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ABSTRAKT 
Príspevok rozoberá analýzy, syntézy a návrhy biotických prvkov v projekte miestneho územného 
systému ekologickej stability pre účely pozemkových úprav na príklade územia Dolný Vinodol. 
Predstavuje jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia, reálnu vegetáciu a biotopy, 
živočíšstvo, migračné trasy aj samotné návrhy prvkov MÚSES. V rámci riešeného územia bolo 
vyčlenených 21 prvkov. Väčšinu z nich predstavovali interakčné prvky – línie nelesnej drevinovej 
vegetácie popri cestách, miestne biocentrum – vodná plocha a novonavrhovaný vetrolam. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: územný systém ekologickej stability, projekt pozemkových úprav,ekologická 
stabilita, biodiverzita,biocentrum, interakčný prvok 
 
ABSTRACT 
The paper discusses the analysis, synthesis and design of biotic elements in the project of the local 
territorial system of ecological stability for land adaptation projects on the example of the Dolný 
Vinodol area. It represents the units of potential natural vegetation of the study area, real vegetation 
and habitats, animals, migration routes and the very designs of TSES elements. Within the solved 
area, 21 elements were set aside. Most of them were represented by interaction elements - lines of 
non-forest woody vegetation along the roads, the local biocentre – water area and the newly designed 
windbreak. 
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ÚVOD 
 

Vplyv človeka na prírodné ekosystémy je najdôležitejšou hnacou silou súčasného hromadného 
vyhynutia druhov (MillenniumEcosystemAssessment 2005) a jedným z najväčších problémov ochrany 
biodiverzity. Krajina pozmenená ľudskou činnosťou sa zmenila na veľké poľnohospodársky 
využívané či zastavené plochy, kde sa pôvodné a prírodné ekosystémy často zmenšili na malé 
izolované oblasti. Biotopy mnohých druhov boli značne redukované, degradované a fragmentované do 
tej miery, že ich prežitie a funkčnosť sú často vážne ohrozené (Sala et al. 2000). Fragmentácia 
biotopov patrí medzi hlavné hrozby prežitia druhov (Wilcove et al. 1998, Fahrig 2003).  

Vzhľadom na tento hlavný problém sa v teoretickej rovine v rámci krajinnej ekológie a ochrany 
prírody a krajiny vyvinula séria konceptov, ako sú jadrové územia, centrá biodiverzity, koridory, 
prepojenia krajiny či ekodukty (Turner et al. 2001, Turner 2005). Nedávnym vyvrcholením rastúceho 
zoznamu konceptov, týkajúcich sa ekologického prepojenia území s vyššou biodiverzitou sa stala 
ekologická sieť, všeobecne definovaná ako sieť oblastí, ktoré sú spojené s cieľom zlepšiť ochranu 
biodiverzity (Boitani et al. 2007). 

Od 80. rokov 20. storočia sa myšlienke ekologických sietí venovala zvýšená pozornosť, najmä v 
Európe (Jongman 1995). V roku 1993 získala koncepcia ekologických sietí politický význam 
spustením významného kontinentálneho projektu v Európe, ktorý sponzorovala Rada Európy 
(medzinárodná organizácia 54 krajín Európy a priľahlých oblastí, www.coe.int) (Bennett 1998). 
Paneurópska ekologická sieť (PEEN) bola prioritným cieľom paneurópskej stratégie biologickej a 
krajinnej diverzity (PanEuropeanBiological and LandscapeDiversityStrategy - PEBLDS) a v roku 
1995 ju na ministerskej úrovni schválili všetky krajiny Rady Európy (Council of Europe 1996). 
Žiadali, aby sa vytvorila „fyzická sieť jadrových oblastí a iné vhodné opatrenia spojené koridormi a 
podporované nárazníkovými zónami, čím sa uľahčí šírenie a migrácia druhov“.  

V súčasnosti existuje v Európe mnoho iniciatív, niektoré z nich na národnej úrovni (Mackovčin 
2000, Novicki et al. 1996, Jongman et Kristiansen 2001, Michal et Plesnik 2002, Remm et al. 2004, 
Van Maanen et al. 2006). Tvorba ekologických sietí je teda jednou z nosných koncepcií krajinnej 
ekológie a ochrany prírody a krajiny. Opiera sa o významné medzinárodné dokumenty, koncepcie a 
programy, napr. AGENDA 21, Dohovor OSN o biologickej rôznorodosti, už spomínaná Pan-európska 
stratégia biologickej a krajinnej diverzity, EECONET v rámci Európskeho programu IUCN, Európsky 
dohovor o krajine, NATURA 2000 a pod. Z medzinárodných koncepcií a programov vychádzajú 
potom národné programy ekologických sietí. 

Ekologické siete sú však chápané veľmi rôznorodo, aj keď ich základy sú postavené na podobných 
princípoch. V našom národnom prístupe ekologickú sieť prezentuje územný systém ekologickej 
stability (ÚSES), ktorý predstavuje celopriestorový systém ekologicky optimálnej štruktúry krajiny, 
tvorený jednotlivými prvkami krajiny s rôznym stupňom ekologickej stability s rôznym využívaním, 
ale v celku zabezpečujúci: vnútorné fungovanie jednotlivých jadrových ekosystémov a fungovanie 
priestorových vzťahov medzi nimi ako predpokladov priestorovej ekologickej stability krajiny a tým 
zachovania rôznorodosti podmienok aj foriem života (Miklós et al. 2011, 2019).  

Tvorba ÚSES v SR prebieha na 3 úrovniach - nadregionálnej, regionálnej a lokálnej. Dokument 
miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) je základným dokumentom na ochranu 
rozmanitosti podmienok a foriem života a na zlepšenie ekologickej stability krajiny na miestnej 
úrovni, spravidla pre katastrálne územie obce. Tvorí podklad predovšetkým pre územný plán obce či 
pre projekty pozemkových úprav (napr. Diviaková 2006, 2013, Diviaková et Kočická 2008). 

Metodiky a metodické postupy pre vypracovanie dokumentácie ÚSES na miestnej úrovni sú na 
Slovensku vypracované účelovo, prevažne pre už spomínané potreby dokumentácie ochrany prírody a 
krajiny, pre územné plány a pre projekty pozemkových úprav. 
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V rámci pozemkových úprav, ktoré sú kľúčovým nástrojom rozvoja vidieka, sa hodnoteniam 
a návrhom biotických komplexov venuje v súčasnosti dostatočná pozornosť. Analýzy, syntézy aj 
návrhy biotických komplexov sú jednými z kľúčových krokov tvorby ÚSES na účely pozemkových 
úprav. Hlavne interpretácie, ktoré ponúkajú širokú škálu účelových klasifikácií, a to najmä v tých 
okruhoch interpretovaných ukazovateľov, ktoré sa označujú pojmami vzácnosť, rozmanitosť, stálosť, 
odolnosť, pružnosť, významnosť, ako aj najčastejšie používaným pojmom ekologická stabilita. V 
každom prípade cieľom je nájsť vhodné kritérium na stanovenie vnútornej kvality prvku súčasnej 
krajinnej štruktúry (SKŠ), ktoré by zároveň slúžilo ako argument na určenie, ktoré prvky SKŠ sú 
vhodné na plnenie niektorých z požadovaných funkcií biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov. 

Príspevok prezentuje hodnotenie biotických komplexov na príklade dokumentácie MÚSES na 
účely pozemkových úprav územia Dolný Vinodol. 
 
METODIKA 
 

Dolný Vinodol je súčasťou obce Vinodol, ktorú tvorí aj susedná miestna časť Horný Vinodol. Leží 
na západnom úpätí Žitavskej pahorkatiny, 15 km severne od Šurian na ľavom brehu Nitry. Obec 
vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Dolný a Horný Vinodol. Podľa územno–správneho usporiadania 
Slovenskej republiky patrí obec Vinodol do okresu Nitra, v Nitrianskom samosprávnom kraji. 
Najbližšími väčšími sídlami v okolí sú mestá Vráble a Šurany. Dopravná poloha obce je vzhľadom na 
jej prepojenie s inými sídlami cez nadradenú komunikačnú sieť dobrá. 

Celková výmera obce Vinodol je 14,98 km2, pričom výmera obvodu PÚ Dolný Vinodol 
predstavuje 599 ha. Predmetné územie susedí na severe a severozápade s katastrom obce Horný 
Vinodol, na juhozápade a juhu s obcami Komjatice a Černík, na východe a severovýchode Michal nad 
Žitavou (obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1 Užšie vzťahy – susediace katastre 
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Územie obce Dolný Vinodol predstavuje typickú vinohradnícku a poľnohospodársku krajinu, k 
čomu ju predurčujú prírodné podmienky. Západným časťou obce preteká rieka Nitra. Rieka má od 
roku 1969 vybudované protipovodňové hrádze o výške niekoľko metrov nad okolitý reliéf, ktoré 
izolujú tok rieky od okolitej krajiny. Stojaté vodné plochy sú zastúpené vodnou plochou – rybníkom 
priamo v obci. V severovýchodnej a východnej časti obce, na svahoch Žitavskej pahorkatiny sú 
umiestnené vinice. Obec leží v teplej klimatickej oblasti. Čiernice vyskytujúce sa v území patria k 
najúrodnejším pôdam. 

Obec Vinodol vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Dolný a Horný Vinodol. Do roku 1948 mali obce 
názvy Dolný a Horný Síleš. Archeologické vykopávky v katastri obce odkryli slovanské a 
veľkomoravské sídlisko, v Hornom Vinodole pohrebisko zo st. doby bronzovej.  

Dolnonitrianska obce Dolný Vinodol je písomne doložená od roku 1531 ako AlsoZewlews, neskôr 
Dolný Sölöš (1786), Dolní Silleš (1920), Dolný Vinodol (1948), maďarsky Alsószőllős. Obec patrila 
zemianskym rodinám Kunovcov, Thatovcov, Bánkyovcov a iným. V 19. storočí patrila 
Grassalkovichovcom, Motešickým a Wodianerovcom. V roku 1669 celkom spustla. V roku 1715 mala 
5 domácností, v roku 1787 mala 104 domov a 563 obyvateľov, v roku 1828 mala 105 domov a 729 
obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pre územie bolo typické využívanie ornej 
pôdy formou malých úzkych políčok.  V rokoch 1934 a 1937 tu štrajkovali poľnohospodárski 
robotníci (viac na https://obec-vinodol.sk/historia-obce/).  

V rámci dokumentácie MÚSES na účely pozemkových úprav v záujmovom území sa biotické 
komplexy riešili v každom kroku – v analytickej časti v rámci analýzy biotických pomerov, 
v syntézovej časti v rámci hodnotenia ekologickej stability, hodnotenia biotopov, ekostabilizačnej 
významnosti, reprezentatívnosti a unikátnosti, v rámci hodnotenia zelenej infraštruktúry a ekologicky 
stabilných plôch a tiež v návrhovej časti v rámci návrhov kostry ÚSES, návrhov opatrení na zvýšenie 
ekologickej stability. Pre spracovanie daných informácií bol potrebný podrobný terénny výskum, 
ktorý prebiehal v mesiacoch september – október 2021. Časť údajov bola prevzatá z dostupných 
zdrojov, napr.geobotanické členenie Slovenska, fytogeografické členenie, zoogeografické členenie, 
databanka flóry a fauny, databanka biotopov, územia NATURA 2000 a pod. 
 
VÝSLEDKY 
 
1. Analýza biotických pomerov 
 
Fytogeografické členenie 

Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Plesník 2002) leží územie Dolného Vinodolu 
v dubovej zóne, v nížinnej podzóne, na Žitavskej nive. 

 
Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje takú vegetáciu, ktorá by sa na danom mieste vyvinula 
na základe existujúcich prírodných podmienok (pôda, klíma, vlhkosť) vtedy, keby ju neovplyvňoval 
svojou činnosťou človek. Potenciálna prirodzená vegetácia určitého územia bola stanovená na základe 
rozsiahleho výskumu človekom minimálne ovplyvnenej vegetácie, predovšetkým lesnej, ako aj na 
základe štúdia zvyškov pôvodného rastlinstva v rastlinnej pokrývke pozmenenej človekom. Tento typ 
vegetácie predstavuje s prírodným prostredím daného územia rovnováhu, preto je vhodným kritériom 
pre stanovenie stupňa ekologickej stability reálnych vegetačných formácií a predstavuje vhodné 
východisko pre návrh druhového zloženia novo zakladaných (potenciálnych) vegetačných formácií. 
V záujmovom území boli definované nasledovné jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie:  
- jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy), vyskytujúce sa na nive 

rieky Nitra, 
- karpatské dubovo-hrabové lesy, prevažujúce v centrálne časti územia, 
- dubové a dubovo-cerové lesy, prevažujúce vo východnej časti územia. 

Charakteristika jednotiek potenciálnej prirodzenej vegetácie je spracovaná podľa textovej časti ku 
Geobotanickej mape (Michalko et al. 1986) a Katalógu biotopov Slovenska (Stanová et al. 2002). 
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Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (Ulmenion) 
 

Jedná sa o vlhkomilné a čiastočne mezohygrofilné lesné spoločenstvá na aluviálnych 
naplaveninách  pozdĺž vodných tokov, na alúviách väčších riek, viažu sa však aj na vyššie a relatívne 
suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, riečne terasy, náplavové kužele a pod.) najmä 
v nížinách a v teplejších oblastiach pahorkatín (do 300 m. n. m.), kde ich zriedkavejšie a časovo 
kratšie ovplyvňujú periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej 
vody. Na ich vznik, vývoj a štruktúru vplýva veľa ekologických faktorov, z ktorých rozhodujúci 
význam má vodný režim úzko spojený s reliéfom a zloženie pôdotvorného (aluviálneho) materiálu 
(zrnitosť, fyzikálne a chemické vlastnosti). Pôdy prechádzajú rozličnými vývojovými štádiami 
nivotvorného procesu od typologicky nevyvinutých nivných a glejových pôd cez slabo glejové 
a hnedé nivné pôdy, na ktoré v ďalšom stupni nadväzujú zonálne typy pôd – hnedozeme, černozeme 
a pod. Vegetácia má bujný vzrast, pretože zásoby prístupných živín sú pomerne veľké a kvalitné. Zo 
stromov sa uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý (Fraxinusangustifolia), dub letný 
(Quercusrobur), brethrabolistý (Ulmusminor), jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), javor poľný (Acer 
campestre), čremcha strapcovitá (Padusracemosa), medzi ktoré bývajú často primiešané aj druhy 
mäkkých luhov. Krovinné poschodie je zväčša dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou. 
Bežnými druhmi bývajú svíb krvavý (Swidasanquinea), vtáčí zob obyčajný (Ligustrumvulgare), bršlen 
európsky (Eonymuseuropaea), javor poľný (Acer campestre), hloh (Crataegussp.), lieska obyčajný 
(Corylusavellana), atď. Bylinná vrstva je podstatne bohatšia a druhovo pestrejšia ako v mäkkých 
luhoch. Na jej rozvoj má, okrem pôdnych vlastností, rozhodujúci význam stupeň presvetlenia 
porastov. Mnoho eutrofných a mezotrofných druhov tu má optimálne rastové podmienky, pretože 
pôda je dobre zásobená vodou aj živinami.  
 
Karpatské dubovo-hrabové lesy (Caricipilosae-Carpinenionbetuli) 
 

Jedná sa o zonálnemezofilné zmiešané listnaté lesy, najrozšírenejšie lesné formácie na území 
Slovenska v dubovom stupni. Vyskytujú sa v nížinách, pahorkatinách, nižších vrchovinách a kotlinách 
až do výšky 600 m n. m. Porasty duba (Quercussp.) a hraba (Carpinusbetulussp.), na rôznorodých 
geologických podložiach a hlbších pôdach typu kambizemí s dostatkom živín. Podrast má „travinný“ 
charakter, výrazne sa uplatňuje Carexpilosa, prítomné sú mezofilné druhy. 

Na druhovom zložení prirodzených spoločenstiev sa z drevín podieľajú Acer campestre, 
Cerasusavium, Carpinusbetulus, Corylusavellana, Fagussylvatica, Loniceraxylosteum, 
Quercuspetraeaagg., Swidasanguinea, Tiliacordata, z bylín Ajugareptans, Anemonenemorosa, 
Campanularapunculoides, C. trachelium, Carexdigitata, C. pilosa, Convallariamajalis, 
Cruciataglabra, Dactylispolygama, Dentariabulbifera, Festucadrymeja, F. heterophylla, 
Fragariavesca, Galeobdolonluteumagg., Galiumodoratum, G. schultesii, G. sylvaticum, 
Lathyrusniger, L. vernus, Melampyrumnemorosum, Melicauniflora, Melittismelissophyllum, 
Poanemoralis, Polygonatummultiflorum, Pulmonariaofficinalisagg., Ranunculusauricomusagg., 
Securigeraelegans, Stellariaholostea, Symphytumtuberosum, Tithymalusamygdaloides, 
Veronicachamaedrys, Viola reichenbachiana, Waldsteiniageoides. 
 
Dubové a cerovo-dubové lesy (Quercionconfertaecerris) 
 

Porasty dubov s výraznejšou účasťou duba cerového (Quercuscerris) na kyslejších 
ilimerizovanýchhnedozemiach, na sprašových príkrovoch alebo na degradovaných černozemiach na 
sprašiach. Typické sú ťažšie, ílovité pôdy, ktoré sú na jar vlhké, v lete alebo v období väčšieho sucha 
presychajú. Krovinové poschodie je spravidla dobre vyvinuté. Bylinnú synúziu tvoria druhy znášajúce 
zamokrenie a vysychanie pôd, mezofilné a acidofilné druhy, významne sa uplatňujú teplomilné a 
lesostepné prvky. Na území Slovenska dosahujú severnú hranicu rozšírenia. Nachádzajú sa v nížinách 
a pahorkatinách južného Slovenska. Druhové zloženie: dreviny - Acer campestre, Cornusmas, 
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Ligustrumvulgare, Prunusspinosa, Quercuscerris, Q. petraeaagg., Q. roburagg., Swidasanguinea, 
byliny -Carexmontana, Lathyrusniger, Lembotropisnigricans, Luzulaluzuloides, Lychniscoronaria, 
Melicapicta, Melittismelissophyllum, Poaangustifolia, Potentillaalba, Primula veris, 
Pulmonariamurini, Serratulatinctoria, Viciacassubica, Veronicaofficinalis, Waldsteiniageoides. 

 
Reálna (aktuálna) vegetácia 
 

Záujmové územie je výrazne ovplyvnené antropogénnou činnosťou. V území prevažuje intenzívna 
poľnohospodárska činnosť a s tým súvisí aj výskyt reálnej vegetácie a biotopov. Druhové zloženie je 
spracované na základe terénneho výskumu. 
Nelesná drevinová vegetácia  

Jedná sa rôzne líniové alebo skupinové formácie stromov a krovín, ktoré sú súčasťou 
poľnohospodárskych pozemkov tvoriacich napr. brehové porasty, stromoradia okolo ciest alebo línie 
stromov a krovín v rámci viníc, ornej pôdy a neúžitkov aj fragmenty (enklávy) malých lesíkov, plniace 
v krajine mnoho funkcií. Ich biodiverzita je v porovnaní s okolitou poľnohospodársky využívanou 
krajinou oveľa vyššia, hlavne enklávy nelesnej drevinovej vegetácie sú miestom hniezdenia viacerých 
druhov vtákov a výskytu mnohých druhov hmyzu aj cicavcov. Poskytujú vhodné úkryty pre viaceré 
druhy opeľovačov a spravidla sa vyznačujú aj vyššou rozmanitosťou rastlinstva ako obklopujúca 
intenzívne využívaná pôda. Okrem toho, že poskytujú životný priestor a možnosti potravy a migrácie 
pre viaceré prirodzené druhy rastlín a živočíchov, sú ale aj možnosťou pre výskyt a šírenie inváznych 
druhov. Majú všestranný úžitkový aj ochranný význam a výrazne posilňujú ekologickú stabilitu 
poľnohospodárskej krajiny. Často plnia výraznú protieróznu funkciu. Hlavne líniové porasty drevín 
priaznivo ovplyvňujú smer a intenzitu vzdušného prúdenia, brehové porasty bránia prenikaniu 
agrochemikálií do povrchových vodných tokov a pod.  

V rámci OPPÚ územia Dolný Vinodol zaberá skupinová nelesná drevinová vegetácia cca 7,66 ha a 
líniová 13,25 ha. Brehové porasty sa vyskytujú okolo vodnej plochy priamo v strede intravilánu obce, 
v lokalite Dolné pole, tesne pod hrádzou rieky Nitra. Zaberajú približne 1,06 ha z celkovej výmery 
OPPÚ. 

V území sa vyskytuje niekoľko malých fragmentov skupinovej nelesnej drevinovej vegetácie, na 
ornej pôde alebo vo vinohradoch. Ekologicky významná je skupina nelesnej vegetácie na ornej pôde 
v juhovýchodnej časti územia, ktorá je bezprostredne napojená na lesné porasty v susednom katastri 
obce Černík. V drevinovom zložení dominuje agát biely (Robiniapseudoacacia), ďalej sa vyskytujú 
jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), orech kráľovský (Juglansregia), dub letný (Quercusrobur), bršlen 
európsky (Euonymuseuropaeus), baza čierna (Sambucusnigra), s. trnková (P. spinosa), ruža šípová 
(Rosa canina) a i. 

Ďalšia významná skupina nelesnej drevinovej vegetácie sa vyskytuje v západnej časti územia, 
približne v strede, v tesnej blízkosti hrádze, v lokalite Prvé stavanie.  V druhovom zložení prevažuje 
javorovecjaseňolistý (Negundoaceroides), tiež sa vyskytujú jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), vŕba 
krehká (Salixfragilis), topoľ biely (Populusalba), dub letný (Quercusrobur), chmeľ obyčajný 
(Humuluslupulus), bršlen európsky (Euonymuseuropaeus), plamienok plotný (Clematisvitalba), ruža 
šípová (Rosa canina), topoľ čierny (Populusnigra), baza čierna (Sambucusnigra), jabloň domáca 
(Malusdomestica), lipa malolistá (Tiliacordata), vŕba biela (Salixalba), ostružina ožinová 
(Rubuscaesius), slivka trnková (Prunusspinosa), v podraste dominuje pŕhľava dvojdomá 
(Urticadioica). 

Stromoradia, resp. úzke línie drevín (líniová nelesná drevinová vegetácia) sa v území vyskytujú 
okolo spevnených aj nespevnených cestných komunikácií, sú súčasťou ornej pôdy alebo vinohradov. 
Významnejšie stromoradie bolo zaznamenané okolo spevnenej cesty Nová Hora vedúcej od 
intravilánu smerom na východ, k vinohradom. V dolnej časti stromoradia dominuje orech kráľovský 
(Juglansregia), v hornej časti agát biely (Robiniapseudoacacia), ďalej sa vyskytujú ruža šípová (Rosa 
canina), baza čierna (Sambucusnigra), bršlen európsky (Euonymuseuropaeus), javorovecjaseňolistý 
(Negundoaceroides), hloh jednosemenný (Crataegusmonogyna), slivka trnková (Prunusspinosa), 
javor poľný (Acer campestre). Vo východnej časti územia sa na ornej pôde vyskytuje aj niekoľko 
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ďalších línií nelesnej drevinovej vegetácie okolo nespenených ciest alebo na medziach veľkoblokovej 
ornej pôdy, v ktorých dominuje agát biely (Robiniapseudoacacia). Xerotermné druhy krovín, napr. 
ruža šípová (Rosa canina), zob vtáčí (Ligustrumvulgare), baza čierna (Sammbucusnigra), slivka 
trnková (Prunusspinosa), hloh jednosemenný (Crataegusmonogyna) tvoria aj línie nelesnej drevinovej 
vegetácie okolo oplotených vinohradov. 

V západnej časti územia v líniových formáciách nelesnej drevinovej vegetácie dominuje topoľ 
(Populussp.). Jedná sa prevažne o jednoradové línie po oboch stranách  spevnených aj nespevnených 
ciest, napr. v lokalite Panské lúky. Tiež sú prítomné baza čierna (Sambucusnigra), ruža šípová (Rosa 
canina), čerešňa vtáčia (Cerasusavium), jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), hloh jednosemenný 
(Crataegusmonogyna), slivka trnková (Prunusspinosa), hruška (Pyrussp.), brest hrabolistý 
(Ulmusminor), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), čremcha obyčajná 
(Padusavium), orech kráľovský (Juglansregia), bršlen európsky (Euonymuseuropaeus) a i. 

Brehový porast sa v území vyskytuje okolo vodnej plochy – rybníka, priamo v intraviláne obce. Je 
tvorený predovšetkým vŕbou krehkou (Salixfragilis), vŕbou bielou (Salixalba), ďalej sú prítomné topoľ 
čierny (Populusnigra), javorovecjaseňolistý (Negundoaceroides), jaseň štíhly (Fraxinusexcelsior), 
baza čierna (Sammbucusnigra), brest hrabolistý (Ulmusminor) aj ruža šípová (Rosa canina). 
Vegetácia vinohradov 

Vinohrady sú ekologicky významnými segmentami v území. Vinohrady vyskytujúce sa vo 
východnej časti územia, v lokalitách Nová hora a Dolnopetecká hora sú sčasti opustené, ladom 
ležiace, pôvodne obrábané vinohrady, sčasti intenzívne obhospodarované. Opustené časti vinohradov 
bývajú často útočiskom vzácnych druhov xerotermnej vegetácie. Predstavujú dôležitý článok 
v sukcesii pri osídľovaní prirodzenou vegetáciou. V rámci týchto prvkov súčasnej krajinnej štruktúry 
v území sa striedajú línie xerotermnej vegetácie nevyužívaných plôch, línie nelesnej drevinovej 
vegetácie – línie krovín (prevažne teplomilných druhov ruží, trniek a pod.) a stromov (v niektorých 
prevažuje agát, v niektorých ovocné stromy), línie s vysadenou slnečnicou, kukuricou alebo tekvicou 
aj rady intenzívne obhospodarovaných trvalých kultúr viniča hroznorodého. Jedná sa o mozaikovú 
štruktúru s tradičným spôsobom využívania územia s historickým aspektom, teda s vinohradmi, 
úzkopásovou formou ornej pôdy a krovín. V západnej časti vinohradov sú situované chaty alebo 
vinohradnícke domčeky so záhradami. 

V rámci nevyužívanej ruderálnejxerotermnej lúčnej vegetácie bol zaznamenaný výskyt 
nasledovných druhov: dominantný mrlík biely (Chenopodium album), turanec kanadský 
(Conyzacanadensis), balota čierna (Balotanigra), hviezdnik ročný (Stenactisannua), smlz 
(Calamagrostissp.), lopúch väčší (Arctiumlappa), palina obyčajná (Artemisiavulgaris), hluchavka 
škvrnitá (Lamiummaculatum), durman obyčajný (Daturastramonium), baza chabzda 
(Sambucusebulus), bodliak tŕnitý (Carduusacanthoides), pŕhľava dvojdomá (Urticadioica), mohár 
praslenatý (Setariaverticillata), čistec ročný (Stachysannua), bažanka ročná (Mercurialisannua), 
ostružina ožinová (Rubuscaesius), vlkovec obyčajný (Aristolochiaclematitis), jačmeň myší 
(Hordeummurinum) a i. Mnohé zo spomínaných druhov sú jednoročné terofyty, buriny, iné sa 
zaraďujú k dvojročných a vytrvalých druhov charakteristickým pre teplomilnú ruderálnu vegetáciu 
mimo sídiel. 

Línie nelesnej drevinovej vegetácie, tvoriace takmer nepriechodné pásy vo vinohrade sú 
charakteristické prítomnosťou ovocných druhov drevín, vyskytujú sa najmä orech kráľovský 
(Juglansregia), čerešňa vtáčia (Cerasusavium), broskyňa obyčajná (Prunuspersica), vyskytujú sa tiež 
plamienok plotný (Clematisvitalba), vinič hroznorodý (Vitisvinifera), kustovnica cudzia 
(Lyciumbarbarum), pavinič päťlistý (Parthenocissusquinquefolia), ruža šípová (Rosa canina), baza 
chabzdová (Sambucusebulus), baza čierna (Sambucusnigra), slivka trnková (Prunusspinosa), agát 
biely (Robiniapseudoacacia) a i. 
Synantropná vegetácia 

Predstavuje vegetáciu, ktorá sa vyvíja na stanovištiach vytvorených alebo narušených človekom. 
Vytvára sa ihneď po zásahu človeka do ekosystému a tvoria ju nestabilné, rýchlo sa meniace 
spoločenstvá rastlín. Štruktúra týchto spoločenstiev je jednoduchá, tvorená iba bylinným poschodím, v 
ktorom sú prítomné jednoročné (terofyty) alebo dvojročné (hemikryptofyty) byliny s ruderálnou 
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stratégiou. Z hľadiska vývoja vegetácie ide o prvé štádiá sekundárnej sukcesie. Synantropnú vegetáciu 
priamo podmieňuje komplex prírodno-antropických faktorov, medzi ktoré patria hlavne spôsob 
narušovania stanovištia človekom (orba, zošľapávanie, prenos substrátu, výrub stromov) a z 
ekofaktorov je to charakter substrátu a jeho minerálna úživnosť. Podľa stanovíšť, na ktorých sa 
synantropná vegetácia vyvíja rozlišujeme segetálnu a ruderálnu vegetáciu. 

V OPPÚ územia Dolný Vinodol sa vyskytuje aj segetálna vegetácia, ktorá osídľuje pravidelne 
obrábané pôdy ako sú polia, aj ruderálna vegetácia, ktorá sa vyvíja na stanovištiach neobrábaných, ale 
človekom ovplyvňovaných (napr. nespevnené poľné cesty), alebo ním vytvorených (smetiská, 
navážky pod.). 

Vegetácia intenzívne obhospodarovaných polí je rozšírenou vegetáciou v území, kde sa 
pravdepodobne využívajú herbicídy, eliminujúce rast väčšiny typických poľných burín a napr. 
vzácnych archeofytov. V kultúrach zostáva len malý počet najodolnejších druhov, napr. drchnička 
roľná (Anagalisarvensis), konopnica napuchnutá (Galeopsistetrahit), mlieč roľný (Sonchusarvensis), 
turanec kanadský (Conyzacanadensis), mrlík biely (Chenopodium album), mohár praslenatý 
(Setariaverticillata), rumanček pravý (Matricariachamomilla), r. diskovitý (M. discoidea), láskavec 
ohnutý (Amaranthusretroflexus), palina obyčajná (Artemisiavulgaris) a pod. 

Vegetácia nespevnených poľných ciest, vyskytujúca sa v území predstavuje jednoduché, nízke 
spoločenstvo s prevahou terofytov na zošľapovaných stanovištiach. V spoločenstvách sa uplatňujú 
najmä stres-tolerantné druhy, znášajúce opakovanú disturbanciu a zhoršené fyzikálne a chemické 
vlastnosti pôd. Niektoré vytvárajú poliehavé rastové formy a iné nanizmy. Sú schopné regenerovať z 
menej poškodených častí alebo majú krátky životný cyklus s vysokou produkciou semien. V území 
boli na týchto stanovištiach zaznamenané nasledovné druhy: stavikrv vtáčí (Polygonumaviculare), 
rebríček obyčajný (Achilleamillefolium), mrlík biely (Chenopodium album), láskavec ohnutý 
(Amaranthusretroflexus), durman obyčajný (Daturastramonium), čakanka obyčajná 
(Cichoriumintybus), skorocel väčší (Plantago major), s. kopijovitý (P. lanceolata), šrucha zelinová 
(Portulacaoleracea), rumanček diskovitý (Matricariadiscoidea), z tráv lipnica ročná (Poaannua), 
mätonoh trváci (Loliumperenne), pýr plazivý (Elytrigiarepens). 
Vegetácia neúžitkov 

Predstavuje v území sukcesné štádiá neudržiavaných plôch, často v kontakte s ornou pôdou. Sú to 
spoločenstvá ktoré sa vyskytujú na častiach pôvodne veľkoblokovej ornej pôdy, ktoré sa z nejakých 
príčin prestali obhospodarovať resp. zanedbané lúčne spoločenstvá bez manažmentu. Ide v podstate o 
sukcesné spoločenstvá, ktoré by sa v prípade dostatočne dlhej doby ponechania na samovývoj 
postupne cez spoločenstvá krovín a iniciálnych drevín vyvinuli do lesných spoločenstiev, ktoré sa na 
týchto miestach vyskytovali pôvodne. V druhovom zložení sa významne uplatňujú trávovité druhy: 
mrvicaperistá (Brachypodiumpinnatum), reznačka laločnatá (Dactylisglomerata), lipnica lúčna 
(Poapratensis), kostrava lúčna (Festucapratensis), ovsík prevýšený (Arrhenatherumelatius), druhy 
rodu stoklas (Bromussp.) a smlz (Calamagrostissp.). Okrem nich sa vyskytujú aj bylinné druhy, najmä 
loboda rozložitá (Atriplexpatula), palina obyčajná (Artemisiavulgaris), pichliač roľný 
(Cirsiumarvense), hviezdnik ročný (Stenactisannua), pŕhľava dvojdomá (Urticadioica), bodliak tŕnitý 
(Carduusacanthoides), vratič obyčajný (Tanacetumvulgare), palina obyčajná (Artemisiavulgaris), 
nátržník strieborný (Potentilaargentea), rebríček obyčajný (Achilleamillefolium), turanec kanadský 
(Conyzacanadensis), šalvia lúčna (Salviapratensis), liana chmeľ obyčajný (Humuluslupulus). Z drevín 
sa vyskytujú agát biely (Robiniapseudoacacia), baza chabzdová (Sambucusebulus).  
Vegetácia inváznych neofytov 

Jedná sa o druhy, ktoré prednostne obsadzujú prirodzené, poloprirodzené aj antropicky 
podmienené, tzv. náhradné (sekundárne) spoločenstvá a vytesňujú z nich pôvodné druhy. Majú vysoký 
reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo 
vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. V prípade ich masového 
rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú 
homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény (napr. ambrózia palinolistá). Ich 
odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s 
nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky. 
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Invázne druhy, resp. druhy ktoré sa správajú invázne v území OPPÚ Dolný Vinodol ale netvoria 
rozsiahle plošné zárasty (teda nepredstavujú vážny problém pre pôvodné druhy a spoločenstvá) a 
vyskytujú sa len roztrúsene a s malou pokryvnosťou po celom území (hlavne v rámci veľkoblokovej 
ornej pôdy, vinohradu, neúžitkov a iných prvkov súčasnej krajinnej štruktúry). Výnimku tvorí agát 
biely (Robiniapseudoacacia), tvoriaci stromoradia popri cestách a šíri sa aj v rámci neúžitkov na ornej 
pôde alebo vo vinohrade. Ďalej sú to nasledovné druhy: byliny - hviezdnik ročný (Stenactisannua), 
turanec kanadský (Conyzacanadensis), dreviny – javorovecjaseňolistý (Negundoaceroides), pavinič 
päťlistý (Parthenocissusquinquefolia), kustovnica cudzia (Lyciumbarbarum). Niektoré z nich sú 
zaradené do zoznamu inváznych druhov podľa prílohy č. 2a Vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
 
Živočíšstvo (zoogeografické členenie a spoločenstvá živočíchov) 
 

Podkladom pre spracovanie kapitoly bol vlastný terénny prieskum uskutočnený v septembri 2021. 
Živočíšstvo bolo pri terénnom prieskume sledované štandardnými postupmi. Cicavce boli na 
záujmovom území identifikované na základe ich vizuálneho pozorovania a na základe pobytových 
znakov (Sládek &Mošanský 1985). Vtáky boli identifikované tiež na základe ich akustických prejavov 
(Dungel& Hudec 2011). Terestrické bezstavovce boli sledované individuálnym zberom na rôznych 
typoch habitatov. Pri prieskume fauny rybníka v obci Vinodol bol použitý kvalitatívny odber pomocou 
hydrobiologickej siete v litorálnych častiach rybníka. 

Riešené územie je z veľkej časti tvorené obhospodarovanou veľkoblokovou poľnohospodárskou 
pôdou, ktorá nepredstavuje vhodné prostredie pre živočíchy, hoci niektorým druhom poskytuje 
potravné, resp. pobytové možnosti. Z faunistického hľadiska sú zaujímavejšie mozaiky viníc, drevín, 
krovín a pásov poľnohospodárskych kultúr v severnej a južnej časti územia, všetky formácie NDV, 
porasty v juhovýchodnej časti územia a nesporne zaujímavou je aj lokalita rybníka priamo v obci 
Vinodol. 

Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR 2002) patrí územie do: 
i) Terestrickýbiocyklus – Eurosibírska podoblasť Palearktu, Provincia stepí (1d), Panónsky úsek 
ii) Limnickýbiocyklus – Euromediteránna podoblasť, Pontokaspická provincia (D.2), 

Severopontický úsek (D.2.a), Podunajský okres – Západoslovenská časť 
Spoločenstvá vodných bezstavovcov rybníka v obci Vinodol sú tvorené bežnými taxónmi 

typickými pre takýto typ biotopu. Dominantne boli zastúpené máloštetinavce (Oligochaeta) a larvy 
pakomárov (Diptera: Chironomidae). Ďalej boli zaznamenané bzdochy rodu Gerrisa Ilyocoris, 
z podeniekCloeondipterum, zaznamenané boli aj larvy potápnikov(Dytiscidaeindet.) a dvojkrídlovcov 
z čeľade Limoniidae. Súpis taxónov samozrejme nie je konečný, pri podrobnejšom výskume možno 
napr. očakávať výskyt lariev vážok, potočníkov a iných zástupcov vodného hmyzu. 

Terestrické bezstavovce sledovaného územia reprezentujú prevažne bežné druhy. Z hľadiska 
výskytu bezstavovcov sú v prostredí poľnohospodárskej krajiny najbohatšie rôzne formácie NDV 
a mozaiky menších plôch s rôznym spôsobom využitia. V záujmovom území boli zaznamenané bežné 
druhy pavúkov (Zora spinimana, Araneusdiadematus), koscov (Oligolophustridens),viacnôžok 
(Lithobiusforficatus, Polydesmuscomplanatus,Polydesmusdenticulatus), mäkkýšov 
(Cepaeavindobonensis, Helixpomatia). V blízkosti vinohradov boli zaznamenané blanokrídlovce, 
ktoré nalietali na vinič – osa útočná (Vespulagermanica) a sršeň obyčajný (Vespacrabro). Z chrobákov 
boli takisto zaznamenané viac menej bežné druhy, napríklad liskavka topoľová (Chrysomelapopuli), 
hnojník obyčajný (Aphodiusfimetarius), lajniak veľký (Geotrupesstercorarius), 
utekáčikNebriabrevicollis, snehuľčík obyčajný (Cantharisrustica), snehuľčík žltý (Rhagonychafulva), 
zlatoň obyčajný (Cetoniaaurata). Podobne patria medzi bežné druhy aj zaznamenané bzdochy: 
bzdocha zelená (Palomenaviridissima)a bzdocha rohatá (Carpocorisfuscispinus). 

Na rybníku v obci bola zaznamenaná užovka obojková (Natrixnatrix). Z obojživelníkov bol 
v území zistený výskyt druhov ropucha bradavičnatá (Bufobufo) a ropucha zelená (Bufoviridis). 

Vizuálne boli z cicavcov v záujmovom území zaznamenané zajac poľný (Lepuseuropaeus), srnec 
hôrny (Capreoluscapreolus), líška hrdzavá (Vulpesvulpes), veverica stromová (Sciurusvulgaris). Na 
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základe stôp a pobytových znakov možno dokladovať výskyt svine divej (Susscrofa), krta zemného 
(Talpaeuropaea) a kuny (Martessp.). Dominantným drobným cicavcom biotopov ornej pôdy je hraboš 
poľný (Microtusarvalis), na okrajoch lesného porastu v juhovýchodnej časti bol zaznamenaný aj 
hrdziak lesný (Clethrionomysglareolus). 

V čase terénneho prieskumu nalietavali na vinohrady veľké kŕdle škorca lesklého 
(Sturnusvulgaris), ktorý bol dominantným vtáčim druhom v území. Typickým druhom je aj bažant 
poľovný (Phasianuscolchicus), ktorý bol zaznamenaný na viacerých lokalitách v celom území. Ďalej 
boli zaznamenané sojka škriekavá (Garrulusglandarius), žlna zelená (Picusviridis), vlha hájová 
(Oriolusoriolus), ďateľ veľký (Dendrocopos major), pri prelete aj tesár čierny (Dryocopusmartius). 
Vo formáciách NDV a na okrajoch polí boli ďalej zaznamenané stehlík pestrý (Cardueliscarduelis), 
stehlík zelený (Carduelischloris) a ďalšie druhy typické pre poľnohospodárske územia s výskytom 
nelesnej drevinovej vegetácie a krovinných porastov: drozd čierny (Turdusmerula), drozd plavý 
(Turdusphilomelos), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), krkavec čierny (Corvuscorax), straka 
čiernozobá (Picapica), vrana túlavá (Corvuscorone), vrabec poľný (Passermontanus), sýkorka 
bielolíca (Parus major), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), červienka kroviná 
(Erithacusrubecula), v lesnom poraste brhlík lesný (Sittaeuropaea). V západnej časti, v blízkosti rieky 
Nitra boli zaznamenané viaceré jedince volavky popolavej (Ardeacinerea). Na rybníku v obci bola 
zistená kačica divá (Anasplatyrhynchos) a pri prelete aj rybárik riečny (Alcedoathis). Predpokladáme, 
že lokalitu rybníka môže využívať viacero druhov vodných vtákov. Z dravcov sa v území veľmi hojne 
vyskytoval myšiak lesný (Buteobuteo), pozorovaný bol aj sokol myšiar (Falcotinnunculus). Prehľad 
fauny záujmového územia nie je úplný, na spresnenie opisu živočíšstva by bolo potrebné vykonať 
niekoľko návštev územia v priebehu celého roka. 
 
Biotopy 
 

V území sa vyskytujú biotopy prevažne národného významu, resp. ostatné biotopy, ktoré možno 
zaradiť v zmysle Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič 2002) do nasledovných 
formačných skupín: 
• lesy 
• krovinné biotopy 
• lúčne biotopy 
• ruderálne biotopy 
• vodné biotopy. 
 
Ls1.1 (91E0*) Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (biotop európskeho významu prioritný)  
Vŕbovo-topoľové porasty (mäkký lužný les), ktoré lemujú brehy vodných tokov, patria do zväzu 
Salicionalbae. Stromové poschodie je uvoľnené a nezapojené. Krovité poschodie chýba alebo je slabo 
vyvinuté. V bylinnom poschodí prevládajú hygrofilné a nitrofilné druhy. Často do nich prenikajú 
druhy z dubovo-brestovo-jaseňových nížinných lužných lesov. 
Výskyt: rozlohou väčšie biotopy mäkkých luhov sa priamo v území nevyskytujú, ale dreviny tohto 
typu vegetácie (najmä druhy z rodu Salix a Populus) sú prítomné prevažne v západnej časti územia, 
tvoria brehové porasty rieky Nitra a vodnej plochy v intraviláne, sú súčasťou línií nelesnej drevinovej 
vegetácie ako pozostatok pôvodnej prirodzenej vegetácie. 
 
Ls1.2 (91F0) Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (biotop európskeho významu)  
Dubovo–brestovo–jaseňové lužné lesy (tvrdý lužný les) na vyšších a relatívne suchších stanovištiach 
údolných nív so zriedkavejšími a časovo kratšími povrchovými záplavami. Krovinné poschodie je 
dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnom poschodí sú prítomné nitrofilné, mezofilné a hygrofilné 
druhy s výrazným jarným aspektom.  
Výskyt: rozlohou väčšie biotopy tvrdých luhov sa priamo v území nevyskytujú, ale dreviny tohto typu 
vegetácie (napr. brest, dub, jaseň) sú prítomné prevažne v západnej časti územia, tvoria brehové 
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porasty rieky Nitra a vodnej plochy v intraviláne, sú súčasťou línií nelesnej drevinovej vegetácie ako 
pozostatok pôvodnej prirodzenej vegetácie. 
 
Kr6 (40A0*) Xerotermné kroviny 
Husté kroviny budované predovšetkým malolistými druhmi trniek, hlohov a ruží. V podraste 
prevládajú početné svetlomilné a teplomilné byliny, ktoré diferencujú túto skupinu od bežných 
kriačinových spoločenstiev s nitrofilným podrastom. Viacero druhov preniká do kriačin z kontaktných 
teplomilných lemových spoločenstiev zväzu Geranionsanguinei. Uprednostňujú výhrevné a strmšie 
svahy s južnou expozíciou a plytkou pôdou, ktoré neboli vhodné na poľnohospodárske využitie. Ako 
podložie sa uplatňujú iba výhrevnejšie a skeletnaté substráty – vápence, dolomity, andezity a ryolity. 
Výskyt: sú súčasťou opustených maloblokových vinohradov 
 
Kr7 Trnkové a lieskové kroviny 
Vzhľad porastov určujú dominantné dreviny (kroviny) a fyziognómiu dotvárajú lianovité rastliny a 
najmä početná skupina druhov rodu ostružina (Rubusspp.). V bylinnom poschodí prevládajú 
polotieňomilné, mezofilné a mierne nitrofilné druhy. Kroviny poskytujú biotopy a biokoridory pre 
viacero živočíchov, hniezdiská pre spevavce a úkryty pre pernatú a srstnatú zver.  
Výskyt: sú súčasťou línií popri nespevnených poľných alebo spevnených cestách, lemujú oplotenia 
vinohradov, vyskytujú sa v rámci neúžitkov, priamo vo vinohradoch a pod. 
 
Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 
Uzavreté porasty krovitých vŕb, charakteristické bochníkovitým tvarom a sivou monotónnou farbou s 
dominanciou vŕb (Salixcinerea, S. aurita), dorastajúce do výšky 2 – 5 (7) m. V bylinnom poschodí, ak 
v porastoch nestagnuje voda, sa vyskytujú hygrofilné až mezické druhy. Druhové zloženie je závislé 
od vlhkostných, pôdnych a hypsometrických pomerov. Vznikajú rôzne typy týchto krovín s odlišným 
podrastom, napr. s druhmi Sphagnumsp., Thelypterispalustris, Rubuscaesius, Hydrocharismorsus-
ranae, ale aj vysokými ostricami a pod. Významným ekologickým faktorom je stagnujúca voda, vo 
vyšších nadmorských výškach miestami mierne tečúca voda. V terénnych zníženinách na aluviálnych 
lúkach a podmáčaných poliach sa vyskytujú rôznoveké skupiny až kolónie týchto košato rozložených 
vŕbových krovín. 
Výskyt: na nive rieky Nitra, brehový porast okolo vodnej plochy 
 
Vo6 Mezo- až eutrofnépoloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou 
a/alebo ponorenou vegetáciou 
Vodné nádrže antropogénneho pôvodu alebo prírodné biotopy s otvorenou vodnou hladinou, ktoré sú 
človekom zmenené, napr. intenzívne obhospodarované rybníky, vodárenské a retenčné nádrže, ako aj 
zaplavené materiálové jamy (pieskovne a štrkoviská). Z cievnatých rastlín sú najčastejšie zastúpené 
formácie ponorených rastlín a na hladine porasty žaburinky, bohato sa môžu vyskytovať aj riasy. V 
dôsledku technických úprav, intenzívneho využívania nádrže, prípadne silného znečistenia môžu byť 
aj bez makrofytov. 
Výskyt: vodná plocha v intraviláne obce 
 
Lk1 (6510) Nížinné a podhorské kosné lúky (biotop európskeho významu) 
Ovsíkové lúky predstavujú najrozšírenejší typ poloprírodných lúk na Slovensku. Sú zväčša pravidelne 
alebo nepravidelne kosené, zriedkavejšie spásané. Vyskytujú sa od nížin až do podhorského stupňa.  
Osídľujú mierne vlhké, humózne pôdy bohaté na živiny na rôznych typoch geologického podložia. 
Vyskytujú sa na vyvýšených terasách riek, na miernych i strmších svahoch s hlbšou pôdou. Môžu 
vytvárať rozsiahle lúčne komplexy, maloplošné lesné lúky, alebo porasty v blízkosti vidieckych sídiel 
a v ovocných sadoch. Sú to prevažne vysokosteblové až stredne vysoké, husté porasty, v ktorých 
zväčša dominujú trávy Arrhenatherumelatius, Anthoxanthumodoratum, Dactylisglomerata, 
Festucapratensis. 
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Výskyt: v území predstavujú prevažne nevyužívané časti v rámci neúžitkov na ornej pôde, resp. vo 
vinohradoch. Jedná sa o lúky bez manažmentu, značne zanedbané. 
 
X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel 
Biotop združuje bylinné ruderálne, mierne nitrofilné až nitrofilné a xerofilné až mezofilné rastlinné 
spoločenstvá s prevahou terofytov, dvojročných a vytrvalých hemikryptofytov s dvoj- až trojvrstvovou 
štruktúrou. Vyskytujú sa na typicky synantropných stanovištiach, ako sú staršie rumoviská, smetiská a 
navážky, okraje ciest. Dôležitým faktorom pri vzniku týchto spoločenstiev sú vlastnosti pôdy (obsah 
živín, vlhkosť, skeletnatosť) ako aj činnosť človeka, pretože z hľadiska sukcesie predstavujú 
blokované sukcesné štádiá. Pôdy bývajú hlinito-piesčité až piesčité, často s vysokým podielom 
skeletu, vysychavé. Dominantnými druhmi sú vysoké nitrofilné druhy s ruderálnou stratégiou ako 
napr. palina obyčajná (Artemisiavulgaris), lopúch väčší (Arctiumlappa), bodliak tŕnitý 
(Carduusacanthoides), pichliač obyčajný (Cirsiumvulgare), divozel veľkokvetý 
(Verbascumdensiflorum), divozel a iné. Na suchších a skeletnatejších pôdach sú zastúpené mrkva 
obyčajná (Daucuscarota), hadinec obyčajný (Echiumvulgare), komonica lekárska 
(Melilotusofficinalis), čakanka obyčajná (Cichoriumintybus), balota čierna (Ballotanigra), horčík 
jastrabníkovitý (Picrishieracioides).  
Teplomilnú ruderálnu vegetáciu v území OPPÚ Dolný Vinodol možno zaradiť do 2 základných 
vegetačných jednotiek: subxerotermofilnéruderálne spoločenstvá dvojročných a vytrvalých druhov, 
spoločenstvá terofytov na zošľapovaných stanovištiach. 
Spoločenstvá terofytov na zošľapovaných stanovištiach (tr. Polygonoarenastri-Poeteaannuae) 
Do tejto jednotky začleňujeme jednoduché, nízke, väčšinou jednovrstvové spoločenstvá s prevahou 
jednoročných rastlín na zošľapovaných stanovištiach, akými sú poľné a lesné cesty, chodníky, 
vidiecke dvory, ale tiež na menej udržiavaných trávnikoch. Najviac sú rozšírené v nížinách a 
pahorkatinách, len niektoré zasahujú do supramontánneho stupňa. V spoločenstvách sa uplatňujú 
najmä stres-tolerantné druhy, ktoré sú schopné znášať opakovanú disturbanciu (zošľapovanie, 
jazdenie) a zhoršené fyzikálne a chemické vlastnosti uľahnutých pôd, napr. stavikrv vtáčí 
(Polygonumaviculare), skorocel väčší (Plantago major), rumanček diskovitý (Matricariadiscoidea), 
tvrdica obyčajná (Sclerochloadura), z tráv lipnica ročná (Poaannua) a mätonoh trváci 
(Loliumperenne). 
Výskyt: vegetácia nespevnených poľných ciest, takmer v celom území. 
Subxerotermofilnéruderálne spoločenstvá dvojročných a vytrvalých druhov (tr. Artemisieteavulgaris) 
Jednotka zahŕňa širokú skupinu synantropných termofilných a subtermofilných rastlinných 
spoločenstiev s koncentráciou v nížinnom a pahorkatinovom stupni. Ich charakteristickým znakom je 
vysoký podiel dvoj- a viacročných hemikryptofytov, z ktorých sú viaceré edifikátormi spoločenstiev.  
Výskyt: porasty neúžitkov, ktoré sa v území vyskytujú roztrúsene, tvoria rozlohou malé fragmenty 
v rámci ornej pôdy alebo ruderálna teplomilná vegetácia v opustených častiach vinohradov. 
 
X5 Úhory a extenzívne obhospodarované polia 
Polia na pravidelne obrábaných pôdach, kde tradičné agrotechnické postupy bez použitia herbicídov 
umožňujú rozvoj burinovej vegetácie. Z dôvodu opakovaného narušovania stanovíšť v porastoch burín 
prevládajú terofyty. Na ploche bývajú rozmiestnené mozaikovito alebo v skupinách a často žiadny z 
nich výraznejšie neprevláda. V závislosti od ekologických podmienok je druhové zloženie 
jednotlivých porastov veľmi rôzne. Konkrétny porast obsahuje vždy len niektoré druhy, pričom tieto 
druhy tvoria niekedy ich dominantnú zložku. 
Výskyt: roztrúsene po celom území v rámci veľkoblokovej ornej pôdy.  
 
X7 Intenzívne obhospodarované polia 
Polia a iné trvalé poľnohospodárske kultúry, s použitím herbicídov, ktoré eliminujú rast väčšiny burín. 
Oproti jednotke X5 v nich chýbajú typické poľné buriny a všetky vzácnejšie archeofyty. V porastoch 
kultúry zostáva len malý počet najodolnejších synantropných druhov tolerantných k extrémnym 
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podmienkam. Sú obvykle koncentrované na okraje poľných kultúr, kam prenikajú z medzí a okolitých 
porastov. 
Výskyt: rozšírený typ vegetácie v celom území. 
X8 Porasty inváznych neofytov 
Porasty neofytov, ktoré prednostne obsadzujú prirodzené a poloprirodzené stanovištia a vytesňujú z 
nich pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. Sú obvykle výrazne monodominantné, zriedkavo sa 
uplatňujú viaceré neofyty rovnomerne. Vyskytujú sa najčastejšie na alúviách riek a potokov, kde 
nahrádzajú pôvodnú príbrežnú vegetáciu. Vyskytujú aj na stanovištiach antropogénneho charakteru. 
Jedná sa o nasledovné invázne, alebo invázne správajúce sa druhy: byliny - hviezdnik ročný 
(Stenactisannua), turanec kanadský (Conyzacanadensis), dreviny - javorovecjaseňolistý 
(Negundoaceroides), pavinič päťlistý (Parthenocissusquinquefolia), kustovnica cudzia 
(Liciumbarbarum), agát biely (Robiniapseudoacacia). 
Výskyt: roztrúsene po celom území, nevytvárajú rozlohou veľké nebezpečné monocenózy, vyskytujú 
sa len s malou pokryvnosťou v rámci ruderálnej vegetácie - na okraji ornej pôdy, na neúžitkoch, vo 
vinohradoch a i. Výnimku tvorí agát biely, vytvárajúci porasty nepôvodných drevín či stromoradia 
popri cestách. Kustovnica cudzia bola zaznamenaná len v rámci pásov krovín v opustených častiach 
vinohradov. 
 
X9 Porasty nepôvodných drevín (tr. Robinietea) 
Sekundárne porasty so spontánne rozšíreným agátom bielym (Robiniapseudoacacia). Je to 
introdukovaný naturalizovaný druh, s veľkou regeneračnou schopnosťou potláčajúci aj autochtónne 
dreviny. Spoločenstvá ním tvorené sú náhradné, ale nemajú dočasný charakter. Ako svetlomilná 
drevina so silne vyvinutou koreňovou sústavou mení mikroklimatický režim, fyzikálne, chemické, 
mikrobiologické procesy a vlastnosti pôd, ktoré odrážajú zmenenú druhovú skladbu bylinného 
poschodia. Jedná sa o biotopy rôzneho horninového prostredia, v klimaticky teplých a mierne teplých 
oblastiach. Sú to bežné biotopy bez ohrozenia.  
Výskyt: skupinová nelesná drevinová vegetácia v juhovýchodnej časti územia. 
 

Biotopy podľa klasifikácie biotopov Slovenska (Ružičková et al. 1996): 
 
Vodné biotopy 

Priamo v riešenom území sa vyskytuje jeden vodný biotop rybník v obci Vinodol (obr. 2). Rybník 
je pozostatkom po ťažbe štrku v blízkosti hrádze rieky Nitra a je napájaný spodnými vodami. Podľa 
klasifikácie biotopov Slovenska (Ružičková et al. 1996) je tento biotop možné hodnotiť ako biotop 
8234000 Materiálové jamy.  

 
Obr. 2 Rybník v obci Vinodol 

 



 

 139 

Kroviny a porasty drevín mimo lesa 
2163000 Skupiny stromov, remízky – skupiny drevín s prevahou stromov na ploche menšej ako 1 

ha ako zvyšky pôvodnej vegetácie alebo vzniknuté prirodzeným náletom. Majú rôzne druhové 
zloženie podľa podmienok stanovišťa. V území predstavujú skupinovú nelesnú drevinovú vegetáciu 
prirodzeného charakteru.  
 
Antropogénne biotopy 

A210000 Stromoradia – drevité formácie malých rozmerov, usporiadané v línii, obklopené 
trávnymi a obrábanými stanovišťami. Sú typom líniových koridorov v človekom využívanej krajine. 
Jedná sa o prvky s vrstvami drevín a bylín. V území sa vyskytujú okolo spevnených a nespevnených 
ciest, lemujú vinohrad, resp. ornú pôdu. Ich pôvod je antropogénny, v súčasnosti však vykazujú 
vysoký stupeň hemeróbie. Sú koridormi pre mnohé prirodzené druhy a tvoria v území prevažne 
líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu.  

A122100 Opustený vinohrad – ladom ležiaci pôvodne obrábaný vinohrad. Opustené vinohrady 
bývajú často útočiskom vzácnych druhov xerotermnej vegetácie. Opustené vinohrady sa vyskytujú vo 
východnej časti územia (Nová hora, Dolnopetecká hora). 
 
Migračné trasy živočíchov 

Migračné trasy živočíchov boli určované na základe terénneho prieskumu v septembri 2021. Pohyb 
živočíchov je v otvorenej krajine akou je sledované územie viazaný najmä na jestvujúce formácie 
nelesnej drevinovej vegetácie. Pri terénnom prieskume bol sledovaný priamo pohyb vyšších stavovcov 
a vtákov a ich pobytové znaky resp. stopy. Pohyb živočíchov je v území koncentrovaný pozdĺž 
existujúcich línií NDV. Živočíchy migrujú aj v otvorenej krajine (aj na poľnohospodárskej pôde) a aj 
tu môžu vytvárať dočasné alebo trvalejšie migračné trasy. Významnú úlohu zohrávajú v takomto type 
krajiny aj skupinové formácie NDV, resp. mozaiky krovín, viníc a ďalších typov biotopov, ktoré 
vyššie stavovce využívajú ako interakčný prvok. Na základe terénnych pozorovaní trás pohybu 
živočíchov nebola v otvorenej voľnej poľnohospodárskej krajine zaznamenaná významná 
koncentrácia pohybu v podobe konkrétnej línie, na základe stôp boli zaznamenané viac menej 
roztrúsené presuny poľovnej zveri. Významnou migračnou trasou najmä pre pohyb vtáctva viazaného 
na vodné biotopy je rieka Nitra, ktorá rozdeľuje územie obvodu PPÚ na dve časti, nie je však priamo 
súčasťou územia. 

 
2. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie 
Hodnotenie biotopov  

Rozmanitosť biotopov zodpovedá charakteru riešeného územia. Územie predstavuje 
poľnohospodársky využívanú krajinu, v ktorej sa vyskytujú predovšetkým ruderálne (antropogénne 
ovplyvnené) typy biotopov a tiež prirodzené typy, ale takmer vo všetkých s výskytom inváznych 
a nepôvodných druhov. V rámci OPPÚ územia Dolný Vinodol bolo v rámci terénnych prieskumov 
zaznamenaných 16 typov biotopov, z toho 2 lesné (Ls1.1, Ls1.2), 3 krovinné (Kr6, Kr7, Kr8), 1 lúčny 
(Lk1), 5 ruderálnych (X4; X5; X7; X8; X9), 2 vodné biotopy, stromoradia, opustený vinohrad 
a skupiny stromov a remízky. Medzi biotopy s vyššou druhovou diverzitou patria jednoznačne sčasti 
opustené maloblokové vinohrady ako mozaiky viníc, drevín, krovín, opustených lúk a pásov 
poľnohospodárskych kultúr, ktoré bývajú často útočiskom vzácnych druhov xerotermnej flóry a fauny. 
Predstavujú dôležitý článok v sukcesii pri osídľovaní prirodzenou vegetáciou. Z faunistického a 
floristického hľadiska sú tiež, čo sa týka druhovej diverzity zaujímavé všetky formácie NDV (líniové 
aj skupinové), porasty v juhovýchodnej časti územia a nesporne zaujímavou je aj lokalita rybníka 
priamo v obci Vinodol. V riešenom území nebol zaznamenaný výskyt chránených a ohrozených 
druhov. Stav väčšiny biotopov nemožno považovať za priaznivý, vzhľadom ku kritériám 
a indikátorom pre hodnotenie priaznivého stavu biotopov, teda k druhovému zloženiu a pokryvnosti 
typických druhov, štruktúre biotopu, veľkostným parametrom daných biotopov a tiež k negatívnym 
vplyvom (intenzívne poľnohospodárstvo, zdravotný stav drevín a pod.). 
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Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť 
Ako reprezentatívne lokality na miestnej, ale aj regionálnej úrovni sú hodnotené maloblokové 

vinice, resp. ich mozaiku so záhradami a maloblokovými pásmi ornej pôdy a NDV, ktoré sa 
nachádzajú na lokalitách s miestnymi názvami Nová hora a Dolnopetecká hora. Ďalšími 
reprezentatívnymi lokalitami sú niektoré skupiny NDV, stromoradia popri nespevnených cestách či 
línie NDV na medziach ornej pôdy, ktoré síce patria medzi prirodzené biotopy vyskytujúce sa 
v území, ale ich unikátnosť či ekostabilizačná významnosť, resp. porovnanie s potenciálnou 
prirodzenou vegetáciou vzhľadom na výskyt inváznych a nepôvodných druhov nie sú úplne priaznivé 
(až na výskyt niekoľkých typických druhov s malou pokryvnosťou). Medzi prirodzené typy 
biotopov, ktorých druhové zloženie aktuálnej vegetácie je takmer zhodné s potenciálnou prirodzenou 
vegetáciou sú brehové porasty okolo vodnej plochy (lužné lesy).  
 
Hodnotenie zelenej infraštruktúry a ekologicky stabilných plôch  

Koncepcia zelenej infraštruktúry (green, blue-greeninfrastructure) v zmysle Európskej  komisie 
(2013) je definovaná ako strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí, ktoré sú 
vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb, ako čistenie vody, 
zabezpečenie kvality ovzdušia, priestor pre rekreáciu a adaptácie na zmeny klímy. Zelená sieť zlepšuje 
životné prostredie a tým pôsobí na zdravie a kvalitu života obyvateľov. Zároveň podporuje zelenú 
ekonomiku, vytvára pracovné príležitosti a zvyšuje biodiverzitu. Územia NATURA 2000 tvoria 
chrbticu zelenej infraštruktúry. Jej cieľom je  zastaviť pokles biodiverzity, zabezpečiť súvislosť 
(koherenciu) a spojitosť (konektivitu) siete zelenej infraštruktúry a podporiť poskytovanie služieb 
ekosystémov pre prírodu a pre človeka. Hierarchická úroveň zelenej infraštruktúry podobne ako pri 
územných systémoch ekologickej stability môže byť nadregionálna, regionálna a lokálna. Ďalšími 
spoločnými charakteristikami  oboch sietí sú kritériá výberu prvkov – miera prirodzenosti, kvalita, 
funkčnosť biotopov. Teda na miestnej úrovni sú to parky bohaté na biodiverzitu, záhrady, zelené 
strechy, rybníky, potoky, lesy, živé ploty, lúky, obnovené „hnedé plochy“ a i. 

Sieť zelených plôch a ekologicky stabilných plôch aj vo vzťahu k zmene klímy, v ktorých 
a prostredníctvom ktorých sa zachovávajú prirodzené funkcie a procesy sú v riešenom území a teda na 
lokálnej úrovni hlavne vodná plocha s brehovými porastami, líniová a skupinová nelesná drevinová 
vegetácia, lúky (v území predstavujúce neúžitky, opustené časti ornej pôdy, resp. vinohradov), tiež 
samotné reprezentatívne vinohrady, ktoré sú sčasti opustené a ich biodiverzita je oveľa vyššia ako 
biodiverzita okolitej veľkoblokovej ornej pôdy. Niektoré so spomínaných prvkov, ktoré potenciálne 
spĺňajú kritériá prvkov siete zelenej infraštruktúry sú zároveň súčasťou návrhu miestneho územného 
systému ekologickej stability, teda spĺňajú funkcie miestnych biocentier, interakčných prvkov 
a vetrolamov.  
 
3. Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability na účely PÚ, zelenej 
infraštruktúry a návrh manažmentových opatrení 

V rámci návrhov kostry MÚSES v obvode PPÚ Dolný Vinodol bolo do návrhov premietnutých 
niekoľko existujúcich alebo novonavrhovaných prvkov: 1 biocentrum miestneho významu, 
5 interakčných prvkov miestneho významu, a to z územného plánu obce Vinodol a dokumentácie 
RÚSES Nitra (Špilárová et al., 2019). Existujúce prvky boli doplnené návrhmi nových prvkov (14 
interakčných prvkov a 1 novonavrhovaný vetrolam), resp. prekategorizovaním už existujúcich prvkov 
podľa potreby zvýšenia ekologickej stability územia (obr. 3).Všetky vyčlenené prvky miestneho 
územného systému ekologickej stability zároveň spĺňajú kritériá prvkov siete zelenej infraštruktúry, sú 
teda jej súčasťou. Charakteristika potenciálnej prirodzenej vegetácie a cieľových spoločenstiev 
vyčlenených prvkov je uvedená v tab. 1. Miestne biocentrum MBc-1 predstavuje vodný prvok (vodnú 
plochu), v okolí ktorého sa vyskytujú brehové porasty a trávinno-bylinné spoločenstvá. Brehový 
porast je tvorený predovšetkým vŕbou krehkou (Salixfragilis), vŕbou bielou (Salixalba), ďalej sú 
prítomné topoľ čierny (Populusnigra), javorovecjaseňolistý (Negundoaceroides), jaseň štíhly 
(Fraxinusexcelsior), baza čierna (Sammbucusnigra), brest hrabolistý (Ulmusminor) aj ruža šípová 
(Rosa canina).Väčšina interakčných prvkov tvorí línie nelesnej drevinovej vegetácie popri spevnených 
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a nespevnených poľných cestách, v druhovom zložení prevládajú agát biely (Robiniapseudoacacia), 
orech kráľovský (Juglansregia), topole (Populussp.). Ďalej sú prítomné  xerotermné druhy krovín, 
napr. ruža šípová (Rosa canina), zob vtáčí (Ligustrumvulgare), baza čierna (Sammbucusnigra), slivka 
trnková (Prunusspinosa), hloh jednosemenný (Crataegusmonogyna) a i. Pri všetkých vyčlenených 
prvkov MÚSES boli navrhnuté manažmentové opatrenia. 

 
 

Obr. 3 Návrh kostry MÚSES pre účely pozemkových úprav územia Dolný Vinodol 
 
 
Tab. 1 Prvky MÚSES charakterizované potenciálnou prirodzenou vegetáciu a návrh cieľových 
spoločenstiev 
 
Názov prvku Kategória Potenciálna prirodzená vegetácia Cieľové spoločenstvo 
MBC-1 Rybník miestne 

hydricko‐terestrické 
biocentrum 

jaseňovo-brestovo-dubové lesy v 
povodiach veľkých riek 

vodné spoločenstvá stojatých vôd 
a nádrží s brehovou a pobrežnou 
vegetáciou prirodzeného zloženia, 
nelesná drevinová vegetácia s druhovým 
zložením blízkym pôvodnej prirodzenej 
vegetácii tvrdých a mäkkých luhov 
(brest, jaseň štíhly, hrab obyčajný, topoľ 
biely, topoľ čierny, vŕby) 

IP-1 
Stromoradie Od 
Komjatického 

interakčný prvok 
miestnej úrovne 

jaseňovo-brestovo-dubové lužné 
lesy v povodiach veľkých riek 
(tvrdé luhy)  
 

dreviny tvrdých luhov a dubovo-
hrabových lesov 

IP-2 Pri 
Komjatickom 
stavaní 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

jaseňovo-brestovo-dubové lesy 
v povodiach veľkých riek 

druhy tvrdých lužných lesov 

IP-3 Pri 
Komjatickom 
stavaní 

miestny terestrický 
interakčný prvok 
 

jaseňovo-brestovo-dubové lesy 
v povodiach veľkých riek 

druhy tvrdých lužných lesov 
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IP-4 Panské 
Lúky 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

jaseňovo-brestovo-dubové lesy 
v povodiach veľkých riek 
 

druhy tvrdých lužných lesov 

IP-5, IP-6, IP-7 
Porasty medzi 
riekou Nitra a 
intravilánom 

miestne terestrické 
interakčný prvky 
 

jaseňovo-brestovo-dubové lesy 
v povodiach veľkých riek 

prirodzené dreviny s vysokým 
ekostabilizačným účinkom, druhy  
hlavne tvrdých lužných lesov 

IP-8 Pod 
Dolnopeteckou 
horou 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy prirodzené dreviny s vysokým 
ekostabilizačným účinkom, druhy  
dubových a cerovo-hrabovo-dubových 
lesov, ovocné a úžitkové druhy drevín, 
kroviny 

IP-9 Malá hôrka 
– Pasienky – 
Dolné lúky 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy prirodzené dreviny s vysokým 
ekostabilizačným účinkom, druhy  
dubových a cerovo-hrabovo-dubových 
lesov, ovocné a úžitkové druhy drevín, 
kroviny 

IP-10 
Hornopetecká 
hora 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy dubové a cerovo-dubové lesy, kroviny 

IP-11 Horný háj miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy dubovo-hrabové lesy 

IP-12, IP-13 
Stromoradie 
Nová hora 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy, len 
dolná časť prvku spadá ku 
karpatských dubovo-hrabovým 
lesom 
 

línie prirodzených, pôvodných drevín 
dubových a cerovo-dubových lesov, 
dubovo-hrabových lesov, ovocných, 
úžitkových stromov, eliminovať výskyt 
agát 

IP-14 Za 
vŕškom 

miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy prirodzené dreviny s vysokým 
ekostabilizačným účinkom, druhy  
dubových a cerovo-hrabovo-dubových 
lesov, ovocné a úžitkové druhy drevín, 
kroviny 

IP-15 miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy línia prirodzených, pôvodných drevín 
dubových a cerovo-dubových lesov, 
dubovo-hrabových lesov, ovocných, 
úžitkových stromov, kroviny, 
eliminovať výskyt agát 

IP-16 a IP-17 Za 
dielami od 
Michala nad 
Žitavou 

miestne terestrické 
interakčné prvky 

dubové a cerovo-dubové lesy línie drevíndubových a cerovo-
dubových lesov 

IP-18 Nová hora miestny terestrický 
interakčný prvok 

dubové a cerovo-dubové lesy vinohrady,dreviny dubových lesov, 
ovocné dreviny, xerotermné kroviny, 
teplomilná trávinno-bylinná vegetácia, 
resp. nížinné kosné lúky 

IP-19 Mozaiky 
Žitavskej 
pahorkatiny – 
Dolnopetecká 
hora 

interakčný prvok 
miestnej úrovne 
a zároveň ekologicky 
významný segment 
krajiny regionálnej 
úrovne (RÚSES 
Nitra, 2019) 

dubové a cerovo-dubové lesy vinohrady,dreviny dubových lesov, 
ovocné dreviny, xerotermné kroviny, 
teplomilná trávinno-bylinná vegetácia, 
resp. nížinné kosné lúky 
 

VET-1 Pod 
Peteckou horou 

Vetrolam – 
novonavrhovaný 
prvok 

karpatské dubovo-hrabové lesy a 
dubové a cerovo-dubové lesy 

vetrolam ako druhovo pestrá 
dvojetážová líniová NDV so zastúpením 
drevín s vysokým ekostabilizačným 
účinkom, s druhmi prevažne dubových a 
cerovo-dubových, dubovo-hrabových 
lesov – hrab obyčajný 
(Carpinusbetulus), dub letný 
(Quercusrobur), dub cerový 
(Quercuscerris), javor poľný (Acer 
campestre), lipa malolistá 
(Tiliacordata), brest hrabolistý 
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(Ulmusminor) s prímesou druhov s 
vysokou hodnotou kŕmneho a 
medonosného potenciálu a s pozitívnym 
vplyvom na vizuálny impakt – ovocné 
druhy drevín ako napr. čerešňa vtáčia 
(Cerasusavium), hruška (Pyrussp.). 
Krovinovú vrstvu navrhujeme riešiť 
nesúvislými líniami tvorenými hlohom 
(Crataegusspp.), bazou čiernou 
(Sambucusnigra), zobom vtáčím 
(Ligustrumvulgare), bršlenom 
európskym (Euonymuseuropaeus).  

 
 
ZÁVER 
 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability Dolný Vinodol (Diviaková et al., 2021) 
sa stáva podkladom pre návrh ekologických zariadení a opatrení v obvode PPÚ územia. Jedná sa 
o návrh krajinných prvkov s významnými ekostabilizačnými funkciami. Pozitívny priestorový vplyv 
ÚSES na krajinu nemožno však dosiahnuť len ochranou jednotlivých prvkov ÚSES, ale sú nevyhnutné 
aj opatrenia celoplošného charakteru, najmä zabezpečenie dostatočného podielu ekologicky kvalitných 
plôch (Muchová, Vanek, 2006). Preto akceptácia návrhov prvkov MÚSES, ich opatrení ako aj návrhu 
opatrení na zvýšenie ekologickej stability územiado PPÚ má pre ochranu životného prostredia – 
podporu ekologickej stability a podmienok biodiverzity veľký význam.  
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