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Územie európskeho významu Sitno
Územia európskeho významu (ÚEV) sú lokality s výskytom biotopov a druhov európskeho významu. Patria do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie Natura 2000, ktorá
bola vytvorená za účelom zachovania prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Hlavným cieľom je ochrana najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne
rastúcich rastlín, živočíchov a prírodných biotopov a prostredníctvom ich ochrany zachovanie biodiverzity v celej Európskej únii. Natura 2000 pozostáva z chránených vtáčích území (CHVÚ) vymedzených podľa smernice
o ochrane voľne žijúceho vtáctva a území európskeho významu (ÚEV) vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov.
Územie európskeho významu (ÚEV) Sitno sa nachádza uprostred orografického celku
Štiavnické vrchy patriaceho do oblasti Slovenského stredohoria. V území sa vyskytuje
celkovo 11 typov biotopov európskeho významu, 3 typy biotopov národného významu a
9 druhov európskeho významu. Územie Sitna má osobitný charakter, v ktorom sa
prelínajú lesné biotopy s lúčnymi a skalnými biotopmi. Celkový charakter územia určujú
lesné ekosystémy, ktoré zaberajú približne 93 % územia a sú zastúpené v rozsahu
dubového až jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa.

Niečo o mieste, kde sa
práve nachádzate:
Nachádzate sa na južnom
úpätí Sitna v časti
Beluj – Rakytina v hornej
časti Belujského potoka,
ktorého prameň vyviera
cca 350 m vyššie
od tohto miesta
v nadmorskej výške 460 m.

Názov: Sitno
Identifikačný kód územia:
SKUEV 0216
Rozloha: 935,56 ha
Správca územia: Správa CHKO
Štiavnické vrchy
Katastrálne územia: Banská
Štiavnica, Beluj, Ilija,
Počúvadlo, Prenčov

ÚEV Sitno je pod tlakom viacerých negatívnych vplyvov, predovšetkým v dôsledku
rôznych ľudských aktivít (antropické vplyvy), ale aj prirodzených prírodných procesov
(prirodzené vplyvy). Z antropických negatívnych vplyvov je územie výrazne
ovplyvňované rôznymi turistickými, športovými a rekreačnými aktivitami. Z prirodzených
vplyvov je najvýraznejšie prirodzené zarastanie lúčnych a pasienkových biotopov, čo má
za následok znižovanie biodiverzity územia a z tohto dôvodu je potrebné vynaložiť úsilie
na obnovenie tradičného spôsobu obhospodarovania týchto lúk kosením a pasením.

Na území ÚEV Sitno sú predmetom ochrany
nasledujúce druhy:
drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus)
kunka žltobruchá (Bombina variegata)
medveď hnedý (Ursus arctos)
plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
roháč obyčajný (Lucanus cervus)
rys ostrovid (Lynx lynx)
spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)
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Finanční partneri:

Na území ÚEV Sitno sú predmetom ochrany nasledujúce biotopy:
Teplomilné panónske dubové lesy, Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových
pôd, Panónsko-balkánske dubovo-cerové lesy, Lipovo-javorové sutinové lesy, Nížinné a podhorské kosné lúky, Subpanónske
travinnobylinné porasty, Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia pre čeľaď
Orchideaceae), Kyslomilné bukové lesy, Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Xerotermné kroviny, Nespevnené silikátové skalné
sutiny kolinného stupňa, Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou.
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Odborná spolupráca:

Projekt Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska, ITMS 2014+: 310011N463, je spolufinancovaný
Operačným programom Kvalita životného prostredia podporeným z Kohézneho fondu Európskej únie.

medveď hnedý

Vedeli ste, že ...
Podľa zákona
č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody
a krajiny je územná
ochrana na Slovensku
zabezpečovaná
prostredníctvom
stupňov ochrany.
Najmenšie obmedzenia
predstavuje 1. stupeň
(platí na celom území
SR), najprísnejší
je 5. stupeň.
V prípade zónovania
územia, jednotlivým zónam
zodpovedajú príslušné
stupne ochrany
(zóna A = 5. stupeň,
zóna B = 4. stupeň,
zóna C = 3. stupeň,
zóna D = 2. stupeň).
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