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PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU STOLICA 
 

Predmetom ochrany sú predovšetkým: 

 

Biotopy európskeho významu: Br 6 Brehové porasty deväťsilov (6430), Ls 4 Lipovo-javorové 

sutinové lesy (* 9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.2 

Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140), Ls 9.1 Smrekové 

lesy čučoriedkové (9410), Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410), Ra 2 Degradované 

vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), 

Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Sk 5 Nespevnené 

silikátové sutiny v kolínnom stupni (8150), Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové 

porasty na silikátovom substráte (* 6230).  

 

Biotopy národného významu: Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Ls 8.0 

Jedľové a jedľovo-smrekové lesy, Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na 

nevápencových horninách, Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách. 

 

Biotopy druhu rastliny európskeho významu: kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis). 

 

Biotopy druhu rastlín národného významu: prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), 

rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), rozchodník ročný (Sedum annuum). 

Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), 

* medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), * vlk dravý (Canis lupus). 

 

Druhy vtákov, ktoré sú predmetom ochrany v Chránenom vtáčom území Muránska planina - 

Stolica:  bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), tesár čierny 

(Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), jariabok hôrny (Tetrastes 

bonasia), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), lelek 

lesný (Caprimulgus europaeus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý 

(Ficedula parva), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova 

dlhochvostá (Strix uralensis), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), 

včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus), žltochvost 

hôrny (Phoenicurus phoenicurus). Nakoľko takmer celý navrhovaný chránený areál Stolica je 

súčasťou Chráneného vtáčieho územia Muránska planina - Stolica, tieto vtáčie druhy sa zároveň 

považujú aj za predmet ochrany chráneného areálu. 

 

Abiotické javy: Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy 

reliéfu - Krajinársky významný hrebeň (Kyprov, Stolica, Kohút), Hydrologické formy - 

Pramene (Slaná, Štítnik, Zdychava, Pstružný potok), prameniská. 
 

Poznámka: 

Prioritný biotop je označený symbolom *. 


