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Abstract: Assessment of protected areas design in Mala Fatra in connection to 

impact biotopes fragmentation to protection of biodiversity. The thesis objective was to 

evaluate relations among the form, size and position of small-area protected areas of 

Krivanska Mala Fatra, and nature protection requirements in these territories. The 

research was performed in 27 areas and the information was processed in GIS 

applications all together with cartographic data and aerial photographs. The data 

concerning protected areas (spread, district, shape index, fractal dimension and border 

types) had been compared. There was discovered direct relation between area size and 

area-shape index – the more greater area the less consistent and the area shape 

becomes more distant from circle. The evaluation of ecologic criteria (area-shape 

index, disturbances closeness, presence of roads in the area, etc.) was followed by the 

quality comparison of protected areas. It was confirmed that shape, size and position of 

protected area does not enable sufficient protection according Hypothesis not 

confirmed that the ecologic criteria of protected areas‘ projects are better fulfilled 

within natural parks than in protective zone of natural parks.  
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ÚVOD 

 

Jedným zo spôsobov ochrany biodiverzity je ochrana prírodných 

spoločenstiev prostredníctvom vyhlasovania a manažmentu chránených území. 

Rôzne druhy chránených území v pohorí Malá Fatra a priľahlých 

geomorfologických celkoch existujú už desiatky rokov bez výrazných zmien 

v ich hraniciach. Príspevok sa zaoberá vybranými vlastnosťami hraníc 

chránených území Malej Fatry – tvar, veľkosť, rozmiestnenie, druhy hraníc 

a pod. Cieľom je zhodnotiť uvedené vlastnosti vo vzťahu k podmienkam 

ochrany v týchto územiach. Záujmovým územím je Národný park (NP) Malá 

Fatra vrátane ochranného pásma, ako aj chránené územia vnorené do NP. Pre 

zjednodušenie je v príspevku používaný pojem maloplošné chránené územia 

(MCHÚ) pre všetky chránené územia okrem NP, t. j. národná prírodná 
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rezervácia (NPR), prírodná rezervácia (PR), prírodná pamiatka (PP), chránený 

areál (CHA).  

 

METODIKA 

 

Analýzou literárnych prameňov a ďalších dostupných podkladov 

(s dôrazom na rezervačné knihy) boli spracované teoretické a metodické 

východiská pre hodnotenie vplyvu fragmentácie stanovíšť v chránených 

územiach Krivánskej Malej Fatry. Ďalším zdrojom dát bol terénny prieskum 

realizovaný v rokoch 2005-2009.  

Základnými dátovými vrstvami pre prácu GIS boli vrstvy hraníc MCHÚ, 

NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma. Pri časti úloh boli využité ortofoto 

snímky. Údaje o  MCHÚ boli prevzaté z GIS vrstiev Správy NP Malá Fatra. 

Grafické údaje boli zakreslené do mapy v softvéri ArcView 3.3, s využitím 

nadstavby Patch Analyst 4 (Rempel 2008).  

Kvôli možnosti porovnať navzájom jednotlivé MCHÚ a nájsť možné 

súvislosti medzi napĺňaním ekologických kritérií a inými parametrami sme 

navrhli 4 kritériá na ich hodnotenie: 1. index tvaru územia, 2. blízkosť 

spevnenej cesty, zariadenia cestovného ruchu, intravilánu obce (zdroje 

disturbancií), 3. fragmentácia chráneného územia lesnými cestami 

a turistickými chodníkmi a 4. prepojenie územia s rovnakým, resp. podobným 

stanovišťom. Pre každé kritérium boli stanovené bodové hodnoty (v rozmedzí 0 

– 3), ktoré MCHÚ môžu byť pridelené podľa stupňa napĺňania daného kritéria. 

Vyššia bodová hodnota MCHÚ znamená lepšie napĺňanie ekologického kritéria. 

Navrhnuté ekologické kritériá korešpondujú s teoretickými východiskami 

vzťahu fragmentácie biotopov a kvality ochrany biodiverzity v chránených 

územiach a sú prispôsobené danému záujmovému územiu.  

V zmysle uvedených kritérií boli jednotlivým MCHÚ pridelené body 

(možné celkové súčty bodov: min 0, max. 12), čím väčší počet bodov bol 

pridelený MCHÚ za napĺňanie kritérií, tým silnejší je predpoklad kvalitnejších 

podmienok pre ochranu prírody v danom chránenom území. 

Index tvaru územia bol vypočítaný nasledovne (Forman, Godron 1993):  

 

 

 

 

kde:   I – index tvaru 

L – obvod 

A – rozloha. 

 

Pre výpočet fraktálového indexu územia (vyjadruje komplexitu územia) 

sme použili vzorec, ktorý uvádza Koreň (2002): 
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kde:   rij – fraktálový index 

pij – obvod 

aij – výmera (rozloha). 

 

Hlavnou použitou metódou porovnania zistených hodnôt bola korelačná 

analýza (Lepš 1996). Za významnú závislosť bol považovaný vzťah údajov 

v prípade korelačného koeficientu > 0,75, resp. < - 0,75). 

 

VÝSLEDKY 

 

Podľa Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody SR sa na 

území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme nachádza 14 národných 

prírodných rezervácií (Chleb, Kľačianska Magura, Krivé, Minčol, Prípor, 

Rozsutec, Sokolec, Starý hrad, Suchý, Šíp, Šrámková, Šútovská dolina, 

Tiesňavy, Veľká Bránica), 9 prírodných rezervácií (Dubovské lúky, Goľove 

mláky, Hajasová, Hrabinka, Hrádok, Močiar, Paráč, Pod Rígľom, Veľká 

Lučivná), 5 prírodných pamiatok (Bôrická mláka, Domašínsky meander, 

Kraľoviansky meander, Krasniansky luh, Šútovská epigenéza) a 2 chránené 

areály (Hate, Rieka Orava). Hlavným kritériom pre ich vyhlásenie bola 

reprezentatívnosť lokalít a ich význam pre vedecko-výskumné ciele. Postup 

projektovania chránených území vychádzal z podrobného výskumu, na základe 

ktorého boli definované priority a dôvody ochrany.  

Územná ochrana prírody a krajiny je u nás diferencovaná podľa stupňov 

ochrany (5 stupňov, so zvyšujúcim sa stupňom narastá počet obmedzení). 

Maloplošné chránené územia, ktoré sú predmetom záujmu tejto práce, sú 

zaradené do 4. alebo 5. stupňa ochrany. Ani jedno MCHÚ nemá vyhláškou 

určené ochranné pásmo, preto platí ochranné pásmo do vzdialenosti 100 m od 

hranice územia, ochranné pásmo má stupeň ochrany o jeden nižší ako samotné 

MCHÚ (zákon č. 543/2002 Z. z.). 

 

Charakteristika dokumentácie na projektovanie MCHÚ 

Navrhovatelia MCHÚ vychádzali z podrobného výskumu, na základe 

ktorého boli definované priority a dôvody ochrany. O každom území bol 

spracovaný návrh v zmysle platného zákona o ochrane prírody, ktorý obsahoval 

základné údaje o území navrhovanom na ochranu, a to najmä lokalizáciu a opis 

územia, informáciu o stupni pôvodnosti ekosystémov, zdôvodnenie potreby 

ochrany, vlastnícke pomery, návrh spôsobov a podmienok zabezpečenia 
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ochrany územia a ďalšie dáta. Dokumentácia k vyhlasovaniu MCHÚ je 

archivovaná v rezervačných knihách území.  

Väčšina chránených území bola vyhlásená za účelom ochrany lesných 

spoločenstiev, s čím súvisí aj definovanie hraníc týchto chránených území 

podľa porastových lesných máp. Hlavným alebo doplnkovým predmetom 

ochrany niektorých území sú ojedinelé a esteticky zaujímavé geomorfologické 

javy, ako aj mokraďové ekosystémy; ochrana živočíchov nadväzuje na ochranu 

lesných a iných spoločenstiev. Iba 1 územie bolo vyhlásené prioritne na ochranu 

živočíšneho druhu – PR Pod Rígľom, vyhlásená na ochranu mravca lesného 

(pozn. mraveniská zanikli, pripravuje sa zrušenie PR). Návrhy na vyhlásenie 

MCHÚ vychádzali z podrobných vedeckých výskumov územia. Vzhľadom na 

technické možnosti v čase projektovania chránených území boli mnohé 

podklady spracované detailne a na vysokej úrovni. Ochranný režim chránených 

území upravoval zákon SNR č. 1/1955 Zb. o ochrane prírody a krajiny len 

rámcovo, kľúčovou bola vyhláška, ktorou bolo konkrétne územie vyhlásené za 

chránené – táto definovala podmienky ochrany prírody v území. Základná 

dokumentácia viac ako polovice chránených území obsahuje požiadavku na 

zachovanie, resp. obnovenie celistvosti územia v najväčšej možnej miere. 

Požiadavky na elimináciu negatívnych faktorov v území a dodržanie 

bezzásahovosti v najväčšej možnej miere sú zahrnuté aj v základných údajoch 

o všetkých územiach. Z porovnania administratívnych hraníc chráneného 

územia a hraníc chráneného biotopu, ktorý je predmetom ochrany, je zrejmé, že 

pri projektovaní územia sa v mnohých prípadoch navrhovatelia snažili zahrnúť 

do ochrany aj nárazníkovú zónu. Už v návrhoch zo 60. rokov 20. storočia sa 

vyskytujú zámery vytvoriť zóny v rámci niektorých maloplošných chránených 

území, ktoré by určili bezzásahové (tzv. ucelené) oblasti a oblasti 

s manažmentovým opatreniami (tzv. vedecky riadené oblasti). 

 

Rozloha, obvod a tvar chránených území 

S využitím GIS sme v 27 MCHÚ nachádzajúcich sa v NP Malá Fatra 

a jeho ochrannom pásme zisťovali nasledovné vlastnosti:  

– rozloha (plocha chráneného územia, bez ochranného pásma) 

– obvod (t. j. dĺžka hranice chráneného územia) 

– index tvaru (vzťah obvodu územia voči ploche kruhu). 

Rozlohou aj obvodom (dĺžkou hranice) najmenším maloplošným 

chráneným územím je PR Hrabinka (rozloha 2 264 m
2
, obvod 244 m), najväčšiu 

rozlohu aj obvod má NPR Rozsutec (rozloha 8 578 812 m
2
, obvod 26 741 m). 

U sledovaných 27 chránených území majú najväčšie rozlohy (aj obvody) území 

národné prírodné rezervácie, naopak medzi najmenšie patria prírodná pamiatka 

(Bôrická mláka) a chránený areál (Hate), u ktorých aj druh chráneného územia 

určuje, že ide o územie relatívne menšej rozlohy. 

Vzťah medzi rozlohou a obvodom území sme hodnotili indexom tvaru 

a fraktálovým indexom. Najnižší index tvaru má územie PP Bôrická mláka (tvar 
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tohto územia sa najviac približuje kruhu), najvyšší index tvaru má NPR 

Rozsutec (tvar územia sa najmenej zo všetkých približuje kruhu). Zistené 

hodnoty fraktálového indexu naznačujú, že fraktálový index nie je objektívnym 

ukazovateľom v prípade, že za plôšku považujeme chránené územie 

(využiteľnejším je pri hodnotení plôšok v rámci druhotnej krajinnej štruktúry). 

Posúdenie a porovnanie zistených hodnôt fraktálového indexu je problematické 

aj z dôvodu veľkého rozptylu hodnôt rozlohy chránených území. Keďže index 

tvaru aj fraktálový index sú odvodené od rozlohy a obvodu plochy, 

predpokladali sme závislosť medzi týmito hodnotami, avšak korelačnou 

analýzou nebola dokázaná závislosť medzi indexom tvaru a fraktálovým 

indexom chránených území (korelačný koeficient – 0,07). Fraktálový index sme 

preto pre ďalšie hodnotenie území nepoužili. Silnú lineárnu závislosť sme zistili 

korelačnou analýzou hodnôt rozloha a index tvaru územia (korelačný koeficient 

0,85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 1: Príklady MCHÚ s nízkym a vysokým indexom tvaru územia 

 

Zhodnotenie MCHÚ podľa vybraných ekologických kritérií 

Jednotlivým MCHÚ v záujmovom boli priradené bodové hodnoty, ktoré 

sú súčtom bodov pridelených podľa vybraných ekologických kritérií (za každé 

kritérium 0-3 body): 1. index tvaru územia, 2. blízkosť spevnenej cesty, 

zariadenia cestov. ruchu, intravilánu obce, 3. fragmentácia chráneného územia 

lesnými cestami a turistickými chodníkmi a 4. prepojenie územia 

s rovnakým/podobným stanovišťom. Vyššia bodová hodnota MCHÚ znamená 

lepšie napĺňanie ekologických kritérií, a tým predpoklad kvalitnejších 

NPR Prípor 

index tvaru územia: 1,447 
NPR Chleb 

index tvaru územia: 2,717 
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podmienok pre ochranu prírody v danom chránenom území. Podľa uvedených 

kritérií boli jednotlivým MCHÚ priradené nasledovné bodové hodnoty: 

10 – 12 bodov:  PR Hajasová, PR Hrádok, PR Paráč, NPR Prípor, NPR 

Šrámková, PR Veľká Lučivná 

7 – 9 bodov: PP Bôrická mláka, PR Dubovské lúky, PR Goľove 

mláky, PR Hrabinka, NPR Kľačianska Magura, PP 

Kraľoviansky meander, NPR Krivé, NPR Minčol, PR 

Močiar, PR Pod Rígľom, NPR Sokolec, NPR Starý 

hrad, NPR Šíp, NPR Šútovská dolina, NPR Veľká 

Bránica 

6 a menej bodov: CHA Hate, NPR Chleb, NPR Rozsutec, NPR Suchý, 

PP Šútovská epigenéza, NPR Tiesňavy. 

Medzi MCHÚ, ktoré majú najmenšie bodové hodnoty, patria aj 

rezervácie, ktoré sú  rozlohou najväčšie, krajinársky najzaujímavejšie a tiež 

turisticky najnavštevovanejšie – NPR Chleb (1 bod), NPR Rozsutec (4 body) 

a NPR Tiesňavy (4 body). Svojou polohou majú potenciál patriť k jadrovej zóne 

NP, avšak ich ohrozenie fragmentáciou biotopov je veľmi výrazné. MCHÚ, 

ktoré majú najväčšie bodové hodnoty a spĺňajú najviac vybraných ekologických 

kritérií, sú rezerváciami založenými na ochranu lesných spoločenstiev, ležia 

mimo hlavných turistických trás a stredísk cestovného ruchu. Pre porovnanie 

boli vybrané ekologické kritériá aplikované aj na MCHÚ ležiace mimo NP 

Malá Fatra a jej ochranné pásmo. Najvyššiu bodovú hodnotu má NPR Kozol 

(11 bodov), najnižšiu PR Slnečné skaly  (5 bodov), ktoré sú prehustené 

turistickými chodníkmi, obklopené zariadeniami cestovného ruchu, lemované 

cestnou komunikáciou a pod. 

 

DISKUSIA 

 

Korelačnou analýzou bola zistená silná lineárna závislosť hodnôt rozloha 

a index tvaru územia. Keďže s narastajúcou rozlohou územia sa územie menej 

podobá tvaru kruhu, pri porovnaní so všeobecnými odporúčaniami pre chránené 

územia, aby sa tvar CHÚ blížil kruhu (napr. Shafer 1990), by mohli byť malé 

územia mylne považované za územia s vhodnejším tvarom oproti väčším. 

Avšak u väčšiny MCHÚ s väčšou rozlohou je necelistvosť územia vyvážená 

dostatočnou rozlohou. Čiže v rámci MCHÚ je možné vyčleniť vnorené územie 

tvaru kruhu, ktoré je často rozlohou väčšie ako iné MCHÚ malej rozlohy 

s nižším indexom tvaru. Jedným z odporúčaní Shafera (1990) je, aby namiesto 

viacerých veľkých rezervácií bola radšej navrhovaná zmes malých a veľkých 

rezervácií. Rozmanitosť rozlôh MCHÚ v Krivánskej Malej Fatre korešponduje 

s uvedeným odporúčaním.  

MCHÚ v Krivánskej Malej Fatre je možné rámcovo rozdeliť do 2 

hlavných skupín: 
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1. lesné spoločenstvá, vyššia nadmorská výška, väčšia rozloha, skorší 

rok vyhlásenia, vyšší stupeň ochrany, väčšie jadrové územie, vyššia 

citlivosť na ekotonový efekt, poloha v NP Malá Fatra, 

2. nelesné spoločenstvá (napr. mokrade, skalné biotopy) a zaujímavé 

geomorfologické úkazy, nižšia nadmorská výška, menšia rozloha, 

neskorší rok vyhlásenia, nižší stupeň ochrany, menšie jadrové územie, 

nižšia citlivosť na ekotonový efekt, poloha v ochrannom pásme NP 

Malá Fatra. 

Územia zaradené do druhej skupiny často zaberajú celý biotop alebo 

geomorfologický útvar (z pohľadu predmetu ochrany nie je potrebné 

výraznejšie rozšírenie hraníc) a absentujúce jadrové územie nemá taký 

negatívny dopad, ako je tomu pri lesných spoločenstvách. MCHÚ druhej 

kategórie často zaberajú maximálnu možnú plochu, preto nie sú dobre 

porovnateľné s väčšími územiami. Toto bolo zohľadnené aj pri modelovaní 

jadrových území, kde boli z MCHÚ s relatívne malou rozlohou, resp. MCHÚ 

lineárneho tvaru vyradené z hodnoteného súboru, nakoľko by nebolo možné 

porovnanie zistených údajov s inými MCHÚ. 

Stanovište obklopujúce chránené územie je často pozmenené a izoluje 

územie v matrici; izolácia môže viesť k strate biodiverzity v chránenom území 

(Trivino et al. 2009). Pre zachovanie biodiverzity v chránenom území 

obklopenom plochou s nepriaznivými podmienkami je oveľa dôležitejšie, aby 

územie malo vhodný tvar, veľkosť a pod., ako v prípade území obklopených 

matricou podobnou samotnému chránenému územiu. Aj z tohto dôvodu je 

možné predpokladať, že v územiach ležiacich v NP Malá Fatra a jeho 

ochrannom pásme je menšie riziko straty biodiverzity, ako u iných území.  

 

ZÁVER 

 

Nerešpektovanie zásady, že v chránenom území je ochrana prírody 

nadradená nad inú činnosť, má za následok množstvo nevhodne umiestnených 

objektov (cesty, chodníky, zjazdovky, lyžiarske vleky, chaty, vodné kanály...), 

ktoré znemožňujú taký manažment chránených území, aby mohla byť chránená 

jadrová zóna, minimalizovaný okrajový efekt a pod. Prehodnocovanie desiatky 

rokov existujúcich hraníc chránených území z pohľadu fragmentácie biotopov, 

vo vzťahu k predmetu ochrany, pre ktorý bolo dané územie vyhlásené, na 

Slovensku nie je bežnou praxou. Ekologický prístup k návrhu atribútov 

administratívnych hraníc nebol vo väčšej miere uplatnený ani pri navrhovaní 

území sústavy NATURA 2000 v posledných rokoch.  

Napriek rozsiahlym zmenám v štruktúre negatívnych vplyvov na prírodu 

Malej Fatry a dostupnosti veľkého množstva poznatkov ochranárskej biológie 

ostávajú hranice chránených území Malej Fatry desiatky rokov nemenné, 

s minimálnymi zmenami ich priestorového usporiadania. Tento stav vyvoláva 

otázky o efektivite predmetných chránených území a potrebných zmenách 

usporiadania.  
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