrabec poľný

Perdix perdix

jarabica poľná

Phoenicurus ochruros

žltochvost domový

Phylloscopus collybita

kolibkárik čipčavý

Phylloscopus sibilatrix

kolibkárik sykavý

Phylloscopus trochiloides

kolibkárik zelený

Pica pica

straka čiernozobá

Picus viridis

žlna zelená

Pyrhulla pyrhulla

hýľ lesný

Regulus regulus

králiček zlatohlavý

Saxicola rubetra

pŕhľaviar červenkastý

Saxicola torquata

pŕhľaviar čiernohlavý

Sitta europaea

brhlík lesný

Streptopelia decaocto

hrdlička záhradná

Streptopelia turtur

hrdlička poľná
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Strix aluco

sova lesná

Strurnus vulgaris

škorec lesklý

Sylvia atricapilla

penica čiernohlavá

Sylvia borin

penica slávikovitá

Sylvia communis

penica hnedokrídla

Sylvia curruca

penica popolavá

Troglodytes troglodytes

oriešok hnedý

Turdus merula

drozd čierny

Turdus philomenos

drozd plavý

Turdus pilaris

drozd čvíkotavý

Turdus torquatus

drozd kolohrivý

Tyto alba

plamienka driemavá

Upupa epops

dudok chochlatý

Vanellus vanellus

cíbik chochlatý

Mammalia

cicavce

Barbastella barbastellus

uchaňa čierna

Canis lupus

vlk dravý

Dryomys nitedula

plch lesný

Erinaceus concolor

jež bledý

Lutra lutra

vydra riečna

Lynx lynx

rys ostrovid

Muscardinus avellanarius

plch lieskový

Myotis myotis

netopier obyčajný

Mustela erminea

hranostaj čiernochvostý

Neomys fodiens

dulovnica väčšia

Plecotus austriacus

ucháč sivý

Rhinolophus hipposideros

podkovár malý

Sciurus vulgaris

veverica stromová

Sorex araneus

piskor obyčajný

Sorex minutus

piskor malý

Ursus arctos

medveď hnedý

Spracované podľa Barlog M. - Návrh územného plánu Rudňany – časť Ochrana prírody
a krajiny - živočíšstvo (2006)
Poznámka: Druhy vyznačené tučne sú považované za druhy európskeho významu, ostatné
druhy sú národného významu.
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4.1.1.3 Biotopy európskeho a národného významu
Na území katastra sa vyskytuje 12 biotopov európskeho a 4 biotopy národného významu. Na
tomto mieste je uvedený ich prehľad v tabuľke č. 3, podrobný opis je súčasťou kapitoly 1.2.3
biotopy.
Tab č. 3 Biotopy európskeho a národného významu vyskytujúcich sa v k.ú. Rudňany
Kód

Názov biotopu

Tr 5

Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty

Tr 8

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Lk 1

Nížinné a podhorské kosné lúky

Lk 5

Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Br 2

Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

Sk 1

Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Sk 6

Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni

Ra 3

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Ls 4

Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls 5.4

Vápnomilné bukové lesy

Ls 5.1

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls 5.2

Kyslomilné bukové lesy

Lk 6

Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Lk 3

Mezofilné pasienky a spásané lúky
Trnkové a lieskové kroviny

Kr 7

Vŕbové kroviny stojatých vôd
Kr8
Poznámka: Biotopy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné biotopy sú národného
významu.

4.1.2 Priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability
Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá,
biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
Z hľadiska MÚSES je pre riešenie katastra obce relevantný Generel nadregionálneho ÚSES
SR schválený Uznesením vlády SR pod číslom 319 z r. 1992 a regionálny ÚSES okresu
Spišská Nová Ves.
Podľa Generelu nadregionálneho ÚSES SR sa v katastri Rudnian nenachádza žiadne územie.
Kataster obce sa podľa Regionálneho ÚSES (RÚSES okresu Spišská Nová Ves) nachádza
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v sosiekoregióne Volovské vrchy, zčasti v biochóre 91/1 nižšia hornatina na karbonátovom
podklade a zčasti v biochóre 91/2 hornatina až vysočina na predmezozoických komplexoch.
RÚSES okresu Spišská Nová Ves vymedzuje v území dva ekologicky významné segmenty –
Svinský hŕbok s porastami rašelinísk a podmáčaných a vlhkých lúk, s pramensikami, potokmi
a brehovými porastami a hebeňové lúky na Holom vrchu s pasienkovými spoločenstvami na
kyslom podklade a prameniskami, rašeliniskami a podmáčanými plochami. Vymedzenie
jednotiek v dokumente RÚSES z r. 1994 nie vždy zohľadňuje reálne pomery územia.
Metodika ÚSESov požaduje práve pri riešení MÚSES preverenie a spresnenie jednotiek na
regionálnej a nadregionálnej úrovni. Toto spresnenie vychádza z detailného poznania krajiny
(mapovania biotopov, lokalít chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
mapovania krajinnej štruktúry). Vymedzenie nových prvkov na regionálnej úrovni je
podrobne prezentované v kapitole 6.1 Návrh prvkov ÚSES.
4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
Lesy v území sú v súčasnosti zaradené do kategórie ochranných lesov a lesov osobitného
určenia z titulu imisií. Hospodárske lesy s dominantnou produkčnou funkciou sa v území
nenachádzajú. Sú prekategorizované na lesy osobitného určenia z titulu imisií na výmere 504
ha. Podľa novelizovaných predpisov na úseku lesného hospodárstva už takáto subkategória
neexistuje. Tieto lesy maju normálny hospodársky charakter. Lesy ochranné, s dominantnou
funkciou ochrany pôdy, sú vyhlásené na výmere 287 ha. Zaberajú menej priaznivé stanovištia,
strmé skalnaté svahy s plytkou pôdou, prípadne vystupujúcou materskou horninou. Lesný
pôdny fond patrí do LHC Rudňany. Obhospodarovanie lesov sa riadi lesným hospodárskym
plánom, novšie programom starostlivosti o lesy. Pre LHC Rudňany je platný na r. 2006-2015.
Lesný hospodársky plán určuje záväzné ukazovatele pre hospodárenie v lese ako výšku ťažby
rubnej a výchovnej a drevinové zloženie pri zalesňovaní. V správe Lesov SR š.p, OZ Prešov
je väčšina lesov na výmere 298 ha, ďalším veľkým subjektom obhospodarujúcim les je Lesné,
pasienkové a pozemkové spoločenstvo Zápalenica s výmerou 295 ha, nasleduje Združenie
vlastníkov lesa Odorín PS s 118 ha. Združenie urbárnikov Závadka PS s 57 ha a Združenie
urbárnikov Rudňany – Huta s 12 ha.
Z hľadiska typu poľnohospodárskej krajiny, kataster obce náleží k typu 7652u, teda ku krajine
s veľmi krátkym vegetačným obdobím, podtypu krajiny s veľmi chladnou zimou, krajiny
s malou potrebou doplnkovej vlahy, krajiny s miernou potenciálnou vodnou eróziou pôd a
slabo nasýtenými a kyslými pôdami s malou zásobou prijateľného fosforu v ornici. Z hľadiska
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produkčnej schopnosti pôd ide o pôdy s nízkou a strednou bonitou, ktoré nepodliehajú režimu
ochrany.
Ako zdroj pitnej vody pre obec slúžia 3 vodné zdroje :
-

prameň Štôlňa – Zápalenica

-

prameň Hrisko nad ihriskom

-

Úpravňa vody Zimný potok

Okrem týchto zdrojov sa využívajú aj pramene na Pätoráku.
Z výhradných ložísk nerastných surovín je v katastri evidovaný iba vápenec a baryt.
Z výhradných ložísk energetických a rudných surovín sú komplexné železné rudy. Tie sa
v tomto katastri ťažili už v 17. storočí. Ťažba nerastných surovín a ich spracovanie bolo
hlavnou výrobnou činnosťou v 60-80 rokoch minulého storočia. Vykonávali ju ŽB n. p.
Spišská Nová Ves, závod Rudňany. Hlavný areál závodu a jeho spracovateľské prevádzky
boli situované do susedného katastra k. ú. Markušovce, ale ich vplyv sa do značnej miery
prejavil na kvalite životného prostredia. Ich ťažba trvala až do r. 1992, kedy bol vypracovaný
„ Projekt útlmu ŽP n. p. závodu Rudňany.“ V súčasnosti je ťažba odstavená, ale
v katastrálnom území Rudnian sú pozostatky 3 jám spoločnej banskej prevádzky (jama Mier,
jama 5 RP II, jama Zimné) a prevádzky, ktoré súviseli s ťažbou. Po ťažbe zostali rozsiahle
skládky hlušiny viditeľné aj v súčasnosti.
V blízkosti katastra v jeho SZ časti je vyhlásené chránené ložiskové územie (CHLÚ) –
Markušovce a Matejovce nad Hornádom. V samotnom katastri je vyhlásený Dobývací
priestor (DP) Rudňany ev. č. 1/e a DP Poráč ev.č.28/e.
Hlbinná ťažba železnej rudy zanechala na povrchu značné stopy, v podobe väčších alebo
menších závalov. Z dôvodu systematického poklesu povrchu boli vymedzené čiary poklesu
a ochranné pásmo závalového územia, čo je smerodatné pre ďalšiu urbanizáciu územia.
V katastri sú vymedzené nasledujúce ochranné pásma:
- pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja I. a II. stupňa
- imisné pásmo pôsobenia ortuti
- CHLÚ Rudňany, Poráč, Markušovce a Matejovce nad Hornádom
- DP Rudňany a Poráč
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a ďalšie ochranné pásma komunikácií a letísk a ochranné pásma zariadení a technickej
infraštruktúry.
4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
Medzi významné krajinné prvky patria v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny také časti územia, ktoré utvárajú
charakteristický vzhľad krajiny alebo prispievajú k jej ekologickej stabilite, z ktorých sa
v posudzovanom území z uvádzaných vyskytujú les (vrátane plošného výskytu drevinovej
nelesnej vegetácie s atribútmi lesného porastu), brehové porasty, mokrade, remízky a iná
voľná zeleň a trvalé trávne porasty s prirodzenou vegetáciou. Vyskytujú sa prakticky
v každom z vymedzených ekologicky významných segmentov a žiaden z nich nemá
legislatívnu ochranu.
4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
Obec už od jej založenia v 17 storočí bola baníckou. Ťažilo sa striebro, meď a ortuť. Pracovné
príležitostí boli dôvodom rozvoja obce najmä v 70. a 80. rokoch. Ťažba a spracovanie
nerastných surovín boli hlavnou činnosťou obyvateľstva, ktoré pretrvávali až do r. 1992. Obec
si aj po útlme ťažobnej činnosti uchováva banícke tradície a zachováva aj pamiatky
z bývalých čias, ktoré sú zapísané ako kultúrne pamiatky. Sú to najmä banícke
domy, zachovalé štôlne a vstupný areál do štôlne Rochus z r. 1725, ktorá bola vyrazená za
účelom odvodňovania a dopravy rudy. Tieto pamiatky sú zdokumentované na paneloch pri
hlavnom vstupe do obce. Na oživenie baníckej tradície obec v spolupráci s Gemerským
baníckym spolkom Rožňava a Baníckym cechom Rudňany pripravil projekt “Po stopách
histórie baníctva a železiarstva v Spišsko-gemerskom rudohorí“. Historická cesta baníctva
začína v severnej časti v Švabovciach neďaleko Popradu, kde sa ťažili mangánové rudy,
podobne ako v blízkej Hôrke, pokračuje Spišskou Novou Vsou, ktorá bola známa najmä jej
južnou časťou – Novoveskou Hutou, kde sa nachádzalo veľké nerastné bohatstvo medi, olova,
zinku, niklu, kobaltu, ortute a uránu. Ďalej pokračuje cez Rudňany a Poráč známe ťažbou
medených a železných rúd do Sloviniek a Krompách.

Cesta končí na juhovýchode

v Rímavskej Bani. Banícka a železná cesta má celkom 59 zástaviek a je vedená celým
Spišsko-gemerským rudohorím.
Lúky a pasienky, ktoré sa vyskytovali v blízkom okolí boli využívané ako doplnkový zdroj
obživy. Typické dlhé terasy a medze na strmých svahoch, ktoré vznikli dlhodobým
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pôsobením človeka, boli prvotnou snahou vytvoriť na strmších svahoch aj políčka ornej pôdy.
V súčasnosti sa orná pôda nachádza takmer výlučne pri rodinných domoch.

4.2. Negatívne prvky a javy
4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)
Radónové riziko
Sledované územie patrí do oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom.
Seizmicita
Seizmické ohrozenie v hodnotách makroseizmickej intenzity pre 90 % pravdepodobnosť
nepresiahnutia počas 50 rokov 5 stupňov (makroseizmická hodnota MSK-64). Seizmické
ohrozenie územia v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre 90 %
pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov 0,80 – 0,99 m.s-2.
Zosuvné územia
Banská činnosť veľmi ovplyvnila reliéf katastra. Prejavila sa poklesmi na povrchu,
prepadliskami a závalmi, čo ovplyvnilo funkčnosť katastra a vymedzila sa stavebná uzávera.
V súčasnosti je banská činnosť odstavená, napriek tomu dochádza k systematickému poklesu
povrchov. Obec má vypracovanú štúdiu vplyvu útlmu baníctva na ŽB , ktorá vymedzuje čiary
poklesu izokatabázy a ochranné pásma závalového územia.

4.2.2 antropogénne (napr., imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové
prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)
Kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia
Znečistenie ovzdušia
Tejto problematike bola venovaná značná pozornosť zo strany viacerých inštitúcií. Vplyv
ťažby a spracovania nerastných surovín postihol celý Stredný Spiš. Imisie, ktoré unikali
znehodnotili všetky zložky životného prostredia. Boli vypracované viaceré koncepcie:
-

koncepcia starostlivosti o ŽP stredného Spiša – prieskumy a rozbory r. 1990

-

posúdenie imisnej situácie v oblasti pôsobenia závodu ŽB Rudňany vo vzťahu k pohybu ortuti
a návrh ochranných pasiem (r.1990)
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-

expertízna správa z merania SO2 v ovzduší sídelnej aglomerácie Rudňany (r.1991).
V súčasnosti sú mimo prevádzky hlavné zdroje znečistenia akými boli ortuťovňa, barytáreň,
mlynica, pražiarne, energocentrum, flotácia, ktoré do ovzdušia imitovali ťažké kovy (Hg, Sb,
Cu, As, Bi, Cd, Mn, Pb, Mo, Fe), ako aj plyny SO2, NOx, CO a CO2, ktoré sa dostávali do
ovzdušia. Najnepriaznivejšou plynnou škodlivinou pre celé okolie, najmä pre lesné porasty
bol SO2. Po ukončení prevádzky a plynofikácii obce bol tento zdroj znečistenia odstránený.
Podrobné údaje o znečistení ovzdušia a najvyššie prípustné koncentrácie uvedených škodlivín
udáva Banícky ústav SAV Košice, ktorý tu vykonával podrobný prieskum. Výskumná správa
je uložená na Obecnom úrade v Rudňanoch.
Hluk
Hlukom je zasiahnutá najmä oblasť okolo cestnej komunikácie III/5365 a zariadenia s vyššou
koncentráciou osôb vo vyhradených priestoroch (školy a pod.)
Odpadové hospodárstvo
V obci sú skládky priemyselného a komunálneho odpadu.
Priemyselný odpad
Priemyselný odpad je rôzneho charakteru. Z pohľadu MÚSES je podstatný odpad, ktorý ešte
stále zaťažuje životné a prírodné prostredie sídla, resp. katastra. Je to tuhý priemyselný odpad,
ktorý vizuálne vplýva na charakter obce a krajiny. Je to množstvo pohodených technických
predmetov, v blízkosti bývalých prevádzok a haldy hlušiny, ktoré ostali po spracovávaní rúd.
Komunálny odpad
Obec nemá vlastnú skládku TKO. Má uzavretú zmluvu na zber, odvoz, uloženie a likvidáciu
TKO s firmou NOVA s r.o. Spišská Nová Ves na skládku Kudelník v Spišskej Novej Vsi.
Odvoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje KUKA nádobami 1 x za 2
týždne. Triedenie odpadu sa neprevádza.
Napriek tomu, je v obci niekoľko nelegálnych skládok a v okolí niektorých obydlí najmä
v blízkosti lesa, je časté znečistenie TKO.
Priemyselné plochy
Areály priemyselného parku boli v sídle obci na viacerých miestach. V súčasnosti je väčšina
plôch opustená, ale na viacerých miestach sa nachádzajú pozostatky z minulej činnosti,
najmä nefunkčné ťažké kovové predmety, ktoré sú rušivým a negatívnym javom v obci.
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Erózia
Náchylnosť územia na vodnú eróziu je vďaka zalesneniu a zatrávneniu poľnohospodárskych
plôch s rozsiahlou voľnou zeleňou na väčšine územia slabá. Veterná erózia nie je v území
relevantná.
Bariérové prvky
Ide najmä o dopravné (cestné koridory), elektrické vedenia a produktovody. Tie majú vplyv
najmä na migráciu zvierat. Na celoštátnu dopravnú sieť je obec napojená prostredníctvom
cesty III. triedy. Železničné napojenie obec nemá. Zdrojom pitnej vody je obecný vodovod.
Na elektrickú sieť je obec napojená z VN vedení. Stĺpy elektrického vedenia na viacerých
miestach križujú miestne prístupové komunikácie, čo je určitá ekologická bariéra, ale nie je
výhodné ani z hľadiska estetického. V obci je niekoľko vykrývačov. Zásobovanie zemným
plynom je zabezpečené prípojkou z VTL plynovodu.

Okolo týchto trás a vedení sú

vymedzené viaceré ochranné pásma s osobitnými podmienkami.
Výskyt inváznych druhov
V obci sa nachádza niekoľko nepôvodných tzv. inváznych druhov rastlín.

V okolí

Rudnianskeho potoka sa na niektorých miestach nachádza mohutný ker pohánkovec japonský
(Fallopia japonica). Do okolia vodných tokov veľmi rýchlo preniká aj astra novobelgická
(Aster novi-belgii), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (Solidago
gigantea). Ďalším inváznym druhom je netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora),
vyskytuje sa v okrajových častiach lesných porastov, ale aj v krovinových porastoch na
medziach a v blízkosti háld, ale miestami aj pri vodných tokoch a okolo nelegálnych skladiek
komunálneho odpadu. V záhradách niektorých rodinných domov sa ojedinele pestuje ako
okrasná rastlina

rudbekia srstnatá (Rudbeckia hirta) a rudbekia strapatá (Rudbeckia

laciniata). Invázne druhy majú veľký potenciál rýchlo osídľovať nové plochy a prenikať
a narušovať pôvodné spoločenstvá, preto ich výskyt a šírenie treba mať pod kontrolou.
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SYNTÉZOVÁ ČASŤ
5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch:
lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným
plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie
koeficientu ekologickej stability)
Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia bolo vytvorených viacero
postupov, z ktorých väčšina je založená na výpočte koeficientu ekologickej stability (KES).
Ide o číselnú hodnotu, ktorá hovorí o zaradení krajiny do určitého stupňa ekologickej stability.
Najčastejšie je interval KES rozdelený na tri až päť stupňov. Stanovenie stupňa KES
predstavuje kľúčový prvok pre návrh opatrení v rámci tvorby krajiny MÚSES.
Pri stanovovaní KES sa používajú dva prístupy:
1.

KES ako pomer ekologicky stabilných plôch k ekologicky nestabilným plochám

2. KES stanovený na základe výmery krajinných prvkov s prihliadnutím na ich
krajinnoekologickú významnosť.
V praxi MÚSES sa používajú najčastejšie dva základné spôsoby výpočtu koeficientu
ekologickej stability krajiny – výpočet podľa Míchala (1982) a výpočet podľa Löwa a kol.
(1984). Novým hodnotiacim prístupom je výpočet podľa Reháčkovej, Pauditšovej (2007),
ktorý zvyšuje objektivitu hodnotenia ekologickej stability krajiny vďaka zohľadneniu stavu
aktuálnej vegetácie a to najmä podielu neofytov a terofytov. To znamená, že ekologická
kvalita prvkov krajinnej štruktúry nie je uniformná, ale berie v úvahu stupeň ich premeny od
prírodného stavu. Inými slovami tento koncept je schopný objektívnejšie kvantifikovať
premenu vegetácie človekom.
Výpočet KES podľa Míchala (1982)

KES =

S
L

S – výmera plôch relatívne stabilných (les, nelesná drevinová vegetácia, lúky a pasienky)
L – výmera plôch relatívne nestabilných (orná pôda, zastavaná pôda)
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Hodnoty KES podľa Míchala:
KES < 0,10

územie s maximálnym narušením prírodných štruktúr, základné ekologické

funkcie musia byť intenzívne a trvale nahradzované technickými zásahmi
KES 0,10 – 0,30

územie nadpriemerne využívané, so zreteľným narušením prírodných

štruktúr
KES 0,30 – 1,00 územie intenzívne využívané, najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou,
oslabenie autoregulačných pochodov spôsobuje ich značnú ekologickú labilitu
KES > 1,00

takmer vyvážená krajinu, v ktorej sú technické objekty relatívne v súlade so

zachovalými prírodnými štruktúrami
Pre katastrálne územie Rudňany dosahuje hodnota KES podľa Míchala (1982) hodnotu 7,5.
Výpočet KES podľa Löwa a kol. (1984)

KES =

1,5 A  B  0,5C
0,2 D  0,8E

A – percento plôch s 5. stupňom ekologickej kvality (lesy, vodné plochy)
B - percento plôch s 4. stupňom ekologickej kvality (brehové porasty, remízky)
C - percento plôch s 3. stupňom ekologickej kvality (lúky a pasienky)
D - percento plôch s 2. stupňom ekologickej kvality (orná pôda)
E – percento plôch s 1. stupňom ekologickej kvality (zastavané plochy)
Hodnoty KES podľa Löwa a kol. (1984)
KES < 0,10

interpretujeme ako degradovanú krajinu

KES 0,1 – 0,99 narušená krajina
KES 1,00

vyvážená krajina

KES 1,01 – 10 krajina s prevažujúcimi prírodnými zložkami
KES > 10

prírodná, respektíve prírode blízka krajina

Pre katastrálne územie dosahuje hodnota KES podľa Löwa a kol. (1984) hodnotu 12,5, čo
znamená, že krajina je blízka prírode.
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Výpočet KES podľa Reháčkovej, Pauditšovej (2007)

KES = ∑

pi.Si
p

pi – celková rozloha jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry (ha)
Si – stupeň ekologickej stability
p – celková plocha záujmového územia
n – počet prvkov krajinnej štruktúry v záujmovom území
V katastri Rudňany boli pre výpočet KES použité tieto prvky súčasnej krajinnej štruktúry,
respektíve reálnej vegetácie zistenej plošným mapovaním biotopov:
Stupeň ekologickej

Reálna vegetácia

stability
0

zastavané plochy, skládky

1

cintoríny, polia, záhrady

2

intenzívne obhospodarované lúky a pasienky,

regulované toky,

nevyužívané plochy
3

extenzívne obhospodarované lúky a pasienky, pionierske dreviny
šíriace sa spontánne, nevyužívané lúky a pasienky, porasty smreka v 4
a 5 lvs, porasty borovice, nelesná drevinová vegetácia plošná i líniová

4

prirodzené vodné plochy a toky

5

prirodzené lesy, prirodzene vzniknuté mokrade, vrátane pramenísk,
brehové porasty jelší a vŕb

Interpretácia koeficientu a stupňa ekologickej stability podľa Reháčkovej, Pauditšovej (2007)
je uvedená v tabuľke
Hodnotenie krajiny KES

Stupeň
Opatrenia
ekologickej
stability
Krajina
s veľmi 1,00-1,49 1
vysoká
potreba
realizácie
nových
nízkou ekologickou
ekostabilizačných
prvkov
stabilitou
a ekostabilizačných
menežmentových
opatrení
Krajina
s nízkou 1,50
– 2
potreba
realizácie
nových
ekologickou
2,49
ekostabilizačných
prvkov
stabilitou
a ekostabilizačných
menežmentových
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Krajina so strednou 2,50
ekologickou
3,49
stabilitou

– 3

Krajina s vysokou
ekologickou
stabilitou
Krajina
s veľmi
vysokou
ek.
stabilitou

3,50
4,49

– 4

4,50
5,00

– 5

opatrení
podmienečná potreba realizácie nových
ekostabilizačných
prvkov
a resp.
ekostabilizačných
menežmentových
opatrení
realizácia vhodných menežmentových
opatrení
realizácia udržiavacieho menežmentu

Pre katastrálne územie Rudňany dosahuje hodnota KES podľa Reháčkovej, Pauditšovej
(2007) hodnotu 3,1, čo znamená že krajina je so strednou ekologickou stabilitou.
5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine
(izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
Stanovenie stupňa ekologickej stability krajiny je najdôležitejším kritériom v procese
hodnotenia ekologickej kvality krajiny. Napriek tomu ostáva KES len rámcovým
ukazovateľom ekologickej stability, pretože pri jej komplexnom posúdení je potrebné
zohľadňovať aj ďalšie kritériá, najmä konektivitu a priestorové usporiadanie existujúcich
krajinných prvkov.
Pozitívne prvky v krajine vytvárajú plošne a priestorovo prepojenú štruktúru so vzájomnými
väzbami a rôzne silnými vzťahmi, mnohé z nich sa vzájomne prekrývajú, sú duplicitné. Ich
obsah vzájomne korešponduje a posilňuje sa navzájom plošným a líniovým prepájaním
svojich prvkov (les, TTP, voľná zeleň). Napriek ovplyvňovaniu negatívnymi prvkami
plošného a bodového charakteru (imisné lesy, haldy) sú dostatočne veľké a homogénne, aby
stačili eliminovať dlhodobý negatívny vplyv.
Základné usporiadanie prvkov krajinnej štruktúry katastra Rudnian vytvára predpoklady
spojitosti pozitívnych prvkov. Územie je zoradené do reálnych zón, kde ekologická kvalita
jednotlivých prvkov je vyššia v južnej časti katastra. Celá južná časť katastra je tvorená
lesnými porastami, hodnotnými lúkami a mokraďami a rašeliniskami s viacerými európsky
a národne významnými druhmi rastlín.

Ekologicky hodnotné sú aj lesy v severnej časti

katastra, kde sa na otvorených skalnatých svahoch nachádzajú vzácne teplomilné
biotopy s xerotermnou vegetáciou. Pomerne vysokú ekologickú a krajinarsko-estetickú
hodnotu majú remízky a voľná zeleň, ktoré sa nachádzajú na trvalých trávnych porastoch
v celom katastrálnom území. Rovnako pozitívne pôsobí v krajine aj bohatá drevinová
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a krovinová zeleň nachádzajúca sa priamo v intraviláne obce. Významné sú aj brehové
porasty, ktoré obklopujú vodné toky a kde je prirodzená skladba drevín.
Najmenšiu ekologickú kvalitu má priestor v okolí háld a v okolí rómskych sídiel vo
východnej a západnej časti katastra. Negatívne prvky sú lokálne a predstavuje ich bývalá
priemyselná aglomerácia s ostatkami po spracovávaní železnej rudy. Líniové prvky ako štátne
cesty a iné komunikácie nepredstavujú podstatnú migračnú bariéru a s tým spojenú
izolovanosť. Rovnakú ekologickú kvalitu nemajú ani všetky pozitívne krajinné prvky. Zvlášť
vypuklé je to pri lesných ekosystémoch, ktoré sú najmä v nižších polohách vzdialené od
prirodzeného stavu, alebo tie, ktoré boli postihnuté imisiami. Rovnako je to u tých trvalých
trávnych porastov, ktoré boli v minulosti rekultivované v neprospech druhového zloženia
vegetácie, alebo tie, ktoré sa nevyužívajú, čím dochádza k nežiaducej sukcesii
a ochudobňovaniu rastlinných a živočíšnych druhov.

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová
rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav
biotopov a druhov)
Na území katastra sa vyskytuje 12 biotopov európskeho a 4 biotopy národného významu,
v ktorých sa nachádzajú chránené a vzácne druhy rastlín. Táto diverzita hovorí, že kataster
Rudnian je z hľadiska zastúpenia prírodných segmentov priemerne hodnotné územie. Je
potrebné si uvedomiť, že v zmysle Smernice Európskej komisie o biotopoch č. 92/43/EHS
príslušný členský štát zodpovedá, aby sa stav biotopov nezhoršoval na území celej republiky.
Práve miestny ÚSES uplatnený v projekte územného plánovania či pozemkových úprav môže
byť nástrojom ako tzv. priaznivý stav biotopov udržať alebo dosiahnuť.
Na území katastra sa vyskytuje 20

chránených druhov rastlín a viac ako 125 druhov

chránených živočíchov, ktoré sa nachádzajú v rôznych rastlinných a živočíšnych
spoločenstvách a biotopoch.
Biotopy a druhy sú v rôznom stave z hľadiska ich ochrany. Zachovalé sú aj niektoré
prirodzené lesné a lesostepné formácie, mokrade, vŕbové kroviny, ďalej brehové porasty
a dlhodobo užívané partie lúčnych biotopov s tradičným extenzívnym hospodárením.
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5.4

Ekostabilizačná

významnosť,

reprezentatívnosť

a

unikátnosť

(porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou,
stupeň ekologickej stability (0-5), vymedzenie ekologicky významných
prírodných prvkov)
Z pohľadu ekostabilizačnej významnosti, reprezentatívnosti a unikátnosti krajinných prvkov
je územie katastra rozdielne. Kým južná časť má viac zachovalé lesné aj nelesné ekosystémy
severná časť územia má nižšiu ekologickú stabilitu, čo súvisí s vyšším zásahom do lesných a
nelesných ekosystémov a v minulosti imisným ovplyvnením najmä lesných ekosystémov pri
spracovaní rúd.
Ako orientačný ukazovateľ na stanovenie ekologickej stability krajiny slúži koeficient
ekologickej stability (KES). Pri stanovovaní KES sa používajú dva prístupy:
1.

KES ako pomer ekologicky stabilných plôch k ekologicky nestabilným plochám

2. KES stanovený na základe výmery krajinných prvkov s prihliadnutím na ich
krajinnoekologickú významnosť
Pri prvej skupine metód výsledný KES odpovedá krajine prírodnej, vyváženej s vysokým
stupňom ekologickej stability, pri druhej, ktorá je presnejšia je výsledný stupeň ekologickej
stability krajiny tesne nad priemerom. Je však potrebné si uvedomiť, že KES rieši len
kvantitatívne zastúpenie jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry (hoci podľa rôznych
spôsobov výpočtu v rôzne podrobnej informácii). KES nezohľadňuje kvalitu a poškodenie
prvkov, čo je zvlášť významné pri dlhodobom ataku baníckej činnosti a rôznych
spracovateľských závodov v tomto území. Nemožno teda výstupy KES stotožňovať
s celkovou kvalitou života v obci a chotári obce.

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej
štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)
Štruktúra krajiny je vyrovnaná a stabilizovaná. Trendom je znižovanie výmery ornej pôdy na
úkor trávnych porastov a rozširovanie lesa na úkor TTP.
Na celkovej štruktúre krajiny sa lesy podieľajú až takmer 60 %. Skutočná lesnatosť je kvôli
masívnej prítomnosti nelesnej drevinovej vegetácie vyššia. Napriek dlhoročnému ataku
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baníckou činnosťou si prekvapujúco mnoho porastov zachovalo viac-menej prirodzenú
skladbu zodpovedajúcu danému biotopu.
Druhovú pestrosť so zastúpením vzácnych a chránených druhov si zachovávajú zvlášť lúky
a pasienky v južnej časti katastra, ktoré sú v súčasnosti pomerne dobre využívané. Osobitnú
hodnotu majú mokrade, fragmentárne sa vyskytujúce v podsvahových častiach lúk najmä
v južnej a juhozápadnej časti katastra. Podobne s vysokou ekologickou hodnotou sú
podmáčané lesné spoločenstvá, v ktorých sa nachádza aj niekoľko chránených druhov rastlín
a živočíchov. Sieť ekologicky významných líniových spoločenstiev vytvárajú miestne vodné
toky so zachovalými brehovými porastami.
Celkovo pozitívne je vnímaná a hodnotená voľná zeleň v intraviláne, ktorú predstavujú
solitérne dreviny (lipy 80-100 ročné, smreky 50-60 ročné, jasene 40-60 ročné, 20 – 40 ročné
brezy, osiky a iné dreviny), ďalej aleje, skupiny drevín a krov na voľných plochách, ale aj
v záhradách rodinných domov, ktoré okrem toho, že príjemne dotvárajú celkový ráz krajiny,
sú

dôležitým

ekostabilizačným

prvkom.

Menšiu

ekostabilizačnú

hodnotu

majú

intenzifikované lúky, ktoré sa nachádzajú v severnej časti katastra, a nevyužívané lúky
v oboch častiach katastra. Negatívny obraz poskytujú sídla s rómskou komunitou, kde je
znečistené okolie a lesné porasty trpia nelegálnym výrubom, znečistením odpadom
a vytváraním rôznych prístupových chodníkov do lesných porastov, miestami s masívnou
eróziou pôdy. Podobne rušivo pôsobia aj opustené a zanedbané bývalé priemyselné areály
s ponechaným najrôznejším odpadom.
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NÁVRHOVÁ ČASŤ
6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability
6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability
(existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho
a regionálneho významu
Pri vymedzovaní jednotiek ÚSES sme zohľadnili schválené dokumenty – Generel
nadregionálneho ÚSES SR schválený Uznesením vlády SR pod číslom 319 z r. 1992 a jeho
novelizáciu v r. 2000 a regionálny ÚSES okresu Spišská Nová Ves z r. 1994. Vychádzajúc
z konkrétneho poznania stavu prírodných zložiek územia tento materiál upravuje rozsah
jednotlivých prvkov ÚSES a navrhuje nové na miestnej úrovni.
Návrh

prvkov

MÚSES

a reprezentatívnych

vychádza

potenciálnych

z analýzy

geoekosystémov

krajinnoekologických
(REPGESov)

komplexov

premietnutých

do

konkrétneho poznania stavu prírodných zložiek (najmä bioty) katastra. Z tohto pohľadu
najvýznamnejšie plochy sú zaradené na úroveň regionálneho biocentra. Ďalej vymedzujeme
sedem miestnych biocentier a dva miestne biokoridory. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny
majú niektoré rozsahom menšie plochy s najzachovalejšími biotopmi v lesných a nelesných
ekosystémoch, v ktorých sa nachádzajú populácie chránených, ohrozených alebo vzácnych
druhov rastlín a živočíchov, osobitný význam. Tieto plochy osobitného záujmu ochrany
prírody, s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu, sú vyčlenené ako
genofondové plochy. V širšom chápaní systému ÚSES patria medzi interakčné prvky.
V území boli vyčlenené dve genofondové lokality flóry, fauny vyskytujú sa v nich biotopy
európskeho alebo národného významu v zmysle vyhlášky, na ktoré sa vzťahuje ochrana
v zmysle § 6 zákona

6.1.1 Biocentrá
Biocentrum predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá vytvára trvalé
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a
prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biocentrá môžu byť provincionálne, regionálne
a miestneho významu. V prípade spracovávaného územia ide o regionálne a miestne
biocentrá.
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Charakter miestnych biocentier majú živné lúky a mokraďné spoločenstvá, ktoré sa
nachádzajú v južnej časti katastra, prechodné rašeliniská,

lesostepné spoločenstvá

v severozápadnej časti katastra, skalné steny so štrbinovou vegetáciou, brehové porasty okolo
vodných tokov. Medzi miestne biocentrá sme zaradili aj zachovalé lesné ekosystémy.
Regionálne biocentrum : Š v e d l á r s k e l ú k y (Šoltýsová, Holý vrch)
Výmera: 38,16 ha (presahuje do susedných katastrov, kde sa nachádza väčšia časť)
Charakteristika: Priestor tvorí hrebeňový komplex vrcholových horských živných až
vlhkých lúk lokálne s prameniskami a rašeliniskami a vrbinnými krovinami. V podsvahových
častiach lúk pramenia menšie vodné toky okolo ktorých sa nachádzajú brehové porasty. Živné
lúky ako aj mokrade a rašeliniská majú zachovanú prirodzenú skladbu so zastúpením
vzácnych a chránených druhov rastlín.
Biotopy: Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky, Kr8 - Vŕbové kroviny stojatých vôd,
Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Tr8 6230* Kvetnaté vysokohorské
a horské psicové porasty na silikátovom substráte, Ra3 7140

Prechodné rašeliniská a

trasoviská
Súčasný spôsob využívania: v súčasnosti extenzívna pastva na TTP, odstraňovanie
náletových drevín, v minulosti išlo o kosné lúky
Ohrozenie biocentra: nevyužívanie TTP kosením alebo pastvou hospodárskych zvierat
spôsobí nežiadúce zarastanie TTP drevinami.
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: ponechať doterajší spôsob hospodárenia t.j. únosná
pastva hospodárskych zvierat, odstraňovanie náletových drevín a nepoškodzovať lokálne
mokrade a rašeliniská.
Miestne biocentrum: S k a l y
Výmera: 48,01 ha
Charakteristika: Časť územia v severozápadnej časti katastra, po pravej strane

doliny

Rudnianskeho potoka pod obcou je charakteristická členitým vápencovým hrebeňom
s niekoľkými dolinkami. Napriek rozsiahlej devastácii vplyvom znečisteného ovzdušia
a miestami nevhodnému zalesneniu (borovica čierna) a iným zásahom (lom, výstavba el.
vedenia) sa na ploche zachovali fragmenty xerotermných spoločenstiev s množstvom
európsky a národne významných druhov rastlín a živočíchov. V krasových prielomových
dolinkách sa na viacerých miestach nachádzajú fragmenty prirodzených sutinových lesov
a vápnomilných bučín.
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Biotopy: Tr5 6190 Suché a dealpínske trávinno-bylinné porasty, Ls4 9180* Lipovo-javorové
sutinové lesy, Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy
Súčasný spôsob využívania: v lesných porastoch veľmi extenzívne hospodárenie z titulu
ochranných lesov, časté je poškodenie nelegálnou ťažbou dreva, nezalesnené časti
s xerotermnou vegetáciou sa nevyužívajú.
Ohrozenie biocentra: intenzívna ťažba dreva, následne nevhodné zalesnenie drevinami ako
napr. borovica čierna, rozšírenie lomu, nelegálny výrub drevín rómskym obyvateľstvom.
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: Vo vymedzenom priestore ponechať voľné plochy
pre zachovanie a šírenie xerotermnej vegetácie. V lesných porastoch uplatňovať drevinovú
skladbu štruktúru porastu blízku prirodzenej. Nerozširovať jestvujúci kameňolom do týchto
priestorov.
Miestne biocentrum : S t o ž k y
Výmera: 89,61 ha (presahuje do susedného katastra Markušoviec)
Charakteristika: Priestor predstavuje lesný komplex v južnej časti katastra po ľavej strane
Rudnianskeho potoka s charakteristickým vápencovým reliéfom s lokálnymi vystupujúcimi
bralami, na ktorých sa nachádza vzácna skalná a štrbinová vegetácia. Pôvodné porasty jedlín,
smrekových a borovicových lesov sa rozpadli vplyvom silného imisného ataku a viacerých
lesných požiarov. Napriek masívnemu zalesňovanie nepôvodnými drevinami (častokrát
exotickými, napríklad smrekom pichľavým) sa prostredníctvom prípravných drevín (osika,
rakyta, breza a lieska) postupne obnovujú pôvodné spoločenstvá vápnomilných bučín.
V lesoch je na viacerých miestach zachovalá prirodzená štruktúra porastov. Pokračovaním
východným smerom k doline Zimná, je les nahradený chudobnými pasienkovými a lúčnymi
porastami, ktoré sa už dlhodobo nevyužívajú a postupne degradujú a zarastajú drevinami. Po
okrajoch prístupovej lesnej cesty a na miestach s plytšou pôdou sa zachovali fragmenty
pasienkových spoločenstiev zväzu Nardo-Agrostio tenuis.
Biotopy: Sk1 8210 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou, Sk6 8160*
Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni, Ls5.4 Vápnomilné
bukové lesy
Súčasný spôsob využívania: v lesných porastoch veľmi extenzívne hospodárenie z titulu
ochranných lesov, časté je poškodenie nelegálnou ťažbou dreva, trvalé trávne porasty sa
nevyužívajú, postupne zarastajú drevinami.
Ohrozenie biocentra: intenzívna ťažba dreva, následne nevhodné zalesnenie drevinami ako
napr. borovica čierna, smrek pichľavý, nelegálny výrub drevín rómskym obyvateľstvom.
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Navrhované ekostabilizačné opatrenia: postupná premena lesných porastov na porasty
zmiešaných bučín blízke prírode, skalné bralá so štrbinovou vegetáciou ponechať bez zásahu.
Miestne biocentrum: B r e z o v á
Výmera: 58,39 ha
Charakteristika: Rozsiahle plochy lúk a pasienkov s početnými medzami na svahoch
Brezovej (646 m n.m.), ktoré sa nachádzajú v závere nezalesnenej časti Závistlivec. Živné
lúčne a pasienkové spoločenstvá na mnohých miestach ustupujú rozsiahlym plochám
náletových drevín, ktoré majú druhové zloženie veľmi blízke pôvodnému typu lesa.
Biotopy: Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané
lúky, Kr7 - Trnkové a lieskové kroviny
Súčasný spôsob využívania: v súčasnosti takmer nevyužívané
Ohrozenie biocentra : nevyužívaním TTP dochádza k degradácii lúčnych a pasienkových
spoločenstiev a rozširovaniu náletových drevín
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: znovuzavedenie hospodárenia, vyčistenie plôch
postupným výrubom náletových drevín, kosenie alebo extenzívna pastva hospodárskych
zvierat
Miestne biocentrum : S i v á s k a l a
Výmera: 27,67 ha
Charakteristika: Rozsiahle hrebeňové lúky mezofilných a kyslomilných trávnych porastov
hôľneho charakteru, lokálne s prameniskami a podmočenými plochami nachádzajúce sa
v južnej časti katastra v nad. výške 800-900 m. n.m. s výskytom vzácnych a chránených
druhov rastlín a živočíchov.
Biotopy: Lk1 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané
lúky, Tr8 6230* Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Súčasný spôsob využívania: kosenie a extenzívna pastva hovädzieho dobytka
Ohrozenie biocentra: nedostatočná poľnohospodárska činnosť, zarastanie TTP náletovými
drevinami.
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: ponechať extenzívny spôsob hospodárenia t.j.
kosenie a únosnú pastvu hospodárskych zvierat, pravidelne odstraňovať náletové dreviny,
ponechať bez zásahu prameniská.
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Miestne biocentrum: Č e r š l e
Výmera: 25,91 ha
Charakteristika: Lesné spoločenstvá kyslomilných bučín a bukovo-jedľových lesov
nachádzajúcich sa v ochranných lesoch. Zachovalé porasty s prevahoz buka a prímesou
ihličnatých drevín.
Biotopy: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy
Súčasný spôsob využívania: v lesných porastoch veľmi extenzívne hospodárenie z titulu
ochranných lesov, časté je poškodenie nelegálnou ťažbou dreva
Ohrozenie biocentra: nelegálny výrub drevín v porastoch, výsadba nepôvodných druhov
drevín, výstavba približovacích ciest
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: veľmi extenzívne hospodárenie, zachovať
prirodzenú skladbu porastov, približovacie cesty situovať mimo tohto priestoru
Miestne biocentrum: Rublena
Výmera: 20,63 ha
Charakteristika: Fragment porastov živných jedľovo-bukových lesov s prímesou smreka v
5. lvs. Prevažne hospodárskeho charakteru.
Biotopy: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Súčasný spôsob využívania: najmä výber kalamity, extenzívna ťažba
Ohrozenie biocentra: intenzívne lesné hospodárstvo, zmena drevinového zloženia
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: lesy obhospodarovať jemnejšími spôsobmi
(podrastový spôsob hospodárstva), zachovať prirodzenú skladbu porastov
Miestne biocentrum: Šoltýsova
Výmera: 116,18 ha
Charakteristika: Rozsiahle, dobre zachovalé porasty živných jedľovo-bukových lesov
s prímesou smreka v 4. a 5. lvs. Prevažne hospodárskeho charakteru.
Biotopy: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Súčasný spôsob využívania: najmä výber kalamity, extenzívna ťažba
Ohrozenie biocentra: intenzívne lesné hospodárstvo, zmena drevinového zloženia
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: lesy obhospodarovať jemnejšími spôsobmi
(podrastový spôsob hospodárstva), zachovať prirodzenú skladbu porastov
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6.1.2 Biokoridory
Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý
priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Na území katastra sa nachádzajú len miestne
biokoridory.
Funkčnými miestnymi biokoridormi sú hydrický biokoridor, ktorý tvorí Rudniansky potok
s jeho prítokmi a terestrický biokoridor v hrebeňovej časti Švedlárskych lúk (Švedlárska
hora, Sivá skala, Holý vrch).
Terestricko-hydrický koridor –Rudniansky potok
Tvorí ho Rudniansky potok s jeho prítokmi, najmä v ich horných častiach, na ktorých neboli
vykonané regulačné opatrenia a majú zachovalé brehové porasty.
Charakteristika: Okrem samotného významu vodných tokov pre vodné a pri vode žijúce
živočíchy, možnosti migrácie živočíchov, plnia niektoré časti vodných tokov aj funkciu
miestnych biocentier, hlavne tým že splývajú s lesnými ekosystémami vytvárajú priaznivé
existenčné podmienky pre živočíchy žijúce aj mimo vodných tokov.
Ohrozenia:
-regulácia vodných tokov,
-výruby brehových a sprievodných porastov,
-zarybňovanie nepôvodnými druhmi,
-znečistenie vody, aj z hospodárskych dvorov poľnohospodárskych subjektov,
-pomiestne znečisťovanie brehov skládkami odpadov, hlavne v blízkosti obcí,
-prienik inváznych druhov rastlín
-intenzívne lesné hospodárstvo
Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia
-vylúčiť aplikáciu chemických látok v najbližšom okolí vodného toku,
-zachovať prirodzený charakter tokov mimo doteraz upravených častí, novú reguláciu tokov
realizovať výnimočne, výlučne v zastavaných častiach obce a len pri preukázateľnom
ohrození,
-minimalizovať výruby brehových a sprievodných porastov,
-eliminovať znečistenie toku (poľnohospodárska výroba, sídla),
-vylúčiť zarybňovanie nepôvodnými druhmi,
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-v nive systematicky odstraňovať invázne druhy rastlín
Terestrický koridor – Hrebeňové časti Švedlárskych lúk (Holý vrch-Sivá skala)
Charakteristika: Biokoridor pôvodnej hôľnej krajiny lúk a pasienkov - trvalých trávnych
porastov v hrebeňovej časti v južnej časti katastra s významnými biotopmi lúk a mokradí
s bohatou a pestrou vegetáciou.
Ohrozenia: nevyužívanie rozsiahleho komplexu lúk a pasienkov - kosením alebo pastvou
hospodárskych zvierat spôsobí nežiadúce zarastanie TTP drevinami.
Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia
- zabezpečiť trvalé extenzívne využívanie TTP
- pravidelne vyrubávať z TTP náletové drevin

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky
Medzi ďalšie ekostabilizačné prvky, ktoré sme v katastri vyčleňovali patria genofondové
plochy.

Genofondová plocha: Prítoky Rudnianskeho potoka nad obcou
Výmera: 4,45 ha
Charakteristika: Niekoľko menších prítokov v prevažne zalesnenej časti územia, ktoré majú
prirodzený charakter s fragmentmi brehových porastov, ktoré splývajú s okolitými lesnými
porastami. GP zahrňuje samotný vodný tok a bezprostredné mokraďné okolie.
Biotopy: Br2 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
Súčasný spôsob využívania: takmer bez využívania, občasný výrub drevín
Ohrozenie genofondovej plochy: nelegálny výrub drevín v lesných porastoch aj v brehových
porastoch okolo vodných tokov
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: účelne a mimoriadne citlivé hospodárenie
v okolitých porastoch, nezasahovanie do brehových porastov.

Genofondová plocha : Z i m n á d o l i n a – Zimný potok a prítok

Miestny územný systém ekologickej stability – Rudňany

55

Výmera: 6,18 ha
Charakteristika : Dva ľavostranné prítoky Rudnianskeho potoka predstavuje prirodzene
tečúci vodný tok

čiastočne meandrujúci, so zachovalými brehovými porastami, ktoré

v zalesnenej časti splývajú s okolitými lesmi. GP zahrňuje samotný vodný tok a bezprostredné
mokraďné okolie.
Biotopy: Br2 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
Súčasný spôsob využívania: bez využitia
Ohrozenie genofondovej plochy: regulácia toku a výrub drevín v brehových porastoch,
nevhodný zásah do lesných porastov, ktoré sa viažu na blízke brehové porasty.
Navrhované ekostabilizačné opatrenia: ponechať územie bez zásahu

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky
miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových
spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na
skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh
opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a
biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov návrh
technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
Cieľom MÚSES-u je navrhnúť také manažmentové opatrenia, ktoré zachovajú, prípadne
zlepšia kvalitu vymedzených regionálnych a miestnych biocentier a biokoridorov. V kapitole
6.1.1 (Biocentrá) a 6.1.2 (Biokoridory) sú pre jednotlivé biocentrá a biokoridory rámcovo
vymenované ekostabilizačné a manažmentové opatrenia. Všeobecne môžeme zhrnúť
opatrenia pre zachovanie charakteru a funkčnosti jednotlivých typov biotopov nasledovne:

biotopy lúk a pasienkov:
-

zabezpečiť extenzívny spôsob hospodárenia t.j. únosnú pastvu hospodárskych zvierat, alebo
kosenie 1 x do roka, pravidelne odstraňovať nálet drevín, nerekultivovať, neprisievať kultúrne
trávy a inú kultúrnu zmes, nebudovať prístrešky pre zver, ani iné účelové alebo rekreačné
stavby, nevytvárať nové prístupové cesty
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biotopy mokradí a rašelinísk:
-

nezasahovať do lokálnych mokradí a rašelinísk, ponechať iba príležitostnú a únosnú
pastvu hospodárskych zvierat, mokrade a rašeliniská neodvodňovať, ani nijakým
spôsobom nevysušovať, zákaz zberu chránených druhov rastlín.
biotopy skál a skalných štrbín

-

vzhľadom k tomu, že biotopy tohto charakteru sa nachádzajú v lesných porastoch, alebo
na ich okrajoch je potrebné ponechať vystupujúce skaly a voľné plochy bez zásahu.
V lesných porastoch hospodáriť tak aby sa neporušili tieto plochy ťažbou dreva, alebo
výstavbou zvážnic. V lesných porastoch uplatňovať drevinovú skladbu blízku prirodzenej
štruktúre.
biotopy skál s xerotermnou vegetáciou

-

na svahoch s južnou expozíciou ponechať rozvoľnené skalnaté a sutinové časti lesných
porastov bez drevín, nezasahovať do porastov výsadbou nepôvodných drevín,
nevykonávať ťažbu dreva cez skalnaté a sutinové časti, nevytvárať prístupové zvážnice
cez skalnaté a sutinové plochy, zabrániť nelegálnemu výrubu drevín, zabrániť tvorbe
nelegálnych chodníkov, ktoré často prispievajú k erózií pôdy, nerozširovať jestvujúci
kameňolom do priestorov so vzácnou xerotermnou vegetáciou, v ktorej sa nachádzajú
chránené a európsky a národne významné druhy rastlín a živočíchov.
biotopy lesných ekosystémov

-

v lesnom hospodárstve uskutočniť premenu nepôvodných lesov a pestovať lesy
s prirodzeným druhovým zložením. Lesy obhospodarovať jemnejšími spôsobmi
(podrastový spôsob hospodárstva), hospodáriť podľa pokynov LHP, ku ktorým sa
vyjadrujú aj inštitúcie ochrany prírody, kde sú zapracované aj požiadavky na zachovanie
vzácnych

európsky

a národne

významných

biotopov,

nerealizovať

výstavbu

približovacích ciest.
biotopy brehových porastov
-

nezasahovať do brehových porastov, nevytvárať v nich nelegálne skládky, vodné toky so
zachovalými brehovými porastami neregulovať, zabrániť nelegálnemu výrubu drevín,
nezanášať nepôvodné – invázne druhy rastlín, zabrániť ich šíreniu.

-

terestricko-hydrické biokoridory
zachovať prirodzený charakter tokov mimo doteraz upravených častí, novú reguláciu
tokov

realizovať

výnimočne, výlučne

v zastavaných

častiach

obce

a len pri

preukázateľnom ohrození, vylúčiť aplikáciu chemických látok, minimalizovať výruby
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brehových a sprievodných porastov, eliminovať znečistenie toku (poľnohospodárska
výroba, sídla), vylúčiť zarybňovanie nepôvodnými druhmi, v nive systematicky
odstraňovať invázne druhy rastlín, zabezpečiť trvalé využívanie TTP v hrebeňovej časti
terestrického biokoridoru a pravidelne vyrúbavať náletové dreviny.

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
Posudzované územie je z hľadiska ekologickej stability krajiny vyjadrenej prvkami krajinnej
štruktúry homogenné, ekologicky vyvážené, dostatočne diverzifikované s realtívne hodnotnou
flórou a faunou, s výnimkou hrebeňovej severozápadnej časti, ktorá vplyvom dlhoročnej
devastácie je menej hodnotná s nižšou ekologickou stabilitou. Po skončení prevádzky
priemyselných aglomerácií je zreteľný trend zlepšovania kavality životného prostredia. Podľa
už uvedenej metodiky Reháčkovej, Pauditšovej (2007) na stanovenie ekologickej stability má
kataster Rudnian hodnotu 2,57, čo znamená že krajina je so strednou ekologickou stabilitou.
Pre veľkú časť územia, nie sú potrebné zvýšené ekostabilizačné opatrenia. Napriek tomu pre
zvýšenie ekologickej stability tohto katastra odporúčame určité opatrenia na lesnom aj
nelesnom pôdnom fonde:
-

v lesných porastoch zachovať prirodzenú štruktúru porastov,

-

následnú výsadbu po ťažbe dreva neuplatňovať v prospech smreka,

-

približovacie a odvozné cesty riešiť v súlade s LHP a príslušnou dokumentáciou, ktorá
rieši výstavbu takýchto účelových ciest,

-

doterajšie tzv. imisné lesy postupným hospodárením premieňať na prirodzené lesy,

-

TTP naďalej využívať kosením, prípadne pastvou hosp. zvierat,

-

na TTP, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú pravidelne hospodáriť buď únosnou pastvou
hospodárskych zvierat, alebo 1x do roka kosiť,

-

z TTP pravidelne odstraňovať náletové dreviny,

-

rekultivované plochy postupne prinavracať k pôvodnému typu spoločenstiev a to tým, že
sa nebudú prihnojovať priemyselnými hnojivami a nebudú sa prisievať kultúrne trávy,
prípadne rôzne zmesky kultúrnych rastlín,

-

priemyselné areály zbaviť odpadu a využiť ich účelne podľa návrhov ÚPD,

-

revitalizovať ekologicky poškodenú prírodu a v priestoroch banských a spracovateľských
areálov rekultivovať skládky, haldy a technologické zariadenia,

-

dodržiavať podmienky stanovené pre vyhlásené Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
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-

realizovať opatrenia na elimináciu znehodnotených zložiek životného prostredia, podľa
jestvujúcich koncepčných materiálov.

6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability
odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany
Katastrálne územie Rudnian je v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
zaradené do 1. stupňa ochrany. Vyhláškou MŽP SR zo dňa 22. decembra 2010 je podstatná
časť katastra zahrnutá do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Volovské vrchy. V katastri sa
nachádzajú biotopy a rastlinné a živočíšne druhy európskeho a národného významu.
Vytypované regionálne a miestne biocentrá a genofondové plochy je potrebné užívať
a chrániť podľa opatrení uvedených v kapitolách 6.1 a 6.3.

Ďalšia osobitná legislatívna

ochrana v predmetnom katastri nie je potrebná.

6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku
na iný druh pozemku
Z titulu MÚSES pre potreby vypracovania územného plánu nevyplývajú plošné nároky na
zmenu poľnohospodárskych pozemkov na iný druh pozemku.

ZÁVER
Predkladaný dokument miestneho územného systému ekologickej stability podrobne
zhodnotil súčasnú krajinnú štruktúru a na základe vlastnosti jednotlivých prvkov formuluje
súbor regulatívov pre vylíšené vzácne priestory – 1 regionálne biocentrum, 6 miestnych
biocentier, 2 genofondové plochy a 2 biokoridory, ako aj ich funkčné využitie. Zároveň
definuje zásady ekologicky únosnej a hospodársky akceptovateľnej realizácie základných
socioekonomických aktivít v danom priestore.
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Optimálna funkčná delimitácia územia znamená len v malej miere fyzické zmeny v území, či
zmeny v obhospodarovaní pozemkov, nevyhnutné pre lepšie využitie PPF alebo elimináciu
nepriaznivých vplyvov doterajšieho hospodárenia. Vzhľadom na priaznivé ekologické
parametre stability krajiny na makroúrovni a na stav súčasnej krajinnej štruktúry a doterajšie
obhospodarovanie pôdy, netreba realizovať rozsiahlejšie opatrenia. O to viac treba dbať na
opatrenia, ktorými sa síce nezmení krajinná štruktúra, ale zachovajú sa vzácne európsky
a národne významné biotopy a môže sa zlepšiť doterajšia kvalita jednotlivých kultúr ako aj
druhy, spôsob a intenzita ich obhospodarovania. Mimo rámca MÚSES ide predovšetkým
o riešenie starých ekologických záťaží, ktorých odstránenie alebo aspoň eliminácia zvýši
kvalitu života v obci.
Tento dokument MÚSES vypracovala RNDr. Anna Leskovjanská, odborne spôsobilá osoba
na vypracovanie dokumentácie MUSES, číslo potvrdenia F-34/2006, Ing. Tomáš Dražil,
PhD., odborne spôsobilá osoba na vypracovanie dokumentácie MUSES, číslo potvrdenia FF-22/2006 a Ing. Marek Leskovjanský.

Zoznam použitej literatúry
1. Červenka, M. a kol., 1986 : Slovenské botanické názvoslovie. Príroda, Bratislava
2. Feráková, V., Maglocký, Š., Marhold, K., 2001: Červený zoznam papraďorastov
a semenných rastlín. In: Baláž, D., Marhold, K., Urban P. (eds.), Červený zoznam rastlín
a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody 20, sup. ŠOP SR Banská Bystrica, 44-76 pp.
3. Futák, J., 1980: Fytogeografické členenie. In: Mazúr, E., et al., Atlas SSR, SAV a SUGK
Bratislava, p. 88.
Miestny územný systém ekologickej stability – Rudňany

60

4. Húsenicová , J. a kol., 1992: Generel nadregionálneho ÚSES-SR, Bratislava,
aktualizovaný v r. 2000.
5.

KOL.,

2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného

prostredia SR; Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2002, 344 s.
6. Löw J. et al. 1984. Zásady pro vymezování a navrhovaní územních systému ekologické
stability v územne-plánovací praxi. Agroprojekt Brno, 55 pp.
7. Míchal I. 1982. Principy krajinářského hodnocení území. Architektúra a urbanizmus,
XVI/Z, Bratislava: VEDA SAV, pp. 65–87.
8. Michalko, J., Berta, J., Magic, D., 1986: Geobotanická mapa ČSSR, Slovenská socialistická
republika, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 163 pp
9. Regionálny ÚSES okresu Spišská Nová Ves z r. 1994
10. Reháčková, T., Pauditšová, E. 2007. Metodický postup stanovenia koeficientu ekologickej
stability krajiny. In: Acta environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), vol. 15,
2007, 1, 26-38.
11. Stanová, V., Valachovič, M., (eds.) 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE –
Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 pp.
12. Vyhláška MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
13. Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla
2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.
14. Program starostlivosti o lesy (LHP) pre LHC Rudňany r. 2006-2015.

Grafická časť MÚSES
1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10
000)
3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000,
resp. 1 : 10 000)

Miestny územný systém ekologickej stability – Rudňany

61

Miestny územný systém ekologickej stability – Rudňany

62

