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Na úvod
Väčšina z nás si pri slove piesok alebo piesková duna predstaví vnú- 
trozemskú púšť. S  pieskovými dunami sa stretávame aj v  prímorských 
oblastiach. Na Slovensku sa pieskové duny spájajú najmä so Záhorskou 
nížinou, ale nachádzajú sa aj na Podunajskej a Východoslovenskej 
nížine. Tvoria ich vnútrozemské viate piesky, ktoré vznikli činnosťou 
vetra – naviatím pieskov pochádzajúcich z riečnych sedimentov.
Okrem činnosti riek a vetra dôležitú úlohu pri formovaní biotopov (bio-
top = životný priestor, prostredie pre život) viatych pieskov zohralo 
tradičné obhospodarovanie. Biotopy viatych pieskov majú svoje ne-
zastupiteľné miesto v kultúrnej krajine. Bohužiaľ, ocitli sa na pokraji zá-
niku. Príčinou je ťažba piesku, zalesňovanie pieskových dún a zánik 
tradičných foriem hospodárenia. 
Na zvyškoch pieskových dún nachádza posledné útočisko mnoho veľ-
mi špecializovaných – pieskomilných – druhov rastlín a živočíchov, 
ktoré patria medzi ohrozené a  vzácne druhy. Preto sú biotopy viatych 
pieskov chránené v  rámci európskej sústavy chránených území  
Natura 2000. Ich zachovanie je späté s obnovou a udržaním pastvy 
hospodárskych zvierat.
Biotopy na pieskoch sa v strednej Európe viažu na panónsku oblasť 
(nížinatá oblasť obkolesená pohoriami Alpy, Karpaty a Dináre). Centrum 
rozšírenia majú preto v Maďarsku a zasahujú do okolitých krajín – Dol-
ného Rakúska, Slovenska, Rumunska, Srbska a Bulharska. Celkom však 
zaberajú veľmi malú rozlohu. Na západe nadväzujú na subkontinentálne 
vnútrozemské duny, rozšírené najmä v Nemecku, Poľsku a v Čechách, na 
východe prechádzajú do biotopov pieskov západnej časti pontickej ob-
lasti (severné pobrežie Čierneho mora).

Marcelovské piesky Skorocelovec piesočný Chotínske piesky



Nie je piesok ako piesok
Čo sú viate piesky
Vznik vnútrozemských viatych pieskov sa viaže na 
suché a chladné obdobie starších štvrtohôr. Veľké 
rieky voľne meandrovali rovinatou krajinou a pri-
tom presúvali svoje koryto. V meandroch najväčších 
riek – na dolnom toku Moravy, na Dunaji a Tise – sa 
hromadili piesčité naplaveniny, ktoré vietor ná-
sledne odvieval z bývalých korýt riek a ukladal ich 
na nížine. Počas transportu krajinou s riedkou alebo 
žiadnou vegetáciou sa pieskové zrná zmenšovali 
a zaobľovali a vznikali viate piesky. Tie sa najčastej-
šie sformovali do pieskových dún rôznej výšky – na 
Podunajsku dosahujú výšku dva až tri metre.
Podľa charakteru riečnych usadenín môžu byť viate 
piesky kremičité, typické pre oblasť Záhoria, ktoré 
sú kyslé, chudobné na živiny, a vápnité, ktoré sú zá-
sadité a bohatšie na živiny. Také sú piesky Podunaj-
ska.
Na obnaženom piesku sú podmienky podobné 
púšti – horúco, sucho, nedostatok živín a  neustále 
sa premiestňujúci piesok. Sú to v  mnohých ohľa-
doch extrémne podmienky na život. Keďže piesok je 
mimoriadne priepustný pre vodu, rýchlo vysychá. 
Povrch pieskov je väčšinou odkázaný len na zrážko-
vú vodu, pretože podzemná voda sa nedostáva na 
povrch vzlínaním. Pri udržovaní vlhkosti povrchovej 
vrstvy piesku má veľký význam pôdna rosa. Vzniká 
kondenzáciou vodnej pary na povrchu pieskov, keď 
teplota v  noci klesne pod tzv. rosný bod. Teplotné 
rozdiely medzi dňom a  nocou, ako aj medzi po-
vrchom pieskov a podpovrchovou vrstvou sú vý-
razné. Stačí vzdialenosť 10 – 20 cm medzi povrchom 
pôdy a  podpovrchovou vrstvou a  teplotný rozdiel 
môže predstavovať 20 – 40 °C. Je tu vždy nedosta-
tok humusu, pretože odumreté zvyšky odnáša vie-
tor alebo ich zasype piesok.
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Pieskomilní extrémisti
Rastliny viatych pieskov  
a ich adaptácie
Rastliny schopné rásť na pieskoch sa museli prispô-
sobiť extrémnym životným podmienkam, najmä su-
chu, letným horúčavám a zasypávaniu pieskom. Tie-
to rastliny nazývame pieskomilné rastliny – psamo-
fyty. Aby zabránili nadmernej strate vody, majú malé 
prieduchy ponorené pod úrovňou pokožky listov, 
dokážu zmenšovať plochu listov zvinutím ich čepe-
lí, bývajú husto ochlpené, často rastú v trsoch alebo 
vytvárajú „vankúše“, ktoré zachytávajú kondenzačnú 
vlahu. Nepriaznivé obdobie prekonávajú vo forme 
semien (jednoročné druhy). Mohutne vyvinutý ko-
reňový systém jednak stabilizuje rastlinu v  sypkom 
substráte, jednak umožňuje získavať vlahu z  väčšej 
hĺbky. Pieskomilné rastliny majú navyše schopnosť 
znášať zasypávanie pieskom, pri mechanickom po-
škodení rýchlo regenerovať a  vyháňať z  bočných 
pupeňov nové korene.



Foto: Alžbeta Szabóová

Druhy, ktoré dokážu znášať najextrémnejšie podmienky, 
voláme pionierske druhy, napr. basia vlnokvetá (Bassia 
laniflora), stavikrv piesočný (Polygonum arenarium) či 
kotvičník zemný (Tribulus terrestris). Sú to priekopníci, 
ktorí osídľujú plochy s  obnaženým pieskom. Svojimi 
koreňmi spevňujú pohyblivý piesok, ich odumreté telá 
postupne obohacujú piesok o organické látky. Pripravujú 
tak podmienky pre ďalšie druhy a vďaka nim sa na pohyb-
livý piesok dostáva život. S postupným zarastaním pies-
kov pionierske druhy ustupujú, pretože ich vytláčajú trá-
vy a iné konkurenčne silnejšie byliny. Pionierske druhy si 
vyžadujú neustále narúšanie povrchu, napr. pasením, 
čím sa vytvárajú nové plochy obnaženého piesku.

Klinček neskorý Jesienka piesočná Kosatec piesočný
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Basia vlnokvetá

Stavikrv piesočný Kotvičník zemný



5
Po pionierskych rastlinách sa začínajú uchy-
távať ďalšie pieskomilné druhy a  viate 
piesky postupne zarastajú. Medzi takéto 
druhy patrí napríklad ohrozený klinček ne-
skorý (Dianthus serotinus), endemická tráva 
kostrava pošvatá (Festuca vaginata), kritic-
ky ohrozený kavyľ piesočný (Stipa borysthe-
nica) či pomerne hojne rozšírený nátržník 
piesočný (Potentilla arenaria). Zaujímavé 
rozširovanie semien má gypsomilka metli-
natá (Gypsophila paniculata), ktorá patrí do 
skupiny tzv. stepných bežcov. V  čase zre-
losti semien sa časť rastliny odlomí a vietor 
ju kotúľa po zemi na veľkú vzdialenosť, čím 
sa zabezpečuje uvoľňovanie semien a  ich 
šírenie.
Za vhodných podmienok sa na viatych 
pieskoch udržia aj kry a stromy, ktoré vytvá-
rajú lesostep. Unikátne porasty topoľa bie-
leho a borievky obyčajnej nájdete v rámci 
Slovenska iba na Čenkove. 

Nátržník piesočný Gypsomilka metlinatáKavyľ piesočný

 Viete, čo je endemit?
Endemit je druh, ktorý rastie iba na určitom 
území a  nikde inde sa už nevyskytuje. Pa-
nónsky endemit je druh geograficky obme-
dzený na panónsku oblasť. Z pieskomilných 
rastlín patria medzi panónske endemity 
napr. klinček neskorý (Dianthus serotinus), 
jesienka piesočná (Colchicum arenarium) či 
kosatec piesočný (Iris arenaria).



Pieskomilné druhy jesienka piesočná 
(Colchicum arenarium), alkana farbiar-
ska (Alkanna tinctoria), kosatec piesoč-
ný (Iris arenaria), chvojník dvojklasý 
(Ephedra distachya) sú na Slovensku 
kriticky ohrozené a rastú na jeho úze-
mí iba v komplexe Čenkovského lesa, 
na severnej hranici svojho celkového 
areálu. Jesienka piesočná a  kosatec 
piesočný patria zároveň medzi druhy 
európskeho významu. Chotínske piesky 
sú zase jediným miestom výskytu kritic-
ky ohrozeného druhu rebríčka hrebe-
nitého (Achillea ochroleuca) na Sloven-
sku.
Z  hľadiska biotopov európskeho vý-
znamu sa na Podunajsku nachádzajú 
dva biotopy viazané na viate piesky: 
suchomilné travinno-bylinné porasty 
na vápnitých pieskoch (6120*) pred-
stavujú pionierske porasty osídľujúce 
plochy s obnaženým pieskom a druho-
vo bohatšie panónske travinno-by-
linné porasty na pieskoch (6260*), 
v ktorých prevládajú pieskomilné trávy 
a ostrice a piesok hojne pokrývajú ma-
chorasty a lišajníky.
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 Viete, čím sú zaujímavé?
Chvojník dvojklasý je dvojdomý (samičia 
a  samčia rastlina) poloker so zaujímavý-
mi červenými plodmi. Obsahuje alkaloid 
efedrín, ktorý sa používa na posilnenie 
srdca, zvyšovanie aktivity a  pozornosti 
a  je súčasťou liekov proti astme a  nád-
che. Iný alkaloid – kolchicín – sa nachá-
dza v  jesienke. Je to jeden z  najprudších 
jedov v  rastlinnej ríši. Ovplyvňuje bunkové
delenie, preto sa používa napríklad 
v genetickom výskume 
a pri šľachtení rastlín. 
Z koreňa alkany 
farbiarskej sa v mi-
nulosti získavalo 
červené farbivo 
a používalo sa 
na farbenie 
látok.

 Viete, čo je biotop?
Biotop (z  gréckeho bios – život, topos – 
miesto) predstavuje súbor všetkých činite-
ľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným 
spolupôsobením vytvárajú životné prostre-
die daného druhu. Zjednodušene – životný 
priestor, prostredie pre život.

Alkana farbiarska Rebríček hrebenitý

Chvojník dvojklasý
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Vzácne a nenápadné
Bezstavovce viatych pieskov
Na rozdiel od rastlín pri živočíchoch je len 
málo druhov striktne viazaných na biotopy 
viatych pieskov. Väčšina druhov živočíchov môže 
žiť vo viacerých typoch biotopov s  podobnými 
vlastnosťami, napr. suché a  teplé, s  nízkym tra-
vinno-bylinným porastom a pod. Na pieskových 
dunách môžete vidieť aj niektoré lesné druhy, 
ktoré tu nachádzajú dostatok potravy.

 Viete, že...?
Koník stepný je naším najväčším 
koníkom.

 Viete, že larva mravcoleva má 
pozoruhodný spôsob lovu?
Dravá larva mravcoleva využíva 
na lov koristi pieskovú pascu. Je 
to lievikovitá jamka, ktorú si vy-
hĺbi v  piesku, a  na korisť striehne 
zahrabaná na jej dne. Ak prejdú 
mravce alebo aj iný drobný hmyz 
cez okraj lievika, zošmyknú sa do 
jeho vnútra. Larva často vyhadzuje 
piesok do výšky, čím sa snaží „zo-
streliť“ unikajúcu korisť. Padajúci 
a zosúvajúci sa piesok zhodí korisť 
na dno jamky. Tam ju larva uchopí 
mocnými kliešťovitými hryzadla- 
mi. Najprv do nej vstrekne jed, po-
tom tráviace šťavy a  napokon ju 
vycicia. Nepotrebné zvyšky vyhodí 
von. Na viatych pieskoch je významný výskyt piesko-

milných a  teplomilných druhov hmyzu. Z nich 
patria k najpočetnejšie zastúpeným blano-
kríd lovce (Hymeno ptera) – sú to napríklad osi, 
včely a mravce. Piesok predstavuje vhodný sub-
strát na stavbu ich hniezd.
V  zachovaných pieskových dunách môžeme 
nájsť veľmi vzácneho  koníka stepného  (Acrida 
ungarica). Tento pieskomilný druh má na Sloven-
sku severnú hranicu rozšírenia. Rozmnožovaním 
je prísne viazaný na viate vápnité piesky a  tra-
vinno-bylinné porasty na pieskoch. Zarastaním 
pieskov stráca svoj životný priestor.
Suché piesočné pôdy vyhľadáva aj zvláš tny noč-
ný lovec mravcolev čiernobruchý (Myrmeleon 
formicarius). Cez deň sa ukrýva vo vegetácii a za 
súmraku a v noci sa vydáva na lov vošiek a iného 
menšieho hmyzu. Dospelého mravcoleva môže-
te vidieť od mája do augusta.



Viate piesky sú charakteristické a významné aj prí-
tomnosťou pavúkov – nachádzame tu zástupcov 
tých najohrozenejších druhov našej fauny. Patrí 
k  nim aj vzácny druh  sliediča  Alopecosa psam-
mophila. Pre sliediča je typické, že samička nosí 
na spodnej strane bruška kokón (vrecko s vajíčka-
mi). Po vyliahnutí pavúčikov ich zase nosí asi de-
sať dní na chrbte ako malý batôžtek. Na extrémne 
suchých a  teplých miestach môžeme vzácne za-
zrieť nádherného pavúka stepníka červeného 
(Eresus cinnaberinus). Výrazné sfarbenie samčeka 
dokonale chráni. Červená chrbtová strana bruška 
so 4 čiernymi škvrnami vtákom pripomína lienku, 
a tým ich vystríha: Nechajte ma tak, som nejedlý! 
Samička je celá čierna a  väčšia ako samček. Za-
zriete ju len veľmi výnimočne, pretože z  úkrytu 
vychádza iba pri hľadaní potravy.
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 Viete, že stepníky žijú v norách?
Stepník červený žije v  podzemnej 
nore vystlanej pavučinou. Vedie 
až do hĺbky 10  cm. Nad ústím 
nory je pavučinová strieška, ktorej 
vlákna slúžia na lovenie koristi.

 Viete, prečo je pestroň ohroze-
ný?
Pestroň nie je veľmi dobrý letec 
a  príliš sa z  miesta nevzďaľuje. 
Ak má k  dispozícií dostatočné 
množstvo živnej rastliny, dokáže 
postupne obsadzovať nové blíz-
ke lokality. Ak z  územia vymizne 
vlkovec, pestroň nie je schopný 
migrácií na väčšie vzdialenosti 
a miestna populácia vyhynie.

Bystruška južná

Z  chrobákov možno na  viatych pieskoch vzácne 
vidieť druh európskeho významu bystrušku juž-
nú (Carabus hungaricus). Vo väčšine areálu výsky-
tu sa považuje za vyhynutý alebo kriticky ohroze-
ný druh. Je dravá a živí sa najmä malým hmyzom, 
slimákmi a  rôznymi  červami, pričom zabraňuje 
ich premnoženiu v pôde.
Rastliny viatych pieskov svojím nektárom počas 
leta lákajú množstvo pestrofarebných motýľov. 
Jedným z  nich je teplomilný druh pestroň vl-
kovcový (Zerynthia polyxena), ktorého húsenice 
sú tiež veľmi pestré a  nápadné. Je to dokonalý 
špecialista, pretože jedinou živnou rastlinou jeho 
húseníc je vlkovec obyčajný. Húsenice sa rady 
vyhrievajú na slnku, preto sa dajú na vlkovci ľahko 
nájsť. Pestroň vlkovcový je azda náš „najexotickej-
ší“ motýľ. Vzhľadom a zafarbením svojich krídel sa 
totiž určite vyrovná mnohým tropickým druhom.
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Skryté a tajomné
Stavovce viatych pieskov
V  suchom prostredí pieskov dokáže prežiť len 
obojživelník s dokonalým prispôsobením – je ním 
hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus). Zahrabáva 
sa do piesku až do hĺbky 1 metra, a tak uniká pred 
suchom a vysokými teplotami na povrchu.
Nad pieskovcovými a sprašovým stenami a v pies-
kovniach nás nápadným hlasom upúta najfareb-
nejší vták Európy – včelárik zlatý (Merops apiaster). 
Svojím pestrým sfarbením pripomína exotické pa-
pagáje. Ako napovedá aj jeho meno, živí sa najmä 
blanokrídlym hmyzom (vrátane včiel), ktorý obrat-
ne loví počas akrobatického letu alebo z vyvýšené-
ho posedu.
Teplo vyhriateho pieskového substrátu využíva 
teplomilná jašterica zelená (Lacerta viridis). Je to 
naša najväčšia a  najkrajšie sfarbená jašterica. Ako 
jedna z mála jašteríc sa dokáže šplhať po stromoch. 
Je dravá a  rýchlym, prekvapivým útokom dokáže 
uloviť väčší hmyz, výnimočne aj iné druhy jašteríc, 
mladé vtáky a drobné hlodavce. Zimuje v podzem-
ných úkrytoch, v  skalných štrbinách alebo v  duti-
nách stromov.
Pieskové duny sú ideálnym loviskom mnohých 
operených dravcov, hľadajúcich svoju korisť v otvo- 
renej krajine. Jedným z nich je včelár lesný (Pernis 
apivorus). Hlavnú časť jeho potravy tvoria najmä 
osy a ich larvy. Osie hniezda dokáže za pomoci nôh 
a zobáka vyhrabať až z hĺbky 40 cm.
Extrémne podmienky pieskov dokonale využíva vo 
svoj prospech líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kto-
rá si v  mäkkom substráte hĺbi svoje brlohy. Podľa 
líščích brlohov je dokonca nazvaná jedna lokalita 
viatych pieskov pri obci Nesvady – Líščie diery.
Za súmraku a v noci prilietajú za potravou na otvo-
rené plochy pieskových dún netopiere z priľahlých 
lesných porastov a blízkych sídiel. Láka ich sem naj-
mä veľký hmyz. Najbežnejší z nich je raniak hrdza-
vý (Nyctalus noctula). Jeho samčie kolónie sa našli 
napr. v  porastoch topoľa bieleho na Čenkovskej 
lesostepi.

 Viete, že žubrienka hrabavky 
je väčšia ako dospelý jedinec?
Žubrienky hrabaviek patria ku 
skutočným obrom medzi žub-
rienkami našich žiab – dorastajú 
až do veľkosti 12 – 18 cm, takže 
sú väčšie ako dospelé  
hrabavky.

 Viete, že včelárik je obdivu-
hodný staviteľ?
Včeláriky si v  kolmých stenách 
dokážu obratne vyhrabať tunely 
hlboké 1 – 2 m, na konci ktorých 
vyhĺbia hniezdnu noru.  
Tu sú mláďatá  
v bezpečí až do  
vyletenia.

Jašterica zelená

 Viete, ako je včelár chránený 
pred osím žihadlom?
Citlivú oblasť medzi očami a zo-
bákom má pokrytú tuhý-
mi štetinami a nozdry 
má redukované na 
štrbiny.

 Viete, že...?
...opatrnosť a  roz-
vážnosť sú popri veľ-
kej prispôsobivosti 
dôvodom, prečo je 
líška jedným z  naj-
úspešnejších predá-
torov?



Prežijú? 
Ohrozenie biotopov viatych pieskov
Ak by sme spočítali výmeru viatych pieskov v slovenskej časti Podunajska a porovnali ju s cel-
kovou rozlohou tohto regiónu, veľmi rýchlo zistíme, že ide o plošne zanedbateľné biotopy. 
Ich význam z pohľadu ochrany biodiverzity je však nesmierny. Keďže sú to menšie izolo-
vané lokality, obklopené intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou, existuje veľa 
negatívnych vplyvov, ktoré ich ohrozujú.
K najvážnejším ohrozeniam biotopov viatych pieskov patrí šírenie inváznych a burinových 
druhov. Šíria sa najmä z okolitej ornej pôdy. Invázne dreviny sa na viatych pieskoch často aj 
vysádzali. Typickým príkladom takejto dreviny je agát biely (Robinia pseudoacacia) a  pa-
jaseň žliazkatý (Ailanthus altissima).
Agát biely (pôvodom zo Severnej Ameriky) a pajaseň žliazkatý (pôvodom z Číny) sú nepô-
vodné druhy, zavlečené na naše územie približne v 17. storočí, ktoré tu už zdomácneli. Sú to 
inváz ne dreviny, ktoré agresívne prenikajú do prirodzených biotopov a postupne vytláčajú 
pôvodné druhy viatych pieskov. V minulosti sa na pieskových dunách aj vysádzali, aby sa 
zabránilo veternej erózii piesočnatej pôdy.
Šírenie burín a inváznych druhov súvisí najmä so zánikom tradičného využívania viatych 
pieskov (najmä pasenia). V minulosti sa na viatych pieskoch pásli hospodárske zvieratá, napr. 
ovce, kravy či kone. Tým sa zabezpečovalo potláčanie konkurenčne silnejších druhov rastlín, 
najmä vysokých tráv a  burín, a  vytvárali sa obnažené miesta, na ktorých sa mohli uchytiť 
vzácne, konkurenčne slabšie pieskomilné, najmä jednoročné druhy rastlín. Bez pasenia sa na 
pieskových dunách hromadí odumretá biomasa, piesok sa obohacuje humusom a piesko-
milné druhy ustupujú.
Piesok je žiadanou surovinou v  stavebníctve. Mimoriadne vážnou hrozbou je preto ťažba 
piesku. Mnohé biotopy viatych pieskov boli už úplne zničené a ťažba dodnes (napr. na pies-
kovej dune Bašov kopec v blízkosti prírodnej rezervácie Mašan, na Marcelovských pieskoch 
pod cintorínom) zmenšuje už i tak malú plochu pieskových dún.
Viate piesky verejnosť často vníma ako neúrodné, nezaujímavé plochy. To mnohokrát vedie 
k tomu, že sa stávajú miestom na nelegálne ukladanie domového, poľnohospodárskeho 
alebo stavebného odpadu.
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 Viete, čo sú invázne druhy?
Sú to nepôvodné druhy dovezené na územie Slovenska 
najčastejšie ako okrasné alebo medonosné rastliny, 
ktoré sa z  parkov a  záhrad začali rýchlo šíriť do voľnej 
prírody. Najlepšie sa im darí na miestach, ktoré sú neja-
kým spôsobom narušené, a tam získavajú dominantné 
postavenie. Ak sa rozšíria masovo, menia charakter bio-
topov a ohrozujú populácie našich pôvodných druhov. 
Z bylín sa na viate piesky šíri najmä zlatobyľ kanadská 
(Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gi-
gantea) a glejovka americká (Asclepias syriaca).

Agát biely Pajaseň žliazkatý Ťažba piesku

Nelegálna skládka odpadu
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Ešte je šanca
Ochrana biotopov viatych pieskov
Fakt, že viate piesky Podunajska si zaslúžia našu pozornosť a ochra-
nu, si uvedomili už predošlé generácie. Nie náhodou je najznámej-
šia lokalita viatych pieskov na Podunajsku Čenkovská step chránená 
ako prírodná rezervácia už od roku 1951. Postupne sa k nej pridali 
aj ďalšie územia a  po vstupe Slovenska do Európskej únie sa väč-
šina lokalít viatych pieskov zaradila do európskej sústavy chrá-
nených území Natura 2000  ako územia európskeho významu.
Sústava Natura 2000 však nevytvára v prírode skanzeny, teda úze-
mia so zákazom akýchkoľvek aktivít. Práve naopak, umožňuje ak-
tívny prístup k ochrane vzácnych biotopov a pravidelnú starost-
livosť o ne. Viaceré lokality tohto biotopu na Podunajsku sa ocitli 
v posledných rokoch na pokraji zániku. Aj preto sa v roku 2011 začal 
projekt Ochrana endemických panónskych slanísk a  piesočných 
dún na južnom Slovensku podporený programom Európskej 
komisie Life+. Jeho cieľom je ekologická obnova (obnova kvality 
a funkcií prírodných biotopov) vybraných lokalít viatych pieskov Po-
dunajska (Marcelovské piesky, Chotínske piesky, Nesvadské piesky 
a Čenkov), spojená s obnovou tradičného obhospodarovania v spo-
lupráci s miestnymi obyvateľmi.
Na obnovu a  prosperovanie najmä pionierskych druhov viatych 
pieskov, ktoré patria medzi najviac ohrozené, je potrebné narúšanie 
povrchu pôdy a vytváranie obnažených pieskových plôch. V minu-
losti to zabezpečovala pastva hospodárskych zvierat a ich preháňanie 
cez lokalitu. Z  hľadiska zachovania týchto druhov je preto dôležitá 
obnova extenzívneho pasenia – na podmienky viatych pieskov sú 
najvhodnejšie ovce a kozy, ale aj kone a mangalice (plemeno prasiat 
znášajúce aj veľkú zimu). Obnove pastvy musí predchádzať príprava 
plôch na pastvu – odstraňovanie náletových drevín, pokosenie plôch 
zarastených burinami a inváznymi bylinami či mulčovanie plôch.

Marcelovské piesky – zarastajúce 
pieskové duny Po odstránení náletových drevín

Obnova pastvy – predpoklad  
zachovania vzácnych biotopov  
viatych pieskov



V  rámci projektu sa na územiach európskeho významu 
Marcelovské, Chotínske a Nesvadské piesky (časť Líščie die-
ry) odstránili nálety agáta bieleho spolu na ploche 4,3 ha, 
na Marcelovských pieskoch v časti Mašan sa pokosila invá-
zna tráva smlz kroviskový na ploche 1, 2 ha a mulčovala sa 
plocha 1,5 ha. Na Chotínskych pieskoch sa pokosila plocha 
1, 4 ha a odstránila sa z nej biomasa.
Na Nesvadských a  Marcelovských pieskoch sa odstránili 
pôdne valy spolu na ploche 1,3 ha, ktoré vytvárali bariéru 
vetru a zabraňovali tým pohybu pieskov a šíreniu piesko-
milných druhov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o biotopoch  
viatych pieskov, odporúčame:
• Chrenková, M., Královičová, A. Svet viatych pieskov pre mladých ob-

javiteľov. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 2015. 
50 s.

• Šefferová Stanová, V., Valachovič, M., Šíbl, J., Janák, M. Manažmento-
vý model pre viate piesky. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 
a Botanický ústav SAV, Bratislava. 26 s. URL: http://www.daphne.sk/
sites/daphne.sk/files/uploads/MM06_piesky.pdf

• Webová stránka zameraná na viate piesky a  slaniská Podunajska: 
www.perlypodunajska.sk
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Nesvadské piesky – pôdny val Po likvidácii pôdneho valu
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Územia európskeho významu Podunajska 
s výskytom biotopov viatych pieskov  

Názov  
a kód ÚEV*

Rozloha 
v ha

Kataster Najvýznamnejšie 
vzácne druhy  
rastlín

Charakteristika 
biotopu viatych 
pieskov

SKUEV0067 
Čenkov

123,9 Mužla Jediná lokalita 
druhov: chvojník 
dvojklasý, alkana 
farbiarska, kosatec 
piesočný a jesienka 
piesočná, okrem 
toho kavyľ piesočný, 
syrénia sivá, kurička 
sivastá

Najväčší zachovaný 
komplex biotopov 
panónskych viatych 
pieskov na Slovensku. 
Unikátom Čenkova 
je biotop panónske 
topoľové lesy 
s borievkou – jediná 
lokalita na Slovensku.

SKUEV0100 
Chotínske 
piesky

7,13 Chotín basia vlnokvetá, 
stavikrv piesočný, 
rebríček hrebenitý 
– jediná lokalita na 
Slovensku

Menšia lokalita 
vzácnych biotopov 
panónskych viatych 
pieskov.

SKUEV0065 
Marcelovské 
piesky

43,89 Marcelová, 
Krátke Kesy, 
Radvaň nad 
Dunajom

basia vlnokvetá, 
plošticosemä lesklé, 
stavikrv piesočný, 
syrénia sivá

Jedna z mála 
zachovaných lokalít 
viatych pieskov na 
Podunajskej nížine; 
pozostáva z troch častí  
– z Marcelovských pies-
kov, Mašana a Bašova.

SKUEV0098 
Nesvadské 
piesky

17,09 Nesvady basia vlnokvetá, 
stavikrv piesočný, 
kurička sivastá, 
silenka dneperská, 
kavyľ piesočný, 
syrénia sivá

Lokalita vzácnych 
biotopov viatych 
pieskov; pozostáva 
z dvoch častí – z Duny 
pri Kalvárii a Líščích 
dier.

*ÚEV – Územie európskeho významu sústavy Natura 2000
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Nesvadské piesky

Chotínske piesky Marcelovské piesky Čenkov


