
Niečo o mieste, kde sa 

práve nachádzate:

Nachádzate sa v časti 

Beluj – Bánište

na chodníku na Krížne 

cesty, ktorý v minulosti 

spájal obec Beluj 

s obcou Prenčov. 

Významnou 

dominantou na tomto 

mieste je kríž 

na vrchu Kiepa

s nadmorskou výškou 

459 m. Postavili ho 

zo sopečnej horniny 

ryolit  v roku 1856.

Vedeli ste, že ...

Andrej Kmeť vo svojom 

diele Veleba Sitna 

napísal, že v minulosti 

toto miesto slúžilo aj 

na zakladanie vatry, 

keď panovníci cestovali 

do Banskej Štiavnice, 

tak sa po ich trase 

zapaľovali ohne až 

od Viedne, aby tak dali 

vedieť, že prišli 

na miesto.

PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ KLENOTY 

BELUJSKÉHO CHOTÁRA

Krajina v okolí obce Beluj – od vzniku až po súčasnosť
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Obec Beluj má nádhernú polohu v južnej časti Sitnianskeho
predhoria, ktoré smerom na juh prechádza do Prenčovskej
kotliny. Obe geomorfologické jednotky patria do Sitnianskej
vrchoviny. Geomorfologický charakter krajiny je výsledkom
činnosti Štiavnického stratovulkánu, ktorý sa formoval v období
mladších treťohôr (asi pred 15 až 11 miliónmi rokov). S výškou
asi 4,5 km, plochou viac ako 2 000 km2 a priemerom kaldery 30
km to bola najväčšia sopka v Európe. Stratovulkanická stavba
vznikla striedaním vulkanoklastických hornín (najmä rôznych
druhov tufov) a lávových prúdov, najčastejšie tvorených
andezitmi. Katastrálne územie obce predstavuje južný svah tohto
stratovulkánu. Okrajové časti územia budujú andezitové lávové
prúdy, ktoré tvoria rôzne členité chrbty. Smerom na juh
prechádzajú do zníženiny Prenčovskej kotliny vyplnenej
podpovrchovými andezitovými a dioritovými porfýrmi, dnes
prekrytými nivnými a svahovými sedimentami. Obcou preteká
Belujský potok, ktorý Belujskú dolinu v tejto časti formuje na
zlomovej línii SZ-JV smeru. Pramení na južnom úpätí Sitna v
nadmorskej výške približne 460 m n. m. Z pravej strany sú jeho
prítokmi Viničný potok a Klastavský potok, zľava nemá
významnejšie prítoky.
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Krajinu v okolí obce Beluj človek
odpradávna využíval a zároveň ju
dlhodobo formoval. Stopy osídlenia
tu siahajú až do doby bronzovej.
Prirodzene by na celom území rástli
lesy, potenciálnu vegetáciu (model
vegetácie bez vplyvu človeka) tvoria
dubovo-cerové, dubovo-hrabové,
bukové a jedľovo-bukové lesy a
podhorské lužné lesy v nivách
potokov. V súčasnosti však lesy
pokrývajú 52 % katastrálneho
územia obce. Vhodné podmienky
Prenčovskej kotliny obyvatelia
využívali aj využívajú na pastvu a
chov domácich zvierat a pestujú
hlavne obilniny a krmoviny. Štruktúru
poľnohospodárskej krajiny tvoria
rozľahlé lány polí, lúk a pasienkov,
ovocné sady a nelesná drevinová
vegetácia (NDV).

OCHRANA PROTI POVODNIAM

zasakovacia jama

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. 
a Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica

Pestrá mozaika rôznych typov biotopov
poskytuje vhodné podmienky pre výskyt rôznych
druhov živočíchov a rastlín.

Pred vznikom roľníckych družstiev však krajina
vyzerala inak, na historickej ortofotomape z roku
1950 (GEODIS Slovakia) bola pôda rozdelená na
množstvo úzkych pásov políčok.

GENÉZA KRAJINY

Členitú krajinu v zázemí obce často postihujú prívalové dažde,
ktoré spôsobujú povodne a odnášajú sedimenty a pôdu z lesných
ciest a polí. S cieľom šetrným spôsobom spomaliť povrchový
odtok vody boli v rámci Projektu revitalizácie krajiny vybudované
v nivách potokov viaceré „vodozádržné“ prvky: suché poldre,
zasakovacie ryhy a jamy, drevené a kamenné prehrádzky. Suchý
polder tvorí zatrávnená suchá nádrž, určená na zachytenie
povodňovej vlny a sedimentov.

Náučné tabule vznikli v rámci projektu 
Náučné tabule – NATURA 2000, SKUEV
Text: J. Ružičková, M. Bizubová
Foto: J. Ružičková, archív OÚ Beluj
Odborné konzultácie a grafika: B. Lehotská

Ďalšie informácie na:

POTENCIÁL ÚZEMIA

drevená prehrádzka

suchý polderpovodeň v obci Beluj

Rozptýlenú vegetáciu tvoria
prevažne domáce druhy drevín ako
lipa malolistá a veľkolistá, breza
previsnutá a javory. Na medziach sú
hojné kroviny – baza čierna, drieň
obyčajný, ruža šípová a hloh
jednosemenný. V okolí potokov rastie
jelša lepkavá, jaseň štíhly aj viaceré
druhy vŕb a topoľov.

Medzi významné druhy travinnobylinných
biotopov nížinných podhorských kosných lúk patrí
ovsík obyčajný, reznačka laločnatá, nevädzovec
lúčny a ľadenec rožkatý. Na pasienkoch rastie
psinček tenký, alchemilka obyčajná, traslica
prostredná, púpavec srstnatý, mliečnik chvojkový
a ďalšie. V alúviách potokov sa vyskytujú
spoločenstvá s psiarkou lúčnou.

Návrhy opatrení v krajine sú zamerané na obnovu
a výsadbu vegetácie s cieľom

 rozčlenenia polí a pasienkov na menšie celky
 posilnenia ochrany proti vodnej a veternej erózii
 zlepšenia podmienok pre život a pohyb druhov

živočíchov a rastlín
 podpory polyfunkčného využitia územia

nevädzovec lúčny mliečnik chvojkový

baza čierna hloh jednosemenný

srnec lesný

tu sa nachádzate


