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ÚVOD 
 

Obec Lietava leží 12 km juhozápadne od krajského mesta Žiliny, v nadmorskej výške 
cca 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,8 km2.  Nad obcou sa týčia zrúcaniny 
rozlohou druhého najväčšieho hradu Slovenska, hradu Lietava.  

História osídlenia 
 
 Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari  "Lyty-Lietavy-

Lady“. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej (1500-700 rokov 
pred n. l.), čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni a vo Farskej doline.  

Lietavský hrad stojí na mieste hradišťa z prehistorickej doby, kde predtým stálo  
obetište  bohyne Lietvy. K rannej histórií hradu sa viaže povesť z doby vpádu Tatárov, ktorá 
je zachytená na obraze nachádzajúcom sa v Lietavskom kostole, podľa ktorej Tatári vrhli do 
priepasti starého kňaza, jeho reverenda sa však zachytila na konáre stromu rastúceho na skale 
a kňaz sa zachránil. 

 
 
Presný vznik Lietavského hradu zatiaľ nie je zistený, ako nie je zatiaľ zistené ani to, či 

bol tento hrad postavený, alebo znovuobnovený z doby prehistorickej. 
V roku 1318 sa spomína "Endrej" - kastelán hradu, čo je dôkazom že hrad už predtým 

musel existovať, hrad bol pravdepodobne postavený, alebo obnovený Matúšom Čákom 
Trenčanským v čase, kedy vznikali aj iné okolité hrady v  snahe  ochrániť  ľud a majetky  
pred pustošiacimi Tatármi. Keď Čák v roku 1321 zomrel, stal sa hrad súčasťou majetku 
panovníka, ktorý v rámci svojej kolonizačnej politiky, odovzdával takto získané hrady a 
územia svojim prívržencom. Zaviedol sa tak systém hradov a ich panstiev, ktorý posilnil 
bojovú a ekonomickú moc panovníka. Jedným z takýchto bol aj  Štefan Bebek  -  kuriálny 
sudca, ktorému panovník Ľudovít I.  (1342 - 1382)  dal Lietavu do úžitku. Štefan Bebek a 
jeho potomkovia sa považujú za prvých známych majiteľov Lietavského hradu a panstva 
(1360 -1397).  

Stred obce je vystavaný po obvode kotliny, ktorou preteká potok Lietavka, prameniaci 
na východných svahoch Súľovských vrchov. Uprostred lúk vyviera silný prameň, známy pod 
menom „Morské oko“. Dolný koniec obce – osada Majer – vyrástla okolo niekdajšieho 
panského majera, v ktorom sídlil miestny správca Lietavského panstva. Po prvej svetovej 
vojne stáli v Majeri iba štyri murované budovy: panský dom (sídlo išpána), sypáreň (zanikla r. 
1969), maštal a mlyn. Roku 1919 odkúpil Lietavské panstvo od rodiny Pongrácovcov slávny 
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český huslový virtuóz Ján Kubelík. Ten ho však už o rok (v roku 1920) prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu Dr. Jozefa Krupca rozpredal drobným záujemcom, tzv. 
akcionárom. Po roztriedení ornej pôdy na štyri bonitné triedy („klasy I. až IV.“) si akcionári 
ornú pôdu a z časti aj lesy lósom rozdelili medzi seba a pridelené parcely začali samostatne 
obhospodarovať. Roľníci rozdelili potom aj lúky rozložené poniže Majera po oboch brehoch 
Lietavského potoka a začali si tu budovať rodinné domky a hospodárske budovy. 

Lietavská Závadka (predtým Smreková) bola premenovaná v r. 1848, k Lietave 
pripojená v r. 1860. 

Obyvatelia Lietavy sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, 
najmä oviec a včelárstvom. 

V obci pôsobili aj významné osobnosti, speleológ JUDr. Vojtech Bukovinský, ktorý sa 
zaoberal i históriou a archeológiou, bernolákovec Anton Horecký, obec navštívil aj Jozef 
Miloslav Hurban.  

Charakteristika obce v súčasnosti 

Dnešnú Lietavu možno charakterizovať ako pomerne známu turisticko-rekreačnú 
oblasť, s množstvom pozoruhodností tak z hľadiska prírodného, ako aj historického. 

Obec Lietava má charakter potočnej radovej dediny. Z geografického hľadiska sa člení 
na tri základné časti – Lietavu, Lietavskú Závadku a Majer. V obci žije spolu 1438 
obyvateľov.  

Krajinnoekologický plán obce Lietava spracúva optimálne priestorové usporiadanie 
a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinnoekologické, kultúrnohistorické 
a socioekonomické podmienky. 
 Optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia je komplexný proces 
vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek a iných činností človeka 
s krajinnoekologickými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Ekologicky 
optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečuje 
vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne 
využívanie prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému 
ekologickej stability a bezprostredného životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej 
prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia, alebo podporujúce faktory požadovaných činností 
v danom území. 
 Krajinnoekologický plán v zmysle metodického postupu obsahuje: 
 vymedzenie riešeného územia, 
 dostupné podklady o území, 
 krajinnoekologická analýza, 
 krajinnoekologická syntéza, 
 krajinnoekologická interpretácia, 
 krajinnoekologické hodnotenie, 
 krajinnoekologický plán, 
 záver, 
 grafická časť. 
 
Krajinnoekologická analýza – získavajú sa informácie o ukazovateľoch vlastností zložiek, 

prvkov a javov krajiny a to abiotických, biotických a socioekonomických. Charakterizujú sa 
abiotické zložky, súčasná krajinná štruktúra, ochrana krajiny a významné krajinárske 
a ekologické štruktúry, stresové javy a zdroje. 
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Krajinnoekologická syntéza – obsahom je charakteristika homogénnych priestorových 
areálov s približne rovnakými vlastnosťami sledovaných ukazovateľov.  

Krajinnoekologická interpretácia – účelom je pomocou analytických a syntetických 
vlastností krajiny stanoviť účelové vlastnosti krajiny. Hodnotí sa estetické vnímanie krajiny, 
environmentálne problémy, problémy ohrozenia prvkov ÚSES, problémy ohrozenia 
priestorovej stability územia, problémy ohrozenia prírodných a kultúrno-historických zdrojov, 
problémy ohrozenia životného prostredia. 

Krajinnoekologické hodnotenie – stanovuje sa vhodnosť využívania územia na základe 
ukazovateľov vlastností krajiny. Hodnotia sa krajinnoekologické podklady, navrhované 
činnnosti a využívanie, environmentálne limity. 

Krajinnoekologický plán – stanovuje sa alternatívnny ekologický výber, 
krajinnoekologický plán, krajinnoekologické opatrenia, opatrenia na zabezpečenie 
ekologickej stability a biodiverzity, opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických 
zdrojov, opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, 
opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach, opatrenia na zmiernenie pôsobenia 
stresových javov, opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny. 

 
Cieľom krajinnoekologického plánu (KEP) k.ú. Lietava je spracovať konkrétne návrhy 

opatrení na trvaloudržateľné využitie územia, s prihliadnutím na jeho ekologickú stabilitu. Je 
potrebné zabezpečiť ochranu cenných biotopov a všetkých ekostabilizačných prvkov. KEP 
podáva konkrétny návrh zosúladenia antropických aktivít so zachovaním prírodných hodnôt 
územia. 
  
1. VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO  ÚZEMIA 
 
 Riešený kataster obce Lietava sa nachádza v okrese Žilina, v Žilinskom 
samosprávnom kraji. Obec leží v nadmorskej výške cca 430 m n. m. Rozloha obce je 10,8 
km2, s počtom obyvateľov 1438. Kataster obce sa nachádza v geografickom celku Súľovské 
vrchy a susedí s k.ú. Peklina, Brezany, Podhorie, Babkov, Lietavská Svinná, Lietavská Lúčka 
a Bánová. 
 
2. DOSTUPNÉ PODKLADY O ÚZEMÍ 
 

Ako podklady boli použité materiály a literatúra uvedené v závere, v zozname 
literatúry. Ako dôležitý podkladový vstup slúžili terénne prieskumy krajiny, 
socioekonomických javov a podklady od predstaviteľov obce, štátnej správy, miestnych 
orgánov a inštitúcií. 
 
3. KRAJINNOEKOLOGICKÁ ANALÝZA 
 
3.1. Abiotické pomery 
 
Geologická stavba územia 
  
 Katastrálne územie Lietava sa nachádza v celku Súľovské vrchy. 
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Súľovské vrchy sú malý horský celok v severozápadnej časti Fatransko-tatranskej 
oblasti medzi údolím Rajčianky a Váhom medzi mestami Žilina, Považská Bystrica a Rajec. 
Sú súčasťou CHKO Strážovské vrchy. Delia sa na tri podcelky Skalky, Súľovské skaly a 
Manínsku vrchovinu. Najhodnotnejšia je centrálna časť, kde hrebeň Súľovských skál s 
hrebeňom Kečky uzatvára kotlinu s obcou Súľov-Hradná. Najvyššie vrcholy sú Veľký Manín 
(890,6 m n. m.) a Žibrid (867 m n. m.). 
 
 Územie k.ú. Lietava je tvorené týmito jednotkami: 
 
Vrchná krieda  a paleogén vnútorných Karpát: 

- pieskovce, vápnité ílovce – flyš (hutianske a zuberské súvrstvie), prevaha zlepencov 
(šambronské vrstvy), lutét  - oligocén, 

- zlepence, pieskovce, vápence, brekcie (borovské súvrstvie), lutét – priabón. 
 
Mezozoikum vnútorných Karpát: 

- pieskovce, slieňovce, ílovce – flyš (porubské súvrstvie), alb – spodný turón, 
- vrstevnaté ílovité vápence, slieňovce a brekcie, titón – apt. 

 
Podľa neotektonickej stavby sa v území nachádzajú relatívne vertikálne pohybové 

tendencie tektonických blokov – zdvih veľký. 
  
Základnými geochemickými typmi hornín v predmetnom území sú vápence a dolomity, 

ílovce a pieskovce. 
 
Inžinierskogeologická rajonizácia 
 
Rajóny predkvartérnych hornín: 
 
- rajón pieskovcovo – zlepencových hornín, 
- rajón flyšoidných hornín, 
- rajón spevnených sedimentov v celku. 
 

Geomorfológia územia 
 

V území sa nachádza reliéf vrásovo – blokovej fatransko – tatranskej morfoštruktúry. 
Medzi pozitívne morfoštruktúry patria hraste a klinové hraste jadrových pohorí, medzi 
negatívne morfoštruktúry – priekopové prepadliny a morfoštruktúrne depresie kotlín. 
Základnými typmi erózno – denudačného reliéfu je hornatinový reliéf a reliéf kotlinových 
pahorkatín. Z vybraných typov reliéfu sa v území nachádzajú monoklinálne hrebene, erózne 
brázdy a kotliny, zosuvy a úvalinovité doliny  a úvaliny kotlín a brázd. 
 
Sklonitosť reliéfu  
 

Vyhodnotenie sklonitosti má pri praktickom riešení umiestnenia ľudských činností 
v krajine dôležité miesto, napr. pri posudzovaní stability územia, pri výbere spôsobu 
stavebných prác a konštrukcií stavieb, pri voľbe trasy a konštrukcie komunikácií, pri 
posudzovaní stability svahov vodných nádrží. V inžinierskogeologickom prieskume sa 
používajú tri kategórie sklonitosti svahov:  
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 1. s malým sklonom (ploché)  <2° - 5° 
 2. so stredným sklonom (mierne)  5° - 17° 
 3. s veľkým sklonom (strmé)  17° – <31°  

 V metodike LANDEP sa sklonitosť využíva pri syntézach ako určitý limitujúci faktor 
ľudskej činnosti, aby nevhodným zásahom do horninového prostredia nevznikli škody na 
prírodnom prostredí. Sklonitosť limituje činnosti ako je napríklad výstavba, možnosť orby, 
stanovuje dostupnosť pre mechanizované obrábanie územia a iné. V riešenom území sú tieto 
činnosti situované na plochách s malým sklonom. 

 
Geomorfologické jednotky 
 
Sústava: Alpsko-himalájska 
Podsústava: Karpaty 
Provincia: Západné Karpaty 
Subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty 
Oblasť: Fatransko-tatranská: Súľovské vrchy 
 
Morfologicko-morfometrické typy reliéfu 
 
Pahorkatiny –stredne členité, silne členité, 
nižšie hornatiny – veľmi silne členité, 
vrchovinový charakter, 
bralné útvary.  

Seizmicita územia je charakterizovaná seizmickým ohrozením v hodnotách 
makroseizmickej intenzity 7°. 
 
Klimatické oblasti 
 
 Predmetné územie spadá do klimatických okrskov: 

 okrsok mierne chladný, klimatické znaky – júl ≥ 12 °C až < 16 °C 
 okrsok mierne teplý, vlhký, vrchovinový júl ≥ 16 °C 

 
Priemerná teplota vzduchu v januári je – 4°C. 
 

Priemerný úhrn zrážok 
 

Priemerný ročný úhrn zrážok v predmetnom území je cca 800 mm, jedná sa o oblasť 
s výskytom hmiel. 
 
Hydrogeologické a hydrogeografické pomery 

 
Katastrálne územie Lietava hydrologicky leží v povodí rieky Váh, do ktorého sa vlieva 

Rajčianka, ktorej prítokom je Lietavka. Lietavka pramení na okraji Súľovských vrchov. 
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Tok Lietavka má bystrinný charakter (pramenná časť) a stredohorský charakter, kde 
prevláda akumulácia nad eróznou činnosťou. 

Režim väčšiny tokov predmetného územia je snehovo-dažďový, kde sú zaznamenané 
nízke stavy vody v decembri až februári. Naopak vysoká vodnatosť je od marca do mája, 
v septembri až októbri sú stavy vodnatosti priemerné. 

Kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrologická produktivita je mierna až 
vysoká. Litologická charakteristika najvýznamnejšieho hydrogeologického kolektora – 
zlepence, sliene, slienité vápence. 
 
Hlavné hydrologické regióny 
 
Hlavnými hydrologickými regiónmi predmetného územia sú: 
 

- paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov, 
- paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej 

pahorkatiny. 
 
Určujúcim typom priepustnosti je medzizrnová priepustnosť a krasová a krasovo – 

puklinová priepustnosť. 
 
Pôdne pomery 
  

Predmetné riešené územie katastra Lietava je tvorené prevažne nasledujúcimi typmi 
a subtypmi pôd: 
 
Fluvizeme 
 
Fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové a fluvizeme 
karbonátové ľahké, z karbonátových aluviálnych sedimentov, 
 
Kambizeme 
 
Kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne 
gleje, zo zvetralín rôznych hornín. 
 
Rendziny 
 
Rendziny a kambizeme rendzinové, sprievodné litozeme modálne karbonátové, lokálne 
rendziny sutinové; zo zvetralín pevných karbonátových hornín. 
 
Hnedé lesné pôdy 
 
Regozeme 
 
Priepustnosť a retenčná schopnosť pôd, vlhkostný režim pôdna reakcia 
 
Retenčná schopnosť je stredná až veľká, priepustnosť stredná, vlhkostný režim – vlhký, pôdna 
reakcia – neutrálna až slabo alkalická. 
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Zrnitosť pôdy 
 
Pôdy sú piesčito-hlinité až ílovito-hlinité. 
 
Bonita pôdy 
 
V riešenom území sa nachádzajú pôdy podľa bonity - skupiny BPEJ 5-9. Chránené pôdy sa 
v riešenom území nenachádzajú.  
 
3.2 Biotické pomery 
 
Rastlinstvo 
 

Podľa fytogeografického členenia územia Slovenskej republiky patrí predmetné územie 
do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry 
(Praecarpaticum), do celku Strážovské vrchy.  

Podľa potenciálnej vegetácie sa v území vyskytujú: 
 bukové lesy vápnomilné, 
 lužné lesy podhorské a horské, 
 dubové  nátržníkové lesy,  
 dubovo-hrabové lesy lipové, 
 bukovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá, 
 dubovo-hrabové lesy karpatské, 
 bukové lesy kvetnaté. 

 
Reálna vegetácia územia je tvorená prirodzenými, poloprirodzenými i antropicky 

ovplyvnenými lesnými porastmi, veľká časť územia je tvorená sekundárnymi spoločenstvami 
lúk a polointenzívne i extenzívne využívaných pasienkov, travinobylinnými spoločenstvami 
nadväzujúcimi na spoločenstvá skalných biotopov, brehovými porastami tokov, záhradami, 
poliami a samotným intravilánom, časť aj ruderalizovanými plochami. Z hľadiska 
ekologického významnými sú tiež cenné biotopy mokradí a vysokobylinných nív, ktoré spolu 
s brehovými porastami plnia funkciu vodozádržnú. 

 
Charakteristika rastlinných spoločenstiev 

 
Jazierko  
 
Jedná sa o vodnú plochu obklopenú cennými biotopmi s hniezdiskom vodných druhov 
vtákov, v jazierku sa nachádzajú ryby, významný biotop aj pre obojživelníky a bezstavovce 
viazané na tento typ biotopu – vážky. Okolie lokality je ovplyvnené prienikom ruderálnych, 
expanzívnych i inváznych druhov rastlín. 
Zistené druhy: Arctium sp. (lopúch), Armoracia rusticana (chren dedinský), Artemisia 
vulgaris (palina obyčajná), Carex paniculata (ostrica metlinatá), Cirsium arvense (pichliač 
roľný), Cirsium oleraceum (pichliač zelinový), Dipsacus fullonum (štetka lesná), Epilobium 
hirsutum (vŕbovka chlpatá), Galinsoga parviflora (žltnica maloúborová), Juncus inflexus 
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(sitina sivá), Lysimachia vulgaris (čerkáč obyčajný), Lythrum salicaria (vrbica vŕbolistá), 
Melilotus officinalis (komonica lekárska), Mentha longifolia (mäta dlholistá), Padus avium 
(čremcha obyčajná), Phragmites australis (trsť obyčajná), Potamogeton sp. (červenavec), 
Salix cinerea (vŕba popolavá), Salix pentandra (vŕba päťtyčinková), Sambucus nigra (baza 
čierna), Scirpus sylvaticus (škripina lesná), Sparganium erectum (ježohlav vzpriamený), 
Swida sanguinea (svíb krvavý), Symphytum officinale (kostihoj lekársky), Tanacetum vulgare 
(vratič obyčajný), Typha latifolia (pálka širokolistá), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá). 
  
Extenzívne lúčne a polointenzívne pasienkové porasty: 
 
Jedná sa o extenzívne i polointenzívne lúky a pasienky, vykazujú pomerne vysokú 
biodiverzitu, často sú ovplyvnené sukcesiou, s prienikom expanzívnych i inváznych druhov 
rastlín. Sú vypásané koňmi, ovcami i hov. dobytkom. 
Zistené druhy: Acetosa pratensis (štiav lúčny), Achillea millefolium (rebríček obyčajný), 
Aegopodium podagraria (kozonoha hostcová), Agrimonia eupatoria (repík lekársky), 
Agrostis capillaris (psinček tenučký), Alchemilla sp. (alchemilka), Allium sp. (cesnak), 
Alopecurus pratensis (psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), 
Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Bellis 
perennis (sedmokráska obyčajná), Betonica officinalis (betonika lekárska), Briza media 
(traslica prostredná), Bromus commutatus (stoklas lúčny), Campanula glomerata (zvonček 
klbkatý), Carex flacca (ostrica sivá), Carlina acaulis (krasovlas bezbyľový), Carum carvi 
(rasca lúčna), Centaurium erythraea (zemežlč menšia), Cichorium intybus (čakanka 
obyčajná), Cirsium arvense (pichliač roľný), Cirsium eriophorum (pichliač bielohlavý), 
Cirsium vulgare (pichliač obyčajný), Colchicum autumnale (jesienka obyčajná), Colymbada 
scabiosa (nevädzník hlaváčovitý), Convolvulus arvensis (pupenec roľný), Cruciata glabra 
(krížavka jarná), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Daucus carota (mrkva obyčajná), 
Dianthus carthusianorum (klinček kartuziánsky), Dipsacus fullonum (štetka lesná), 
Equisetum arvense (praslička roľná), Festuca pratensis (kostrava lúčna), Fragaria vesca 
(jahoda obyčajná), Galium mollugo (lipkavec mäkký), Galium verum (lipkavec syridlový), 
Gentiana cruciata (horec krížatý), Geranium pratense (pakost lúčny), Glechoma hederacea 
(zádušník brečtanovitý), Heracleum sphondylium (boľševník borščový), Hypericum 
perforatum (ľubovník bodkovaný), Jacea phrygia (nevädzovec frygický), Knautia arvensis 
(chrastavec roľný), Lathyrus pratensis (hrachor lúčny), Leontodon hispidus (púpavec 
srstnatý), Leontodon autumnalis (púpavec jesenný), Leucanthemum vulgare (margaréta biela), 
Lolium perenne (mätonoh trváci), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Lysimachia 
nummularia (čerkáč peniažtekový), Medicago falcata (lucerna kosákovitá), Melilotus albus 
(komonica biela), Melilotus officinalis (komonica lekárska), Odontites vulgaris (zdravienok 
neskorý), Ononis spinosa (ihlica tŕnitá), Origanum vulgare (pamajorán obyčajný), Pastinaca 
sativa (paštrnák siaty), Phleum pratense (timotejka lúčna), Plantago lanceolata (skorocel 
kopijovitý), Plantago major (skorocel väčší), Plantago media (skorocel prostredný), Poa 
pratensis (lipnica lúčna), Polygala vulgaris (horčinka obyčajná), Potentilla anserina (nátržník 
husí), Potentilla reptans (nátržník plazivý), Primula veris (prvosienka jarná), Prunella 
vulgaris (čiernohlávok obyčajný), Ranunculus acris (iskerník prudký), Ranunculus repens 
(iskerník plazivý), Rumex sp. (štiavec), Salvia pratensis (šalvia lúčna), Salvia verticillata 
(šalvia praslenatá), Securigera varia, (ranostajovec pestrý), Stellaria graminea (hviezdica 
trávovitá), Stenactis annua (hviezdnik ročný), Tanacetum vulgare (vratič obyčajný), 
Taraxacum officinale (púpava lekárska), Tragopogon orientalis (kozobrada východná), 
Trifolium medium agg. (ďatelina), Trifolium pratense (ďatelina lúčna), Trifolium repens 
(ďatelina plazivá), Trisetum flavescens (trojštet žltkastý), Tussilago farfara (podbeľ liečivý), 
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Valeriana officinalis (valeriána lekárska), Veronica chamaedrys (veronika obyčajná), Vicia 
cracca (vika vtáčia), Vicia sepium (vika plotná). 
 
Kroviny a nelesná drevinová vegetácia 
 
Kroviny tvoria významnú súčasť nelesnej drevinovej vegetácie a lesných ekotónov. 
Zistené druhy: Prunus spinosa (slivka trnková), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Swida 
sanguinea (svíb krvavý), Crataegus sp. (hloh), Rosa canina (ruža šípová), Acer campestre 
(javor poľný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Euonymus europaeus (bršlen európsky), 
Viburnum lantana (kalina siripútková), Viburnum opulus (kalina obyčajná), Berberis vulgaris 
(dráč obyčajný), Cornus mas (drieň obyčajný), Juniperus communis (borievka obyčajná). 
  
Lesné spoločenstvá poloprirodzené zmiešané 
 
Nepôvodné poloprirodzené lesné porasty s dobre vyvinutým krovinovým ekotónom, 
k nepôvodným vysadeným drevinám v podraste pristupujú hojne pôvodné druhy. 
 
Zistené druhy: Acer pseudoplatanus (javor horský), Asarum europaeum (kopytník európsky), 
Astrantia major (jarmanka väčšia), Athyrium filix- femina (papradka samičia), Carex sylvatica 
(ostrica lesná), Daphne mezereum (lykovec jedovatý), Dryopteris filix-mas (papraď samčia), 
Epipactis helleborine (kruštík širokolistý), Fagus sylvatica (buk lesný), Fragaria vesca 
(jahoda obyčajná), Galium schultesii (lipkavec Schultesov), Geranium robertianum (pakost 
smradľavý), Hieracium murorum (jastrabník lesný), Hordelymus europaeus (jačmienka 
európska), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Larix decidua (smrekovec opadavý), 
Maianthemum bifolium (tôňovka dvojlistá), Melica uniflora (mednička jednokvetá), Mycelis 
muralis (šalátovka múrová), Picea abies (smrek obyčajný), Oxalis acetosella (kyslička 
obyčajná), Pinus sylvestris (borovica lesná), Polygonatum verticillatum (kokorík praslenatý), 
Pteridium aquilinum (orličník obyčajný), Ranunculus repens (iskerník plazivý), Rubus idaeus 
(ostružina malinová), Sambucus ebulus (baza chabzdová), Sambucus nigra (baza čierna), 
Senecio ovatus (starček vajcovitolistý), Sorbus aucuparia (jarabina vtáčia), Tilia cordata (lipa 
malolistá), Viola reichenbachiana (fialka lesná). 
 
Lesné spoločenstvá zmiešané s bukom a hrabom 
 
Jedná sa o lesné porasty s prirodzeným druhovým zložením s prevládajúcim bukom a hrabom. 
 
Zistené druhy: Acer campestre (javor poľný), Achillea millefolium (rebríček obyčajný), 
Aconitum lycoctonum (prilbica žltá), Actaea spicata (samorastlík klasnatý), Ajuga reptans 
(zbehovec plazivý), Anemone nemorosa (veternica hájna), Anthriscus sylvestris (trebuľka 
lesná), Aquilegia vulgaris (orlíček obyčajný), Asarum europaeum (kopytník európsky), 
Astrantia major (jarmanka väčšia), Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Athyrium 
filix-femina (papradka samičia), Atropa bella-dona (ľuľkovec zlomocný), Brachypodium 
sylvaticum (mrvica lesná), Campanula rapunculoides (zvonček repkovitý), Cardamine 
impatiens (žerušnica nedotklivá), Carex alba (ostrica biela), Carex sylvatica (ostrica lesná), 
Carpinus betulus (hrab obyčajný), Cephalanthera damasonium (prilbovka biela), 
Cephalanthera rubra (prilbovka červená), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Circaea lutetiana 
(čarovník obyčajný), Cirsium erisithales (pichliač lepkavý), Convallaria majalis (konvalinka 
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voňavá), Corylus avellana (lieska obyčajná), Daphne mezereum (lykovec jedovatý), 
Dryopteris carthusiana (papraď ostnatá), Dryopteris filix-mas (papraď samčia), Epipactis 
helleborine (kruštík širokolistý), Fagus sylvatica (buk lesný), Fragaria vesca (jahoda 
obyčajná), Galium odoratum (lipkavec marinkový), Geranium robertianum (pakost 
smradľavý), Geum urbanum (kuklík mestský), Hacquetia epipactis (hviezdnatec čemericový), 
Hedera helix (brečtan popínavý), Hepatica nobilis (pečeňovník trojlaločný), Hieracium 
murorum (jastrabník lesný), Hypericum hirsutum (ľubovník chlpatý), Lamium album 
(hluchavka biela), Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá), Larix decidua (smrekovec 
opadavý), Lathyrus vernus (hrachor jarný), Listera ovata (bradáčik vajcovitolistý), Lonicera 
xylosteum (zemolez obyčajný), Maianthemum bifolium (tôňovka dvojlistá), Melica nutans 
(mednička ovisnutá), Mercurialis perennis (bažanka trváca), Mycelis muralis (šalátovka 
múrová), Neottia nidus-avis (hniezdovka hlístová), Oxalis acetosella (kyslička obyčajná), 
Paris quadrifolia (vranovec štvorlistý), Phyteuma spicatum (zerva klasnatá), Picea abies 
(smrek obyčajný), Pinus sylvestris (borovica lesná), Platanthera bifolia (vemenník dvojlistý), 
Platanthera chlorantha (vemenník zelenkastý), Poa nemoralis (lipnica hájna), Polygonatum 
sp. (kokorík), Prenanthes purpurea (srnovník purpurový), Primula elatior (prvosienka 
vyššia), Pteridium aquilinum (orličník obyčajný), Pulmonaria sp. (pľúcnik), Ranunculus 
lanuginosus (iskerník chlpatý), Ranunculus repens (iskerník plazivý), Salvia glutinosa (šalvia 
lepkavá), Sanicula europaea (žindava európska), Senecio ovatus (starček vajcovitolistý), 
Sorbus aucuparia (jarabina vtáčia) – juvenily, Stellaria nemorum (hviezdica hájna), Tilia 
cordata (lipa malolistá), Tithymalus amygdaloides (mliečnik mandľolistý), Valeriana tripteris 
(valeriána trojená), Viola reichenbachiana (fialka lesná). 
 
Lesné spoločenstvá borovicové s nadväzujúcimi skalnými vlhko i suchomilnými 
(xerotermnými) travinnobylinnými spoločenstvami 
 
Jedná sa o veľmi cenné porasty s výskytom ohrozených a chránených druhov rastlín. 
 
Zistené druhy: Acer campestre (javor poľný), Acer pseudoplatanus (javor horský), Achillea 
millefolium (rebríček obyčajný), Agrimonia eupatoria (repík lekársky), Allium senescens 
montanum (cesnak sivkastý horský), Amelanchier ovalis (muchovník vajcovitý), Angelica 
sylvestris (angelika lesná), Anthericum ramosum (jagavka konáristá), Anthyllis vulneraria 
(bôľhoj lekársky), Asarum europaeum (kopytník európsky), Asperula cynanchica (marinka 
psia), Asplenium ruta-muraria (slezinník rutovitý), Asplenium trichomanes (slezinník 
červený), Asplenium viride (slezinník zelený), Aster amelloides (astra spišská), Astragalus 
glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Berberis vulgaris (dráč obyčajný), Betula pendula (breza 
previsnutá), Brachypodium pinnatum (mrvica peristá), Brachypodium sylvaticum (mrvica 
lesná), Briza media (traslica prostredná), Bupleurum falcatum (prerastlík kosákovitý), 
Calamagrostis sp. (smlz), Campanula glomerata (zvonček klbkatý), Campanula persicifolia 
(zvonček broskyňolistý), Campanula rapunculoides (zvonček repkovitý), Campanula 
rotundifolia (zvonček okrúhlolistý), Carduus glaucinus (bodliak sivastý), Carex flacca 
(ostrica sivá), Carex humilis (ostrica nízka), Carlina acaulis (krasovlas bezbyľový), 
Chelidonium majus (lastovičník väčší), Cirsium acaule (pichliač bezbyľový), Clinopodium 
vulgare (jarva obyčajná), Colchicum autumnale (jesienka obyčajná), Colymbada scabiosa 
(nevädzník hlaváčovitý), Convallaria majalis (konvalinka voňavá), Cornus mas (drieň 
obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Cotoneaster tomentosus (skalník plstnatý), 
Cystopteris sp. (pľuzgiernik), Dianthus carthusianorum (klinček kartuziánsky), Dianthus 
praecox (klinček včasný), Echium vulgare (hadinec obyčajný), Epipactis atrorubens (kruštík 
tmavočervený), Epipactis helleborine (kruštík širokolistý), Erysimum sp. (horčičník), Fagus 
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sylvatica (buk lesný), Festuca pallens (kostrava tvrdá), Fragaria vesca (jahoda obyčajná), 
Frangula alnus (krušina jelšová), Fumana procumbens (devätorka rozprestretá), Galium 
verum (lipkavec syridlový), Genista tinctoria (kručinka farbiarska), Gentiana cruciata (horec 
krížatý), Geranium sanguineum (pakost krvavý), Geum urbanum (kuklík mestský), Glechoma 
hederacea (zádušník brečtanovitý), Globularia punctata (guľôčka bodkovaná), Gymnadenia 
conopsea (päťprstnica obyčajná), Hepatica nobilis (pečeňovník trojlaločný), Hieracium 
bupleuroides (jastrabník prerastlíkovitý), Hippocrepis comosa (podkovka chochlatá), Inula 
ensifolia (oman mečolistý), Jovibarba globifera (skalničník guľkovitý), Juniperus communis 
(borievka obyčajná), Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá), Lathyrus vernus (hrachor 
jarný), Lembotropis nigricans (zanovätník černejúci), Leontodon incanus (púpavec sivý), 
Leopoldia comosa (leopoldia chochlatá), Leucanthemum vulgare (margaréta biela), Ligustrum 
vulgare (zob vtáčí), Lilium martagon (ľalia zlatohlavá), Linum catharticum (ľan prečisťujúci), 
Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Medicago 
falcata (lucerna kosákovitá), Melica nutans (mednička ovisnutá), Minuartia langii (kurička 
vápencová), Ononis arvensis (ihlica roľná), Ononis spinosa (ihlica tŕnitá), Padus avium 
(čremcha obyčajná), Picea abies (smrek obyčajný), Pinus nigra (borovica čierna), Pinus 
sylvestris (borovica lesná), Plantago media (skorocel prostredný), Polygala sp. (horčinka), 
Polygonatum ododratum (kokorík voňavý), Potentilla heptaphylla (nátržník sedmolistý), 
Prunus spinosa (slivka trnková), Pulsatilla slavica (poniklec slovenský), Pulsatilla subslavica 
(poniklec prostredný), Pyrethrum corymbosum (rimbaba chocholíkatá),  Pyrus communis 
(hruška obyčajná), Qercus petraea (dub zimný), Rhodax canus (devätorníkovec sivý), Rubus 
sp. (ostružina), Salvia pratensis (šalvia lúčna), Salvia verticillata (šalvia praslenatá), 
Sambucus nigra (baza čierna), Sanguisorba minor (krvavec menší), Sanguisorba officinalis 
(krvavec lekársky), Scabiosa lucida (hlaváč lesklý), Scabiosa ochroleuca (hlaváč žltkastý), 
Securigera varia (ranostajovec pestrý), Sedum album (rozchodník biely), Senecio ovatus 
(starček vajcovitolistý), Senecio umbrosus (starček tôňomilný), Seseli osseum (sezel sivý), 
Sesleria albicans (ostrevka vápnomilná), Silene sp., Sorbus aria (jarabina mukyňová), 
Stachys sylvatica (čistec lesný), Swida sanguinea (svíb krvavý), Tetragonolobus maritimus 
(paľadenec prímorský), Teucrium chamaedrys (hrdobarka obyčajná), Thesium alpinum 
(ľanolistník alpínsky), Thymus praecox (dúška včasná), Tilia cordata (lipa malolistá), 
Tithymalus cyparissias (mliečnik chvojkový), Tofieldia calyculata (kosatka kalíškatá), 
Tragopogon orientalis (kozobrada východná), Trifolium montanum (ďatelina horská), Urtica 
dioica (pŕhľava dvojdomá), Valeriana tripteris (valeriána trojená), Verbascum sp. (divozel), 
Viburnum lantana (kalina siripútková), Vincetoxicum hirundinaria (luskáč lekársky), Viola 
hirta (fialka srstnatá).  
 
Brehové porasty 
 
Jedná sa o zachovalé brehové porasty miestnych tokov. 
Zistené druhy: Acer pseudoplatanus (javor horský), Alnus glutinosa (jelša lepkavá), Cirsium 
oleraceum (pichliač zelinový), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Dactylis glomerata (reznačka 
laločnatá), Eupatorium cannabinum (konopáč obyčajný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), 
Petasites sp. (deväťsil), Phalaroides arundinacea (chrastnica trsťovníkovitá), Salix sp. (vŕba), 
Sambucus nigra (baza čierna), Tilia cordata (lipa malolistá).  
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Spoločenstvá v zregulovanom koryte 
 
Jedná sa o rastlinné spoločenstvá, ktoré sa nachádzajú v nánose dna zregulovaného potoka 
Lietavka. 
 
Zistené druhy: Epilobium hirsutum (vŕbovka chlpatá), Filipendula ulmaria (túžobník 
brestový), Glyceria sp. (steblovka), Lythrum salicaria (vrbica vŕbolistá), Typha latifolia 
(pálka širokolistá).  
 
Spoločenstvá s výskytom malých slatín a vysokobylinných nív na vlhkom substráte  
 
Jedná sa o cenné mokraďové spoločenstvá s nadväzujúcimi vysokobylinnými vlhkomilnými 
nivami. 
 
Zistené druhy: Acetosa pratensis (štiav lúčny), Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), 
Caltha palustris (záružlie močiarne), Carex sp. (ostrica), Chaerophyllum hirsutum (krkoška 
chlpatá), Cirsium arvense (pichliač roľný), Cirsium oleraceum (pichliač zelinový), Cirsium 
palustre (pichliač močiarny), Cirsium rivulare (pichliač potočný), Colchicum autumnale 
(jesienka obyčajná), Crepis paludosa (škarda močiarna), Dactylis glomerata (reznačka 
laločnatá), Equisetum palustre (praslička močiarna), Eupatorium cannabinum (konopáč 
obyčajný), Filipendula ulmaria (túžobník brestový), Galium aparine (lipkavec obyčajný), 
Galium mollugo (lipkavec mäkký), Galium palustre (lipkavec močiarny), Geranium palustre 
(pakost močiarny), Geranium phaeum (pakost hnedočervený), Geranium robertianum (pakost 
smradľavý), Geum rivale (kuklík potočný), Heracleum sphondylium (boľševník borščový), 
Holcus lanatus (medúnok vlnatý), Hypericum maculatum (ľubovník škvrnitý), Impatiens noli-
tangere (netýkavka nedotklivá), Juncus articulatus (sitina článkovaná), Juncus effusus (sitina 
rozložitá), Juncus inflexus (sitina sivá), Lathyrus pratensis (hrachor lúčny), Lychnis flos-
cuculi (kukučka lúčna), Lycopus europaeus (karbinec európsky), Lysimachia nummularia 
(čerkáč peniažtekový), Lysimachia vulgaris (čerkáč obyčajný), Mentha longifolia (mäta 
dlholistá), Myosotis scorpioides (nezábudka močiarna), Petasites sp. (deväťsil), Poa trivialis 
(lipnica pospolitá), Prunus spinosa (slivka trnková), Ranunculus repens (iskerník plazivý), 
Rosa canina (ruža šípová), Rubus idaeus (ostružina malinová), Salix sp. (vŕba), Sambucus 
nigra (baza čierna), Scirpus sylvaticus (škripina lesná), Scrophularia nodosa (krtičník 
hľuznatý), Stachys sylvatica (čistec lesný),  Stellaria graminea (hviezdica trávovitá), Urtica 
dioica (pŕhľava dvojdomá), Valeriana officinalis (valeriána lekárska), Valeriana simplicifolia 
(valeriána celistvolistá), Vicia cracca (vika vtáčia), Vicia sepium (vika plotná). 
 
Stromoradia a zeleň záhrad, sady 
 
Jedná sa o plochy v blízkosti cestných komunikácii, sady, súkromné záhrady pri domoch, 
záhrady v rámci záhradkárskej osady. 
 
Zistené druhy: Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), Cerasus sp. (čerešňa), Corylus 
avellana (lieska obyčajná), Juglans regia (orech kráľovský), Malus sp. (jabloň), Prunus sp. 
(slivka), Robinia pseudoacacia (agát biely), Sambucus nigra (baza čierna), Tilia cordata (lipa 
malolistá) a iné. 
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Ruderálne porasty s expanzívnymi a inváznymi druhmi rastlín 
 
V riešenom území bol zistený nežiadúci výskyt inváznych druhov rastlín,  niektoré z nich sa 
pestujú aj v záhradách, zistené boli druhy: Rhus typhina (sumach pálkový), Heracleum 
mantegazzianum (boľševník obrovský), Fallopia japonica (krídlatka japonská), Conyza 
canadensis (turanec kanadský), Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská), druhy rodu Aster 
(astra), Stenactis annua (hviezdnik ročný), Robinia pseudoacacia (agát biely), Lupinus 
polyphyllus  (lupina mnoholistá), Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá) - súčasť 
porastov. K nim na ruderálnych stanovištiach pristupujú druhy expanzívne, ako Artemisia 
vulgaris (palina pravá), Tanacetum vulgare (vratič obyčajný), Cirsium arvense (pichliač 
roľný) a iné, Syringa vulgaris (orgován obyčajný) - šíri sa aj v brehovom poraste potoka 
v obci, Symphytum officinale (kostihoj lekársky), Arctium lappa (lopúch väčší), Polygonum 
aviculare (stavikrv vtáčí), Plantago major (skorocel väčší), Poa annua (lipnica ročná), 
Dipsacus fullonum (štetka lesná). 
 
Biotopy riešeného územia 
 
Biotopy európskeho významu 
 
Biotopy v katastri Lietavy tvoria pestrú mozaiku, niektoré typy biotopov sa vyskytujú len ako 
fragmenty. 
 
Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických 
substrátoch 
Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion 
Br6 Brehové porasty deväťsilov 
Kr2 Porasty borievky obyčajnej 
Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 
Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným 
výskytom druhov čeľade Orchidaceae 
Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty  
Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 
Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 
Sk1 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 
Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni 
Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary 
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy 
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy 
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 
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Biotopy národného významu 
 
Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 
Tr6 Teplomilné lemy 
Tr7 Mezofilné lemy 
Lk3Mezofilné pasienky a spásané lúky 
Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 
Lk10 Vegetácia vysokých ostríc 
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 
Ls2.3.2 Dubovo-hrabové lesy lipové 
 
Ostatné biotopy 
 
Br8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd 
Kr7 Trnkové a lieskové kroviny 
Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition) 
X1 Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 
X3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídel 
X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídel 
X5 Úhory a extenzívne obhospodarované polia 
X7 Intenzívne obhospodarované polia 
X8 Porasty inváznych neofytov 
X9 Porasty nepôvodných drevín 
X10 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov 
 
Výskyt  inváznych a expanzívnych druhov 
 

V riešenom území bol zistený nežiadúci výskyt inváznych druhov rastlín,  niektoré z 
nich sa pestujú aj v záhradách, zistené boli druhy: Rhus typhina (sumach pálkový), Heracleum 
mantegazzianum (boľševník obrovský), Fallopia japonica (krídlatka japonská), Conyza 
canadensis (turanec kanadský), Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská), druhy rodu Aster 
(astra), Stenactis annua (hviezdnik ročný), Robinia pseudoacacia (agát biely), Lupinus 
polyphyllus  (lupina mnoholistá), Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá) - súčasť 
porastov aj v lesoch a iné. K nim na ruderálnych stanovištiach pristupujú druhy expanzívne, 
ako Artemisia vulgaris (palina pravá), Tanacetum vulgare (vratič obyčajný), Cirsium arvense 
(pichliač roľný) a iné, Syringa vulgaris (orgován obyčajný) - šíri sa aj v potoku v obci, 
Symphytum officinale (kostihoj lekársky), Arctium lappa (lopúch väčší), Polygonum aviculare 
(stavikrv vtáčí), Plantago major (skorocel väčší), Poa annua (lipnica ročná), Dipsacus 
fullonum (štetka lesná). 

 
Chránené a ohrozené druhy 
 
 V riešenom území sa nachádzajú vzácne biotopy s výskytom chránených a ohrozených 
druhov rastlín, zistené boli: 
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Druhy európskeho významu: 
 
Pulsatilla slavica (poniklec slovenský) 
Pulsatilla subslavica (poniklec prostredný) 
 
Druhy národného významu: 
 
Amelanchier ovalis (muchovník vajcovitý) 
Cephalanthera damasonium (prilbovka biela) 
Cephalanthera rubra (prilbovka červená) 
Dianthus praecox (klinček včasný) 
Epipactis atrorubens (kruštík tmavočervený) 
Fumana procumbens (devätorka rozprestretá) 
Gymnadenia conopsea (päťprstnica obyčajná) 
Platanthera chlorantha (vemenník zelenkastý) 
Senecio umbrosus (starček tôňomilný) 
 
Živočíšstvo  
   
 Zoogeografické členenie  
Predmetné územie patrí do: 

- terestrický cyklus  
Provincia listnatých lesov – podkarpatský úsek,  

- limnický biocyklus 
Pontokaspická provincia, podunajský okres: stredoslovenská a západoslovenská časť. 
 
Historické cesty šírenia živočíchov a rozšírenie migroelementov: 
 

Živočíšne druhy tvoriace súčasnú faunu riešeného územia sa sem v histórii šírili 
predovšetkým sliezskou migračnou cestou. Z karpatských migroelementov sa v miestnej 
faune vyskytujú mäkkýše slizniak karpatský (Bielzia coerulans) a acikula karpatská (Acicula 
parcelineata). Panónsky migroelement reprezentujú mäkkýše; pimprlík južanský 
(Truncatellina claustralis) a trblietka karpatská (Vitrea transsylvanica). K podunajskému 
migroelementu patrí napr. ulitník alinda priplietavá (Alinda biplicata), či potočník 
Chaetopteryx fusca. 

Spoločenstvá mäkkýšov (Mollusca: Gastropoda) sú zastúpené kalcikolnými druhmi, 
ktoré sú typické pre vyššie polohy vápencových Karpát. Nižší podiel zaujímajú v miestnych 
malokocenózach xerotermické druhy ulitníkov. V špecifických spoločenstvách zlepencových 
skál dominujú nasledujúce druhy mäkkýšov: chondrína skalná (Chondrina clienta), 
pyramidula skalná (Pyramidula rupestris), pikulík súdkovitý (Orcula dolium), valónia 
rebrovaná (Vallonia costata), valónia hladká (V. pulchella), pimprlík bezzubý (Truncatellina 
cylindrica), ciha premenlivá (Clausilia dubia), kochlikopa drobná (Cochlicopa lubricella), 
šupasník hodvábny (Euconulus fulvus), pimprlík vrchovský (Vertigo alpestris), pikulík 
trojzubý (Pupilla triplicata), ciha skalná (Clausilia parvula), pimprlík lesný (Vertigo pusilla), 
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bodôčka nebadaná (Punctum pygmaeum). Uplatňujú sa tu aj niektoré horské prvky. 
V submontánnych lesoch so zastúpením buka lesného prevládajú lesné spoločenstvá 
mäkkýšov s výskytom acikuly karpatskej (Acicula parcelineata). Vlhké dná zalesnených 
dolín sú refúgiami pre karpatské endemity jagavku lesnú (Aegopinella nitens), alebo acikulu 
karpatskú (Acicula parcelineata). Vodné biotopy (prameniská a mokrade) osídľujú druhy, ako 
napr. bytinela pramenná (Bythinella austriaca), alebo hrachovka čiarkovaná (Pisidium 
tenuilineatum). Sekundárne biotopy, vytvorené a udržované antropogénnou činnosťou (lúky 
a pasienky), vytvárajú vhodné ekologické podmienky pre trvalý výskyt ulitníkov otvorených 
nelesných biotopov. Patria k nim napr.: valónia rebrovaná (Vallonia costata), pimprlík 
bezzubý (Truncatellina cylindrica), bodôčka nebadaná (Punctum pygmaeum), či pásikavec 
lesostepný (Cepaea vindobonensis).  

Podstatná časť druhov chrobákov (Coleoptera) patrí k zoogeografickému elementu 
charakteristickému pre faunu listnatých a zmiešaných lesov strednej Európy. Na 
xerotermných stanovištiach sa uplatňujú aj niektoré teplomilné taxóny, napr. Pterostichus 
macer, P. cylindricus, Dolichus halensis, Chrysanthia nigricans, Oedemera flavipes, 
Henicopus pilosus, Dorcadion fulvum a i. V zalesnených údoliach s chladnejšou mikroklímou 
sa vyskytujú horské druhy chrobákov; Nebria gyllenhali, Trechus pulchellus, Pterostichus 
burmeisteri, Calathus metallicus, Leptura virens, alebo Pachyta quadrimaculata. V oblasti 
Súľovských vrchov bol zaznamenaný aj výskyt endemických chrobákov Carabus cancellatus, 
Trichotichnus laevicollis carpathicus, Abax schüppeli rendschmidti. 

V miestnej faune motýľov (Lepidoptera) dominuje eurosibírska zoogeografická 
zložka. Vyšším počtom taxónov je reprezentovaný aj orientálny a európsky zoogeografický 
prvok.  Dominujú medzi nimi druhy; Crambus pratellus, Ortholitha chenopodiata, Erebia 
aetiops, E. ligea, Melanargia galathea, Maniola jurtina, Cupido minimus, Pieris napi, P. 
rapae a P. brassicae.  

Spoločenstvá suchozemských stavovcov (Vertebrata) sú tvorené taxónmi typickými 
pre submontánne polohy. Sú reprezentované druhovo bohatými západokarpatskými 
zoocenózami s prevahou druhov lesných biotopov. V menšej miere sa uplatňujú tiež 
montánne zoogeografické prvky, prenikajúce sem z okolitých vyšších pohorí Západných 
Karpát (Malá Fatra), ako aj stepikolné prvky. Zastúpená je aj vertebratofauna skalných 
biotopov (napr. Lacerta muralis, Bubo bubo, Corvus corax, Falco peregrinus), predovšetkým 
v orografickom celku Súľovské vrchy.  
 
Charakteristika živočíšnych spoločenstiev (zoocenóz) 
 
Zoocenóza jazierka a jeho bezprostredného okolia 
 
 Vodou podmieňované habitaty sa vyznačujú oproti okolitej kultúrnej krajine vyššími 
hodnotami biodiverzity a ekvitability, plnia v krajine významnú ekostabilizačnú funkciu. 
Stojatá voda predstavuje reprodukčnú nádrž pre obojživelníky (Amphibia). Zo žiab (Anura) 
sú to najmä ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan hnedý 
(Rana temporaria). Na brehovú bylinnú a krovinnú vegetáciu je ekologicky viazaná 
arborikolná rosnička zelená (Hyla arborea). Z mlokov (Caudata) využíva uvedený biotop 
v období reprodukcie mlok bodkovaný (Triturus vulgaris). Plazy (Reptilia) v danom type 
biotopu zastupuje užovka obojková (Natrix natrix). 
 Na mokraďové rastlinné spoločenstvá je viazané pomerne druhovo bohaté 
spoločenstvo (malakocenóza) mäkkýšov. Vyskytuje sa tu napr.  ostienka tŕnistá (Acanthinula 
aculeata), jagavka mriežková (Aegopinella pura), daudebardia krátkonohá (Daudebardia 
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brevipes), daudebardia ryšavá (D. rufa), bliktra ploská (Oxychilus depressus), machurinka 
jednozubá (Petasina unidentata), trblietka priezračná (Vitrea diaphana), alinda priplietavá 
(Alinda biplicata), trblietka priehľadná (Vitrea crystallina), dvojzubka lužná (Perforatella 
bidentata), pikulík lúčny (Pupilla muscorum), valónia rebrovaná (Vallonia costata), valónia 
hladká (V. pulchella), kochlikopa lesklá (Cochlicopa lubrica), šupasník hodvábny (Euconulus 
fulvus), žarka jelšinová (Perpolita hammonis), bodôčka nebadaná (Punctum pygmaeum), 
machurinka žihľavová (Plicuteria lubomirskii), pinďúrik trojzubý (Carychium tridentatum), 
pinďúrik mokraďový (C. minimum), pimprlík mokraďový (Vertigo angustior), pimprlík 
mnohozubý (V. antivertigo), pimprlík močiarny (V. geyeri), hrachovka čiarkovaná (Pisidium 
tenuilineatum), hrachovka potočná (P. casertanum), vodniak premenlivý (Radix peregra), 
vodniak malý (Galba truncatula), bytinela pramenná (Bythinella austriaca). 
 Pavúky (Araneae) reprezentujú druhy; Dictyna uncinata, Oxyptila trux, Misumena 
vatia, Heliophanus cupreus, Pardosa pullata, Pirata hygrophilus, Pirata latitans, Pirata 
piraticus, Antistea elegans, Pachygnatha degeeri, Meta segmentata, Bathyphantes gracilis, 
Linyphia triangularis, Oedothorax tuberosus, Oedothorax gibbosus, Oedothorax agrestis. 
 Vyššou druhovou diverzitou sú charakterizované aj spoločenstvá chrobákov 
(Coleoptera). Na podmáčané alebo vlhké povrchové vrstvy pôdneho substrátu sú viazané 
nasledujúce druhy: Carabus granulatus, Carabus violaceus, Nebria gyllenhali, Notiophilus 
pusillus, Elaphrus uliginosus, Elaphrus cupreus, Elaphrus riparius, Lorocera caerulescens, 
Clivina fossor, Dyschirius digitatus, Dyschirius nitidus, Dyschirius politus, Dyschirius 
intermedius, Bembidion lampros, Bembidion obliquum, Bembidion tibiale, Bembidion 
monticola, Bembidion ustulatum, Bembidion femoratum, Bembidion testaceum, Tachys 
bistriatus, Patrobus excavatus, Harpalus rubripes, Stomis pumicatus, Coelostoma orbiculare, 
Anacaena limbata, Omalium rivulare, Olophrum assimile, Lesteva longelytrata, Thinobius 
linearis, Thinobius longipennis, Stenus juno, Stenus bimaculatus, Stenus similis, Stenus 
flavipes, Stenus kolbei, Paederus ruficollis, Peaderus rubrothoracicus, Paederus brevipennis, 
Lathrobium brunnipes, Lathrobium fulvipenne, Philonthus atratus, Philonthus fulvipes, 
Tachyusa contricta, Homoeusa acuminata, Trimium brevicorne, Bythinus specialis, Dryops 
nitidus, Pelochares versicolor, Morychus aeneus. 
 Vtáky (Aves) predstavujú menej početnú zložku tohto typu biotopu. V hustom 
bylinnom poschodí hniezdi pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquatus), svrčiak riečny 
(Locustella fluviatilis), príp. trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris). Vodnú hladinu 
jazierka, resp. vodný stĺpec troficky využívaju napr. kačice divé (Anas platyrhynchos). Počas 
jarného a jesenného ťahu je odpočinkovým miestom, resp. miestom zberu potravy pre 
migrujúce a transmigrujúce druhy vodných vtákov. 
 Taxocenózu cicavcov tvoria najmä hygrofilné a semiterestrické formy drobných 
zemných cicavcov (mikromamálií). Drobné hlodavce (Rodentia) reprezentujú semiakvatické 
a hygrofilné druhy, ako hryzec vodný (Arvicola terrestris) a hraboš močiarny (Microtus 
agrestis). Hmyzožravé druhy (Soricimorpha) reprezentuje semiakvatická dulovnica väčšia 
(Neomys fodiens) ekocenoticky viazaná na stojatú, alebo tečúcu vodu a príbuzná dulovnica 
menšia (N. anomalus), preferujúca skôr brehové časti a mokraďové rastlinné spoločenstvá 
vzdialenejšie od stojatej, resp. tečúcej povrchovej vody. Z nepôvodných druhov hlodavcov sa 
tu vyskytuje introdukovaná, bylinožravá ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). 
 Lasicovité mäsožravce (Mustelidae) v spoločenstve reprezentuje hranostaj 
čiernochvostý (Mustela erminea). 
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Zoocenóza extenzívnych lúčnych a polointenzívnych pasienkových porastov 
 
 Zoocenózy tohto charakteru boli v minulosti odlesnené, čo viedlo k radikálnej zmene 
pôdnych, vlhkostných a teplotných pomerov, s následným rozširovaním živočíšnych druhov 
otvorených a sekundárnych biotopov.  
 Xerotermný charakter biotopu ovplyvňuje výslednú štruktúru zoocenózy. Vo faune 
mäkkýšov (Mollusca) prevládajú xerotermné taxóny, ako napr. granária stepná (Granaria 
frumentum), slepček šidlovitý (Cecilioides acicula), pikulík nafúknutý (Pupilla sterri), pikulík 
trojzubý (P. triplicata), pásikavec lesostepný (Cepaea vindobonensis), pimprlík južanský 
(Trunacatellina claustralis), pikulík lúčny (Pupilla muscorum), valónia rebrovaná (Vallonia 
costata).  
 Lúčne biotopy a výhrevné trávnaté stráne v katastri obce Lietava osídľuje i pomerne 
druhovo bohat á fauna pavúkov (Araneae). Vyskytujú sa tu nasledujúce druhy: Atypus 
muralis, Gnaphosa lugubris, Drassodes pubescens, Drassodes lapidosus, Haplodrassus 
signifer, Zelotes pusillus, Zelotes praeficus, Zelotes petrensis, Phrurolithus festivus, Agroeca 
cuprea, Zora silvestris, Oxyptila nigrita, Oxyptila atomaria, Xysticus bifasciatus, Xysticus 
erraticus, Xysticus cristatus, Xysticus robustus, Misumena vatia, Phlegra fasciata, Evophrys 
frontalis, Evarcha flammata, Heliophanus cupreus, Aulonia albimana, Alopecosa accentuata, 
Alopecosa cuneata, Alopecosa trabalis, Xerolycosa nemoralis, Pardosa palustris, Pardosa 
hortensis, Pardosa riparia, Pardosa lugubris, Pardosa bifasciata, Arctosa figurata, Trochosa 
robusta, Trochosa terricola, Pirata latitans, Agelena labyrinthica, Cicurina cicur, Hahnia 
nava, Achaearanea riparia, Pachygnatha degeeri, Araneus sanguineus, Araneus ceropegius, 
Araneus cucurbitinus, Araneus marmoreus, Mangora acalypha, Linyphia frutetorum, 
Lepthyphantes flavipes, Oedothorax agrestis, Micrargus subaequalis, Diplocephalus 
cristatus. 
  Na pôdu lúk a pasienkov je viazané špecifické spoločenstvo chrobákov (Coleoptera). 
Je zložené z druhov: Cicindela silvicola, Cicindela hybrida, Cicindela germanica, Nebria 
brevicollis, Broscus cephalotes, Harpalus rupicola, Harpalus signaticornis, Harpalus 
griseus, Harpalus aeneus, Harpalus distinguendus, Harpalus latus, Harpalus flavicornis, 
Anisodactylus binotatus, Amara communis, Amara aenea, Amara eurynota, Amara 
majuscula, Amara equestris, Zabrus tenebrioides, Pterostichus coerulescens, Pterostichus 
inaequalis, Pterostichus macer, Pterostichus melas, Silpha obscura, Liodes cinnamomea, 
Liodes brunnea, Tachyporus chrysomelinus, Dermestes murinus, Dermestes lardarius, Cytilus 
sericeus, Trox scaber, Homaloplia riricola, Dorcadion fulvum, Chrysomela coerulea, 
Chrysomela diversipes, Chrysomela küsteri. Zaujímavú bionomickú skupinu chrobákov na 
pôde lúk a pasienkov tvoria tzv. sterkorikoly, ktoré vyhľadávajú exkrementy 
domestikovaných, ale aj divožijúcich zvierat. Patria k nim napr. druhy: Oxytelus piceus, 
Philonthus sanguinolentus, Onthophilus striatus, Hister unicolor, Onthophagus ovatus, 
Aphodius scrutator, Aphodius fimetarius, alebo Aphodius varians. Bylinnú vrstvu lúčnych 
spoločenstiev preferujú druhy: Cantharis annularis, Cantharis rustica, Metacantharis 
haemorrhoidalis, Rhagonycha fulva, Axinotarsus marginalis, Henicopus pilosus, Dasytes 
flavipes, Adelocera murina, Athous hirtus, Corymbites purpureus, Agriotes obscurus, 
Coccidula rufa, Adalia bipunctata, Oedemera femorata, Lygria hirta, Pyllopertha horticola, 
Crioceris quinquepunctata, Gynandrophthalma cyanea. Na južne exponovaných stanovištiach 
žijú teplomilné druhy chrobákov, ako napr. Chrysanthia nigricornis, Oedemera flavipes, 
Cryptocephalus vittatus, Chrysochus asclepiadeus. Na kvety rôznych lúčnych rastlín sú 
potravne viazané viaceré florikolné druhy chrobákov: Cantharis pelludica, Agriotes ustulatus, 
Attagenus pellio, Byturus aestivus, Gnorimus nobilis, Trichius fasciatus, Cetonia aurata, 
Leptura maculicornis, Leptura sanguinolenta, Leptura virens, Cryptocephalus aureolus. 
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 Druhovo diverzifikované sú taktiež lúčne spoločenstvá motýľov (Lepidoptera). 
Vyskytuje sa tu súmračník kotúčový (Erynnis tages), súmračník jahodový (Pyrgus malvae), 
súmračník nátržnikový (P. serratulae), súmračník horský (P. alveus), súmračník skorocelový 
(Carterocephalus palaemon), súmračník metlicový (Thymelicus sylvestris), vidlochvost 
ovocný (Iphiclides podalirius), mlynárik hrachorový (Leptidea sinapis), mlynárik kapustový 
(Pieris brassicae), mlynárik repový (P. rapae), mlynárik repkový (P. napi), mlynárik 
žeruchový (Anthocharis cardamines), žltáčik podkovkový (Colias alfacariensis), žltáčik 
rešetliakový (Gonopteryx rhamni), perlovec jahodníkový (Boloria eurphrosyne), perlovec 
najmenší (B. dia), perlovec veľký (Argynnis aglaja), perlovec fialkový (A. addipe), perlovec 
malý (Issoria lathonia), perlovec striebristopásy (Argynnis paphia),  hnedáčik skorocelový 
(Melitaea athalia), babôčka admirálska (Vanessa atalanta), babôčka pŕhľavová (Aglais 
urticae), babôčka brestová (Nymphalis polychloros), babôčka osiková (N. antiopa), babôčka 
pávooká (Aglais io), babôčka zubatokrídla (Polygonia c-album), dúhovec menší (Apatura 
ilia), bielopásavec zemolezový (Limenitis camilla), modráčik najmenší (Cupido minimus), 
modráčik čiernoobrúbený (Plebejus argus), modráčik obyčajný (Polyommatus icarus), 
modráčik komonicový (P. dorylas), modráčik ďatelinový (P. bellargus), modráčik vikový (P. 
coridon), modráčik horcový (Maculinea alcon), ohniváčik čiernokrídly (Lycaena phlaeas), 
ostrôžkár cezmínový (Satyrium ilicis), ostrôžkár slivkový (S. pruni). 
 Spoločenstvo vtákov (ornitocenóza) lúčnych biotopov je v porovnaní s lesnými 
ornitocenózami oveľa chudobnejšia. Biocenotické väzby vtákov na dané prostredie sú 
založené  zväčša na trofických vzťahoch. Na lúčnych biotopoch hniezdi napr. prepelica poľná 
(Coturnix coturnix), chrapkáč poľný (Crex crex), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), 
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), či škovránok poľný (Alauda arvensis). Trofický 
(potravný) výskyt bol zistený u taxónov: drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (T. 
philomelos), drozd čvíkota (T. pilaris), drozd trskota (T. viscivorus), bažant obyčajný 
(Phasianus colchicus), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) a i. Biotopy lúk a pasienkov sú  
využívané pomerne často na lov potravy dravými vtákmi (Accipitriformes, Falconiformes) a 
sovami (Strigiformes) a to počas celého roka. Rozprestierajú sa tu lovné teritóriá dravcov 
napr. myšiaka hôrneho (Buteo buteo),  včelára lesného (Pernis apivorus), sokola myšiara 
(Falco tinnunculus), v jesennom období sokol lastovičiar (F. subbuteo), v zimnom období sa 
tu objavuje myšiak severský (B. lagopus). Podobne tento biotop využívajú na lov potravy 
sovy, ako napr. myšiarka ušatá (Asio otus), sova obyčajná (Strix aluco), vzácne tiež výr 
skalný (Bubo bubo) a kuvik obyčajný (Athene noctua). 
 Cicavce (Mammalia) nachádzajú v lúčnych spoločenstvách jednak zdroje potravy, 
jednak úkryty a miesta na rozmnožovanie. Významnou zložkou teriofauny sú najmä drobné 
zemné cicavce (Rodentia, Soricimorpha). Z drobných hlodavcov (Rodentia) dosahuje 
najväčšie denzity hraboš poľný (Microtus agrestis), vo vlhších biotopoch sa k nemu 
pridružuje hryzec vodný (Arvicola terrestris). Z piskorovitých hmyzožravcov (Soricimorpha) 
mú dominantné zastúpenie piskor malý (Sorex minutus) a krt podzemný (Talpa europaea). 
Dvojitozubce (Lagomorpha) zastupuje zajac poľný (Lepus europaeus). Mäsožravce 
v potravných sieťach reprezentuje napr. líška hrdzavá (Vulpes vulpes). 
 Dôležitú pozíciu v potravných reťazcoch zaujímajú voľne žijúce párnokopytníky 
(Artiodactyla). Najvyššiu početnosť v lúčnych zoocenózach dosahuje srnec lesný (Capreolus 
capreolus). Z ďalších prežúvavých párnokopytníkov sa tu uplatňuje jeleň lesný (Cervus 
elaphus). Z nepôvodných (introdukovaných) druhov párnokopytníkov sa v miestnej faune 
udomácnili muflón lesný (Ovis musimon) a v poslednom období taktiež daniel škvrnitý 
(Dama dama).  V poslednom desaťročí narástla populačná hustota všežravého diviaka lesného 
(Sus scrofa), ktorého početnosť má v celej strednej Európe výrazne stúpajúci trend. 
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Zoocenózy krovín a nelesnej drevinovej vegetácie 
 
 Kroviny a nelesná drevinová vegetácia tvoria ekotonové zóny s prelínaním sa 
živočíšnych druhov charakteristických na jednej strane pre lesné zoocenózy, na druhej strane 
pre zoocenózy, ktoré sa vyvinuli na odlesnených miestach.  
 Mäkkýše (Mollusca) sú v tomto type habitatu zastúpené druhmi: alinda priplietavá 
(Alinda biplicata), bliktra sutinová (Ochychilus glaber), jagavka tmavá (Aegopinella minor), 
trblietka priehľadná (Vitrea crystallina), kochlikopa drobná (Cochlicopa lubricella), 
kriačinovka vráskavá (Euomphalia strigella), pinďúrik trojzubý (Carychium tridentatum), 
kolumela bezzubá (Columella edentula).    
 Faunu pavúkov (Araneae) tvoria druhy: Atypus affinis, Zodarium germanicum, 
Callilepsis schuszteri, Zelotes erebeus, Zelotes villicus, Zelotes latreilleri, Clubiona pallidula, 
Chiracanthium oncognathum, Thanatus vulgaris, Salticus zebraneus, Tegenaria domestica, 
Diplostyla concolor, Centromerus sylvaticus, Tigellinus furcillatus. 
 Obojživelníky (Amphibia) zastupuje salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), 
ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), ropucha zelená (B. viridis), rosnička zelená (Hyla arborea) 
a skokan hnedý (Rana temporaria).  
 Plazy (Reptilia) v nelesnej vegetácii reprezentuje jašterica krátkohlavá (Lacerta 
agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis) a užovka hladká (Coronella austriaca).   
 Ornitocenóza krovinatých formácií je v hniezdnom období tvorená taxónmi: straka 
obyčajná (Pica pica), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (T. philomelos), drozd 
čvíkota (T. pilaris), penica popolavá (Sylvia curruca), penica obyčajná (S. communis), penica 
čiernohlavá (S. atricapilla), penica jarabá (S. nisoria), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), 
hrdlička poľná (Streptopelia turtur), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), strakoš obyčajný 
(Lanius collurio), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), sýkorka belasá (Cyanistes 
caeruleus), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), zelienka obyčajná (Chloris chloris), 
stehlík konôpka (Linaria cannabina), vrabec poľný (Passer montanus), strnádka obyčajná 
(Emberiza citrinella).  
 K faune cicavcov (Mammalia) patria: jež východný (Erinaceus concolor), krt 
podzemný (Talpa europaea), piskor lesný (Sorex araneus), piskor malý (S. minutus), 
dulovnica menšia (Neomys anomalus), zajac poľný (Lepus europaeus), veverica stromová 
(Sciurus vulgaris), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), plch sivý (Glis glis), hraboš 
podzemný (Microtus subterraneus), hraboš poľný (M. arvalis), hrdziak lesný (Clethrionomys 
glareolus), ryšavka krovinná (Apodemus sylvaticus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna lesná 
(Martes martes), jazvec lesný (Meles meles). 
 
Zoocenózy zmiešaných lesov s bukom a hrabom 
 
 V lesných malakocenózach (spoločenstvách mäkkýšov) boli zistené nasledujúce 
taxóny: faustína opásaná (Faustina faustina), bliktra ploská (Oxychilus depressus), 
machurinka jednozubá (Petasina unidentata), pimprlík lesný (Vertigo pusilla), ostienka tŕnistá 
(Acanthinula aculeata), acikula karpatská (Acicula parcelineata), acikula hladká (Platyla 
polita), jagavka lesklá (Aegopinella nitens), jagavka mriežková (A. pura), daudebardia ryšavá 
(Daudebardia rufa), ena horská (Ena montana), zuboústka trojzubá (Isognomostoma 
isognomostomos), trblietka priezračná (Vitrea diaphana), trblietka karpatská (V. 
transsylvanica), rebrovček jablčastý (Discus rotundatus), bambuška bruškatá (Macrogastra 
tumida), vlahovka cudná (Monachoides vicinus), pikulík trojzubý (Pupilla triplicata), 
chondrína skalná (Chondrina clienta), pyramidula skalná (Pyramidula rupestris), šupasník 
hodvábny (Euconulus fulvus), vitrina jesenná (Vitrina pelludica), pikulík súdkovitý (Orcula 
dolium), pimprlík vrchovský (Vertigo alpestris). 
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 V bukových porastoch s prímesou smreka prevládajú v spoločenstvách pavúkov 
(Araneae) druhy Tegenaria silvestris, Theridion tinctum, Tetragnatha extensa, Erigone 
dentipalpis. V lesných biocenózach s bukom lesným dominujú druhy Drassodes lapidosus, 
Misumena vatia, Philodromus aureolus, Heliophanus cupreus, Pardosa lugubris a Linyphia 
triangularis. 
 Chrobáky (Coleoptera) zmiešaných lesov predmetnej oblasti sú viazané buď na lesnú 
pôdu, alebo na krovinné či stromové poschodie. Prevládajú medzi nimi druhy žijúce 
v hrabanke, pod kameňmi kôrou práchnivejúcich kmeňov, v podhubí a hubách. Najväčší 
počet druhov pripadá na čeľade Carabidae a Staphylinidae. Z druhov typických pre vyššie 
nadmorské výšky sa tu vyskytujú: Carabus attenuatus, C. auronitens, C. linnei, Trechus 
obtusus, T. pulchellus, Pterostichus burmeisteri, Calathus metallicus a i. Pre lesné 
spoločenstvá je charakteristický výskyt týchto druhov chrobákov: Cychrus caraboides 
rostratus, Carabus coriaceus, C.violaceus, C. cancellatus, C. ullrichi, C. absoletus, C. 
scheidleri, C. nemoralis, C. hortensis, C. glabratus, Trechus obtusus, Amara praetermissa, 
Pterostichus vulgaris, P. ovoideus, P. unculatus, Abax ater, A. ovalis, Molops piceus, 
Calathus fuscipes, Phosphuga atrata, Choleva spadicea, Colenis immunda, Cephennium 
carpathicum, Nossidium pilosellum, Stenus ruralis, S. humilis, Domene scabricollis, 
Staphylinus erythropterus, Leptusa sudetica, Bolitochara lucida, Atheta excellens, Trimium 
carpathicum, Euplectus piceus, Abraeus granulum, Dendrophilus punctatus a i. 
 V lesných spoločenstvách sa najčastejšie vyskytujú obojživelníky salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra), ktorá dosahuje najvyššie populačné hustoty v bukových 
porastoch, ďalej euryvalentná ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) a arborikolná rosnička zelená 
(Hyla arborea).  
 Z plazov (reptilia) bol v súvislých lesných porastoch zaznamenaný výskyt slepúcha 
lámavého (Anguis fragilis). 
 Ornitocenózy lesných spoločenstiev boli vzorkované počas hniezdneho obdobia 
v časovom intervale rokov 2010 – 2011. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje sú uvedené v tab. 
1. Okrem toho tabuľka obsahuje tiež hodnoty vybraných kvantitatívnych populačných 
parametrov a vypočítané indexy biodiverzity (H´) a ekvitability (E´) vtáčích spoločenstiev pre 
jednotlivé hniezdne sezóny a celkovú vzorku, ako aj vypočítanú populačnú hustotu (denzitu) 
jednotlivých druhov vtákov. 
 V lesných ornitocenózach skúmaného územia sa v hniezdnom období rokov 2010 – 
2012 vyskytovalo celkom 54 druhov vtákov. Eudominantný podiel mali vo vzorke pinka 
obyčajná (Fringilla coelebs) a sýkorka uhliarka (Periparus ater). Väčšina hniezdiacich 
druhov bolo subdominantných. K subrecedentným taxónom (D < 1 %) patrili: jastrab veľký 
(Accipiter gentilis), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), kuvik obyčajný (Athene 
noctua), myšiak hôrny (Buteo buteo), zelienka obyčajná (Chloris chloris), glezg obyčajný 
(Coccothrauses coccothraustes), holub plúžik (Columba oenas), krkavec čierny (Corvus 
corax), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), tesár čierny (Dryocopus martius), sokol 
sťahovavý (Falco peregrinus), sokol myšiar (F. tinnunculus),  muchárik malý (Ficedula 
parva), krivonos smrekový (Loxia curvirostra), muchár sivý (Muscicapa striata), sýkorka 
chochlatá (Lophopanes cristatus), sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus), vrabec poľný 
(Passer montanus), kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus), ďubník trojprstý (Picoides 
tridactylus), žlna sivá (Picus canus), žlna zelená (P. viridis), vrchárka modrá (Prunella 
modularis), hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapilla), sova 
obyčajná (Strix aluco), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), penica obyčajná (Sylvia 
communis) a drozd čvíkota (Turdus pilaris). 
 Z hľadiska hodnotenia konštancie (stálosti druhového zloženia) patria medzi veľmi 
stále druhy (eukonštantné) holub hrivnák (Columba palumbus), ďateľ veľký (Dendrocopos 
major), ďateľ bielochrbtý (D. leucotos), krkavec čierny (Corvus corax), tesár čierny 
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(Dryocopus martius), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), muchárik bielokrký (Ficedula 
albicollis), muchárik malý (F. parva), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), sojka obyčajná 
(Garrulus glandarius), muchár sivý (Muscicapa striata), sýkorka uhliarka (Periparus ater), 
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka hôrna (Poecile 
palustris), kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita), kolibiarik sykavý (P. sibilatrix), žlna 
sivá (Picus canus), brhlík obyčajný (Sitta europaea), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), 
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (T. 
philomelos) a drozd trskota (T. viscivorus). Medzi akcesorické (prídavné) druhy, ktoré sa 
vykytujú v lesných ornitocenózach vzácne, patrili: jastrab veľký (Accipiter gentilis), mlynárka 
dlhochvostá (Aegithalos caudatus), kuvik obyčajný (Athene noctua), zelienka obyčajná 
(Chloris chloris), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), ďateľ prostredný (Dendrocopos 
medius), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol 
myšiar (Falco tinnunculus), sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus), vrabec poľný (Passer 
montanus), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), žlna zelená (Picus viridis), králik 
ohnivohlavý (Regulus ignicapilla), sova obyčajná (Strix aluco), škorec obyčajný (Sturnus 
vulgaris), penica obyčajná (Sylvia communis) a drozd čvíkota (Turdus pilaris). 
 
Tab. 1. Prehľad vtákov (Aves) zistených v lesných spoločenstvách k. ú. Lietava (Súľovské vrchy, 
2010 – 2012). 
 
Vedecký názov Národný názov 2010 2011 2012 n n/10 ha D (%) K (%) 
Aciipiter gentilis jastrab veľký 

  
1 1 1,42 0,05 33,33 

Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 
  

11 11 15,57 0,54 33,33 
Anthus trivialis ľabtuška hôrna 

 
6 3 9 12,74 0,44 66,67 

Athene noctua kuvik obyčajný 
  

1 1 1,42 0,05 33,33 
Buteo buteo myšiak hôrny 

 
1 12 13 18,40 0,63 66,67 

Carduelis carduelis stehlík obyčajný 
 

3 1 4 1,42 0,20 66,67 
Chloris chloris zelienka obyčajná 

 
1 

 
1 1,42 0,05 33,33 

Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 
 

14 15 29 41,05 1,41 66,67 
Coccothraustes coccothraustes glezg obyčajný 

 
8 3 11 15,57 0,54 66,67 

Columba oenas holub plúžik 
 

2 4 6 8,49 0,29 66,67 
Columba palumbus holub hrivnák 3 12 20 35 49,54 1,71 100,00 
Corvus corax krkavec čierny 3 8 6 17 24,06 0,83 100,00 
Cuculus canorus kukučka obyčajná 

  
1 1 1,42 0,05 33,33 

Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 2 19 10 31 43,88 1,51 100,00 
Dendrocopos major ďateľ veľký 2 11 17 30 42,46 1,46 100,00 
Dendrocopos medius ďateľ prostredný 

  
1 1 1,42 0,05 33,33 

Dryocopus martius tesár čierny 3 4 7 14 19,82 0,68 100,00 
Emberiza citrinella strnádka obyčajná 

 
2 

 
2 2,83 0,10 33,33 

Erithacus rubecula červienka obyčajná 21 63 89 173 244,87 8,44 100,00 
Falco peregrinus sokol sťahovavý 

 
4 

 
4 5,66 0,20 33,33 

Falco tinnunculus sokol myšiar 
 

1 
 

1 1,42 0,05 33,33 
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 7 24 29 60 84,93 2,93 100,00 
Ficedula parva muchárik malý 4 5 2 11 15,57 0,54 100,00 
Fringilla coelebs pinka obyčajná 31 160 167 358 506,72 17,46 100,00 
Garrulus glandarius sojka obyčajná 6 9 14 29 41,05 1,41 100,00 
Loxia curvirostra krivonos smrekový 

 
4 5 9 12,74 0,44 66,67 

Muscicapa striata muchár sivý 3 6 1 10 14,15 0,49 100,00 
Periparus ater sýkorka uhliarka 7 133 121 261 369,43 12,73 100,00 
Cyanistes caeruleus  sýkorka belasá 6 9 24 39 55,20 1,90 100,00 
Lophopanes cristatus sýkorka chochlatá 

 
4 5 9 12,74 0,44 66,67 

Parus major sýkorka veľká 1 21 78 100 141,54 4,88 100,00 
Poecile montanus sýkorka čiernohlavá 1 

 
1 2 2,83 0,10 33,33 
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Poecile palustris sýkorka hôrna 1 23 14 38 53,79 1,85 100,00 
Passer montanus vrabec poľný 

 
2 

 
2 2,83 0,10 33,33 

Phylloscopus collybita kolibiarik čipčavý 9 52 62 123 174,10 6,00 100,00 
Phylloscopus sibilatrix kolibiarik sykavý 10 34 18 62 87,76 3,02 100,00 
Phylloscopus trochilus kolibiarik spevavý 

 
3 2 5 7,08 0,24 66,67 

Picoides tridactylus ďubník trojprstý 
  

1 1 1,42 0,05 33,33 
Picus canus žlna sivá 1 6 10 17 24,06 0,83 100,00 
Picus viridis žlna zelená 

 
3 

 
3 4,25 0,15 33,33 

Prunella modularis vrchárka modrá 
 

9 6 15 21,23 0,73 66,67 
Pyrrhula pyrrhula hýľ obyčajný 

 
2 8 10 14,15 0,49 66,67 

Regulus ignicapilla králik ohnivohlavý 
  

2 2 2,83 0,10 33,33 
Regulus regulus králik zlatohlavý 

 
15 13 28 39,63 1,37 66,67 

Sitta europaea brhlík obyčajný 7 27 34 68 96,25 3,32 100,00 
Strix aluco sova obyčajná 

  
1 1 1,42 0,05 33,33 

Sturnus vulgaris škorec obyčajný 
 

2 
 

2 2,83 0,10 33,33 
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 4 44 46 94 133,05 4,59 100,00 
Sylvia communis penica obyčajná 

 
1 

 
1 1,42 0,05 33,33 

Troglodytes troglodytes oriešok obyčajný 3 40 23 66 93,42 3,22 100,00 
Turdus merula drozd čierny 8 44 47 99 140,13 4,83 100,00 
Turdus philomelos drozd plavý 7 46 49 102 144,37 4,98 100,00 
Turdus pilaris drozd čvíkota 

  
2 2 2,83 0,10 33,33 

Turdus viscivorus drozd trskota 2 11 13 26 36,80 1,27 100,00 
Počet jedincov   152 898 1000 2050       
Počet druhov 

 
25 44 46 54 

 Index diverzity H´ 
 

4,044 4,360 4,378 4,429 
Index ekvitability E´   0,523 0,352 0,343 0,299       
 
Vysvetlivky k tab. 1: n – rozsah výberu, n/10 ha – denzita vtákov prepočítaná na plochu 10 ha, D – 
dominancia druhu udávaná v %, K – konštancia druhu udávaná v %. 
 
  Drobné zemné cicavce (Rodentia, Soricimorpha = Insectivora) predstavujú významnú 
zložku lesných ekosystémov tak po stránke energetickej, ako aj funkcie pri šírení semien 
rastlín a spór mykoríznych húb. Svojou rycou činnosťou urýchľujú dekompozíciu hrabanky 
a sú dôležitým potravným zdrojom pre viaceré druhy plazov, dravých vtákov, sov 
a karnivorných cicavcov (lasice, kuny, líška hrdzavá, diviak lesný, medveď hnedý a i.). 

Štruktúra zoskupení mikromamálií bola skúmaná v orografickom celku Súľovské 
vrchy na deviatich pokusných plochách. Na dvoch pokusných plochách bol zaznamený 
negatívny výsledok odlovu, ktorý pravdepodobne súvisel s fázou gradačnej amplitúdy 
drobných sylvikolných hlodavcov (latentná fáza gradačného cyklu) . Nešpecifický vplyv na 
distribúciu a výsledný typ disperzie drobných cicavcov mohlo mať okrem populačnej 
dynamiky aj extrémne suché letné obdobie s výrazným deficitom vertikálnych atmosferických 
zrážok. Prejavilo sa to najmä na výrazne zhlukovitej až náhodnej plošnej disperzii 
insektivorných foriem, ktoré sú z hľadiska ekologických nárokov na vlhkosť prostredia 
hygrofilnejšie.  
 Na 7 pokusných plochách s pozitívnym výsledkom vzorkovania populácií 
mikromamálií sa celková denzita počas 2 vegetačných sezón pohybovala v rozpätí od 22,8 
n/ha v júni 2002, až po nulové hodnoty zaznamenané v roku 2003. Prehľad o druhovom 
spektre, pomere pohlavia, denzite, biomase a jej energetickej hodnote, ako aj dominancii 
druhových populácii vo vzorkách podáva tab.1. Súčasne so zmenami v populačnej dynamike 
drobných cicavcov dochádza aj k zmenám v  ich biomase. Priemerné hodnoty 
biomasy jednotlivých druhových populácií v analyzovaných spoločenstvách zobrazuje obr. 1. 
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Prehľad druhového spektra, údaje o populačnej hustote a biomase mikromamálií lesných 
biocenóz obdahuje tab. 2.  
   

Obr.1.  Priemerná biomasa  mikromamálií (Insectivora, Rodentia)  počas dvojročnej výskumnej 
periódy

(NPR Súľovské skaly, 2002-2003)
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Tab. 2. Druhové a ekologické spektrum mikromamálií, rozsah výberu (n), zastúpenie pohlaví vo 
vzorke (M-samec, F-samica), denzita pohlaví (HM, HF) v n/ha, celková denzita druhovej populácie 
(HM+F) v n/ha, biomasa pohlaví (BM, BF) v g/ha, celková biomasa druhovej populácie (BM+F) v g/ha, 
energetická hodnota biomasy (BkJ) v kJ/ha a dominancia (D) v %. 
 
Pokusná plocha čís. 51   
Ordo/Species n M F HM HF HM+F BM BF BM+F BkJ D 
Insectivora              
Sorex araneus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sorex minutus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rodentia              
Muscardinus 
avellanarius 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clethrionomys glareolus 10 4 6 3,0 6,7 9,7 93,3 114,7 208,0 1266,2 31,25 
Apodemus agrarius 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Apodemus flavicoliis 22 5 17 2,2 10,9 13,1 75,3 354,2 429,5 2607,4 68,75 
Suma 32 9 23 5,3 17,6 22,8 168,7 468,8 637,5 3873,7 100,0 
Počet druhov 2                     
Pokusná plocha čís. 54   
Ordo/Species n M F HM HF HM+F BM BF BM+F BkJ D 
Insectivora              
Sorex araneus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sorex minutus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rodentia              
Muscardinus 
avellanarius 1 0 1 0,0 1,8 1,8 0,0 61,2 61,2 0,0 3,7 
Clethrionomys glareolus 3 2 1 1,5 1,1 2,6 43,9 30,8 74,8 455,2 11,1 
Apodemus agrarius 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Apodemus flavicoliis 23 6 17 2,7 10,9 13,6 90,4 354,2 444,6 2698,9 85,2 
Suma 27 8 19 4,2 13,8 18,0 134,3 446,2 580,5 3154,1 100,0 
Počet druhov 3                     
Pokusná plocha čís. 56                       
Ordo/Species n M F HM HF HM+F BM BF BM+F BkJ D 
Insectivora              
Sorex araneus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sorex minutus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rodentia              
Muscardinus 
avellanarius 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clethrionomys glareolus 9 4 5 3,0 5,6 8,6 87,9 154,2 242,0 1473,5 29,0 
Apodemus agrarius 3 0 3 0,0 2,5 2,5 0,0 76,9 76,9 526,5 9,7 
Apodemus flavicoliis 19 10 9 4,4 5,8 10,2 150,7 187,5 338,2 2053,0 61,3 
Suma 31 14 17 7,5 13,8 21,3 238,5 418,5 657,1 4052,9 100,0 
Počet druhov 3                     

  
 Arborikolné hlodavce reprezentuje okrem už spomenutého plšíka lieskového, veverica 
stromová (Sciurus vulgaris). 
 Z prežúvavých párnokopytníkov v lesných spoločenstvách dosahuje najvyššiu 
početnosť srnec lesný (Capreolus capreolus), menej početným zástupcom tejto systematickej 
skupiny živočíchov je jeleň lesný (Cervus elaphus). Z nepôvodných druhov sa tu vyskytujú: 
muflón lesný (Ovis musimon) a daniel škvrnitý (Dama dama). 
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 Sviňovité párnokopytníky, u ktorých je v posledných zhruba dvoch desaťročiach 
registrovaný silný nárast početnosti, zastupuje v lesných ekosystémoch diviak lesný (Sus 
scrofa). 
 Lasicovité mäsožravce plnia v lesných ekosystémoch funkciu sekundárnych 
konzumentov. Patria k nim: lasica myšožravá (Mustela nivalis), kuna lesná (Martes martes), 
jej príbuzná kuna skalná (M. foina) a jazvec lesný (Meles meles).  
 Mačkovité mäsožravce reprezentuje mačka divá (Felis silvestris) a rys ostrovid (Lynx 
lynx), psovité líška hrdzavá (Vulpes vulpes). Z veľkých mäsožravcov sa tu v posledných 
rokoch sporadicky objavuju prevažne migrujúce jedince medveďa hnedého (Ursus arctos). 
 
Zoocenózy brehových porastov 
 
 Brehové porasty viazané na alúviá miestnych vodných tokov predstavujú dôležitý 
líniový prvok krajinnej matrice a zároveň slúžia viacerým živočíšnym taxónom ako migračné 
trasy vo všetkých možných dimenziách priestoru,  poskytujú im ochranu a potravné zdroje. 
Lemujú brehy potoka a plnia viaceré ekostabilizačné funkcie v krajine. 
 Vysokou druhovou diverzitou sa v tomto type biotopu vyznačujú napr. spoločenstvá 
chrobákov (Coleoptera). Boli v nich zistené nasledujúce druhy: Carabus granulatus, Carabus 
violaceus, Nebria gyllenhali, Notiophilus pusillus, Elaphrus uliginosus, Elaphrus cupreus, 
Elaphrus riparius, Lorocera caerulescens, Clivina fossor, Dyschirius digitatus, Dyschirius 
nitidus, Dyschirius politus, Dyschirius intermedius, Bembidion lampros, Bembidion 
obliquum, Bembidion tibiale, Bembidion monticola, Bembidion ustulatum, Bembidion 
femoratum, Bembidion testaceum, Tachys bistriatus, Patrobus excavatus, Harpalus rubripes, 
Stomis pumicatus, Coelostoma orbiculare, Anacaena limbata, Omalium rivulare, Olophrum 
assimile, Lesteva longelytrata, Thinobius linearis, Thinobius longipennis, Stenus juno, Stenus 
bimaculatus, Stenus similis, Stenus flavipes, Stenus kolbei, Paederus ruficollis, Peaderus 
rubrothoracicus, Paederus brevipennis, Lathrobium brunnipes, Lathrobium fulvipenne, 
Philonthus atratus, Philonthus fulvipes, Tachyusa contricta, Homoeusa acuminata, Trimium 
brevicorne, Bythinus specialis, Dryops nitidus, Pelochares versicolor, Morychus aeneus. 

Žaby (Anura) v tomto type biotopu reprezentuje skokan hnedý (Rana temporaria) 
a rosnička zelená (Hyla arborea). Periodické mláky v kultúrnej krajine, ale aj na lesných 
cestách využíva kunka žltobruchá (Bombina variegata). Systematická skupina plazov 
(Reptilia) je zastúpená hygrofilnou užovkou obojkovou (Natrix natrix). 

Najvyššou druhovou diverzitou sa spomedzi suchozemských stavovcov vyznačuje 
v analyzovanom type biotopu systematická skupina vtákov (Aves). Ekologickú skupinu 
vodných vtákov v danom type biotopu reprezentuje vodnár potočný (Cinclus cinclus), 
trasochvost biely (Motacilla alba), trasochvost horský (Motacilla cinerea), rybárik riečny 
(Alcedo atthis) a kačica divá (Anas platyrhynchos). Vyvinuté stromové a krovinné poschodie 
brehovej vegetácie tvorí vhodné hniezdne prostredie pre druhy, ako je mlynárka dlhochvostá 
(Aegithalos caudatus), ľabtuška lesná (Anthus trivialis), stehlík obyčajný (Carduelis 
carduelis), zelienka obyčajná (Carduelis chloris), glezg obyčajný (Coccothraustes 
coccothraustes), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), muchárik bielokrký (Ficedula 
albicollis), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), sedmohlások hájový (Hippolais icterina), 
trasochvost horský (Motacilla cinerea), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka čiernohlavá 
(Parus montanus), sýkorka hôrna (Poecile palustris), kolibiarik čipčavý (Phylloscopus 
collybita), kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus), žlna sivá (Picus canus), penica 
čiernohlavá (Sylvia atricapilla), penica obyčajná (Sylvia communis), drozd čierny (Turdus 
merula), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čvíkota (Turdus pilaris), oriešok obyčajný 
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(Troglodytes troglodytes), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis) a trsteniarik spevavý 
(Acrocephalus palustris).  

Korytá vodných tokov a sprievodná brehová vegetácia tvoria dôležitý akvatický a 
semiakvatický biokoridor. Z akvatických druhov hmyzožravcov sa tu vyskytuje napríklad 
dulovnica väčšia (Neomys fodiens). Semiakvatické nepôvodné druhy hlodavcov tu zastupuje 
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). Z pôvodných druhov hlodavcov je na vodné 
a mokraďové biotopy viazaný hryzec vodný (Arvicola terrestris). Početnejšie zastúpenú 
skupinu semiakvatických a terestrických foriem cicavcov predstavujú lasicovité šelmy 
z čeľade Mustelidae. Brehy potoka a brehová vegetácia im slúžia ako biokoridory pri 
denných, alebo sezónnych migráciách motivovaných potravne, sexuálne alebo teritoriálne, 
nachádzajú tu dočasné, alebo aj trvalé úkryty (generačné nory). K semiakvatickej forme patrí 
predovšetkým vydra riečna (Lutra lutra). Z terestrických druhov lasicovitých šeliem sa tu 
pravidelne vyskytuje najmä hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), dnes už vzácny tchor 
tmavý (Mustela putorius), alebo kuna lesná (Martes martes), či kuna skalná (Martes foina). 
V rámci denných presunov využíva často porasty brehovej vegetácie aj líška hrdzavá (Vulpes 
vulpes), alebo diviak lesný (Sus scrofa). 
    

3.3. Súčasná krajinná štruktúra 
 

Súčasná krajinná štruktúra – SKŠ je tvorená súborom pôvodných prvkov krajiny a 
prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé 
prvky krajiny. 
 Základné pvky SKŠ tvorí: 
 lesná vegetácia, 
 nelesná drevinová vegetácia, 
 trvalé trávne porasty, 
 orná pôda,  
 mozaikové štruktúry, 
 vodné toky a plochy, 
 prvky bez vegetácie. 

 
Mapovanie prvkov SKŠ bolo uskutočnené na základe vyhodnotenia topografických 

máp, leteckých snímkov a účelových mapových dokumentácií, ako i terénneho prieskumu. 
Priestorové usporiadanie prvkov SKŠ je ovplyvnené predovšetkým morfológiou 

záujmového územia. Je dokumentované v mape č.1 – Súčasná krajinná štruktúra. 
 
3.3.1. Lesná vegetácia 
 

Lesná vegetácia je charakterizovaná výskytom prirodzených a poloprirodzených 
porastov. Časť tvoria lesy antropicky ovplyvnené v prospech prevládajúceho jedného druhu, 
napr. porasty s  borovicou čiernou, či smrekom. V území katastra sa nachádzajú hospodárské 
(H), ochranné lesy (O) i lesy osobitného určenia (U). Ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné 
zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, 
aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré 
boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, 
právnických osob, alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob 
hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. Najcennejšie sú prirodzené a ploprirodzené lesné 
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porasty s bukom a hrabom, dubom, porasty s borovicou lesnou, na sutinách porasty  s lipou 
a javorom,  smrek sa vyskytuje vtrúsene. Tie sú pomerne v katastri vysoko zastúpené. Cenné 
sú taktiež lužné porasty lemujúce brehy tokov.  

V lesných spoločenstvách prevláda Fagus sylvatica (buk lesný), Carpinus betulus 
(hrab obyčajný), Tilia cordata (lipa malolistá), Acer pseudoplatanus (javor horský), Pinus 
sylvestris (borovica lesná), Pinus nigra (borovica čierna), Picea abies (smrek obyčajný), 
vyskytuje sa tu i Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Larix decidua (smrekovec opadavý), 
Quercus petraea (dub zimný) a iné. V katastri sú vyvinuté i lužné porasty s Alnus glutinosa 
(jelša lepkavá), Alnus incana (jelša sivá), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) i porastami Salix 
sp. (vŕba).  

 

 
3.3.2. Nelesná drevinová vegetácia  
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 Typickým prvkom nelesnej drevinovej vegetácie predmetného územia sú remízky 
a porasty krovín so zmiešaným druhovým zložením – Prunus spinosa (slivka trnková), Swida 
sanguinea (svíb krvavý), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Crataegus sp. (hloh), Cornus mas 
(drieň obyčajný), Viburnum lantana (kalina siripútková), na cennejších biotopoch Juniperus 
communis (borievka obyčajná), Berberis vulgaris (dráč obyčajný), k tomu na niektorých 
lokalitách pristupujú aj vzrastlé dreviny z okolitých lesných biotopov. 

 
3.3.3. Trvalé trávne porasty 
 

Trvalé trávne porasty sú prevažne pasienkové porasty a lúčne porasty, veľká časť je 
polointenzívne i extenzívne využívaná. Medzi najcennejšie biotopy TTP patria prirodzené 
spoločenstvá mezofilných pasienkov a travinnobylinné spoločenstvá na vápnitom substráte 
s výskytom druhov čeľade Orchidaceae, ktoré vykazujú zvýšenú biodiverzitu oproti 
polointenzívne využívaným TTP. Do tejto kategórie možno zaradiť i veľmi cenné biotopy 
mokradí.  
 
3.3.4. Orná pôda a trvalé kultúry 
 

Časť územia je tvorená maloblokovými políčkami i intenzívne využívanými poliami, 
v katastri sa nachádzajú aj záhrady a sady s ovocnými drevinami. 
 
3.3.5. Mozaikové štruktúry 
 

Z krajinárskeho hľadiska patria medzi prvky, ktoré charakterizujú kultúrnu 
poľnohospodársku krajinu. Typická mozaiková štruktúra kultúrnej krajiny v k.ú. Lietava je 
tvorená intenzívne využívanými poliami, remízkami a extenzívnymi a polointenzívnymi 
pasienkami.  

 
3.3.6. Vodné toky a plochy 
 

V riešenom území sa nachádzajú toky typu potokov, ktoré sú spolu s brehovými 
porastami významnou zložkou v krajine. Významným prvkom v krajine je stojatá vodná 
plocha - jazierko. 

 
3.3.7. Prvky bez vegetácie 
 

Prirodzené plochy bez vegetácie v území predstavujú skalné útvary. Medzi prvky bez 
vegetácie možno pokladať aj objekt hradu Lietava.  

Bez vegetácie sú asfaltové, nespevnené a spevnené poľné a lesné komunikácie, 
spevnené plochy v  obci, hospodárske dvory, časti dvorov pri rodinných domoch, odkryvy 
a pod. 
 
 
3.3.8. Sídelné a technické prvky (antropogénne prvky) 
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Medzi sídelné a technické objekty a antropogénne ovplyvnené plochy boli zaradené: 
vodohospodárske stavby 
energovody a produktovody 

elektrické nadzemné vedenie NN 
elektrické nadzemné vedenie VN 
podzemný plynovod VTL 
podzemné inžinierske siete 
Mobilné siete, diaľkové káble 

dopravné objekty a línie  
štátna cesta II. a III. triedy 
cestné komunikácie 

poľnohospodárske objekty 
chov hydiny (kurčatá) 
chov koní s možnosťou jazdenia 

 vodozádržné objekty 
obytné plochy, administratívne objekty a služby 

sídelné plochy s obytnou nízkopodlažnou zástavbou 
bytovky  

rekreačno-oddychové, športové a kultúrno-historické objekty 
verejná a účelová zeleň   
historické budovy v intraviláne 
penzióny 
ubytovanie v súkromí 
 

 vodohospodárske stavby 
 

V katastrálnom území obce sa nachádza kanalizácia a vodovod, časť katastra 
v Lietavskej Závadke nie je odkanalizovaná a nie je vybudovaný vodovod.  

Prevádzkovateľom kanalizácie a vodovodu v časti Lietava a Lietava Majer je spol. 
SEVAK, a.s. Žilina. V časti Lietavská Závadka sú dodávky pitnej vody zabezpečované 
individuálne vlastnými vod. stavbami. 

 
 priemyselné prevádzky a sklady 
 

V obci sú dislokované skladové priestory súkromných podnikateľov (oblasť 
stavebníctva). 
 

 energovody a produktovody 
 

Územím prechádzajú linky elektrického vedenia vysokého napätia VN 110 kV a 22 
kV. Podzemnú infraštruktúru tvorí káblové vedenie a plynovod.  
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Obec je plynofikovaná, prevádzkovateľom plynovodu je spol. SPP, a.s. Ďalšie územie 
(s predpokladanou IBV) nie je plynofikované – Stráň, Obrazná, časť Lietavskej Závadky 
a Lietavy Majer (Pod Hradom, Holý vŕšok).    
 
 dopravné objekty a línie 
 

V obci Lietava sa nachádzajú cesty II. a III. triedy. V obci sú čiastočne vybudované 
chodníky. Obec nemá železnicu, najbližšia vlaková zastávka je 4,7 km v obci Lietavská 
Lúčka. 
 
 poľnohospodárske objekty 

 
Pôdne a klimatické podmienky okresu Žilina podmieňujú využitie poľnohospodárskej 

pôdy najmä na pestovanie obilnín, olejovín, zemiakov, krmovín a na využitie ako lúk 
a pasienkov, ale aj na pestovanie liečivých rastlín na farmaceutické účely. V katastri oce sa 
pestuje ľan siaty a pestrec mariánsky. V oblasti živočíšnej výroby prevláda chov oviec, 
kurčiat, hov. dobytok sa chová v malom rozsahu, kone za účelom agroturistiky. 

V k. ú. obce pôsobia súkromne hospodáriaci roľníci, spoločnosť ORAGRO, s.r.o. 
(TURIEC AGRO, s.r.o.). Oravské Veselé hospodári na vlastných a prenajatých pozemkoch, 
poľnohospodársky dvor má dislokovaný na k. ú. obce Podhorie. Ostatné poľnohospodárske 
objekty dislokované v bývalom PD sú využívané na chov koní (dva subjekty) a chov hydiny 
spoločnosť HYTI, s.r.o. (23 000 ks brojlerov). 

 Na území obce je realizovaný chov domácich zvierat drobnými chovateľmi, sliepky, 
husi, zajace, kozy, ovce, ošípané, hovädzí dobytok.  
 
 vodozádržné objekty 

 
V obci boli vykonané vodozádržné opatrenia na poškodených zvážniciach a lesných cestách, 
v eróznych rýhach a roklinách, na drobných bezmenných vodných tokoch, realizovala sa 
obnova mokradí zlepšením vodného režimu. Prvkami vodozádržných opatrení sú: 

- drevené prehrádzky, 
- prútené prehrádzky, 
- drôtokamenné prehrádzky, 
- suchý polder, 
- zasakovacie rýhy a prieľahy. 
 

 obytné a administratívne plochy 
 
sídelné plochy s obytnou nízkopodlažnou zástavbou, bytovky 

Obytné a administratívne plochy a plochy občianského vybavenia sú koncentrované 
v zastavaných územiach. 

Obytné zariadenia: 
 445 rodinných domov a 21 bytov 
Administratívne zariadenie:  

Obecný úrad s polyfunkčnou miestnosťou a zasadačkou 
Obecná knižnica v budove obecného úradu a v Lietavskej Závadke 
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Farský úrad 
Pošta 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Matričný úrad 

Školské zariadenie: 
Materská škola s kapacitou 60 detí 
Základná škola s kapacitou 250 žiakov 

Sociálna a zdravotná starostlivosť: 
 Okresný úrad národného zdravia 
 Poradňa pre matky a deti 
   

 Obec nemá zdravotné stredisko, lekáreň, ani domov dôchodcov. Zdravotné služby sú 
zabezpečované spádovým zdravotným strediskom v obci Lietavská Lúčka, resp. poradňou pre 
matky s deťmi. 

V oblasti obchodu a služieb v obci pôsobí niekoľko subjektov: 
 3 x Potraviny 
           5 x Pohostinstvo 
 Privát Erika 
           Penzión Pod Hradom  
 Tww – drevené eurookná a vchodové dvere 
 Den Braven – tmely 
 Kaderníctvo 
 Elektroinštalačné, stavebné, demolačné a zemné práce, úprava kameňa 
 Oprava a údržba motorových vozdiel 
 Účtovnícke a auditorské činnosti, daňové a finančné poradenstvo  
Iné: 
 Cintorín  
 Dom smútku 
  

 rekreačno-oddychové, športové a kultúrno-historické objekty 
 
Zdravotnícke a rekreačné zariadenie, šport 
  Futbalové, hádzanárske, basketbalové a tenisové ihrisko 

Športové kluby – OZ Športový klub Lietava, Stolnotenisový oddiel, 
Gymnastický oddiel,  

DHZ Lietava 
             Jazdecký oddiel len na súkromnej báze. 
  

V obci pôsobí Slovenský červený kríž, Detský gymnastický oddiel. 
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Rekreačné objekty  
Pre rekreačné účely slúžia zariadenia v obci: 

Súkromné chaty a záhrady 
Turistické a cyklistické trasy 

V obci nie je rekreačné zariadenie. 
 
Kultúrnohistorický potenciál: 

Hrad Lietava 
Archeologické lokality: 
Hrádok na temeni Farského vŕšku 
Hrádok na Lietavskom skálí 
Runový nápis v areáli Lietavského hradu 
Kostol Povýšenia sv. Kríža a fara 
Kamenné sedlá pod Majerským skalím 
Malý Pongrácovský náhrobník 
Veľký Pongrácovský náhrobník 
 
V obci pôsobí Združenie na záchranu Lietavského hradu. 
Obec je členom združenia Euroregión Beskydy, má vybudované informačné tabule 

z projektu „Beskydský hraný triangel“, má mobiliár a informačný systém pre návštevníkov. 
V obci v oblasti kultúry pôsobí aj spevácka skupina Lietava, folklórna skupina 

Závadské ženy a Spevácka skupina Quarteto. 
V obci je Múzeum regiónu Lietavskej doliny s turistickou ubytovňou 
 

 Sídelná vegetácia 
Zeleň súkromných záhrad 
Verejná zeleň – aleje pri cestách, výsadba v intraviláne 
 

3.4. Pozitívne javy – Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry 
 

Vybrané pozitívne prvky a javy typu limitov sú znázornené v mape č.2 – Limity 
využitia územia a environmentálne problémy. 
 
3.4.1. Chránené územia, lokality navrhované na ochranu, prírodné zdroje, ÚSES 
 
Územná ochrana 
 

Územná ochrana je zabezpečená legislatívne Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
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Veľkoplošné chránené územia 
 

Časť riešeného územia patrí do CHKO Strážovské vrchy. V CHKO platí druhý stupeň 
ochrany. 

 
Maloplošné chránené územia 
 
Maloplošné chránené územia sa v katastri nenachádzajú. 
 
Chránené územia NATURA 2000 
 
V predmetnom území sa nachádzajú územia NATURA 2000, ako i územia vedené 
v územnom systéme ekologickej stability.  
 
SKUEV0256 Strážovské vrchy 
 
Rozloha územia: 29 366,39 ha 
 
Katastrálne územia: Babkov, Beluša, Bodiná, Briestenné, Čavoj, Čelkova Lehota, Čičmany, 
Domaniža, Ďurďové, Fačkov, Hlboké nad Váhom, Hloža – Podhorie, Horná Poruba, Horný 
Moštenec, Hričovské Podhradie, Hrabové, Jablonové, Kopec, Kostolec, Košecké Rovné, 
Lietava, Malé Košecké Podhradie, Malé Lednice, Maršová, Mojtín, Paština Závada, Peklina, 
Plevník – Drienové, Počarová, Podhorie, Podmanín, Podskalie, Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Praznov, Prečín, Predmier, Pružina, Sádočné, Slopná, Súľov – Hradná, Tŕstie, Tužina, 
Valaská Belá, Veľká Čierna, Veľké Košecké Podhradie, Vrchteplá, Záskalie, Zemianska 
Závada, Zeminsky Kvašov, Zliechov. 
 
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 
 
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 
5130 Porasty borievky obyčajnej 

6110* 

Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-
Sedion albi 

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 

6210 

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 
stanovištia Orchideaceae) 

6430 

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 
7220* Penovcové prameniská 
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 
8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary 
9110 Kyslomilné bukové lesy 



  EKOSPOL a.s., Žilina                                                                   Krajinnoekologický plán k.ú. obce  LIETAVA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 - 39 -

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 
9140 Javorovo-bukové horské lesy 
9150 Vápnomilné bukové lesy 
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy 
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy 
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 
 
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany 
 
plocháč červený Cucujus cinnaberinus  

kunka žltobruchá  Bombina variegata 

vydra riečna  Lutra lutra 

fúzač alpský *Rosalia alpina 

rys ostrovid  Lynx lynx 

bystruška potočná Carabus variolosus  

ohniváčik veľký Lycaena dispar  

spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria  

podkovár malý Rhinolophus hipposideros  

netopier veľkouchý Myotis bechsteini 

uchaňa čierna  Barbastella barbastellus  

netopier obyčajný Myotis myotis 

medveď hnedý *Ursus arctos  

netopier brvitý Myotis emarginatus  

podkovár veľký Rhinolophus ferrumequinum 

poniklec prostredný *Pulsatilla subslavica  

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis  

vlk dravý *Canis lupus  

črievičník papučkový Cypripedium calceolus  

poniklec slovenský *Pulsatilla slavica  

klinček lesklý *Dianthus nitidus 

korýtko riečne  Unio crassus  

pimprlík mokraďný Vertigo angustior  

prilbica tuhá moravská  Aconitum firmum subsp. moravicum 

pimprlík močiarny Vertigo geyeri  

 
 
Navrhované manežmentové opatrenia, navrhnuté Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP 
SR) 
 
Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov 
(chrapkáč, drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce). 
Budovanie oplôtkových systémov vo vzdialenosti min. 5 m od hranice vegetácie vodných a 
mokraďových biotopov bez vytvárania ležovísk v okrajových častiach oplôtkov. 
Pravidelné pasenie pri dodržaní max. zaťaženia VDJ na ha s častým prekladaním košiarov a 
vykášaním burín a nedopaskov. 
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Extenzívne prepásanie ovcami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka). 
Extenzívne prepásanie kozami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka). 
Kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytka so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti 
pasienka). 
Kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia). 
Kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne. 
Aplikácia organických hnojív a vápnenia za účelom optimalizácie živinového režimu. 
Zvyšovanie rubnej doby. 
Predlžovanie obnovnej doby. 
Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob). 
Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...). 
Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny 
stromov a ležaniny). 
Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy. 
Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov. 
Eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na ďalšie 
lokality. 
Optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie  znižovaním zápoja) 
z dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín. 
Protierózne, vodohospodárske, protilavínové, brehoochranné a protideflačné opatrenia. 
Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody). 
Opatrenia na zlepšenie kvality vôd. 
Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny. 
Odstraňovanie inváznych druhov rastlín. 
Odstraňovanie zámerne vysadených drevín. 
Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín. 
Zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty. 
Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva. 
Ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre 
obojživelníky. 
Zabezpečenie ochrany obojživelníkov v období migrácie (napr. budovanie migračných 
zábran, transfer jedincov na reprodukčné lokality). 
Udržovanie zimovísk obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón k lokalitám 
reprodukcie a k niektorým typom letných stanovíšť. 
Údržba vletových otvorov pre netopiere v starých banských dielach. 
Eliminácia vplyvu nepôvodných druhov na pôvodnú faunu. 
Obnova zdroja potravy (zarybňovanie). 
Pestovanie chránených druhov ex situ a posilňovanie populácií druhu v území (dosievanie), 
resp. transfer druhov. 
Uplatňovanie pôvodných druhov drevín pri obnove brehových porastov. 
Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín pri údržbe brehových porastov. 
Zakladanie nových brehových porastov s uplatnením pôvodných druhov drevín. 
Revitalizácia starých záťaží (napríklad opustené ťažbové priestory, odkaliská, haldy, výsypky, 
odvaly, skládky). 
Stabilizovanie strží, výmolov, pohyblivých pieskových a zosuvných území výsadbou 
drevinovej vegetácie. 
Revitalizácia spustnutých plôch, rumovísk a nepoužívaných ciest. 
Umiestnenie a výstavba lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov a pod. 
Usmerňovanie návštevnosti územia. 
Stráženie (napríklad. hniezd dravcov). 
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Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území (podľa 
ŠOP SR) 
 
Výkon poľovného práva - lov zveri. 
Výkon poľovného práva - chov zveri. 
Výkon poľovného práva - zber vajec pernatej zveri. 
Organizovanie spoločných poľovačiek. 
Zriaďovanie poľovníckych zariadení - posed, soľník, krmelec, senník. 
Zriaďovanie poľovníckych zariadení – zvernica. 
Zriaďovanie rybochovných zariadení. 
Výkon rybárskeho práva - lov rýb. 
Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov. 
Manipulácia s vodnou hladinou. 
Hospodársky odber vody. 
Povrchové lomy vápencové, dolomitové. 
Lomy a ťažba ostatného stavebného kameňa a nerudných surovín (vrátane pieskov). 
Výsypky, odvaly a odkaliská (haldy). 
Geol. práce s použitím technických geol. prác a geologických povrchových a podzemných 
diel (šachty, lomové steny...). 
Diaľnice. 
Vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk. 
Umiestnenie vodného diela. 
Banské stavby a ťažobné zariadenia. 
Malé vodné elektrárne. 
Veterné elektrárne. 
Tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia. 
Spaľovne odpadu. 
Stavby na spracovanie a ukladanie jadrového odpadu. 
Stavby hutníckeho, chemického, farmaceutického, petrochemického, strojárskeho, 
stavebného, papierenského, drevospracujúceho a iného priemyslu. 
Skládky odpadu. 
Zmena v užívaní stavby, ktorá spočíva v zvýšení, alebo rozšírení výroby, alebo činnosti 
minimálne o 20 %, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie. 
Farmy v ktorých sa chová viac ako 30 jedincov zvierat na komerčné účely (s výnimkou 
hospodárskych zvierat). 
Cesty I. až III. triedy. 
Nekryté parkoviská a odstavné plochy. 
Železničné, lanové a iné dráhy. 
Mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody na cestách I. až III. triedy. 
Závlahové sústavy. 
Melioračné sústavy. 
Diaľkové ropovody a plynovody, rozvody vody alebo pary. 
Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia. 
Telekomunikačné stožiare a transformačné stanice. 
Diaľkové rozvody elektriny. 
Stožiare elektrických vedení, transformačné stanice. 
Nekryté športové ihriská. 
Športové areály. 
Kryté budovy pre šport. 
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Automobilové, motocyklové a cyklistické dráhy. 
Skokanské mostíky. 
Golfové ihriská. 
Lyžiarske vleky. 
Lyžiarske zjazdové trate. 
Zasnežovanie lyžiarskych tratí. 
Výstavba vodných nádrží pre zasnežovanie. 
Osvetlenie bežeckých tratí, lyžiarskych tratí a športových areálov mimo uzavretých stavieb. 
Budovanie a vyznačenie mototrás. 
Zábavné parky. 
Hotely a motely. 
Penzióny a chaty s kapacitou nad 20 lôžok. 
Kempingy. 
Ostatné administratívne, správne budovy nesúvisiace s obhospodarovaním pozemkov. 
Budovy pre veľkoobchod. 
Autoservisy. 
Čerpacie stanice. 
Dopravné a telekomunikačné budovy. 
Stanice (autobusové, železničné). 
Hangáre a depá. 
Garáže a kryté parkoviská nad 10 parkovacích miest. 
Priemyselné budovy a sklady. 
Priemyselné nádrže a silá. 
Skladovacie plochy len nad 100 m2.  
Amfiteátre. 
Ostatné budovy pre kultúru a verejnú zábavu. 
Len veľkokapacitné poľnohohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale. 
Krematóriá. 
Ostatné nebytové budovy (nápravné zariadenia, kasárne a pod.). 
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia, alebo odtokové pomery. 
Vykonávanie činnosti meniacej stav mokradí, alebo korýt vodného toku, najmä ich úpravu, 
zasypávanie, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem 
vykonávania týchto činnosti v koryte vodného toku jeho správcom. 
Oplocovanie pozemkov, okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice. 
Zmeny rekreačných objektov na priemyselné. 
Zmeny obytných objektov na priemyselné. 
Zmeny poľnohospodárskych objektov na priemyselné. 
Zvýšenie ubytovacích kapacít v rekreačných zariadeniach o minimálne 10 miest. 
Zvýšenie prepravnej kapacity dopravných zariadení (vleky, lanovky) o minimálne 20 %. 
Zriadenie, alebo zrušenie verejných sadov, parkov, okrasných záhrad a inej zelene, ak sú 
spojené s terénnymi prácami, s odstraňovaním zelene, s vybavením chodníkmi a inými 
spevnenými plochami, s umiestnením drobnej záhradnej architektúry.  
Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminózných hornín. 
Ťažba a úprava rudných surovín. 
Ťažba keramických a žiaruvzdorných ílov. 
Ťažba ostatných nerastov. 
Ťažobné a geotermálne vrty. 
Použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 
zariadenie, reprodukovaná hudba mimo uzavretých stavieb. 
Údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺžky. 
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Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia 
(podľa ŠOP SR) 
 
Farmy na chov zvierat - zariadenie, v ktorom sa chová viac ako 100 jedincov zvierat na 
komerčné účely (s výnimkou hospodárskych zvierat). 
Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín. 
Ťažba a úprava  rudných surovín. 
Ťažba a úprava  rudných surovín na kontakte s tokom pretekajúcim územím. 
Povrchové veľkokapacitné vápencové a dolomitové lomy. 
Povrchové malé vápencové a dolomitové lomy, ak ide o ťažbu odstrelom. 
Ťažba keramických a žiaruvzdorných ílov, ak ide o vyhradené ložisko. 
Ťažba pieskov. 
Ťažba ostatných nerastov. 
Ťažobné vrty na geotermálne vody v prípade ich vypúšťania  do toku nad územím. 
Ostatné ťažobné vrty s používaním výplachu, ak sú vypúšťané do toku nad územím. 
Diaľnice. 
Vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk. 
Banské stavby a ťažobné zariadenia. 
Tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia. 
Malé vodné elektrárne. 
Spaľovne odpadu. 
Stavby na spracovanie a ukladanie jadrového odpadu. 
Stavby hutníckeho, chemického, farmaceutického, petrochemického, strojárskeho, 
stavebného, papierenského, drevospracujúceho, al. iného priemyslu. 
Skládky odpadu. 
Zmena v užívaní stavby, ktorá spočíva v podstatnom zvýšení, alebo rozšírení výroby, alebo 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí, alebo životné prostredie. 
Melioračné sústavy. 
Automobilové a motocyklové dráhy. 
Budovanie a vyznačenie mototrasy. 
Veľkokapacitné poľnohohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale. 
Použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové 
zariadenie, reprodukovaná hudba mimo uzavretých budov. 
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. 
Zmeny rekreačných objektov na priemyselné. 
Zmeny poľnohospodárskych objektov na priemyselné. 
Zmeny obytných objektov na priemyselné. 
 
Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy 
 
Chránené vtáčie územie má výmeru 58 673,08 ha. 
 
Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola 
sťahovavého, výra skalného, žlny sivej, orla skalného, bociana čierneho, včelára lesného, 
tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, lelka lesného, chriašteľa poľného, ďatľa čierneho, ďatľa 
bielochrbtého, jariabka hôrneho, penice jarabej, ďatľa prostredného, muchárika 
červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, prepelice 
poľnej, krutihlava hnedého, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej, žltochvosta lesného 
a muchára sivého a zabezpečenie podmienok na ich prežitie a rozmnožovanie. 
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Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou v katastrálnych zemiach 
Čierna Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Látkovce, Ľutov, Omastiná, Podlužany, Slatina nad 
Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské 
Podhradie, Závada pod Čiernym vrchom a Žitná, v okrese Bytča v katastrálnych územiach 
Hlboké nad Váhom, Hrabové, Jablonové pod Súľovom, Maršová, Predmier a Súľov-Hradná, 
v okrese Ilava v katastrálnych územiach Horná Poruba, Kopec, Košecké Rovné, Malé 
Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie a Zliechov, v okrese Považská Bystrica 
v katastrálnych územiach Bodiná, Briestenné, Čelkova Lehota, Domaniža, Ďurďové, Horný 
Moštenec, Kostolec, Malé Lednice, Plevník – Drienové, Počarová, Podmanín, Podskalie, 
Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Tŕstie, 
Vrchteplá, Záskalie, Zemianska Závada a Zemiansky Kvašov, v okrese Prievidza v 
katastrálnych územiach Čavoj, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice,
Horné Vestenice, Ješkova Ves, Liešťany, Lomnica, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, 
Račice, Rudnianska Lehota, Tužina a Valaská Belá, v okrese Púchov v katastrálnych 
územiach Beluša, Hloža-Podhoriea Mojtín, v okrese Trenčín v katastrálnych územiach Dolná 
Poruba a Omšenie, v okrese Žilina v katastrálnych územiach Babkov, Čičmany, Fačkov, 
Hričovské Podhradie, Lietava, Paština Závada, Peklina, Podhorie a Veľká Čierna. 
 
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho 
územia sa považuje: 
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla skalného, sokola 
sťahovavého, bociana čierneho, včelára lesného,  
b) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov a porastov ďatelinovín iným spôsobom, 
ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna, 
c) realizovanie rekultivácie kameňolomu. 
(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného 
vtáčieho územia, sa považuje: 
a) uskutočňovanie horolezeckých výstupov, alebo skalolezeckých výstupov od 1. marca do 
30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2, 
b) uskutočňovanie športových, turistických a iných verejnosti prístupných aktivít a podujatí 
od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3, 
c) budovanie turistických chodníkov, cyklotrás alebo táborísk od 1. marca do 30. júna v časti 
chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3. 
 
Druhová ochrana 

 
V riešenom území sa nachádzajú vzácne biotopy s výskytom chránených a ohrozených 

druhov rastlín i živočíchov. 
 
Druhy európskeho významu: 
 
Pulsatilla slavica (poniklec slovenský) 
Pulsatilla subslavica (poniklec prostredný) 
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Druhy národného významu: 
 
Amelanchier ovalis (muchovník vajcovitý) 
Cephalanthera rubra (prilbovka červená) 
Dianthus praecox (klinček včasný) 
Epipactis atrorubens (kruštík tmavočervený) 
Fumana procumbens (devätorka rozprestretá) 
Gymnadenia conopsea (päťprstnica obyčajná) 
Platanthera chlorantha (vemenník zelenkastý) 
Senecio umbrosus (starček tôňomilný) 
 

V území sa vyskytujú viaceré chránené druhy rastlín a živočíchov. Je potrebné 
rešpektovať legislatívne opatrenia zabezpečujúce druhovú ochranu rastlín a živočíchov 
(Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška 
č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v znení noviel, ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny). 

 
Územný systém ekologickej stability 
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aktuali 
zované 
číslo 

pôvod.
číslo 

názov charakteristika 

ZA 52 71. Majerské skálie Zlepence, cenné skalné a teplomilné spoločenstvá, Pulsatilla subslavica, 
Dianthus praecox, sovy. (Vanochová 1993, pers. comm.) Výskyt 
Tetragonolobus maritimus nepotvrdený. 

ZA 54 42. Strážna– 
Cibuľník  

Teplomilné  rastlinné a živočíšne spoločenstvá s výskytom vzácnych 
a ohrozených druhov. významný biotop bezstavovcov, najmä motýľov 
(Vanochová, Topercer, Badík1993, pers. comm.), Druh európskeho 
významu Pulsatilla subslavica, teplomilné druhy na severnej hranici 
výskytu – Rhodax canus, Fumana procumbens, Linum tenuifolium a i. 

BY 26 39. Súľovské skaly 
(NPR) 

Zachovalé skalné a lesné biocenózy, pestrá flóra a fauna, výskyt 
teplomilných, ale i dealpínskych druhov, veľmi bohaté zastúpenie druhov 
čeľade Orchidaceae. Ďalšie druhy: Gentiana clusii, Soldanella carpatica, 
Amelanchier ovalis, Primula auricula, Pulsatilla subslavica, Aconitum 
variegatum, A. lycoctonum, A. firmum ssp. moravicum (Klinda 1985), 
Helianthemum canum, Taxus baccata, Cornus mas, Staphyllea pinnata, 
Kernera saxatilis, Pinguicula alpina, Sesleria calcaria, Dianthus nitidus, 
Trollius altissimus.   
Nepodarilo sa potvrdiť výskyt Arctostaphylos uva-ursi , Himantoglossum 
adriaticum,  Aster alpinus, Dianthus hungaricus praecox, pravdepodobne 
sú už zaniknuté. 
Výskyt mnohých vzácnych druhov pavúkov, lastúrničiek, chrobákov, 
motýľov, dvojkrídlovcov, endemických druhov z týchto skupín, viaceré 
druhy boli na Slovensku zistené iba tu (Štollmann 1974, Pagáč, 
Vanochová 19985). Biotopy: Al3 – alpínske a subalpínske vápnomilné 
travinno – bylinné porasty, Pr3 – penovcové prameniská, Sk1 – 
karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, Sk6 – 
nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni, 
Tr1 – suchomilné travinno – bylinné a krovinové porasty na vápnitom 
substráte), Tr5 – suché a dealpínske travinno – bylinné porasty, Lk1 – 
nížinné a podhorské kosné lúky, Lk3 – mezofilné pasienky a spásané lúky, 
Lk5 – vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkych, Lk6 – podmáčané 
lúky horských a podhorských oblastí, Ls5.1 - bukové a jedľovo – bukové 
kvetnaté lesy, Ls5.4 - vápnomilné bukové lesy, Ls6.2 – reliktné 
a vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, Ls4 – lipovo- javorové 
sutinové lesy  

BY 29 39 Východný 
hrebeň 
Súľovských 
skál  

Skalnaté travinno - bylinné spoločenstvá s výskytom ojedinelých 
vzácnych druhov rastlín Biotopy: Al3 – alpínske a subalpínske 
vápnomilné travinno – bylinné porasty, Sk1 – karbonátové skalné steny 
a svahy so štrbinovou vegetáciou, Sk6 – nespevnené karbonátové skalné 
sutiny v montánnom až kolínnom stupni, Tr5 – suché a dealpínske 
travinno – bylinné porasty, Ls5.1 - bukové a jedľovo – bukové kvetnaté 
lesy, Ls5.4 - vápnomilné bukové lesy, Ls6.2 – reliktné a vápnomilné 
borovicové a smrekovcové lesy, Ls4 – lipovo- javorové sutinové lesy 
Uvádzaná Stipa joannis je pravdepodobne Stipa pulcherrima. Nepodarilo 
sa potvrdiť Dryas octopetala. 

 
č.  

Aktualizovaný názov biocentra 
kateg. Ohrozenia 

4 Súľovské skaly 
Skalnatá tiesňava s význačnými 
morfologickými    útvarmi a so vzácnou 
flórou a faunou.  
Sú tvorené bazálnym paleogénnym 
zlepencom, miestami až niekoľko 100 m 
hrubým. Rastlinstvo a živočíšstvo 
predstavuje zmes teplomilných 
a montánnych druhov 

Nrbc Pohyb mimo vyznačených 
chodníkov  
Zarastanie a sukcesia 
Skalolezectvo, 
horolezectvo 
Používanie terénnych 
vozidiel, 
motocyklov,štvorkoliek 
a skútrov 
Zber chránených druhov 
rastlín 
Znečisťovanie odpadmi 
Chatový areál 
Rozširovanie inváznych 
a ruderálnych  druhov 
rastlín 

26 Strážna - Cibuľník  
Teplomilné  rastlinné a živočíšne 
spoločenstvá s výskytom vzácnych 

Rbc Zarastanie a sukcesia na 
trávinnobylinných 
biotopoch a  lokalitách s 
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a ohrozených druhov. významný biotop 
bezstavovcov, najmä motýľov 

výskytom chránených 
druhov rastlín 
Výsadba borovice lesnej, 
jej šírenie samonáletom 
 
 

17 Závadský potok a ekotón Súľovskej 
hornatiny 
hydricko-terestrický biokoridor, okraje 
nesúvislých lesných porastov, najmä pre 
menšie druhy zveri, prepojenie s lužnými 
biotopmi na Váhu 

Rbk 17 znečisťovanie toku, 
nelegálne skládky, výruby 
okrajov lesa,  ruderalizácia, 
rekreačné aktivity, invázne 
druhy 

 

Ochrana drevín 
 
V predmetnom území sa nachádza chránený strom lipa malolistá (Tilia cordata), ktorý 

si vyžaduje ochranu a pravidelné ošetrovanie. 
Pri všeobecnej ochrane drevín je potrebné dodržiavať legislatívne opatrenia, podľa 

ktorých je zakázané bez súhlasu orgánu ochrany prírody, dreviny rastúce mimo les rúbať, 
alebo inak poškodzovať. Kompetencie ochrany prírody v prípade ochrany drevín vykonáva 
obec. 
 
3.4.2. Prírodné zdroje 
 
  Ochrana lesných zdrojov 
 

Prevažnú časť porastov v riešenom katastrálnom území tvoria lesy hospodárske, lesy 
ochranné, lesy osobitného určenia, vyhlásené podľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. Medzi 
najcennejšie lesné porasty patria spoločenstvá Natura 2000 území a genofondových lokalít. 
 
  Ochrana vodných zdrojov 

 
Kataster územia sa nenachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti. 
 

 Ochrana prírodných liečivých zdrojov 
 

V území katastra sa nenachádzajú prírodné liečivé zdroje. 
 

  Ochrana pôdnych zdrojov  
 

Medzi chránené poľnohospodárske pôdy patria pôdy zaradené podľa kódu bonitovanej 
pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) do 1.-4. kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3 
k zákonu č. 220/2004 Z.z.  

V k.ú. Lietava sa chránené pôdy nenachádzajú. 
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  Ochrana nerastného bohatstva 
 

V obci sa v minulosti ťažil piesok na súkromných pozemkoch pre výstavbu RD, 
v lokalite Drienovica je CHLÚ s nezahájenou ťažbou.  
 
3.4.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry 

 
Podľa zákona NR SR č. 49 /2002  Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa kultúrne 

pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok 
považujú za "národné kultúrne pamiatky" (NKP). K významným prvkom pamiatkového 
fondu patrí hrad Lietava, historické budovy v intraviláne. Krajským pamiatkovým úradom 
v Žiline sú vedené kultúrne pamiatky: Kostol Povýšenia sv. Kríža, hrad Lietava. 
 
3.4.4. Ekologicky významné segmenty a genofondové lokality 
 

Medzi ekologicky významné segmenty krajiny boli zaradené najcennejšie lokality v 
skúmanom území. Jedná sa o lokality, ktoré sa vyznačujú oproti okoliu výrazne vyššou 
biodiverzitou, je zaznamenaný výskyt cenných biotopov a ohrozených druhov flóry a fauny, 
prípadne sú cenné z historického, krajinárskeho, alebo estetického hľadiska. 

Po vyhodnotení terénneho prieskumu a publikovaných zdrojov sú medzi ekologicky 
významné segmenty zaradené: 

 
EVS Jazierko v Lietave, časť Urbanov 
 
Jedná sa o vodnú plochu obklopenú cennými biotopmi s hniezdiskom vodných druhov 
vtákov, v jazierku sa nachádzajú ryby, významný biotop aj pre obojživelníky a bezstavovce 
viazané na tento typ biotopu – vážky. Okolie lokality je ovplyvnené prienikom ruderálnych, 
expanzívnych druhov rastlín. 
 
Zistené druhy: Arctium sp. (lopúch), Armoracia rusticana (chren dedinský), Artemisia 
vulgaris (palina obyčajná), Carex paniculata (ostrica metlinatá), Cirsium arvense (pichliač 
roľný), Cirsium oleraceum (pichliač zelinový), Dipsacus fullonum (štetka lesná), Epilobium 
hirsutum (vŕbovka chlpatá), Galinsoga parviflora (žltnica maloúborová), Juncus inflexus 
(sitina sivá), Lysimachia vulgaris (čerkáč obyčajný), Lythrum salicaria (vrbica vŕbolistá), 
Melilotus officinalis (komonica lekárska), Mentha longifolia (mäta dlholistá), Padus avium 
(čremcha obyčajná), Phragmites australis (trsť obyčajná), Potamogeton sp. (červenavec), 
Salix cinerea (vŕba popolavá), Salix pentandra (vŕba päťtyčinková), Sambucus nigra (baza 
čierna), Scirpus sylvaticus (škripina lesná), Sparganium erectum (ježohlav vzpriamený), 
Swida sanguinea (svíb krvavý), Symphytum officinale (kostihoj lekársky), Tanacetum vulgare 
(vratič obyčajný), Typha latifolia (pálka širokolistá), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá). 
V okolí jazierka v ruderálnych porastoch Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská) – je 
potrebné kosiť a odstrániť biomasu. 
Navrhovaný manežment: kosenie ruderálnych porastov v blízkosti chodníka, samotné jazierko 
je potrebné ponechať úplne bez zásahu, v blízkosti je možné umiestniť lavičku a informačnú 
tabuľu. V areáli sa nachádza aj drobná čierna skládka odpadu, ktorú je potrebné odstrániť. 
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EVS Lietavské a Majerské skálie  
 
Jedná sa o spoločenstvá skalných brál s nadväzujúcimi travinnobylinnými suchomilnými 
spoločenstvami a lesnými borovicovými a zmiešanými porastmi s bukom, s krovinami, lesy 
s výraznými ekotónmi. V Majerskom skálí sa nachádza Farská jaskyňa.  
Zistené druhy: Acer campestre (javor poľný), Acer pseudoplatanus (javor horský), Achillea 
millefolium (rebríček obyčajný), Agrimonia eupatoria (repík lekársky), Allium senescens 
montanum (cesnak sivkastý horský), Angelica sylvestris (angelika lesná), Anthericum 
ramosum (jagavka konáristá), Anthyllis vulneraria (bôľhoj lekársky), Asarum europaeum 
(kopytník európsky), Asperula cynanchica (marinka psia), Asplenium ruta-muraria (slezinník 
rutovitý), Asplenium trichomanes (slezinník červený), Asplenium viride (slezinník zelený), 
Aster amelloides (astra spišská), Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Berberis 
vulgaris (dráč obyčajný), Betula pendula (breza previsnutá), Brachypodium pinnatum (mrvica 
peristá), Brachypodium sylvaticum (mrvica lesná), Briza media (traslica prostredná), 
Bupleurum falcatum (prerastlík kosákovitý), Calamagrostis sp. (smlz), Campanula glomerata 
(zvonček klbkatý), Campanula persicifolia (zvonček broskyňolistý), Campanula 
rapunculoides (zvonček repkovitý), Campanula rotundifolia (zvonček okrúhlolistý), Carduus 
glaucinus (bodliak sivastý), Carex flacca (ostrica sivá), Carex humilis (ostrica nízka), Carlina 
acaulis (krasovlas bezbyľový), Chelidonium majus (lastovičník väčší), Cirsium acaule 
(pichliač bezbyľový), Clinopodium vulgare (jarva obyčajná), Colchicum autumnale (jesienka 
obyčajná), Colymbada scabiosa (nevädzník hlaváčovitý), Convallaria majalis (konvalinka 
voňavá), Cornus mas (drieň obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Cotoneaster 
tomentosus (skalník plstnatý), Cystopteris sp. (pľuzgiernik), Dianthus carthusianorum 
(klinček kartuziánsky), Dianthus praecox (klinček včasný), Echium vulgare (hadinec 
obyčajný), Epipactis atrorubens (kruštík tmavočervený), Epipactis helleborine (kruštík 
širokolistý), Erysimum sp. (horčičník), Fagus sylvatica (buk lesný), Festuca pallens (kostrava 
tvrdá), Fragaria vesca (jahoda obyčajná), Frangula alnus (krušina jelšová), Fumana 
procumbens (devätorka rozprestretá), Galium verum (lipkavec syridlový), Genista tinctoria 
(kručinka farbiarska), Gentiana cruciata (horec krížatý), Geranium sanguineum (pakost 
krvavý), Geum urbanum (kuklík mestský), Glechoma hederacea (zádušník brečtanovitý), 
Globularia punctata (guľôčka bodkovaná), Gymnadenia conopsea (päťprstnica obyčajná), 
Hepatica nobilis (pečeňovník trojlaločný), Hieracium bupleuroides (jastrabník 
prerastlíkovitý), Hippocrepis comosa (podkovka chochlatá), Inula ensifolia (oman mečolistý), 
Jovibarba globifera (skalničník guľkovitý), Juniperus communis (borievka obyčajná), 
Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá), Lathyrus vernus (hrachor jarný), Lembotropis 
nigricans (zanovätník černejúci), Leontodon incanus (púpavec sivý), Leopoldia comosa 
(leopoldia chochlatá), Leucanthemum vulgare (margaréta biela), Ligustrum vulgare (zob 
vtáčí), Lilium martagon (ľalia zlatohlavá), Linum catharticum (ľan prečisťujúci), Lonicera 
xylosteum (zemolez obyčajný), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Medicago falcata 
(lucerna kosákovitá), Melica nutans (mednička ovisnutá), Minuartia langii (kurička 
vápencová), Ononis arvensis (ihlica roľná), Ononis spinosa (ihlica tŕnitá), Padus avium 
(čremcha obyčajná), Picea abies (smrek obyčajný), Pinus nigra (borovica čierna), Pinus 
sylvestris (borovica lesná), Plantago media (skorocel prostredný), Polygala sp. (horčinka), 
Polygonatum ododratum (kokorík voňavý), Potentilla heptaphylla (nátržník sedmolistý), 
Prunus spinosa (slivka trnková), Pulsatilla slavica (poniklec slovenský), Pulsatilla subslavica 
(poniklec prostredný), Pyrethrum corymbosum (rimbaba chocholíkatá),  Pyrus communis 
(hruška obyčajná), Qercus petraea (dub zimný), Rhodax canus (devätorníkovec), Rubus sp. 
(ostružina), Salvia pratensis (šalvia lúčna), Salvia verticillata (šalvia praslenatá), Sambucus 
nigra (baza čierna), Sanguisorba minor (krvavec menší), Sanguisorba officinalis (krvavec 
lekársky), Scabiosa lucida (hlaváč lesklý), Scabiosa ochroleuca (hlaváč žltkastý), Securigera 
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varia (ranostajovec pestrý), Sedum album (rozchodník biely), Senecio ovatus (starček 
vajcovitolistý), Senecio umbrosus (starček tôňomilný), Seseli osseum (sezel sivý), Sesleria 
albicans (ostrevka vápnomilná), Silene sp., Sorbus aria (jarabina mukyňová), Stachys 
sylvatica (čistec lesný), Swida sanguinea (svíb krvavý), Tetragonolobus maritimus 
(paľadenec prímorský), Teucrium chamaedrys (hrdobarka obyčajná), Thesium alpinum 
(ľanolistník alpínsky), Thymus praecox (dúška včasná), Tilia cordata (lipa malolistá), 
Tithymalus cyparissias (mliečnik chvojkový), Tofieldia calyculata (kosatka kalíškatá), 
Tragopogon orientalis (kozobrada východná), Trifolium montanum (ďatelina horská), Urtica 
dioica (pŕhľava dvojdomá), Valeriana tripteris (valeriána trojená), Verbascum sp. (divozel), 
Viburnum lantana (kalina siripútková), Vincetoxicum hirundinaria (luskáč lekársky), Viola 
hirta (fialka srstnatá).  
 
Navrhovaný manažment: Vzhľadom na početné populácie chránených druhov a cennosť 
biotopov sa v rámci KEP Lietava navrhuje lokalita na vyhlásenie za maloplošné chránené 
územie, lokalitu je potrebné ponechať bez zásahu, v prípade ruderalizácie odstraňovať 
invázne a expanzívne druhy rastlín.  
 
EVS Brehové porasty Lietavky a miestnych tokov 
 
Jedná sa o z veľkej časti zachovalé pôvodné brehové porasty s naväzujúcimi mokraďami, časť 
v intraviláne je zregulovaná. Tok Lietavky s prítokmi majú charakter pstruhového pásma. 
Acer pseudoplatanus (javor horský), Alnus glutinosa (jelša lepkavá), Alopecurus pratensis 
(psiarka lúčna), Calystegia sepium (povoja plotná), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Cirsium 
oleraceum (pichliač zelinový), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Equisetum telmateia 
(praslička najväčšia), Eupatorium cannabinum (konopáč obyčajný), Filipendula ulmaria 
(túžobník brestový), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Humulus lupulus (chmeľ obyčajný), 
Petasites sp. (deväťsil), Phalaroides arundinacea (chrastnica trsťovníkovitá), Populus 
tremula (topoľ osikový), Salix sp. (vŕba), Sambucus nigra (baza čierna), Tilia cordata (lipa 
malolistá), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá), na niektorých miestach s nežiaducim výskytom 
Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský). 
Zo živočíšnych druhov sa viažu na toky v katastri viaceré druhy: Salmo trutta morpha fario 
(pstruh potočný), Cottus gobio (hlaváč obyčajný), Phoxinus phoxinus (čerebľa obyčajná), 
Barbatula barbatula (slíž obyčajný), Astacus astacus (rak riečny), ako i bohaté ornitocenózy. 
 
Navrhovaný manažment: Brehové porasty s priľahlými vlhkomilnými spoločenstvami je 
potrebné ponechať bez zásahu, nevyrubovať, neregulovať tok, odstraňovať invázne 
a expanzívne druhy vyšších rastlín mechanickým spôsobom. Prírode blízke úpravy koryta je 
možné vykonávať len v miestach zosuvných a používať na dosadbu druhy autochtónne 
(domáce). 
 
EVS Komplex prirodzených lesných spoločenstiev, vlhkomilných spoločenstiev 
i suchomilných travinnobylinných porastov 
 
Jedná sa o poloprirodzené až prirodzené lesné porasty s bukom, borovicou, smrek s výrazným 
krovinovým ekotónom. 
Zistené druhy: Acer campestre (javor poľný), Achillea millefolium (rebríček obyčajný), 
Aconitum vulparia (prilbica žltá), Actaea spicata (samorastlík klasnatý), Ajuga reptans 
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(zbehovec plazivý), Anemone nemorosa (veternica hájna), Aquilegia vulgaris (orlíček 
obyčajný), Asarum europaeum (kopytník európsky), Astragalus glycyphyllos (kozinec 
sladkolistý), Astrantia major (jarmanka väčšia), Atropa bella-dona, (ľuľkovec zlomocný), 
Brachypodium sylvaticum (mrvica lesná), Campanula rapunculoides (zvonček repkovitý), 
Cardamine impatiens (žerušnica nedotklivá), Carex sylvatica (ostrica lesná), Cephalanthera 
rubra (prilbovka červená), Cerasus avium (čerešňa vtáčia), Cirsium erisithales (pichliač 
lepkavý), Corylus avellana (lieska obyčajná), Dryopteris carthusiana (papraď ostnatá), 
Dryopteris filix-mas (papraď samčia), Epipactis helleborine (kruštík širokolistý), Fagus 
sylvatica (buk lesný), Fragaria vesca (jahoda obyčajná), Galium odoratum (lipkavec 
marinkový), Geranium robertianum (pakost smradľavý), Hacquetia epipactis (hviezdnatec 
čemericový), Hedera helix (brečtan popínavý), Hepatica nobilis (pečeňovník trojlaločný), 
Heracleum sphondylium (boľševník borščový), Hieracium murorum (jastrabník lesný), 
Hypericum hirsutum (ľubovník chlpatý), Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá), Larix 
decidua (smrekovec opadavý), Lathyrus vernus (hrachor jarný), Listera ovata (bradáčik 
vajcovitolistý), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Maianthemum bifolium (tôňovka 
dvojlistá), Melica nutans (mednička ovisnutá), Mercurialis perennis (bažanka trváca), 
Mycelis muralis (šalátovka múrová), Neottia nidus-avis (hniezdovka hlístová), Oxalis 
acetosella (kyslička obyčajná), Paris quadrifolia (vranovec štvorlistý), Phyteuma spicatum 
(zerva klasnatá), Picea abies (smrek obyčajný), Pinus sylvestris (borovica lesná), Platanthera 
chlorantha (vemenník zelenkastý), Prenanthes purpurea (srnovník purpurový), Primula 
elatior (prvosienka vyššia), Pteridium aquilinum (orličník obyčajný), Pulmonaria sp. 
(pľúcnik), Ranunculus lanuginosus (iskerník chlpatý), Ranunculus repens (iskerník plazivý), 
Sanicula europaea (žindava európska), Senecio ovatus (starček vajcovitolistý), Sorbus 
aucuparia (jarabina vtáčia) – juvenily, Tithymalus amygdaloides (mliečnik mandľolistý), 
Valeriana tripteris (valeriána trojená). 
 
Na vlhkých stanovištiach pri potokoch v lesných porastoch a na presvetlených plochách sa 
nachádzajú brehové porasty s vysokobylinnými nivami a slatinnými lúkami – Acer 
pseudoplatanus (javor horský), Acetosa pratensis (štiav lúčny), Chaerophyllum hirsutum 
(krkoška chlpatá), Cirsium oleraceum (pichliač zelinový), Cirsium rivulare (pichliač 
potočný), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Equisetum palustre (praslička močiarna), 
Eupatorium cannabinum (konopáč obyčajný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Geranium 
phaeum (pakost hnedočervený), Hypericum maculatum (ľubovník škvrnitý), Impatiens noli-
tangere (netýkavka nedotklivá), Juncus articulatus (sitina článkovaná), Juncus inflexus (sitina 
sivá), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Mentha longifolia (mäta dlholistá), Myosotis scorpioides 
(nezábudka močiarna), Petasites sp. (deväťsil), Poa trivialis (lipnica pospolitá), Rubus idaeus 
(ostružina malinová), Salix sp. (vŕba), Sambucus nigra (baza čierna), Scrophularia nodosa 
(krtičník hľuznatý),  Stachys sylvatica (čistec lesný), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá), 
Valeriana officinalis (valeriána lekárska), Vicia cracca (vika vtáčia).  
 
V xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách a skalných biotopoch sa vyskytujú aj 
druhy čeľade Orchidaceae (vstavačovité) V týchto spoločenstvách rastie Achillea millefolium 
(rebríček obyčajný), Agrimonia eupatoria (repík lekársky), Anthericum ramosum (jagavka 
konáristá), Anthyllis vulneraria (bôľhoj lekársky), Asperula cynanchica (marinka psia), 
Brachypodium pinnatum (mrvica peristá), Briza media (traslica prostredná), Calamagrostis 
sp. (smlz), Campanula persicifolia (zvonček broskyňolistý), Carduus glaucinus (bodliak 
sivastý), Carex flacca (ostrica sivá), Carlina acaulis (krasovlas bezbyľový), Colymbada 
scabiosa (nevädzník hlaváčovitý), Convallaria majalis (konvalinka voňavá), Dianthus 
carthusianorum (klinček kartuziánsky), Echium vulgare (hadinec obyčajný), Epipactis 
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atrorubens (kruštík tmavočervený), Gymnadenia conopsea (päťprstnica obyčajná), Inula 
ensifolia (oman mečolistý), Leopoldia comosa (leopoldia chochlatá), Linum catharticum (ľan 
prečisťujúci), Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý), Medicago falcata (lucerna kosákovitá), 
Melica nutans (mednička ovisnutá), Ononis arvensis (ihlica roľná), Plantago media (skorocel 
prostredný), Pyrethrum corymbosum (rimbaba chocholíkatá), Salvia pratensis (šalvia lúčna), 
Salvia verticillata (šalvia praslenatá), Sanguisorba minor (krvavec menší), Scabiosa 
ochroleuca (hlaváč žltkastý), Securigera varia (ranostajovec pestrý), Senecio umbrosus 
(starček tôňomilný), Sesleria albicans (ostrevka vápnomilná),  Tetragonolobus maritimus 
(paľadenec prímorský), Teucrium chamaedrys (hrdobarka obyčajná), Tragopogon orientalis 
(kozobrada východná), Trifolium montanum (ďatelina horská), Vincetoxicum hirundinaria 
(luskáč lekársky), Thymus praecox (dúška včasná). 
 
Od lesných ciest a na otvorených stanovištiach sa vyskytujú lúčne i ruderálne expanzívne 
druhy rastlín – Achillea millefolium (rebríček obyčajný), Alchemilla sp. (alchemilka), Arctium 
tomentosum (lopúch plstnatý), Cirsium arvense (pichliač roľný), Festuca pratensis (kostrava 
lúčna), Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá), Jacea sp. (nevädzovec), Leucanthemum 
vulgare (margaréta biela), Plantago major (skorocel väčší), Potentilla anserina (nátržník 
husí), Stenactis annua (hviezdnik ročný), Symphytum officinale (kostihoj lekársky), 
Tanacetum vulgare (vratič obyčajný), Trifolium pratense (ďatelina lúčna), Tussilago farfara 
(podbeľ liečivý). 
 
Navrhovaný manažment: Najcennejšie lesné porasty s priľahlými cennými spoločenstvami 
vedené ako NATURA 2000 územia je potrebné ponechať bez zásahu, odstraňovať invázne 
a expanzívne druhy rastlín mechanickým spôsobom. 
 
EVS Lietavský hrad  
 
Jedná sa o suchomilné travinnobylinné spoločenstvá, borovicové porasty a bralné 
spoločenstvá. 
 
Zistené druhy: Acer campestre (javor poľný), Acer pseudoplatanus (javor horský), 
Anthericum ramosum (jagavka konáristá), Anthyllis vulneraria (bôľhoj lekársky), Asarum 
europaeum (kopytník európsky), Asperula cynanchica (marinka psia), Asplenium ruta-
muraria (slezinník rutovitý), Asplenium trichomanes (slezinník červený), Astragalus 
glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Brachypodium pinnatum (mrvica peristá), Brachypodium 
sylvaticum (mrvica lesná), Bupleurum falcatum (prerastlík kosákovitý), Campanula 
rapunculoides (zvonček repkovitý), Carex flacca (ostrica sivá), Chelidonium majus 
(lastovičník väčší), Cirsium acaule (pichliač bezbyľový), Clinopodium vulgare (jarva 
obyčajná), Colchicum autumnale (jesienka obyčajná), Colymbada scabiosa (nevädzník 
hlaváčovitý), Cornus mas (drieň obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Cystopteris 
sp. (pľuzgiernik), Dianthus carthusianorum (klinček kartuziánsky), Dianthus praecox 
(klinček včasný), Epipactis helleborine (kruštík širokolistý), Fagus sylvatica (buk lesný), 
Galium verum (lipkavec syridlový), Geum urbanum, (kuklík mestský), Glechoma hederacea 
(zádušník brečtanovitý), Inula ensifolia (oman mečolistý), Juniperus communis (borievka 
obyčajná), Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá), Leucanthemum vulgare (margaréta 
biela), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Lonicera xylosteum (zemolez obyčajný), Medicago 
falcata (lucerna kosákovitá), Melica nutans (mednička ovisnutá), Ononis arvensis (ihlica 
roľná), Ononis spinosa (ihlica tŕnitá), Padus avium (čremcha obyčajná), Picea abies (smrek 
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obyčajný), Pinus nigra (borovica čierna), Pinus sylvestris (borovica lesná), Potentilla 
heptaphylla (nátržník sedmolistý), Pulsatilla subslavica (poniklec prostredný), Qercus 
petraea (dub zimný), Rhodax canus (devätorníkovec sivý), Salvia pratensis (šalvia lúčna), 
Salvia verticillata (šalvia praslenatá), Sambucus nigra (baza čierna), Sanguisorba minor 
(krvavec menší), Sanguisorba officinalis (krvavec lekársky), Scabiosa ochroleuca (hlaváč 
žltkastý), Securigera varia (ranostajovec pestrý), Senecio ovatus (starček vajcovitolistý), 
Seseli osseum (sezel sivý), Sesleria albicans (ostrevka vápnomilná), Sorbus aria (jarabina 
mukyňová), Stachys sylvatica (čistec lesný), Teucrium chamaedrys (hrdobarka obyčajná), 
Thymus praecox (dúška včasná), Tilia cordata (lipa malolistá), Tithymalus cyparissias 
(mliečnik chvojkový), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá), Verbascum sp. (divozel), Viola 
hirta (fialka srstnatá). 
 
Navrhovaný manažment: Cenné biotopy je potrebné ponechať bez zásahu, odstraňovať 
invázne a expanzívne druhy rastlín. 
 
3.5. Stresové javy a zdroje 
 

Vybrané stresové prvky a javy typu limitov sú znázornené v mape č.2 – Limity 
využitia územia a environmentálne problémy. 
 
3.5.1. Prírodné stresové javy (geodynamické javy) 
 
 Tektonické javy a zemetrasenia 

 
Z hľadiska seizmicity patrí kataster do 7° makroseizmickej intenzity.  

 
 Erózno-akumulačné javy, záplavové územia 
 
Zosuvy  
 
 Územie katastra patrí medzi územia so slabou až strednou náchylnosťou územia na 
zosúvanie. 
 
Záplavy 
 Územie katastra je náchylné na záplavy.  
 
 Rádioaktivita, radónové riziko 
  
 Nevyskytuje sa nad rámec prirodzeného žiarenia prostredia. Výsledky prieskumov 
však nasvedčujú, že dlhodobé účinky radiácie a porúch elektromagnetického poľa Zeme 
(geopatogénne zóny) nezaostávajú za účinkami ostatných geobariérových javov. Na základe 
odvodenej mapy radónového rizika celý kataster spadá do oblasti s nízkym, až stredným 
radónovým rizikom. Pri výstavbe budov sú potrebné merania pôdneho radónu a následne aj 
vykonanie protiradónových opatrení.  
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3.5.2. Sekundárne stresové javy 
 
 Kontaminácia horninového prostredia 
 Nie je predpoklad plošného znečistenia horninového prostredia, v území sa 
nenachádzajú väčšie priemyselné prevádzky – žiadny potenciálny znečisťovateľ geopodložia. 
Možné lokálne znečistenie je možné len z havarijných situácií (ropné látky z automobilov 
a poľnohospodárskych a pracovných strojov). 
 
 Kontaminácia pôdy 

Nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky 
a výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leží v oblasti nekontaminovanej, resp. 
mierne kontaminovanej pôdy, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov 
(Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty. Potenciálnym zdrojom kontaminácie pôdy je 
používanie umelých hnojív, pesticídov a iných chemikálií. 

Územie katastra patrí do oblasti so stredným rizikom vzniku svahových deformácií. 
Na viacerých lokalitách sa nachádzajú nelegálne drobné skládky odpadu. 
  

 Znečistenie ovzdušia 
Zdroje znečistenia ovzdušia sú z prenosu zo susedných sídel, Lietavská Lúčka, Žilina. 
Najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v riešenom území je cestná doprava, 

lokálne zdroje vykurovania tuhým palivom a poľnohospodárska výroba, najmä chov hydiny. 
Priemerné ročné koncentrácie SO2 sú 10-15 µg.m-3. 
Depozícia dusíka emitovaného z domácich a zahraničných zdrojov je 800 µg.N.m-2. 

 
 Zaťaženie prostredia pachom a hlukom 
 Zaťaženie prostredia zápachom je najmä pri chove hydiny, zanedbateľné zaťaženie je 
aj z iných oblastí poľnohospodárskej výroby. 
 Zaťaženie hlukom, ktorého zdrojom sú cestné komunikácie je zanedbateľné. 
 
 Znečistenie vôd 
 Oblasť katastra Lietava je zaradená medzi oblasti s nízkou, až strednou úrovňou 
znečistenia podzemných vôd. 
 Podzemné vody vykazujú parametre neagresívnych podzemných vôd. 
 Odpadové vody sú napojené do kanalizačného zberača len čiastočne, iba v Lietave. 
V obci dochádza k občasnému vypúšťaniu splaškov do rigolov a potoka. 
 

 Výskyt inváznych druhov rastlín 
 

V riešenom území bol zistený nežiadúci výskyt inváznych druhov rastlín,  niektoré z 
nich sa pestujú aj v záhradách, zistené boli druhy: Rhus typhina (sumach pálkový), Heracleum 
mantegazzianum (boľševník obrovský), Fallopia japonica (krídlatka japonská), Conyza 
canadensis (turanec kanadský), Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská), druhy rodu Aster 
(astra), Stenactis annua (hviezdnik ročný), Robinia pseudoacacia (agát biely), Lupinus 
polyphyllus  (lupina mnoholistá), Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá) - súčasť 
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porastov aj v lesoch a iné. K nim na ruderálnych stanovištiach pristupujú druhy expanzívne, 
ako Artemisia vulgaris (palina pravá), Tanacetum vulgare (vratič obyčajný), Cirsium arvense 
(pichliač roľný) a iné, Syringa vulgaris (orgován obyčajný) - šíri sa aj v potoku v obci, 
Symphytum officinale (kostihoj lekársky), Arctium lappa (lopúch väčší), Polygonum aviculare 
(stavikrv vtáčí), Plantago major (skorocel väčší), Poa annua (lipnica ročná), Dipsacus 
fullonum (štetka lesná). 

 
3.5.3. Zdroje sekundárnych stresových javov 
 
 Zdroje znečistenia ovzdušia 

V obci sa vyskytujú malé a stredné zdroje znečistenia ovzdušia, veľké zdroje neboli 
zaznamenané. Ako líniový zdroj znečistenia ovzdušia možeme považovať komunikácie. 
 
 Zdroje znečistenia vôd 

Zdrojmi znečistenia vôd sú splaškové vody z domácností  i drobných prevádzok, ako 
aj splachy z poľnohospodárskych pôd.  
 
 Zdroje hluku, žiarenia a pod. 

Mimo komunikácií sa iné výrazné zdroje hluku v území nevyskytujú. 
 
3.5.4. Ochranné a bezpečnostné pásma  
 
 OP priemyselných a skladovacích areálov 

OP priemyselných a skladovacích areálov sa vyčleňujú podľa potreby v okolí 
jednotlivých priemyselných prevádzok v rôznych veľkostiach na základe ich negatívneho 
pôsobenia na okolie. V riešenom území nie sú vyčlenené. 
 
 OP skládok odpadov 

Riadená skládka odpadov s vymedzeným ochranným pásmom sa v území nenachádza. 
 
 PHO poľnohospodárskych areálov 

Ochranné pásmo sa stanovuje na základe počtu chovaných zvierat. Ochranné pásmo 
pri chove hydiny HYTI s.r.o. je 15 m od „dolnej haly“, 23 m od „hornej haly“. 
 
 Ochranné pásma líniových technických prvkov 

Vymedzené ochranné pásma majú cestné komunikácie, elektrovody 22 – 110 kV, 
diaľkové káble, plynovod a vodovody.  

Hranice cestných ochranných pásiem slúžia podľa zákona č. 135/1961 Zb. (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov na ochranu diaľnic a miestnych komunikácií a premávky 
na nich mimo zastavaného územia, alebo určeného na súvislé zastavanie. Určené sú zvislými 
plochami vedenými po oboch stranách komunikácie a to vo vzdialenosti: 

cesta I. triedy   50 m od osi vozovky 
miestne komunikácie  15 m od osi vozovky 

 



  EKOSPOL a.s., Žilina                                                                   Krajinnoekologický plán k.ú. obce  LIETAVA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 - 56 -

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného 
vodiča. Táto vzdialenosť je (podľa zákona č. 70/1998 Z.z.): 

pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane   10 m 
pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane  15 m 
pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane  20 m 
pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane  25 m 
pri napätí nad 400 kV     35 m 
káblového vedenia od 1 kV do 110 kV vrátane  2 m  
Ochranné pásma pre plynovody a prípojky  
VTL plynovod 
pri plynovodoch do 200 DN        4m,  
pri nízko a strednotlakových plynovodoch v zastavanom území obce  1 m,  
pri technologických objektoch       4 m.     
 
Bezpečnostné pásmo pre STL plynovody a prípojky vo voľnom priestranstve a v  

nezastavanom  území je 20 m každú stranu. 
Diaľkový kábel má stanovené ochranné pásmo: 

10 m od osi na každú stranu. 
 
Telekomunikačný kábel má stanovené ochranné pásmo: 
1 m od osi na každú stranu. 
 
Verejný vodovod do priemeru 500 mm  
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na každú stranu. 

 
 Ochranné pásma vybraných prvkov SKŠ 
 

Ochranné pásmo cintorína je stanovené na 50 m od oplotenia cintorína. 
Ochranné a manipulačné pásmo vodných tokov je 3 m na každú stranu. 
Ochranné pásmo lesov je 50 m. 
Ochranné pásmo vodného zdroja  I° a II° 
 

4. KRAJINNOEKOLOGICKÁ SYNTÉZA 
 
4.1. Syntéza súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) 
 

Jednotlivé prvky SKŠ boli v rámci čiastkovej syntézy združené do obsahovo 
rovnakých štruktúr a použité pri tvorbe krajinnoekologických komplexov.  
 
x5 – kategórie  SKŠ  01 les 

02  TTP polointenzívne a extenzívne 
03  orná pôda 
04 mokrade 
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05  vodné toky a plochy 
06  priemyselné plochy, sklady 
07 poľnohospodárske areály 
08 sídelné plochy 
09  hrad 
 

4.2. Typy krajinnoekologických komplexov 
 

Krajinnoekologické komplexy (KEK) predstavujú homogénne priestorové areály 
v predmetnom území. Vyčlenené boli syntézou analytických máp geologického substrátu, 
georeliéfu, sklonitosti, pôdy a súčasnej krajinnej štruktúry. Uvažované bolo i využitie krajiny 
a jej antropogénna premena človekom, výskyt stresových javov. 

 
1 Sídelná krajina 

Typ krajiny, vhodný na bývanie a ostatné nevýrobné aktivity, vrátane drobných 
prevádzok, šport, cestovný ruch. Vyžaduje skvalitnenie infraštruktúry. 

 
2 Kultúrna rekreačno-sídelná krajina  

Tento typ krajiny je vhodný na rekreačné aktivity, turistiku, šport, cestovný ruch 
a pod., vyžaduje doplnenie a skvalitnenie infraštruktúry. 

 
3 Poľnohospodárska oráčinová krajina 

Typ krajiny v katastri s dostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov 
a mimolesnej zelene. Pôdy sú využívané prevažne ako orné pôdy. Z hľadiska 
poľnohospodárskeho využitia vhodný najmä na pestovanie plodín, liečivých rastlín a pod. 

 
4 Pahorkatinová až vrchovinová zvlnená kultúrna lúčnopasienkárska krajina  

Krajina vhodná na poľnohospodárske využitie najmä formou pasienkárstva, a na 
rekreáciu formou turistiky, pobytu v prírode, jazdectva s obmedzenou výstavbou nenáročných 
individuálnych rekreačných objektov na ubytovanie, nevhodné sú plošne rozsiahle zásahy do 
krajinnej štruktúry. 

 
5 Vrchovinová lesná krajina 

Typ krajiny vhodný najmä k rekreačnému využitiu územia na turistiku s doplnkovou 
funkciou ekonomického zhodnocovania lesa a lesných produktov a zachovanie biodiverzity 
a prirodzených stanovíšť rastlín a živočíchov.  

 
6 Vrchovinová až hornatinová prírodná bralnato-lesná krajina  

Typ prírodnej krajiny, vhodnej najmä na zachovanie biodiverzity a prirodzených 
stanovíšť rastlín a živočíchov,  v menšej miere na ekonomické zhodnocovanie lesa a lesných 
produktov, vhodná na pobyt v prírode (turistiku - bez výstavby objektov), náučné chodníky a 
pod. Z hľadiska krajinnoekologických opatrení nevyžaduje osobitné opatrenia. 
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5. KRAJINNOEKOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA 
 
5.1. Estetické vnímanie krajiny 
 

Štruktúru krajiny, fyziognómiu a dynamiku vývoja územia určuje a ovplyvňuje 
predovšetkým historický vývoj územia. V súčasnosti je veľká časť územia lúk a pasienkov 
obhospodarovaná (chov oviec, koní, kosenie). V minulosti bola poľnohospodárska pôda 
v riešenom území získavaná najmä odstraňovaním lesa.  

Z hľadiska priestorovej štruktúry je územie tvorené jadrom (sídlo) a okolitými zónami 
- kultúrna poľnohospodárska (oráčinová) krajina a kultúrno-prírodná mozaikovitá krajina 
nadväzujúca na kultúrnu poľnohospodársku krajinu. Veľkú časť katastrálneho územia tvoria 
lesy poloprirodzeného i prirodzeného charakteru. Časť tvoria mokrade a brehové porasty 
tokov, lužné lesy. Z hľadiska estetického vnímania je krajina v krajinnoekologických 
komplexoch v celom katastri vnímaná veľmi pozitívne, ako prírodno–kultúrna krajina, najmä 
skalné bralá, hrad, jazierko, mozaika lúk, pasienkov a nelesnej drevinovej vegetácie, ako aj 
poloprirodzené a prirodzené lesné spoločenstvá. 

 
5.2. Environmentálne problémy 
 

Environmentálne problémy vznikajú v dôsledku priestorového stretu ekologicky 
hodnotných prvkov krajinnej štruktúry, ktoré z hľadiska krajinno-ekologického považujeme 
za ohrozené javy a stresových faktorov, ktoré v ekologickom hodnotení vystupujú ako javy 
ohrozujúce.  

Na základe identifikácie problémov zo stretov ohrozených a ohrozujúcich javov sme 
v riešenom k.ú. vymedzili nasledovné skupiny problémov:  

Problémy ohrozenia záujmov ochrany prírody a prvkov ÚSES: 
 ohrozenie brehových porastov miestnych tokov a zamokrených lúk zmenou 

hydrického režimu lokality, výstavbou a znečisťovaním, 
 zmena hydrologického a klimatického režimu širšej lokality v dôsledku regulácie 

tokov, 
 ohrozovanie biodiverzity šírením inváznych druhov rastlín, ruderalizáciou, 
 ohrozenie lesných spoločenstiev nesprávnym obhospodarovaním, spojeným s eróziou 

pôdy, 
 ohrozenie chemizáciou prostredia (hnojenie umelými hnojivami, používanie 

pesticídov a pod.), 
 vytváranie drobných skládok odpadov.  

 
Problémy ohrozenia prírodných zdrojov: 

 ohrozenie kvality podzemných vôd v dôsledku antropogénnych vplyvov (vypúšťanie 
neprečistených odpadových vôd, poľnohospodárska výroba – chemizácia, hnojiská, 
a pod.), 

 ohrozenie kvality povrchových vôd v dôsledku vypúšťania neprečistených 
odpadových vôd, vytvárania čiernych skládok odpadu v okolí vodných tokov, 

 ohrozenie poľnohospodárskej pôdy nadmernou eróziou v dôsledku jej nesprávneho 
využívania na sklonoch so svahom nad 7º (orná pôda bez protieróznych 
agrotechnických opatrení), 
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 stret požiadavok na bytovú, a rekreačnú výstavbu s ochranou poľnohospodárskej 
pôdy ako nenahraditeľného zdroja. 

 
Problémy ohrozenia životného prostredia  

 hluková a emisná záťaž z dopravných komunikácií,  
 znečistenie životného prostredia drobnými čiernymi skládkami komunálneho odpadu, 
 znečistenie ovzdušia mobilnými zdrojmi (automobilizmus), zápachom 

z poľnohospodárskych prevádzok, 
 znečisťovanie podzemných a povrchových vôd, 
 chemizácia (pesticídy, umelé hnojivá a pod.), 
 potenciálna ťažba. 

 
Problémy obmedzenia využívania krajiny 

 obmedzenie výstavby rekreačných a obytných objektov v k.ú. vzhľadom na 
regulatívy, vyplývajúce z požiadavky zachovania krajinného rázu a krajinnej 
štruktúry, ochrany prírody, pamiatkového fondu. 

 
6. KRAJINNOEKOLOGICKÉ HODNOTENIE 

 
 Pri krajinnoekologickom hodnotení sa stanovuje vhodnosť využívania územia na 
základe ukazovateľov vlastnosti krajiny. Konfrontujú sa požiadavky jednotlivých činností na 
krajinnoekologické podmienky, so skutočne existujúcimi vlastnosťami krajiny pomocou 
limitov. V procese hodnotenia sa brali do úvahy krajinnoekologické podklady, navrhované 
činnosti na využívanie územia a environmentálne limity. 
 

6.1. Navrhované činnosti a využívanie 
 
Navrhované možné činnosti v území 
 
Výstavba 

 individuálna bytová výstavba 
 úprava verejných priestranstiev intravilánu budovaním oddychových zón oprava 

miestnych komunikácií, 
 výstavba chodníkov pre peších, 
 výstavba oporného múru pri objekte obecného úradu.  

Doprava  
 účelové a prístupové komunikácie, vrátane ich rekonštrukcie 

Poľnohospodárstvo 
 orná pôda malobloková 
 polointenzívne  a extenzívne lúky a pasienky  
 nelesná drevinová vegetácia 

Lesné hospodárstvo 
 obhospodarovanie lesov (je potrebné podporovať výsadbu druhovo pestrejších 

viacetážových porastov), zabrániť chemizácii (postreky proti podkôrnemu hmyzu 
a pod.) 
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Rekreácia a šport 
 agroturistika  
 hippoturistika 
 ekoturistika 
 etnoturistika 
 cykloturistika (musí rešpektovať významné EVS) 
 náučný chodník 

Ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt 
 zachovanie vybraných prvkov SKŠ 
 ochrana prírodnych hodnôt 
 ochrana pamiatok - hrad 

 
Medzi najzávažnejšie návrhy v území, ktoré zmenia funkčné využívanie prvkov SKŠ 

patrí rozširovanie záberu poľnohospodárskej pôdy pre potreby výstavy IBV a bytových 
domov. Návrhy sú smerované na plochy v intraviláne a tesne s intravilánom susediace.  

Antropogénne činnosti a využívanie územia je nutné prispôsobiť podmienkam ochrany 
prírodných zrdrojov a chránených území. Týka sa to najmä lesného hospodárstva, kde je 
nutné preferovať jemnejšie spôsoby hospodárenia.  
 
6.2. Environmentálne limity 

 
Abiotické, biotické a socioekonomické limity a obmedzenia významne ovplyvňujú 

výber možných činností na danom území. Z analyzovaných podkladov a syntetických 
výstupov sa vyčlenili skupiny možných limitov, uplatňujúce sa na danom území.  

 
6.2.1. Abiotické limity 
 

Z limitov abiotických sa uplatňuje zosuvnosť území, sklonitosť viac ako 7°, erózia 
pôd, fyzikálne vlastnosti pôd (skeletnatosť, hĺbka). 

Sklonitosť nad 7° je obmedzujúcim limitom pre výstavbu, najmä pre viacpodlažné 
budovy. Pre intenzívne poľnohospodárske využitie územia je z abiotických atribútov 
limitujúci reliéf, typ a fyzikálne vlastnosti pôd (sklonitosť, hĺbka pôdy, skeletnatosť). Pre 
obhospodarovanie orbou sú limitom silne skeletovité a plytké pôdy. Pre využívanie formou 
TTP hĺbka pôdy a skeletnatosť limit nepredstavuje. 

Zosuvnosť území je náchylnosť k svahovým deformáciám. Stabilizované alebo 
potenciálne zosuvy sa nachádzajú vo viacerých lokalitách. K aktivizácii zosuvov môže dôjsť 
v dôsledku nevhodných zásahov do horninového prostredia. 
 
6.2.2. Limity súčasnej krajinnej štruktúry 
 

Ako  limitný faktor vyplývajúci z biotických vlastností krajiny sa uplatňuje ekologická 
a krajinárska hodnota SKŠ. Plochy s veľmi vysokou a vysokou ekologickou a krajinárskou 
hodnotou výrazne limitujú a obmedzujú takmer všetky činnosti – intenzívne 
poľnohospodárske a lesohospodárske využívanie, výstavbu, rekreačnú výstavbu. Pri 
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lokalizovaní výstavby v krajine a zmene krajinnej štruktúry treba rešpektovať 
environmentálne regulatívy, nepripustiť typologicky a objemovo nevhodné stavby, chrániť 
výrazné štruktúry zelene porastené NDV (nelesná drevinová vegetácia), brehové porasty, 
mokrade, skalné bralá, suchomilné travinno-bylinné porasty s vysokou krajinárskou 
hodnotou. Lokality je vhodné využívať lúčno-pasienkovým spôsobom, udržať mozaikové 
štruktúry a nepripustiť zarastanie a ruderalizáciu.  
 
6.2.3. Limity vyplývajúce z ochrany krajiny a ochrany prírodných a kultúrnych zdrojov 
 

Táto skupina limitov je priemetom legislatívnych regulatív – ich účelom je ochrana 
prírody a krajiny, ochrana genofondu, biodiverzity, ochrana vodných zdrojov, ochrana 
prírodných zdrojov. V riešenom území je to: 

 CHKO Strážovské vrchy 
 SKCHVU Strážovské vrchy, SKUEV 0256 Strážovské vrchy,  
 vzácne biotopy vedené ako EVS a prvky ÚSES 
 ochranné pásmo hradu Lietava 

 
6.2.4. Limity vyplývajúce zo stresových javov 
 
 Prírodné stresové javy (zosuvy, erózia) sú vyhodnocované v časti 6.2.1. Abiotické 
limity. Zosuvy z hľadiska fungovania ekologických vzťahov sú prirodzený jav, vytvárajú 
náhlu zmenu biotopu, čím sa poskytujú podmienky pre existenciu  iných druhov bioty, čo 
v konečnom dôsledku zvyšuje biodiverzitu. V kultúrnej krajine zosuvy ohrozujú ľudské 
objekty a ako také sú vnímané negatívne.  

Socioekonomické limity sa rozdeľujú na: 
technické regulatívy – monofunkčné využitie zastavaných plôch vylučuje lokalizáciu 
ostatných aktivít na danej ploche: 

 priamo zastavané plochy, 
 ochranné pásma technických prvkov – ochranné pásma elektrických vedení, 

plynovodu, ochranné pásma dopravných komunikácií, ochranné pásma 
vodohospodárskych objektov. 

legislatívne hygienické regulatívy 
 pásma hygienickej ochrany, 
 zaťaženosť územia hlukom z dopravných komunikácií nad zákonom povolenú 

hranicu. 
 
7. EKOLOGICKY OPTIMÁLNE PRIESTOROVÉ USPORIADANIE 
A FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA - KRAJINNOEKOLOGICKÝ 
PLÁN 
 

7.1. Alternatívny ekologický výber 
 

Doterajšie funkčné využitie krajiny je prevažne v súlade s krajinno-ekologickými 
podmienkami prostredia. Využívanie lesného pôdneho fondu je možné ešte zlepšiť postupnou 
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premenou časti terajších porastov na pestrejšie, ekologicky a biologicky stabilnejšie pri 
zachovaní dostatočných produkčných funkcií.  

Významným faktorom, determinujúcim spôsob využívania územia je územie CHKO 
Strážovské vrchy, územia siete Natura 2000, územia vedené v ÚSES a ekologicky významné 
segmenty v krajine. V mozaikovej štruktúre krajiny sa napĺňajú hospodárske i rekreačné 
funkcie. Z hľadiska krajinnej štruktúry je potrebné udržať obhospodarovanie lúk a pasienkov 
a zabrániť ich zarastaniu alebo ich premene na monokultúrne lesy.  

Požiadavky na rekreačnú výstavbu je nutné prispôsobiť najmä prírodným limitom 
krajiny tak, aby sa neznížila jej estetická a oddychová hodnota.  

Spoločenské požiadavky a nároky na využívanie územia naväzujúceho na intravilán 
formou výstavby IBV je potrebné akceptovať, pri maximálne možnej ochrane 
poľnohospodárskej pôdy i prírodných hodnôt. 

 
7.2. Krajinnoekologický plán a navrhované ekostabilizačné opatrenia 
 

Na základe analýz a následných syntéz, interpretácií a vyhodnotenia pre skúmané 
územie boli stanovené kritériá a spôsoby využívania územia (krajinnoekologické podmienky). 
Tieto boli konfrontované so spoločenskými požiadavkami na využívanie územia a lokalizáciu 
antropogénnych aktivít.  

Krajinnoekologický plán stanovuje podmienky využívania územia, návrhy na zmenu 
doterajšieho funkčného využitia a navrhuje konkrétne ekologicky optimálne priestorové 
a funkčné využívanie krajiny. Výstupom je finálna mapa č. 3 -  Návrh ekologicky 
optimálneho priestorového  a funkčného usporiadania územia. 

Riešenie optimálneho priestorového a funkčného využívania krajiny predstavuje 
vyčlenenie území a areálov, kde využívanie krajiny prebieha v súlade s danými 
krajinnoekologickými podmienkami. 

Navrhované zmeny funkčného využívania krajiny predstavujú vyčlenenie lokalít 
a areálov na zmenu využívania z dôvodu nevhodných krajinnoekolgických podmienok, alebo 
z dôvodu akceptácie spoločenských požiadaviek na zmenu funkčného využívania. 

Jedná sa o vyčlenenie území: 
 vhodné pre nízkopodlažnú zástavbu  formou IBV, 
 vhodné pre zachovanie prírodných a krajinárskych hodnôt, 
 vhodné pre rekreačné a športové využitie. 

 
Odporúčané aktivity v krajine a navrhované ekostabilizačné opatrenia: 
 
Návrhy na urbanizáciu územia 
 

 novú IBV orientovať na zastavané územie sídla, prípadne na plochy priľahlé k sídlu, v 
maximálnej miere využívať bytový fond rekonštrukciami a dostavbami v rámci 
zastavaného územia, 

 obmedziť novú výstabu po stránke výškovej a objemovej, s prihliadnutím na typológiu 
architektúry, novú výstavbu realizovať s použitím typických architektonických prvkov 
v území, 

 dodržať únosnú zastavanosť územia, 
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 odporúča sa upraviť verejné priestranstvá intravilánu budovaním oddychových zón 
v jednotlivých častiach obce, kde môžu byť umiestnené aj náučné tabule, 

 opraviť miestne komunikácie, 
 uskutočniť výstavbu chodníkov pre peších, 
 zabezpečiť výstavbu oporného múru pri objekte obecného úradu za účelom sanácie 

svahovej deformácie. 
 
Návrhy poľnohospodárskeho využitia územia 
 

 intenzívne využívané plochy polí je možné naďalej obrábať doteraz používaným 
spôsobom, vhodné je pestovanie liečivých rastlín, z hľadiska ochrany biodiverzity je 
vhodné vysadiť remízky, 

 minimalizovať používanie pesticídov a umelých hnojív vo voľnej krajine, kde hrozí 
kontaminácia prostredia a znečistenie zdrojov vôd, 

 zachovať mimolesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodársko-kultúrnej krajine, ktorá 
z ekologického hľadiska zvyšuje biodiverzitu prostredia,  

 je potrebné zabezpečiť starostlivosť o chránené dreviny, 
 vhodné je naďalej pasienky extenzívne využívať, pričom je nutné košariská prekladať 

a tým zabrániť erózii pôdy a šíreniu nitrofilných a konkurenčne silnejších druhov vo 
vegetácii, 

 pri extenzívnom a polointenzívnom pasení je dôležité striedať pasienky a ponechať im 
dostatočný čas na obnovu, čím sa taktiež zabráni šíreniu druhov nitrofilných a druhov 
znášajúcich zošľap, 

 pastvu je vhodné kombinovať s kosením porastov, čím sa zabráni sukcesii vegetácie a 
nežiaducemu šíreniu burinných druhov, ktoré nie sú spásané a šíria sa do voľnej 
krajiny, 

 pri kosení odstraňovať biomasu, 
 je nutné zabrániť šíreniu nepôvodných, inváznych druhov v rámci 

poľnohospodárskych pozemkov a systematicky ich porasty likvidovať biologickým 
spôsobom bez použitia chemikálií, 

 nepoužívať alochtónne (nepôvodné) druhy tráv pri prípadných rekultiváciách, v takom 
prípade využiť nastieľanie z pôvodných druhov tráv, 

 redukovať prípadné šírenie náletu drevín a tým zabrániť zarastaniu územia, 
 nenarušovať vodný režim v krajine nevhodnými zásahmi. 

 
Návrhy lesohospodárskeho využitia územia 
 

 hospodárenie v lesných porastoch a ťažbu je potrebné vykonávať jemnejším 
spôsobom, 

 je potrebné zachovávať poloprirodzené a prirodzené porasty, 
 druhové zloženie vysádzaných hospodárskych lesov orientovať na rôznoveké porasty 

so zmiešaným druhovým zložením z autochtónnych drevín, 
 nepoužívať chemické prostriedky proti škodcom, 
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 ťažbu vykonávať šetrne, aby nedochádzalo k erózii pôdy. 
 
Návrhy rekreačného  a športového využitia územia  
 

 ako vhodné rekreačné využitie v rámci lokality je chov koní a jazdectvo, 
 jazierko je možno použiť ako náučnú lokalitu, bez akéhokoľvek zásahu do jeho 

biotopu (zabrániť výrubom, zmene vodného režimu, odstarňovaniu vegetácie a pod.), 
doporučuje sa upraviť jeho okolie kosením inváznych a expanzívnych druhov rastlín, 
v blízkosti je možné umiestniť lavičku a náučnú tabuľu, 

 rekreačné objekty polyfunkčného charakteru je potrebné situovať v blízkosti 
existujúcich objektov,  

 územie je vhodné pre agroturistiku, ekoturistiku, etnoturistiku, hippoturistiku a pešiu 
turistiku, záhradkárstvo, chatárenie a chalupárenie, 

 cyklotrasy (v zime využívané ako bežkárske trasy), pri ich trasovaní je potrebné 
rešpektovať EVS (ekologicky významné segmenty), 

 ako vhodné rekreačné využitie vzhľadom na historickú a prírodnú hodnotu je 
vybudovanie náučného chodníka, s náučnými tabuľami, ktoré je vhodné umiestniť pri 
historicky významných objektoch a prírodných pozoruhodnostiach, či za účelom 
výchovným (hrad Lietava, kostoly, kamenné dvojkreslo, Lietavské a Majerské skálie, 
Farská jaskyňa, v blízkosti Natura 2000 území, pri jazierku a pod.), 

 výstavba multifunkčného ihriska v Lietave Majeri, pri výstavbe je potrebné 
rešpektovať v blízkosti sa nachádzajúce EVS, 

 zriadenie detských ihrísk a oddychových zón v miestnych častiach obce, 
 vybudovanie telocvične pri ZŠ v Lietavskej Závadke. 

 
Návrhy ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt 
 

 EVS Lietavské a Majerské skálie – navrhuje sa lokalitu vyhlásiť za maloplošné 
chránené územie, 

 dodržiavať legislatívne predpisy ochrany prírody a krajiny na územnú i druhovú 
ochranu, 

 zachovať pestrú krajinnú mozaiku lúk, pasienkov, mokradí a brehových porastov, 
chrániť mokrade a zabezpečiť manažment na ich záchranu:  

o doporučuje sa kosiť 1x ročne na konci vegetačnej sezóny (po vysemeňovaní 
ohrozených druhov), 

o je potrebné zabrániť zmene vodného režimu, 
o je potrebné zabrániť reguláciam tokov, ktorých brehové porasty fungujú ako 

vsakovací systém, 
o chrániť a nezasahovať do brehových porastov miestnych tokov, 
o zabrániť znečisťovaniu, eutrofizácii a vytváraniu skládok odpadu na brehoch 

tokov, 
 plochy využívané ako lúky a pasienky kosiť s odstraňovaním biomasy, pričom je 

potrebné vypásanie a kosenie striedať, čím sa z porastov eliminujú druhy konkurenčne 
schopnejšie (nitrofilné druhy, druhy ktoré nie sú spásané – napr. Cirsium arvense a 
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pod.), ktoré sa môžu takýmto spôsobom šíriť do okolia a výrazne znižovať 
biodiverzitu, 

 odstraňovať nálety drevín, ponechávať významné solitéry v krajine, 
 zachovať remízky a mimolesnú drevinovú vegetáciu v blízkosti poľnohospodárskych 

pozemkov, vysadené lesíky, v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine 
vysadiť remízky, 

 prípadný výskyt inváznych druhov rastlín evidovať a odstraňovať biologickou cestou 
(kosenie, vykopávanie), 

 zachovať prirodzené lesné porasty, 
 zabrániť akémukoľvek vypaľovaniu trávnych porastov, 
 inštalovať účinné zábrany proti sadaniu dravcov na elektrické stĺpy, 
 zachovať existujúce brehové porasty tokov a pre úpravy tokov na eróznych svahoch 

používať prírode blízke riešenia, 
 v prípade revitalizácii plôch v blízkosti ekologicky významných segmentov používať 

pri výsadbách druhy autochtónne (domáce), čím sa zabráni šíreniu nepôvodných 
(potenciálne inváznych) druhov do voľnej krajiny, 

 doporučuje sa vybudovanie miniskanzenu, 
 ťažba v ťažobnom priestore Drieňovica sa neodporúča, vzhľadom na nenávratné 

vplyvy na krajinu. 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia 
obyvateľstva a elimináciu stresových javov 
 

 zabrániť vytváraniu tzv „divokých skládok odpadu“, 
 zabrániť znečisťovaniu prostredia a používaniu chemikálií rôzneho druhu, 
 dobudovanie infraštruktúry – kanalizácia, vodovod v časti Lietavská Závadka, 
 rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Obrazná, 
 vykonať prírode blízke úpravy toku v miestach zosuvu do potoka Lietavka, zabrániť 

vyrubovaniu brehových porastov a regulácii toku, 
 vyriešiť chov hydiny s ohľadom na zníženie zápachu. 

 

ZÁVER 
 

Využívanie územia sa prevažne zhoduje s krajinnoekologickými podmienkami, nie sú 
zistené a vyhodnotené žiadne lokality, ktorých využívanie by bolo potrebné zásadne zmeniť. 

Celkovo možno zhodnotiť využívanie územia za krajinársky a ekologicky vyvážené, s 
prirodzenými a poloprirodzenými lesmi, s lúkami a pasienkami extenzívne i polointenzívne 
využívanými, poliami. V území sa nachádzajú významné ekologické prvky, mokrade, 
brehové porasty, vzácne biotopy skál, suchomilné travinnobylinné porasty s výskytom 
orchideí.  

Z negatívnych ekologických prvkov je nutné spomenúť výskyt inváznych druhov 
rastlín, drobných nelegálnych skládok odpadov, nedoriešenú infraštruktúru – vodovod, 
kanalizácia.  
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Rozhodujúcim faktorom využitia územia a rozvoja ľudských aktivít je prihliadnutie na 
kultúrnohistorický a prírodný potenciál Lietavy, ktorým sa ostatné činnosti musia primerane 
pripôsobovať. Treba primerane akceptovať spoločenské požiadavky na rozširovanie výstavby 
domov a bytov i na rekreačné využitie územia. 

V zhode s krajinnoekologickými podmienkami by bolo vhodné udržať jestvujúci 
charakter a podporiť navrhované opatrenia v predloženom krajinnoekologickom pláne. 
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Krajinársky pohľad na obec Lietava 
 
 

 
 
Pohľad na krajinu katastra 
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Hrad Lietava najvýznamnejšia dominanta v krajine 
 

 
 
Kamenné dvojkreslo 
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Poľnohospodárska krajina sa strieda s trvalými trávnami porastmi a nelesnou drevinovou 
vegetáciou 
 
 

 
 
Typická mozaikovitá krajinná štruktúra v katastri 
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Ekologicky významný segment hrad Lietava 
 

 
 
Pohľad na ekologicky významný segment – druhovo pestrú remízku 
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Prirodzené lesné spoločenstvá ako ekologicky významný segment 
 

 
 
Ekologicky významný segment – jazierko  
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Ekologický významný segment- brehové porasty Lietavky 
 

 
Ekologicky významný segment Lietavské a Majerské skálie 
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Označenie Natura 2000 územia 

 
Na ekologicky významné segmenty sa viažu chránené druhy rastlín – Gymnadenia conopsea 
(päťprstnica obyčajná) 
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Chránená rastlina Cephalanthera rubra (prilbovka červená) 
 
 

 
 
Pozitívne prvky v krajine – vodozádržné opatrenia, prieľah  
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Vodozádržné opatrenia - prehrádzky 
 

 
 
Vodozádržné opatrenia – polder 
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Vodozádržné opatrenia - prehrádzky 
 

 
 
Vodozádržné opatrenia – prehrádzky 
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Vodozádržné opatrenia – prútené prehrádzky 
 

 
 
Vodozádržné opatrenia – zasakovacie rýhy 
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Orná pôda v katastri je využívaná aj na pestovanie liečivých rastlín 
 

 
 
Stresové javy v krajine – invázne druhy, Robinia pseudoacacia (agát biely)  
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Invázny druh Fallopia japonica (krídlatka japonská) 
 

 
 
Invázny druh Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) 
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Negatívny prvok v krajine – čierna skládka pri jazierku 
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