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Finanční partneri: 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.

Územie európskeho významu (ÚEV) Stará Hora sa nachádza v južnej časti obce
Beluj smerom na Sebechleby, od ktorých je vzdialené 19 km. S rozlohou 2 400,18
ha je Stará hora zapísaná v Národnom zozname území európskeho významu od
roku 2004. Značný potenciál na zachovanie vysokej biodiverzity dokladá 12 typov
biotopov a 8 druhov živočíchov európskeho významu. Okrem obce Beluj zasahuje
do katastrálnych území obcí Ladzany, Sebechleby, Klastava, Devičie, Hontianske
Nemce, Kráľovce, Krnišov a Sitnianska Lehôtka.

Na území ÚEV Stará Hora sú predmetom ochrany nasledujúce biotopy:
Teplomilné panónske dubové lesy, Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd,
Panónsko-balkánske 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),
Bukové a jedľové kvetnaté lesy, Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, Xerotermné kroviny, Bezkolencové lúky.

Názov: Stará hora
Kód územia: SKUEV0259
Rozloha: 2400,18 ha
Správca územia: 
Správa CHKO 
Štiavnické vrchy

Na území ÚEV Stará Hora sú predmetom ochrany nasledujúce druhy:
kunka žltobruchá (Bombina variegata)
mora schmidtova (Dioszeghyana schmidtii)
netopier veľký (Myotis myotis)
ohniváčik veľký (Lycaena dispar)
priadkovec trnkový (Eriogaster catax)
roháč obyčajný (Lucanus cervus)
vydra riečna (Lutra lutra)

Z introdukovaných druhov sa na tomto území
nachádzajú daniel škvrnitý (Dama dama) a muflón
obyčajný (Ovis musimon). Okrem srnčej zveri sa tu
vyskytuje aj jelenia zver, naša najväčšia mačkovitá
šelma – rys ostrovid (Lynx lynx) a v starších lesných
porastoch aj mačka divá (Felis silvestris), jazvec
obyčajný (Meles meles) a tchor obyčajný (Putorius
putorius). Z Kremnických vrchov sa sem rozšíril
medveď hnedý (Ursus arctos). Z kurovitého vtáctva
je rozšírený najmä bažant poľovný (Phasianus
colchicus).

Pôvodná vegetácia bola na celom území
zastúpená dubovo-hrabovými lesmi, spolu s
dubom cerovým (Quercus cerris). Častý je výskyt
vstavača obyčajného (Orchis morio) a na jar sa tu
vyskytuje poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis),
scila dvojlistá (Scilla bifolia) a pod. Z jarných
druhov sú tu pomerne hojne zastúpené prvosienka
jarná (Primula veris) a veternica hájna (Anemone
nemorosa).
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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.
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