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Panské lúky – Ráczovo jazierkoBokrošské slanisko
Slané oká – najviac zasolené 
miesta slaniska
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Na úvod
Slaniská sú typické pre prímorské oblasti, zriedkavo však vzni-
kajú aj vo vnútrozemí v teplých oblastiach, kde v lete prevláda 
vyparovanie nad zrážkami a kde prísun solí zabezpečuje pod-
zemná voda. 
V Európe sa vnútrozemské slaniská nachádzajú iba v niekoľ-
kých krajinách. Ťažisko rozšírenia majú v panónskej oblasti (níži-
natá oblasť obkolesená Alpami, Karpatmi a Dinármi). Najväčšiu 
rozlohu, asi 400 tisíc hektárov, zaberajú v Maďarsku. 
Výskyt slanísk je v  podmienkach Slovenska ojedinelý a  malo-
plošný. Na Podunajskej nížine zaberali začiatkom 60-tych rokov 
minulého storočia približne 8  300  hektárov. Väčšina z  nich sa 
odvodnila, rozorala, zalesnila alebo zarástla v dôsledku absen-
cie obhospodarovania. Posledné zvyšky slanísk sú roztrúsené 
ako „ostrovčeky v mori oráčin“ a predstavujú posledné útočisko 
výskytu mnohých vzácnych, chránených a ohrozených druhov 
rastlín a živočíchov. Aj tieto ostrovčeky sú ohrozené zánikom. 
Obnova pastvy je jednou z kľúčových podmienok zachovania 
súčasnej rozlohy slanísk.



Soľ nad zlato
Čo je slanisko a typy slanísk
Už samotný názov napovedá, že slaniská sú späté so 
soľou. Odborníci takto označujú biotopy, ktoré sa vy-
značujú zvýšeným obsahom rozpustných solí v  pô-
de. Sú typické pre prímorské oblasti, kde je zasolenie 
spôsobené morskou vodou. V  našich podmienkach 
vnútrozemské slaniská vznikajú a  formujú sa súhrou 
prítomnosti podzemnej vody s  vyšším obsahom 
ľahko rozpustných solí, výparného vodného režimu 
a teplej klímy. Takéto podmienky sú na Slovensku naj-
mä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. 
Na jar sa hladina podzemnej vody nachádza v  blíz-
kosti povrchu pôdy a rozpustená soľ sa vzlínaním do-
stáva až k nemu, prípadne je zaplavený. V teplejšej časti 
roka nastupuje obdobie sucha, kedy prevažuje vyparo-
vanie nad zrážkami. Soľ sa môže vyzrážať na povrchu 
pôdy vo forme bielych kryštálikov, ktoré nazývame soľ-
ný kvet. Sú to kryštáliky rôznych solí, ako je uhličitan 
sodný (Na2CO3), síran vápenatý (CaSO4), chlorid sodný 
(NaCl) a pod., v závislosti od zloženia podzemnej vody. 
Pre zasoľovanie pôdy je dôležité práve kolísanie hladi-
ny podzemnej vody. Tam, kde je výrazné a vysoký stav 
vody na jar vystrieda náhle vysychanie, zasolenie je ove-
ľa silnejšie. Obdobie sucha sprevádzané zároveň vyso-
kými letnými teplotami zabezpečuje udržanie vysokej 
koncentrácie solí v pôde. Zasolená pôda má nízku prie-
pustnosť pre vodu a vzduch, je zásaditá až silne zásaditá, 
za sucha veľmi tvrdá a rozpukaná. Zasolenie pôdy môže 
byť najvyššie na povrchu alebo v  určitej hĺbke (30  – 
70  cm pod povrchom). Napríklad na slanisku Mostové 
sa zistilo zasolenie pôdy 0,31 % (3,1 g soli/l), v povrcho-
vej vrstve až 0,49 % (4,9 g soli/l) v hĺbke 35 – 70 cm. Na 
porovnanie priemerná slanosť morí je 3,6 % (36 g soli/l).
Vo vyšších polohách severoslovenských kotlín vzniká 
zasolenie pri prameňoch mineralizovaných vôd, známe 
sú napr. travertínové kopy na Spiši. K zasoľovaniu môže 
prispievať aj človek nadmernou aplikáciou minerálnych 
hnojív, solením vozoviek a pod. 
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 Viete, čo je slané oko?
Najviac zasolené miesta slanis- 
ka, kde je na povrchu vyzráža-
ná soľ, sa nazývajú slané oká. 
Podmienky na život sú tu ob-
zvlášť extrémne, preto tu do- 
káže rásť len malý počet rast-
linných druhov.

 Viete, čo je biotop?
Biotop (z  gréckeho bios – ži-
vot, topos – miesto) predsta-
vuje súbor všetkých činiteľov 
(živých aj neživých), ktoré 
vzájomným spolupôsobením 
vytvárajú životné prostredie 
daného druhu. Zjednodušene 
– životný priestor, prostredie 
pre život.

Soľný kvet

Slané oká
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Prispôsobiví extrémisti
Rastliny slanísk a ich adaptácie
Vysoký obsah ľahko rozpustných solí v  pôde zhoršuje 
príjem vody rastlinou. Účinok zasolenia je tak v  ko-
nečnom dôsledku totožný s  účinkom sucha. Z  tohto 
dôvodu sa na zasolených pôdach vyskytujú špecifické 
druhy rastlín, ktoré sa nazývajú halofyty. Väčšina rastlín 
v týchto podmienkach neprežije.
Halofyty sa vyrovnávajú s  vysokou koncentráciou solí 
rôznym spôsobom. Veľmi častým prispôsobením je du-
žinatá (sukulentná) stavba rastlín. Sukulenty, ako napr. 
skorocel prímorský (Plantago maritima) či pakolenec 
slanomilný (Spergularia salina), dokážu prijímať a  hro-
madiť vo svojich pletivách veľké množstvo vody. Tak zo-
stáva koncentrácia solí v bunkách takmer rovnaká.
Určitá skupina rastlín, medzi ktoré patrí napr. barička 
prímorská (Triglochin maritima), má schopnosť vylučo-
vať soli na povrchu listov, čím sa zabezpečuje udržova-
nie množstva solí v bunkách pod určitým limitom.
Inak sa prispôsobili rastliny, napr. sitina Gerardova 
(Juncus gerardii), ktoré sa zbavujú starých listov pre-
sýtených soľami. Medzitým vyrastú nové listy, ktoré sú 
schopné soli opäť prijímať.
Vegetácia slanísk nie je síce druhovo bohatá, avšak väč-
šina týchto druhov patrí medzi ohrozené druhy našej 
flóry. Výskyt druhov na slanisku ovplyvňuje predovšet-
kým koncentrácia a chemické zloženie solí v pôde.
Prejdime sa teraz spolu po slaniskách Podunajska. Na 
niektorých nachádzame slané oká, ktoré predstavujú 
najcennejšie časti slaniska. Vzhľadom na vysokú kon-
centráciu solí tu dokáže rásť iba zopár druhov, ako je kri-
ticky ohrozená gáfrovka ročná (Camphorosma annua) 
či ohrozený skorocel prímorský (Plantago maritima). 

 Viete, čo sú halofyty?
Sú to rastliny rastúce na zasolených pôdach. Členia sa na 
dve skupiny. Obligátne halofyty, čiže slanomilné rast-
liny, soľ na svoj život potrebujú, preto nerastú v  iných 
ako zasolených podmienkach. Na Slovensku je ich len 
33  druhov, napr. skorocel prímorský, palina slanomilná 
atď. Fakultatívne halofyty, čiže soľ znášajúce rastliny, 
ako napr. paľadenec prímorský či hadokoreň sivý, rastú aj 
v iných podmienkach a zasolenie dokážu tolerovať. 



Foto: Alžbeta Szabóová

Typickým predstaviteľom slaných stepí v Panónskej nížine 
je palina slanomilná (Artemisia santonicum), ktorá obľu-
buje na jar zaplavené a v lete vysychajúce miesta. 
V  čase kvitnutia určite spoznáte astričku panónsku (Tri-
polium pannonicum), ktorá rastie iba v  oblasti Panónskej 
nížiny. Počet lokalít, na  ktorých sa kedysi nachádzala, je 
výrazne redukovaný.
Na slanisku Síky pri Močenku, ktoré bolo donedávna jedi-
ným pravidelne spásaným slaniskom na Slovensku, rastie 
najväčšia populácia jačmeňa tuhoštetinatého (Hordeum 
geniculatum) na Slovensku. Táto jednoročná, kriticky ohro-
zená tráva osídľuje zasolené miesta narušované kopytami 
pasúcich sa zvierat. Kvôli ostrým obilkám sa jej ovce vyhý-
bajú a spásajú iba okolité rastliny. Ak sa prestane pásť, druh 
rýchlo ustúpi.

Astrička panónska Jačmeň tuhoštetinatý Limonka Gmelinova
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Skorocel prímorský

Gáfrovka ročná Palina slanomilná
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Kamenínske slaniská zdobia v neskorom lete 
nápadné fialové kvietky kriticky ohrozenej 
limonky Gmelinovej (Limonium gmelinii), 
ktorá sa sem rozšírila zo slaných stepí Ma-
ďarska a nerastie nikde inde na Slovensku.
K  zasoľovaniu dochádza aj na obnažených 
brehoch a  dnách jazierok, rybníkov a  rôz-
nych terénnych zníženín, kde je pôda na jar 
zaplavená a  v  lete vysychá. V  týchto špeci-
fických podmienkach rastú veľmi vzácne 
druhy, ako sú jednoročné trsovité trávy 
skrytka ostnatá (Crypsis aculeata) a bahien- 
ka šašinovitá (Heleochloa schoenoides). Obe 
patria medzi chránené a  kriticky ohrozené 
druhy Slovenska. Skrytka ostnatá má na Slo-
vensku jedinú známu lokalitu na Ráczovom 
jazierku v Tvrdošovciach.
K  nim sa pridružuje napr. typický druh eu-
rópskych morských pobreží pakolenec sla-
nomilný (Spergularia salina), na Slovensku 
tiež kriticky ohrozený. Tieto druhy prežívajú 
vďaka zásobe semien v pôde – tzv. semen-
nej banke. Niekoľko rokov ich v  lokalitách 
vôbec nemusíme nájsť a potom sa za vhod-
ných podmienok môžu objaviť vo väčšom 
počte. 

Bahienka šašinovitá Pakolenec slanomilnýSkrytka ostnatá

 Viete, čo je endemit?
Endemit je druh, ktorý rastie iba na určitom 
území a nikde inde sa už nevyskytuje. Panón-
sky endemit je druh geograficky obmedzený 
na panónsku oblasť. Zo slaniskových  rastlín 
patrí medzi panónske endemity napr. astrič-
ka panónska, limonka Gmelinova či pichliač 
úzkolistý.

 Viete, prečo na slaniskách rastie veľa 
jednoročných druhov rastlín?
Tieto rastliny prečkávajú nepriaznivé 
obdobie (suché obdobie so zvýšeným 
zasolením) v  podobe semien. Parado-
xom je, že klíčiace rastlinky slanomil-
ných rastlín sú tiež citlivé na zasolenie, 
preto klíčia vtedy, keď koncentrácia solí 
v pôde poklesne.



Na miestach s nižším obsahom solí je už porast rastlín hustejší a okrem 
slanomilných druhov tu rastú aj také, ktoré vysoký obsah solí k svojmu 
životu nevyžadujú, ale dokážu ho tolerovať. 
Z  nich spomenieme mimoriadne vzácny druh európskeho významu 
pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum), ktorý rastie na mokrých 
aj  zasolených lúkach a  pasienkoch. Je ohrozený takmer vo všetkých 
krajinách, kde rastie, preto je zaradený aj do celosvetového červeného 
zoznamu ohrozených druhov. 
V čase kvitnutia je nápadným druhom kosatec pochybný (Iris spuria). 
Je kriticky ohrozeným druhom Slovenska, vyskytujúcim sa asi na 10 lo-
kalitách Podunajska. Nie je to typický slanomilný druh, rastie zväčša na 
aluviálnych lúkach, ale toleruje aj mierne zasolenie. 
Podobne nápadným druhom je hviezdovec bodkovaný (Galatella 
punctata), kvitnúci v  neskorom lete. V  niektorých lokalitách, napr. na 
Kamenínskych slaniskách, môžeme vidieť až tisícky kvitnúcich jedin-
cov. Napriek tomu je na Slovensku kriticky ohrozený. Tento druh nezná-
ša intenzívne kosenie ani pasenie.
Z  hľadiska biotopov európskeho významu sa na Slovensku nachá-
dzajú dva biotopy viazané na silne zasolené pôdy: vnútrozemské sla-
niská a slané lúky (1340*) a panónske slané stepi a slaniská (1530*). 
V oboch prípadoch ide o prioritné biotopy. Vnútrozemské slaniská 
a  slané lúky predstavujú otvorené aj zapojené travinno-bylinné po-
rasty na zasolených pôdach s  najväčšou koncentráciou solí v  hĺbke 
25 – 30 cm. V minulosti sa vyskytovali pomerne hojne predovšetkým 
v Podunajskej nížine, v súčasnosti ich nachádzame už iba veľmi vzácne. 
Panónske slané stepi a  slaniská zahŕňajú pionierske spoločenstvá, 
ktoré obsadzujú obnažené brehy a dná jazier, rybníkov, slepých ramien 
a periodicky zaplavovaných zníženín. V čase sucha sa soli vyzrážajú na 
povrchu pôdy v podobe bielych povlakov. Aj v minulosti boli na Sloven-
sku veľmi vzácne a netypicky vyvinuté. Dodnes sa najlepšie zachovali 
na Ráczovom jazierku v Tvrdošovciach.

6

Foto: Alžbeta SzabóováPichliač úzkolistý Kosatec pochybný Hviezdovec bodkovaný
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Drobné a pestré
Bezstavovce na slaniskách
Na rozdiel od rastlín pri živočíchoch je 
len málo druhov striktne viazaných na 
slaniská. Väčšina druhov, vyskytujúcich sa 
na slaniskách, sú druhy obľubujúce nízku 
vegetáciu extenzívne obhospodarovaných 
lúk a pasienkov, ktoré na slaniskách nachá-
dzajú dostatok potravy. 
Z chrobákov je vysokej koncentrácii solí pri-
spôsobený napríklad ohrozený druh bys-
trušky Dyschirius salinus. V nízkej vegetácii 
ľahko spozorujeme koníka štíhleho (Aiolo-
pus thalassinus) či kobylku šúrovú (Ruspo-
lia nitidula), ktorá je druhom afrotropického 
pôvodu. V  suchých trávnatých porastoch 
však koníky a  kobylky musia byť ostražité, 
keďže tu svoje siete tká križiak pásavý (Ar-
giope bruennichii), pre ktorého sú obľúbe-
nou korisťou. Svojím zafarbením pripomína 
osu. Jeho príbuzní žijú v trópoch.

 Viete, čím sa odlišuje kobylka od 
koníka? 
Kobylka má tykadlá spravidla 
dlhšie ako telo. Väčšina druhov 
je všežravá, aj keď najčastejšie lo-
via hmyz či pavúky. Zvuk vydáva 
trením krytiek (predný pár krí-
diel, ktoré sú tuhé, kožovité a majú 
ochrannú funkciu) o seba. Žije väč-
šinou na stromoch, kríkoch a  vyš-
ších bylinách.
Koník má krátke tykadlá a  väč-
šina druhov je bylinožravá. Zvuk 
vydáva trením zadného stehna 
o krytky alebo o zadoček. Žije na 
nízkej vegetácii, v  tráve a  na byli-
nách. Niektoré druhy, najmä dobre 
lietajúce, obývajú kríky a stromy.

Kobylka šúrová

Koník štíhly Križiak pásavý



Na slanisku môžeme vidieť mnoho druhov 
motýľov. Väčšina z nich však nie je na sla-
niská viazaná tak úzko, ako obaľovač kosý 
(Cochylimorpha obliquana), ktorého húse-
nice sa živia stonkami paliny slanomilnej. 
Ak slanisko zarastie a  palinu nahradia iné 
druhy rastlín, tento motýľ  zo slaniska vy-
mizne. 
Na steblách a  listoch slaniskových rastlín, 
často dokonca aj v tesnej blízkosti slaných 
ôk, nachádzame slimáka  krovinového 
(Euomphalia strigella). Je bežným zástup-
com mäkkýšov na suchých a  teplých sta-
novištiach, pričom sa často vyskytuje aj na 
slaniskách.

8
Palina slanomilná  
a obaľovač kosý

Strakoš obyčajnýSlimák krovinový

Bystruška Dyschirius salinus
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Známe aj neznáme
Stavovce na slaniskách
Na slaniskách žije viacero druhov oboj-
živelníkov európskeho významu. Medzi 
najvzácnejšie patria  kunka červeno- 
bruchá (Bombina bombina) a mlok du- 
najský (Triturus dobrogicus), pre ktorého  
predstavuje Slovensko severozápadnú 
hranicu rozšírenia. Významnú zložku 
potravy obojživelníkov v letnom obdo-
bí tvoria larvy komárov.
Z plazov patrí medzi druhy európskeho 
významu jašterica krátkohlavá (Lacer- 
ta agilis), ktorú môžeme vidieť, ako sa 
vyhrieva alebo striehne na hmyz na 
otvorených plochách slaniska. Vo vlh-
ších častiach slaniska nachádza svoj ži-
votný priestor užovka obojková (Natrix 
natrix).
Na Slovensku je vzácnym hniezdičom 
viazaným na stepné biotopy vrátane 
slanísk ľabtuška poľná (Anthus campes-
tris). V tŕnitých kríkoch na okraji slaniska 
môžeme nájsť hniezda ďalších spevav-
cov európskeho významu strakoša oby- 
čajného (Lanius collurio) a penice jara-
bej (Sylvia nisoria). 
Na slaniskách vás isto upútajú nápad-
ne sfarbené spevavce trasochvost 
žltý  (Motacilla flava) a  pŕhľaviar čier-
nohlavý (Saxicola torquata), ako pose-
dávajú na vysokých steblách tráv. Obi-
dva druhy vyhľadávajú otvorenú krajinu 
a  svoje hniezda si stavajú na zemi. Ich 
hlavnou potravou je hmyz, preto každú 
jeseň prekonávajú tisícky kilometrov, 
aby mohli zimu stráviť na svojich zimo-
viskách, predovšetkým v Afrike. 

 Viete, že...?
Výstražne sfarbené bruško  
kunky slúži ako ochrana  
pred predátormi.

 Viete, že aj jašterice sa ukladajú na zimný 
spánok?
Jaštericu krátkohlavú môžeme pozorovať len 
od marca do septembra, pretože zvyšok roka 
trávi zimným spánkom vo vhodnom úkryte 
– v  dierach po hlodavcoch alebo pod ka-
meňmi či kmeňmi stro-
mov – bez prijímania 
potravy a s obme-
dzeným dý-
chaním.

Foto: Viera Šefferová Stanová Ľabtuška poľná

 Viete, že ľabtuška poľná hliadkuje?
Ľabtuška vyžaduje ako hniezdny a  potrav-
ný biotop otvorené priestory s  riedkym po-
rastom tráv a  malým zastúpením stromov 
a  kríkov. Tie využíva pri hliadkovaní, speve 
a love.

 Viete, že strakoše majú 
vlastnú špajzu?
Rodové meno strakoša La-
nius v  latinčine znamená 
mäsiar. Vzťahuje sa na jeho 
potravu (hmyz, drobné sta-
vovce), ale aj na zvyk strako-
ša napichávať svoju korisť na 
tŕne alebo pichľavé konáriky, 
aby ju ľahšie „naporcoval“, 
alebo aby si ju v čase nadbyt-
ku takto uskladnil na neskor-
šiu konzumáciu.

Jašterica 
krátkohlavá

Pŕhľaviar čiernohlavý



Ako lovisko sú biotopy slanísk významné napríklad pre 
vzácneho sokola kobcovitého (Falco vespertinus), ktorý 
sa živí veľkými druhmi hmyzu, najmä koníkmi a kobylka-
mi. Potravu – hlodavce a vtáky – tu loví aj vzácny sokol 
rároh (Falco cherrug) a kaňa močiarna (Circus aerugino-
sus). V zime si na hrabošoch pochutnáva kaňa sivá (Cir-
cus cyaneus). 
Zimným návštevníkom je aj sova myšiarka močiarna 
(Asio flammeus), ktorá má na niektorých lokalitách svoje 
zhromaždiská. Všetky tieto operené dravce patria medzi 
druhy európskeho významu.
Z  cicavcov slaniskové biotopy vyhľadáva vzácna šelma 
tchor stepný (Mustela eversmanii), avšak o jeho výskyte 
máme len veľmi málo údajov. Jeho významnou potra-
vou je chrček poľný (Cricetus cricetus). Za súmraku tu 
loví hmyz netopier raniak hrdzavý (Nyctalus noctula).
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 Viete, že sokoly si nestava-
jú hniezda?
Sokol kobcovitý, podobne 
ako ďalšie druhy sokolov 
žijúce na Slovensku, vycho-
váva svoje mláďatá najmä 
v  hniezdach krkavcovitých 
vtákov – vrán, strák a havra-
nov. Havranie kolónie v  blíz-
kosti slanísk a polí boli done-
dávna ideálnym hniezdiskom 
tohto spoločenského dravca. 
V optimálnych podmienkach 
hniezdi v  kolóniách tvore-
ných niekoľkými desiatkami 
párov.

Sokol kobcovitý

 Viete, že...?
Zvuky väčšiny netopierov 
nepočujeme, pretože sú „vyš-
šie“, ako dokáže zachytiť ľudské 
ucho. Výnimkou je práve raniak 
hrdzavý, ktorého hlasné „cvrlika-
nie“ môžeme počuť aj počas dňa.
Netopiere sa orientujú pomocou 
echolokácie – lokalizovania  
objektov na základe ich ozveny (echa).
Poloha dole hlavou je pre netopiera prirodzená a poho-
dlná, nevyžaduje si žiadnu námahu. Špeciálny uzatvárací 
mechanizmus na nohách im umožňuje zovrieť pazúry, pri-
čom svaly sú uvoľnené. Napnutím svalov sa pazúry uvoľnia 
a netopier môže vzlietnuť. Polohe dolu hlavou je prispôso-
bená aj cirkulácia krvi v tele.

Raniak 
hrdzavý

Trasochvost žltý

Myšiarka močiarna

Kaňa sivá Kaňa močiarna
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Prežijú?
Ohrozenie slanísk
Slaniská sú na Podunajsku prirodzene vzácne a ich existenciu podmieňuje veľmi špecifická 
súhra ekologických podmienok. Aj preto sú veľmi zraniteľné a  rýchlo zanikajú, ak sa tieto 
podmienky zmenia.
Najvážnejším problémom je odvodnenie pozemkov. Pre existenciu slanísk je nevyhnutné, 
aby vo vlhkých obdobiach roka podzemná voda s vysokým obsahom solí vzlínala až k po-
vrchu pôdy a dochádzalo tak k zasoleniu najvrchnejšej vrstvy pôdy. Takmer celá Podunajská 
nížina je však pretkaná hustou sieťou melioračných kanálov, ktoré spôsobili pokles hladiny 
podzemnej vody hlboko pod povrch pôdy. Tento zásah postihol aj slaniská a mnohé z nich 
zanikli alebo sa výrazne zmenšili po odvodnení okolitých pozemkov.
Ďalším vážnym problémom je absencia pravidelného obhospodarovania, najmä pase-
nia. Pred niekoľkými desiatkami rokov sa na všetkých slovenských slaniskách pásli hospodár-
ske zvieratá. Bol to najmä hovädzí dobytok, ovce, kozy, ale aj domáca hydina. Zvieratá spásali 
lokality a zabraňovali hromadeniu stariny. Zároveň kopytami narušovali povrch pôdy, čo veľ-
mi prospievalo viacerým drobným a konkurenčne slabším druhom. Pasenie sa však postupne 
vytratilo a  pred niekoľkými rokmi sa už páslo iba na slanisku Síky pri Močenku. Tam, kde 
sa prestalo pásť, nastúpili vysoké trávy a buriny, postupne sa hromadila vrstva stariny 
a  povrch pôdy strácal kontakt so zasolenou vrstvou. Dôsledkom toho vymizli citlivé 
slanomilné druhy.
V úvode tejto brožúrky sme nazvali slaniská ostrovčekmi v mori oráčin. Je to priliehavý názov, 
lebo slaniská dnes predstavujú zvyšky prírodnej vegetácie v  intenzívne obhospodarovanej 
poľnohospodárskej krajine Podunajska. Vplyvy intenzívneho poľnohospodárstva, ako je nad-
merné hromadenie živín (eutrofizácia) alebo zaburinenie (ruderalizácia) slanísk, sú tiež 
vážnou hrozbou. Hromadenie živín podporuje rast vysokých tráv a burín, ktoré potláčajú pô-
vodnú slanomilnú vegetáciu. V kombinácii s náporom burín z okolitých polí môžu podporiť 
zmenu slaniska s nízkou vegetáciou na ťažko preniknuteľný porast vysokých burín.
Navyše stále dochádza aj k rozorávaniu existujúcich slanísk, napríklad v roku 2002 bola ro-
zoraná najviac zasolená časť slaniska Mostové. Rozoranie môže nakrátko podporiť slanomilné 
druhy, ale po niekoľkých rokoch narušenú pôdu obsadia buriny a zánik slaniska sa ešte viac 
urýchli. Rozoranie navyše nemá veľký hospodársky zmysel, lebo zasolené pôdy majú veľmi 
nízku produktivitu.
V neposlednom rade môže slaniská ohroziť aj zalesnenie alebo stavebná činnosť. V dôsled-
ku zalesnenia zanikli napríklad niektoré slaniská pri obci Močenok, stavebnou činnosťou bolo 
vážne poškodené Bokrošské slanisko.
Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia bola výmera slanísk v slovenskej časti Podu-
najska približne 8 300 ha. Do roku 2004 poklesla približne na 500 ha. Tieto slaniská sú na-
vyše vo veľmi zlom stave, bezprostredne ohrozené zánikom. Počas ostatných 50 rokov sme 
stratili takmer 95 % rozlohy slanísk v tomto regióne!

Myšiarka močiarna

Zarastanie slanísk v dôsledku absencie pasenia



Ešte je šanca
Ochrana a ekologická obnova slanísk
Slaniská sa ocitli v centre záujmu prírodovedcov už pred mno-
hými desaťročiami vďaka mnohým pozoruhodným druhom 
rastlín a živočíchov. Ochrancovia prírody sa ich snažili zachrá-
niť vyhlásením chránených území. Už od roku 1953 sa datuje 
ochrana Kamenínskeho slaniska, asi najznámejšieho slaniska 
na Slovensku, ktoré je dnes národnou prírodnou rezerváciou. 
Postupne vznikali aj ďalšie chránené územia. Po vstupe Slo-
venska do Európskej únie k  ochrane na základe slovenskej 
legislatívy pribudla aj ochrana podľa európskej, na základe 
ktorej bola väčšina slanísk Podunajska zahrnutá do sústavy 
území európskeho významu. Tie majú zabezpečovať ochra-
nu druhov a biotopov európskeho významu a sú súčasťou 
európskej sústavy chránených území Natura 2000. 
Právna ochrana slanísk je síce významná, ale sama osebe 
slaniská nezachráni. Pomôžu im iba aktívne zásahy na ich zá-
chranu – tzv. ekologická obnova. 
V rámci projektu LIFE+ Obnova endemických panónskych sla-
nísk a piesočných dún na južnom Slovensku sa realizuje viacero 
aktivít, ktorých cieľom je zlepšenie neutešeného stavu slanísk 
na Podunajsku.
Na viacerých lokalitách sa podarilo v spolupráci s miestnymi obyvateľmi obnoviť pravidelnú 
pastvu. Tam, kde už o pastvu nie je záujem, sa lokality začali spásať stádom oviec a kôz zakú-
peným v rámci projektu, ktoré sa presúva medzi lokalitami. Cieľom však je dosiahnuť, aby sa 
aj tu pastvy nakoniec ujali miestni hospodári.
Popri obnove pravidelného obhospodarovania sa pozornosť venuje aj obnove optimálneho 
vodného režimu, napr. vyplnením odvodňovacích kanálov alebo tvorbou plytkých zníženín, 
kde sa môžu vyzrážať soli. Všetky opatrenia smerujú k tomu, aby slaniská Podunajska opäť 
patrili svojim obyvateľom – slanomilným rastlinám a živočíchom, ktoré sa na tieto biotopy 
viažu.
Ak ste navštívili Kamenínske slaniská pred rokom 2013, len s  problémami ste našli zvyšky 
slanomilnej vegetácie, ustupujúcej pod tlakom vysokých tráv a burín. V roku 2013 sa v rámci 
projektu lokalita v spolupráci s miestnym poľnohospodárom ohradila a na jeseň sa tu zača-
lo pásť stádo koní, kôz, vodných byvolov, mangalíc a uhorského sivého dobytka. Lokalita sa 
postupne mení na nepoznanie, miznú vysoké buriny a trávy, spamätáva sa slanomilná vege-
tácia. Od roku 2015 sa na Kamenínskych slaniskách pasie aj obecné stádo. V rámci projektu 
sa podarilo obnoviť pastvu aj na slanisku Mostové, na Šurianskych slaniskách, Pavelskom 
slanisku, Bokrošskom slanisku a Pri Orechovom rade. Celkom je pastvou pokrytých 260 ha. 
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 Viete, prečo je pasenie 
na slaniskách vhodnejšie 
ako kosenie? 
Súvisí to s  tým, že pase-
nie podporuje zasolenie 
pôdy. Hospodárske zvie-
ratá zhutňujú povrch 
pôdy, čím sa v  nej soli 
lepšie udržia. Zvieratá na-
rúšajú a obnažujú povrch 
pôdy, čo podporuje pro-
sperovanie slanomilných 
druhov rastlín.

Ak sa chcete dozvedieť viac o slaniskách, odporúčame:
• Dítě, D., Eliáš, P. ml. Melečková, Z. Ohrozené druhy slanísk a ich spoločenstvá na Slovensku. Život-

né prostredie, 2011, 45, 5. p. 256 – 259.
• Dítě, D., Melečková, Z., Eliáš, P. ml. & Janák, M. Manažmentový model pre biotopy slaných pôd. 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Botanický ústav SAV, Bratislava, 2011. 28 s. URL: http://
www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM01_slaniska_0.pdf

• Chrenková, M., Královičová, A. Svet slanísk pre mladých objaviteľov. DAPHNE – Inštitút aplikova-
nej ekológie, Bratislava, 2015. 54 s.

• Webová stránka zameraná na viate piesky a slaniská Podunajska: www.perlypodunajska.sk
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Územia európskeho významu Podunajska  
s výskytom slanísk

Názov  
a kód ÚEV*

Rozloha 
v ha

Kataster Najvýznamnejšie vzácne druhy 
halofytov (rastlín slaných pôd)

Charakteristika slaniska

SKUEV0076 
Bokrošské 
slanisko

10,2 Iža gáfrovka ročná, starček zlatožltý zvyšok najsevernejšie vysunutých 
výbežkov maďarských soľných púst

SKUEV0080 
Juhásove 
slance (Bačove 
slaniská)

59,28 Hájske,  
Horná  
Kráľová

pakolenec slanomilný, bahienka 
šašinovitá, chvostovec panónsky, 
skorocel tenkokvetý

zvyšky slaných lúk a močiarov

SKUEV0068 
Jurský Chlm

104,6 Búč, Mužla pichliač úzkolistý, kosatec  
pochybný

v aluviálnej časti lokality – slané lúky 
v mozaike s močiarmi 

SKUEV0066 
Kamenínske 
slaniská

119,44 Kamenín, 
Kamenný 
most

limonka Gmelinova (jediná  
lokalita na Slovensku), gáfrovka 
ročná, kosatec pochybný,  
hviezdovec bodkovaný

najrozsiahlejšia zachovaná plocha 
slaných lúk na Slovensku

SKUEV0010 
Komárňanské 
slanisko

14,55 Komárno chvostovec panónsky zasolená terénna zníženina obklopená 
ornou pôdou

SKUEV0078 
Mostové

22,55 Veľké  
Kosihy

gáfrovka ročná, vrbica drobná 
(jedna z dvoch lokalít na  
Slovensku)

slanomilná vegetácia stepného 
charakteru, pôdne vrstvy typické pre 
nenarušené slaniská

SKUEV0095 
Panské lúky

73,49 Tvrdošovce skrytka ostnatá (jediná lokalita  
na Slovensku), pakolenec 
slanomilný, bahienka šašinovitá, 
mrlík slanomilný

dve časti: Panské lúky – pekne 
zachovaný slaniskový biotop a Ráczovo 
jazierko – významná lokalita vzácnych 
slanomilných druhov

SKUEV0099 
Pavelské 
slanisko

18,61 Komárno- 
-Nová Stráž

skorocel tenkokvetý zachovaný zvyšok slanísk stepného 
charakteru

SKUEV0017  
Pri Orechovom 
rade

1,69 Komárno žltavka končistá malý zvyšok slanísk, lokalita  
významná výskytom viacerých druhov 
orchideí

SKUEV0088 
Síky

32,51 Močenok gáfrovka ročná, pakolenec 
slanomilný, skorocel tenkokvetý, 
jačmeň tuhoštetinatý – najväčšia 
populácia na Slovensku

donedávna jediné pravidelne spásané 
slanisko na Slovensku

SKUEV0096 
Šurianske 
slaniská

188,72 Šurany gáfrovka ročná, pichliač úzkolistý, 
jačmeň tuhoštetinatý

slaniskový komplex pozostávajúci 
z mozaiky slaných stepí, lúk a močiarov, 
dve časti – Akomáň a Číky

*ÚEV – Územie európskeho významu sústavy Natura 2000
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Panské lúky

Síky

Juhásove slance

Šurianske slaniská
Komárňanské 
slanisko

Pri Orechovom 
rade

Kamenínske 
slaniská

Mostové Pavelské slanisko
Bokrošské 
slanisko Jurský Chlm


