
Mohutné stromy, nepreniknuteľné húštiny, dokonale 
ukryté hniezda dravcov, nenápadné dutiny ďatľov  
či brlohy líšok – to všetko a ešte oveľa viac máme  
na dosah ruky a priamo v hlavnom meste. 

Bratislava má nádherný lesopark. Poďte ho  
spolu s nami preskúmať.

ŽIVÝ LES
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DAPHNE sa dlhodobo venuje environmentálnemu vzdelávaniu a tvorbe metodických materiálov pre učiteľov.  
Vytvára tiež inšpiratívne pomôcky a materiály zamerané na ochranu prírody a jej poznávanie. Realizujeme  
programy pre školy, exkurzie pre verejnosť, rôzne aktivity pre firmy. V prípade záujmu nás kontaktujte.
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Význam stromov 

BÁDAME V LESE BÁDAME V LESE 

Les tvoria tisícky rôznych druhov organizmov 
– od mikroskopických baktérií a húb, cez 
byliny, hmyz až po veľké mäsožravce. 
Dôležitou súčasťou lesa sú stromy. Život 
každého z nich začína a končí v pôde.

Kolobeh 
života buka 

lesného

Bukvica pri dostatku 
vlahy a tepla  
začne v pôde  

klíčiť.

Klíčna rastlina má 
korienok a dva klíčne 

listy.

Mladý stromček 
bojuje v podraste 

o vzácne lúče 
slnka.

Dospelý buk 
poskytuje útočisko 

aj potravu pre 
mnohé druhy 

živočíchov.Mŕtvy strom  
plný života sa  

pomaly rozkladá. 
Nájdete tu drevokazné 

huby i dutiny od 
ďatľov.

Rozkladajúce sa 
drevo obohacuje 
pôdu o živiny  
a poskytuje  
priestor pre  

mnoho  
organizmov.

Lesné poschodia a život v lese
Tak, ako každý strom predstavuje veľký dom s viacerými poschodiami pre množstvo organizmov, 
aj les má svoju štruktúru. Stromy, kríky či byliny tu podľa výšky tvoria tzv. poschodia.

Vznik lesa je fascinujúci proces spojený s mnohými zmenami. Každé štádium poskytuje životný 
priestor inému spoločenstvu rastlín a živočíchov. Kým lúčne druhy majú rady veľa slnka, hustý 
podrast stromov ponúka svojim obyvateľom tieň a vyššiu vlhkosť. Postupné premeny bezlesej 
krajiny na pestrý porast plný života nazývame sukcesia. 

Aktivita 

Nájdete v poraste svetlohnedé siluety všetkých farebne vyobrazených organizmov?

Aktivita
Nájdite na prechádzke lesom 

pník a pokúste sa odhadnúť vek stromu 
spočítaním letokruhov. To, čo strom 
prežije, sa prejaví najmä na šírke jeho 
letokruhov. Čím sú životné podmienky 
horšie, tým sú letokruhy užšie. Prierez stromu

Predstavte si, že 
podzemné (koreňové) 

poschodie v sebe 
ukrýva až polovicu 

biomasy lesa!

Vedeli ste, že na starých 
stromoch a mŕtvom dreve je 
závislých takmer 30 percent 

druhov žijúcich v lese? I mŕtvy 
strom má pre les obrovský 

význam. 

Bratislava má, ako jedno z mála veľkých miest, nádhernú prírodu vo svojom bezprostrednom 
okolí. Pestré lesy, riečne nivy, lúky plné orchideí, či vzácne mokrade ju robia ideálnym miestom pre 
príjemný oddych. 

Práve význam stromov v mestách je obrovský. Jeden hektár mestskej zelene vyprodukuje ročne až 
21 ton kyslíka. Zároveň stromy zachytávajú hluk a mnoho škodlivín z ovzdušia. Jeden m2 listovej 
plochy zachytí až 20 g prachových častíc. V tieni stromov je nám v sparných letách príjemnejšie 
a významne ochladzujú ovzdušie. Stromy pomocou koreňov tiež účinne zachytávajú zrážky – zatiaľ 
čo po betóne, či vyprahnutom a nadmerne strihanom trávniku voda stečie veľmi rýchlo.

Každý strom plní množstvo dôležitých funkcií:

Kvety sú potravou 
pre opeľovače. 

Plody sú potravou 
pre vtáctvo i zver.

Je prostredím pre 
rozmanité organizmy. 

Poskytuje tieň a reguluje teplotu.

Tlmí hluk. 

Viete, že stromy majú pamäť,  
vymieňajú si posolstvá, či dokonca cítia bolesť? 

Ak utrpia zranenie či iný šok, vylučujú do vzduchu 
i pôdy špecifické látky, ktorými upozorňujú na 

nebezpečenstvo stromy v okolí. Vzájomná komunikácia 
prebieha aj medzi stromami a hubami. Spolužitie húb 
s koreňmi stromov, nazývané mykoríza, je prospešné 
pre obe strany – pomáhajú si získavať vodu a živiny, 

vymieňajú si energiu aj informácie. Zdravý strom 
dokáže dokonca pomôcť chorému susedovi práve  

cez túto podzemnú sieť hubových vlákien. 

Svetlý kruh jarného 
mäkšieho dreva

Tmavý kruh letného 
tvrdšieho dreva

Podzemné poschodie (–5 až 0 m)Podzemné poschodie (–5 až 0 m)
ukrýva lesný suterén, korene rastlín, podzemné 
úkryty a ich obyvateľov.

Prízemné poschodie (0–10 cm)Prízemné poschodie (0–10 cm)
zahŕňa machorasty, lišajníky a huby, t. j. nižšie rastliny pokrývajúce povrch.

Bylinné poschodie (do 1 m)Bylinné poschodie (do 1 m)

Krovinové poschodie (do 3 m)Krovinové poschodie (do 3 m)

Zarastajúca lúka

Stromové poschodie (nad 3 m)Stromové poschodie (nad 3 m)

Kroviny

Mladé stromy

Dospelý les

Ľuďom poskytuje oddych 
a posilňuje zdravie.

Zachytáva zrážky.

Filtruje vodu. 

COCO22
Viaže uhlík.

OO22

Produkuje kyslík. 

HH22OO
Obohacuje pôdu o živiny 

z odumretých listov a dreva. Chráni pred pôdnou eróziou. 

Filtruje znečistené ovzdušie.

Bádame
v lese

Lipkavec lesný  
(Galium sylvaticum)

Jeleň lesný 
(Cervus elaphus)

Srnec lesný  
(Capreolus capreolus)

Fuzáč alpský 
(Rosalia alpina) 

Práchnovec kopytovitý 
(Fomes fomentarius)

Diskovník múrový 
(Xanthoria parietina)

Tesár čierny 
(Dryocopus martius)

Salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra)

Skokan hnedý 
(Rana temporaria) 

Jazvec lesný 
(Meles meles)

Podpňovka obyčajná 
(Armillaria mellea)



Bratislavský lesopark vo víre času
Nie vždy bol na území lesoparku krásny hustý les s prevládajúcim bukom. Nazrite do minulosti 
a spoznajte osem podôb tohto územia naprieč dejinami... 

▲ Mapa 
prímestskej 

rekreácie  
z roku 1974.

Semenáčiky – vytrvalí lesní škôlkari 
Ak ste sa počas prechádzok lesom vybrali aj nevyšliapanými cestičkami, určite ste si pod nohami 
všimli množstvo malých stromčekov – semenáčikov. Nie všetky sa dožijú dospelosti, či dokonca 
staroby. Sú citlivé na neskoré a extrémne mrazy, presychanie i nadmerné zamokrenie pôdy  
či ostré slnko. Niektoré poslúžia ako potrava srny či jeleňa.

Aktivita 

Akým druhom stromov patria semenáčiky bez slovenského názvu? 

Riešenie:  
vľavo buk lesný, vpravo jelša lepkavá
Rok v živote stromu
Stromy sa dožívajú dlhého veku, ľahko sa určujú – sú 
ako stvorené na pozorovanie! Počas roka prechádzajú 
zmenami, ktoré sa pravidelne opakujú v závislosti 
od počasia. Poďte pozorovať zmeny buka lesného 
a spoznajte dôvody, prečo k nim dochádza.

* Pozn.: Rozmanitosť – niekedy  
vyrastú ako prvé kvety pred rozvitím 
listov (napr. drieň), inokedy sú prvé listy 
(napr. lipa) alebo kvety a listy pučia 
takmer súčasne (napr. buk, dub).

▲ Mach rakyt cyprusovitý (Hypnum cupressiforme)  
je typický pre bázu kmeňa.

◀ Povlaky zelenej riasy 
(Chlorophyta sp.) na kôre 
duba.

▲ Lišajník diskovník múrový (Xantoria parietina)  
na konároch bazy.

Huba atélia listová ▶ 
(Athelia epiphylla) na kôre 

jaseňa. Huba parazituje 
prevažne na zelených 

riasach žijúcich na kôre. Fo
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Čo nám prezradí kôra stromov?
Svietivo zelené či oranžové zafarbenie kôry spôsobujú machy, lišajníky a riasy. Tieto tzv. epifyty 
stromu neškodia, ani nepomáhajú. A ak sa k nim pridajú aj huby, môžu ho dokonale „zamaskovať“.

Dub zimný
Quercus petraea

?
Fagus sylvatica

Javor horský
Acer pseudoplatanus

Jaseň štíhly
Fraxinus excelsior

Hrab obyčajný
Carpinus betulus

?
Alnus glutinosa

Borovica lesná
Pinus sylvestris

Lipa malolistá
Tilia cordata

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Semenáčik

Plody

List

Semeno

Plod Semeno

Plod

Semeno

Ihličie

Plod

Plod

List

List

List

List

Plod

List

Plody

Zaujímavosť: Listnaté stromy sa vyvinuli 
z ihličnatých počas druhohôr. Spočiatku rástlo 

niekoľko ihlíc na jednom úpone. Neskôr ich začali na 
zimu zhadzovať (smrekovec), u ginka sa už spojili do 

listu a napokon vznikli prvé listnaté lesy.

List

 Súčasnosť (2021)

 Staršia doba kamenná (pred 400 000 – 10 000 r.)

 Mladšia doba kamenná (6 000 – 4 300 pred n.l.)

 Rozvoj priemyslu 
(12. – 15. storočie)

 Bratislavský lesný 
park (od roku 1970)

 Lesný poriadok (18. storočie)

 Príchod Rimanov (1. – 4. storočie)

Pustošenie lesov zastavili až príkazy 
a nariadenia panovníkov, ako napr. Te-
reziánsky lesný poriadok (1769) Márie 
Terézie. Ten určil, aký poriadok sa má 

dodržiavať pri 
rúbaní dreva 
a ustálil, ako sa 
majú vypesto-
vať nové lesy.

V Bratislavskom lesoparku sa 
zachovalo mnoho starých stromov. 

Na okraji Partizánskej lúky rastie 
180-ročný dub, podobne staré duby  

a buky nájdeme aj na Drieňovci.

◀ Porádek hor, 
aneb lesuw 
zachování.

 Prvohory (pred vyše 550 – 250 mil. r.)
Čas

Keď sa dni predĺžia 
a jarné slnko zohreje 
vzduch, stromy 
začínajú pučať. 
Slnečné lúče 
zachytávajú  
nielen púčiky  
na konároch, ale 
aj kmeň stromu. 
Mohutný buk na jar 
vytvorí až milión listov.  
Raz za tri až päť rokov 
buk zakvitne.

Strom funguje na plné obrátky – zelené farbivo 
(chlorofyl) v listoch premieňa energiu slnečných 

lúčov na cukor a iné rezervné látky, ktoré 
strom vyživujú a pomáhajú mu rásť. Pritom 

strom spotrebúva vodu, zo vzduchu odoberá CO2 
a vyrába kyslík, vďaka ktorému môžeme dýchať. 

Začiatok jesene je časom dozrievania bukvíc. 
Zelené farbivo sa rozkladá a listy prestávajú 

produkovať cukor a rezervné látky.
Svoje zásoby látok strom postupne sťahuje 

do kmeňa a koreňov. V listoch prevláda žltá, 
červená a hnedá farba. Zhodením listov  

(až 1 200 m2) sa strom pripraví na dlhú zimu.

ZIMAZIMAPo zhodení listov 
strom lepšie odolá 
zimnej víchrici, 
ťarche snehu či ľadu. 
Pomaly sa ukladá na 
zimný spánok. Začína 
obdobie vegetačného 
kľudu.

JARJAR

JESEŇJESEŇ

LETOLETO

Samčie 
kvety

Samičí kvet

Buk lesný

Prečo ihličnany nezhadzujú ihličie? 
Dokážu hromadiť mrazuvzdorné látky 
a vedia zabrániť výparu vody – povrch 
ihličia majú chránený tvrdou pokožkou 

a hrubou vrstvou vosku a drobné 
dýchacie otvory veľmi hlboko.

Vedeli ste, že listy sa 
najkrajšie sfarbujú, ak sú 
slnečné a chladné dni? 

Nie však mrazivé, pretože 
mráz urýchľuje rozklad 

červeného farbiva.

Skúmaniu zmien  
životných prejavov rastlín 
a živočíchov v závislosti 

od počasia v jednotlivých 
ročných obdobiach sa 

venuje fenológia.

Ako stromy vedia, že prišiel čas  
zhodiť listy? Skracujú sa dni, klesajú 
teploty, začínajú silné vetry a mrazy. 

Listov sa stromy zbavujú, aby zabránili 
odparovaniu vody, ktorá je v zamrznutej 

pôde nedostupná. 

Keď strom prestane 
produkovať zelené farbivo 
(chlorofyl), vyjdú na povrch 

listov pestré farby, ktoré boli 
v liste prítomné aj predtým, 

dovtedy však boli v liste 
prekryté zelenou  

farbou.

Vonkajšia odumretá vrstva kôry stromov,  
tzv. borka, tvorí ochranný pancier stromu. Neustále  

sa obnovuje a s vekom jej pribúdajú trhliny, priehlbiny  
či vrásky. Niektoré druhy vráskavejú skoro  

(napr. borovice, duby), iné zostávajú dlho hladké  
(napr. buky až do veku 200 rokov).

Mach rastúci na strome nie je  
bezpečným ukazovateľom severu. 

K rastu nepotrebuje severnú stranu, 
ale vlhké a chladné miesto, ktoré je 
zvyčajne na severnej strane stromu, 

ale nie vždy. 

Model molekuly chlorofylu

MACHY len zriedka vytvárajú súvislý „povlak“ 
na kôre stromov, väčšinou ich nájdeme na báze 
kmeňa. Najbežnejším machom je bochník, ktorý 
hojne rastie najmä na lipe, topoli a vŕbe. Stačí 
mu dostatok vlhkosti a nie je citlivý ani na silné 
znečistenie ovzdušia.

LIŠAJNÍKY dokážu pokryť kôru celého stromu. 
Niektoré vytvárajú lupene rôznych farieb, iné sa 
podobajú tenkému kobercu rias. Mnohé druhy 

sú indikátormi čistoty ovzdušia. 

HUBY vytvárajú na kôre 
stromov sivé alebo čierne 

povlaky, „hrdzu“ alebo  
biele hubové kolónie  
až do veľkosti dlane.

RIASY sú najmä zelené „vzdušné riasy“, ktoré obľubujú  
vysokú vlhkosť vzduchu. Môžu spôsobovať nielen  
zelené, ale aj hrdzavočervené sfarbenie kôry. 

Lesy tiahnúce sa nad ohybom 
Dunaja (Malé Karpaty) spomí-
nal Ptolemaios už v 2. storočí 
ako Luna silva – mesačné lesy. 
S príchodom Rimanov sa cha-
rakter našej krajiny výrazne 
zmenil. Rimania klčovali lesy 
na úpätí Malých  
Karpát a zakla- 
dali vinohrady.

Význam Bratislavského lesopar-
ku ako dôležitého miesta pre 
oddych si uvedomuje čoraz viac 
ľudí. Prioritou sa stáva citlivý 
prístup v ochrane prírody.

Narastajúci ústup lesov od 12. storo-
čia je spojený s príchodom nemeckých 
osadníkov do Bratislavy a s rozvojom 
priemyslu v 14. a 15. storočí. Obilný 
mlyn Klepáč slúžil až do roku 1911  
a do roku 1932 v ňom bol hotel.

Najstarší roľníci po príchode na 
naše územie našli krajinu leso- 
stepného charakteru. Postup-
nou kultiváciou pôvodného lesa 
zvyšovali podiel pasienkov a polí. 

Dominovali stromovité 
formy plavúňov, pras-
ličiek a papradí. Lesy sa 
objavili na Zemi už pred 
viac ako 400 miliónmi 
rokov.

Na území lesoparku žili 
praobyvatelia – lovci  
a zberači. 

Rozrastanie miest a zmena 
životného štýlu v 20. storočí 
priniesla potrebu mestských 
parkov či lesoparkov. Preto 
bol v roku 1973 vyhlásený 
na juhovýchodných svahoch 
karpatského masívu Brati-
slavský lesný 
park. 
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