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Akým spôsobom podporuje tradičné hospodárenie Európska únia?
Slovo na záver
Literatúra

Foto: Tomáš Pašteka

Jesienka obyčajná je zvestovateľom jesene na mokrých lúkach

1
3
4
8
10
15
18
19
22
24
26
27
28

Sprievodca rozumným hospodárením

Úvod
Lúky vrátane mokrých po stáročia spoluvytvárali typický charakter stredoeurópskej krajiny. V neodmysliteľnej mozaike s lesmi zvyšovali jej celkovú rozmanitosť a dodávali jej malebnosť. V časoch bezprostrednej spätosti
človeka s pôdou sa lúky udržiavali tradičnými formami obhospodarovania.
Postupným odpútavaním sa človeka od pôdy menili sa aj formy hospodárenia. Nadmerná intenzifikácia poľnohospodárstva, odvodňovanie, snaha
chrániť sa pred povodňami budovaním hrádzí a reguláciami tokov si vybrali svoju daň v podobe zániku alebo degradácie mokrých lúk. Dnešné mokré lúky predstavujú len zvyšky kedysi rozsiahlych komplexov lúk, rozšírených od nížin až do horských polôh. V súčasnosti ich existenciu ohrozuje
aj nepriaznivá ekonomická situácia v oblasti poľnohospodárstva. Preto
azda netreba zdôvodňovať naliehavosť odpovede na otázku: Aká je budúcnosť mokrých lúk?
Mimovládna organizácia DAPHNE – Centrum pre aplikovanú ekológiu
sa od svojho vzniku v roku 1993 aktívne venuje ochrane a obnove mokradí, medzi ktoré patria aj mokré lúky. Činnosť DAPHNE sa sústreďovala hlavne na oblasť nivy rieky Moravy,
kde sa nachádza najväčší zachovalý komplex druhovo boNECH
hatých aluviálnych lúk v stredŽIJÚ L
ÚKY
nej Európe. Pri zostavovaní tejto
publikácie sme čerpali zo skúseností získaných v procese realizácie viacerých projektov. Jej
zmyslom je prispieť k tomu, aby
odpoveď na otázku týkajúcu sa
budúcnosti mokrých lúk bola
pozitívna. Našou snahou je
osloviť nielen poľnohospodárov
a ochrancov prírody, ale aj širšiu
verejnosť a všetkých tých, ktorí
môžu prispieť k ich záchrane.

Ochrana prírody už dávno nie je
záležitosťou iba „zelených ochranárov“
1
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V nasledujúcich riadkoch vám priblížime význam a základné funkcie
mokrých lúk, vplyvy ohrozujúce ich kvalitu a ďalšiu existenciu, ekonomické výhody ich zachovania a možnosti ich záchrany a obnovy.
Je viac než zrejmé, že zachovanie prírodných hodnôt už dávno nie
je len záležitosťou „zelených ochranárov“, ale je výsledkom úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných skupín, do ktorej sa premieta osobný prístup každého z nás. Nemožno zabúdať na to, že dôležitú úlohu
v starostlivosti o vzácne územia zohrávajú miestni obyvatelia, bez ktorých podpory a pomoci sa dnes nezaobídeme.
Vzhľadom na to, že formovanie a udržiavanie vlhkých lúk nesie silnú
pečať ľudskej činnosti, aj ich ďalšia existencia priamo závisí od ľudského vkladu do ich obhospodarovania. To, že tento vklad nie je len príspevkom na udržanie prírodnej rozmanitosti, ale má aj významné ekonomické, kultúrne a sociálne prínosy vrátane zachovania dedičstva našich predkov, je posolstvo, ktoré prináša nasledujúci text.

Aká je budúcnosť mokrých lúk
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Ako vznikali lúky?
Jednotlivé druhy, ktoré žijú na určitej lokalite, vyČlovek formuje vzhľad a štruktvárajú so svojím prostredím komplikovaný systúru krajiny od 5. storočia pred n. l.,
tém prepojený rôznymi väzbami, ktorý nazývakeď sa objavujú prvé zmienky
me ekosystém. Ekosystém tvoria rôzne druhy
o osídlení krajiny a zakladaní polí.
rastlín, živočíchov a mikroorganizmov spolu s neživou prírodou (voda, vzduch atď.).
Prechodom na poľnohospodársky
spôsob života vznikali nové typy
nelesnej vegetácie ako v nížinných, tak aj v horských oblastiach. Rozsiahle
plochy lúk a pasienkov pribudli v 13. storočí, keď kolonizácia, s ktorou úzko
súviselo odlesňovanie rozsiahlych horských území dosiahla svoj vrchol. Aj
mokré lúky vznikli v prevažnej miere činnosťou človeka a patria k tzv. poloprírodným ekosystémom. Rôzne formy tradičného hospodárenia, ktoré sa
menili v závislosti od prírodných podmienok a nových poznatkov, prispievali k šíreniu nových rastlinných a živočíšnych druhov. Tradičné poľnohospodárstvo je založené na nízkych poľnohospodárskych vstupoch v podobe
malých dávok hnojenia a bez použitia pesticídov, čo však neznamená automaticky nízku produkciu.

V druhej polovici 20. storočia spôsobil intenzívny vývoj v poľnohospodárstve rozsiahle poškodenie a zánik lúk. Následkom obhospodarovania
pôdy pomocou ťažkých moderných strojov, používania chemikálií, zásahov
do vodného režimu a budovania závlahových a odvodňovacích systémov
sa na obrovských plochách zmenil charakter krajiny. V súčasnosti je nepriaznivý stav mokrých lúk výsledkom prevažne ťažkej ekonomickej situácie hospodáriacich subjektov a roľníkov.
Človek formuje vzhľad a štruktúru krajiny
od 5. storočia pred n. l.
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Rozmanitost´ mokrých lúk na Slovensku

Foto: Viera Stanová

Pestré prírodné podmienky na Slovensku sa odzrkadľujú aj v rozmanitosti mokrých lúk. Pri ceste naprieč Slovenskom od Záhoria po Tatry si môžeme postupne predstaviť všetky ich typy, od nížinných lúk po horské lúky,
od nivných lúk až po slatiny.

Záplavy sú nevyhnutnou podmienkou existencie a zdrojom živín nivných lúk

Málokto tuší, že nivné lúky nížin a podhorských oblastí s dominanciou
psiarky lúčnej (Alopecurus pratensis) dokážu vďaka životodarným záplavám
vyprodukovať za rok viac biomasy ako tropický prales! Popri vysokej produkcii sú aj útočiskom viacerých ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Z pestrej palety druhov môžeme spomenúť plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia), graciolu lekársku (Gratiola officinalis) alebo oman
vŕbolistý (Inula salicina). Ak hospodár takýto typ lúky nekosí, doslova sa
nám mení pred očami. Za necelých 10 rokov sa v nížinných oblastiach kvetnatá lúka môže zmeniť na jednotvárny porast chrastnice trsťovníkovitej
(Phalaroides arundinacea).
4
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Foto: Tomáš Pašteka

Oku pozorovateľa sa nížina môže zdať rovná ako stôl, ale každý meter
rozdielu nadmorskej výšky tu hrá svoju úlohu. V zníženinách hlbokých jeden-dva metre alebo pozdĺž kanálov dominujú spoločenstvá vysokých ostríc
a tráv. V zníženinách bývalých riečnych ramien vydržia už len „obojživelníky“, druhy schopné znášať veľkú časť roka čiastočné zaplavenie, ako steblovka vodná (Glyceria maxima), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), haluchovka vodná (Phellandrium aquaticum), ostrica pobrežná (Carex riparia) alebo
ostrica štíhla (C. acuta).

V zníženinách s vysokou hladinou podzemnej vody nachádzame spoločenstvá vysokých
ostríc a vysokých tráv

Rastlinným zložením sa od psiarkových lúk podstatne odlišujú vlhké lúky podhorských a horských oblastí. V jarnom aspekte často dominuje záružlie močiarne (Caltha palustris). V letných mesiacoch porastom udávajú
tón vysoké byliny ako pichliač potočný (Cirsium rivulare) alebo túžobník
brestový (Filipendula ulmaria). Ak rozhrnieme hustý porast, pri zemi môžeme nájsť viacero druhov ostríc a sitín, napríklad ostricu bledú (Carex pallescens), ostricu prosovú (C. panicea), sitinu klbkatú (Juncus conglomeratus) či
sitinu rozložitú (J. effusus).
5
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Foto: Jaroslav Mikuš

V lete
zaujmú
svojou
farebnosťou
podhorské
a horské
lúky

Dnes sú už veľmi vzácne bezkolencové lúky s dominanciou bezkolenca
(Molinia). Na rozdiel od nivných lúk nebývajú zaplavované a sú schopné
vydržať veľké výkyvy vo výške hladiny podzemnej vody. Viaceré ohrozené
druhy majú v týchto porastoch optimálne podmienky na rozvoj. Na jar je
to najmä kosatec sibírsky (Iris sibirica) alebo rôzne druhy vstavačovcov
(Dactylorhiza). V letných mesiacoch sa objavujú kvety horca pľúcneho
(Gentiana pneumonanthe), klinčeka pyšného (Dianthus superbus) alebo rebríčka bertrámového (Achillea ptarmica).
Najohrozenejším typom vlhkých lúk sú slatinné lúky. Nachádzame ich
najmä v podhorských a horských oblastiach, v terénnych zníženinách a na
prameniskách. Nepatria medzi najproduktívnejšie lúky, ale vynikajú bohatstvom druhov. V krajine ich často „prezradí“ dominancia páperníkov široko6

Sprievodca rozumným hospodárením
Bezkolencové lúky sú
bohaté na výskyt rôznych
druhov vstavačovitých
rastlín

Foto: Jaroslav Mikuš

Foto: Viera Stanová

listých (Eriophorum latifolium) alebo páperníkov úzkolistých (Eriophorum angustifolium).
Pri zemi rastú nenápadné nízke ostrice.
Na miestach s kyslejšou pôdou sa vytvárajú
porasty
rašelinníka
(Sphagnum), v ktorých
sa ukrývajú nenápadné
mäsožravé
rosičky
okrúhlolisté (Drosera
rotundifolia). Tam, kde
je
v pôde dostatok vápnika, nachádzame kvety prvosienky pomúčenej (Primula farinosa) alebo kruštíka močiarneho
(Epipactis palustris). Listy vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata) sú vyhľadávaným prírodným liečivom.

Medzi najohrozenejšie typy mokrých lúk patria slatinné lúky s veľkým počtom vzácnych
druhov
7
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Prečo sú mokré lúky dôležité?
Mokré lúky patria medzi mokrade, t. j.
Eutrofizácia je proces nadmerného obomedzi ekosystémy na prechode medzi
hacovania vody živinami, najmä zlúčevodným a suchozemským prostredím,
ninami fosforu a dusíka, ktorý prebieha
prirodzene alebo v dôsledku ľudských
ktoré sa vyznačujú tým, že stanovištia sú
činností.
zaplavované alebo nasýtené vodou. Mo
krade predstavujú v súčasnosti najohro
zenejšie ekosystémy sveta, preto je snaha chrániť ich aj na medzinárodnej
úrovni tzv. Ramsarským dohovorom. Členské krajiny dohovoru sa zaväzujú
chrániť mokrade na svojom území. S týmto cieľom prihlasujú významné
mokrade na svojom území
do svetového Zoznamu
mokradí medzinárodného
významu.
Na Slovensku sa doteraz vyhlásilo 11 ramsarských lokalít – Alúvium
Rudavy, Dunajské luhy,
Latorica, Mokrade povodia Oravy, Mokrade Turca,
Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava
a jej prítoky, Senné rybníky
a Šúr.
Mokré lúky plnia mnoho funkcií dôležitých pre
krajinu aj pre človeka.
Zabezpečujú účinné odstraňovanie nadbytočných živín, predovšetkým
dusíka a fosforu, ktoré sa do vody dostávajú nadmerným hnojením.
Mokrade tento nadbytok živín efektívne odstraňujú, a tak pomáhajú zabraňovať eutrofizácii.
Mokré lúky produkujú seno vysokej kvality

Fungujú taktiež ako účinné čističky chemických a organických odpadov. Zachytávajú sedimenty, živiny, pesticídy a ťažké kovy, pričom sa
uplatňuje ich samočistiaca schopnosť. Majú veľký význam i z hľadiska zachovania rozmanitosti života, pretože sú domovom obrovského množstva mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.
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Mokré lúky sa významne podieľajú na znižovaní záplav a ovplyvňujú ich frekvenciu, pretože sú
schopné absorbovať veľký objem
vody, ktorú postupne uvoľňujú do
prostredia. Spomaľujú tým rýchlosť
prúdenia vody, znižujú výšku záplavových vĺn, a tým chránia krajinu
pred povodňami. Zároveň sú významnou zásobárňou povrchovej
i podzemnej vody.

Význam a funkcie mokrých lúk (mokradí):
Ochrana biodiverzity (rozmanitosti života)
•	prostredie pre život veľkého množstva druhov
mikroorganizmov, rastlín a živočíchov
Enviromentálne funkcie
• kontrola kvality vody
• odstraňovanie živín z vody
• 	spracovanie chemických a organických odpadov
• odstraňovanie sedimentov
• produkcia biomasy a kyslíka
• udržiavanie vody v krajine
Socioekonomické funkcie
• kontrola povodní
• ochrana pred eróziou
• zdroj pitnej a úžitkovej vody
• produkcia sena, pasenie dobytka
a oviec
• rekreácia
• 	vzdelávanie, výchova a vedecký výskum

Mokré lúky, najmä v nivách nížinných riek, majú obrovský význam
aj z hľadiska produkcie biomasy.
Patria medzi najproduktívnejšie
ekosystémy Zeme. Predstavujú veľký potenciál na získavanie kvalitného krmiva, avšak ich využitie ako pa-sienkov i ako producenta sena je, bohužiaľ, stále nedocenené. Postupne sa otvárajú aj nové možnosti využitia
biomasy ako alternatívneho zdroja energie.
Taktiež ich rekreačný potenciál sa využíva len čiastočne, poskytujú
však dobré možnosti pre agroturistiku a nové príjmy pre miestnych obyvateľov.

Mokrade patria medzi ekosystémy na prechode medzi vodným
a suchozemským prostredím

mokrá lúka

vysoké ostrice
porasty trsti

9
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Čo škodí mokrým lúkam?
Ako sme už spomenuli, mokrade patria medzi najohrozenejšie ekosystémy
sveta. Len na Slovensku sa za posledné desaťročia odvodnilo a rozoralo približne 4 500 km2 mokradí, čo je takmer desatina celkovej rozlohy krajiny. V dôsledku necitlivých ľudských zásahov sa zničila i veľká časť mokrých lúk.
Poškodenie tohto ekosystému je výsledkom kombinácie viacerých negatívnych vplyvov, z ktorých vyberáme tie najzávažnejšie.
Rozorávanie mokrých lúk znamená vážne ohrozenie
druhovej rozmanitosti

Premena na ornú pôdu
Rozorávanie mokrých lúk popri tokoch riek, ktoré sa začalo už v šesťdesiatych rokoch, znamená vážne ohrozenie druhovej rozmanitosti a narušenie ich
protipovodňovej a čistiacej funkcie. Premenou lúk na ornú pôdu až k toku sa
odstraňuje dôležitá ochranná zóna, čím dochádza k poškodeniu pôdneho profilu, strate jemnozeme a k zhoršovaniu kvality vody.
Intenzívne pasenie
Vhodný spôsob pasenia
na mokrých lúkach závisí
od mnohých faktorov, ako
je výber hospodárskych
zvierat a ich počet, rotačný
cyklus, obdobie pasenia
atď. Intenzívne pasenie
spôsobuje
zošľapovanie
a uľahnutosť pôdy, čo vedie k zníženiu druhovej
rozmanitosti, k poklesu
kŕmnej hodnoty lúk a k erózii prevažne v okolí vodných tokov.

Intenzívne pasenie spôsobuje zošľapovanie
a uľahnutosť pôdy

10
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Opustenie pôdy
Ďalším negatívnym javom, ktorý ohrozuje biologickú rozmanitosť, je
opustenie pôdy. Po opustení lúk sa postupne mení ich zloženie. Na miestach,
kde sa prestalo kosiť pre nepriaznivé prírodné podmienky alebo z finančných dôvodov, možno pozorovať zmeny v druhovom zložení vedúce k zníženiu početnosti vzácnych druhov, k zvýšeniu zastúpenia tráv a k postupnému zarastaniu lúk drevinami. V tomto štádiu sú už lúky nevyužiteľné na
poľnohospodárske účely.

Používanie pesticídov narúša biologickú rovnováhu

Používanie pesticídov
Používanie pesticídov narúša biologickú rovnováhu a má negatívny Potravový reťazec
vplyv na druhové zloženie rastlinRastliny (producenti) sú schopné zachytávať
ných spoločenstiev. Niektoré pesticí- slnečnú energiu, pomocou ktorej premieňajú
dy sú schopné udržať sa v pôde až anorganické látky na organické, ktoré sa zabuniekoľko rokov. Vzniká problém, kto- dovávajú do stavby ich tela. Rastliny slúžia ako
potrava pre bylinožravé a všežravé živočíchy
rý je len ťažko riešiteľný, pretože (konzumenti). Potravou pre mäsožravé a všeškodcovia sú schopní postupne sa na žravé živočíchy sú menšie a slabšie živočíšne
pesticíd adaptovať. Náklady na ich druhy.
zneškodňovanie postupne rastú
a zvyšuje sa i znečistenie pôdy. Následne sú ohrozené aj iné druhy potravového reťazca, na ktorého konci je aj človek.
11
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Foto: Jaroslav Mikuš

Hnojenie
V minulosti sa lúky hnojili vysokými dávkami umelých hnojív, čo sa odrazilo v postupnom ochudobňovaní druhového zloženia lúčnych spoločenstiev. Nadmerné dávky hnojív rastliny nie sú schopné využiť na produkciu
biomasy. Hnojivá ostávajú v pôde, odkiaľ sa vyplavujú a stávajú sa zdrojom
znečistenia riek a podzemných vôd. Zvyšky priemyselných hnojív, najmä
nitrátov a fosfátov, spôsobujú eutrofizáciu vôd.

Ohrozený a zároveň atraktívny druh mokrých lúk je kosatec sibírsky

Iné nevhodné spôsoby obhospodarovania
Výrazne negatívny vplyv na druhové zloženie mokrých lúk má používanie komerčných lúčnych zmesí semien. Zmesi sú zložené zväčša z druhov,
ktoré nie sú schopné prežiť zaplavovanie alebo výrazné zamokrenie pôdy,
pretože pochádzajú z iných ekologických podmienok. Dosievané hybridné
druhy tráv majú preto obmedzenú životnosť. Úspešnosť osiatia je dosť nízka, lúky sú zaburinené, čím sa znižuje ich kŕmna hodnota. Aby bolo osiatie
úspešné, treba často používať hnojivá a herbicídy.
12
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Ohrozený druh plamienok celistvolistý je typický pre nivné lúky pri rieke Morave

Odvodňovanie lúk
Povodia riek sú výrazne postihnuté zmenami odtokových pomerov
v dôsledku budovania odvodňovacích systémov. Zásahy do vodného režimu vážne ohrozujú existenciu mokrých lúk a výrazne ovplyvňujú celkový ráz krajiny. Odvodnenie mokrých lúk znižuje celkovú schopnosť krajiny
zadržiavať vodu.
Regulácie riečneho toku
V dôsledku regulácie tokov, ako je napriamenie koryta, odrezanie ramien a zmenšenie záplavového územia, dochádza k zrýchleniu toku
a k zníženiu schopnosti krajiny zachytávať a udržiavať vodu. Výsledkom sú
častejšie a rozsiahlejšie záplavy a zmena celkového vodného režimu nivy
a jej okolia.
Nedostatočná komunikácia a informovanosť
Vážne konflikty medzi záujmami ochrany prírody a poľnohospodárskym
sektorom vyplývajú z nedostatočnej vzájomnej komunikácie a informovanosti. Neznalosť základných princípov rozumného využívania krajiny môže
viesť k jej nevratnému poškodeniu a k ekonomickým škodám.
13

Sprievodca rozumným hospodárením

Nevhodná dotačná politika štátu
Poľnohospodárstvo je rezort,
ktorý v našich prírodných podmienkach závisí od podpory štátu. Ak štát na poľnohospodársku
výrobu dostatočne neprispieva,
odrazí sa to veľkou mierou na
množstve a kvalite produktov.
V dôsledku výrazného znižovania dotácií v posledných rokoch
má väčšina poľnohospodárskych
subjektov k dispozícii iba obmedzené finančné prostriedky, čo
vedie k problémom s obhospodarovaním pôdy, najmä v zhoršených ekologických podmienkach.

Štát by mal viac podporovať
ekologické poľnohospodárstvo

Súčasná poľnohospodárska politika štátu naďalej podporuje intenzívne
poľnohospodárstvo, pričom uvádzanie ekologických postupov do praxe je
stále iba v počiatočných štádiách. Intenzívne postupy sú však z hľadiska
budúceho vývoja poľnohospodárskej politiky neperspektívne práve preto,
že nezohľadňujú ochranu životného prostredia vrátane zachovania druhovej rozmanitosti.
Sťažená pozícia samostatne hospodáriacich roľníkov oproti väčším poľnohospodárskym subjektom na poľnohospodársko-potravinárskom trhu
spôsobuje zvyšovanie
počtu nezamestnaných
vo vidieckych oblastiach a odchod ľudí do
miest za lepšími pracovnými príležitosťami.
Postupne sa vytráca
vzťah vidieckych obyvateľov k pôde, následkom čoho zostávajú
veľké plochy bez obhospodarovania, čím
sa postupne znehodSamostatne hospodáriaci roľníci majú sťaženú pozíciu
nocujú vzácne typy
lúčnych spoločenstiev.
14
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Starostlivost´ o lúky
Mokré lúky vznikli činnosťou človeka, preto si ich zachovanie vyžaduje
pravidelnú starostlivosť. Táto kapitola navrhuje spôsob hospodárenia, ktorý
zohľadňuje tak nároky poľnohospodárov, ako aj záujmy ochrany prírody.
Skúsenosti ukázali, že navrhované opatrenia vedú k zvýšeniu kvality lúk
a k zachovaniu druhovej rozmanitosti.
Kosenie
Pri tradičnom spôsobe obhospodarovania sa mokré lúky kosia obvykle raz
alebo dvakrát ročne v závislosti od typu, prípadne sa kosenie kombinuje
s pasením. Z hľadiska výživnej hodnoty
sena je výhodné kosenie v čase kvitnutia dominantných trávnych druhov.
Avšak na udržanie vysokej druhovej
Kosenie je nevyhnutnou podmienkou
rozmanitosti lúk je vhodné kosiť po dozachovania mokrých lúk
zretí semien prevládajúcich druhov.
Kompromisným riešením je posunúť
začiatok kosby o dva týždne po začiatku kvitnutia prevládajúcich tráv,
prípadne kosiť lúku po častiach.
Dobytok znáša vhlké prostredie
Pasenie
lepšie ako ovce
Pasenie, prípadne v kombinácii
s kosením lúk, patrí k tradičným
formám hospodárenia. Tento spôsob využitia mokrých lúk však nie
je veľmi častý v záplavových územiach. Pri stanovovaní vhodného
spôsobu pasenia je dôležité
zohľadniť mnoho faktorov, ktoré
závisia predovšetkým od prírodných podmienok územia.
• Na pasenie na mokrých lúkach
je vhodnejší dobytok ako ovce, pretože lepšie znáša mokré prostredie
a spása neselektívne vrátane vyšších porastov.
• Rotačný režim, čas pasenia a počet kusov pasúceho sa hovädzieho dobytka na hektár sa musí stanoviť tak, aby sa trávny porast nepoškodil
a nezmenil (počet by nemal presahovať 2 – 3 kusy dobytka na hektár).
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Pasenie patrí k tradičným formám hospodárenia

• Dôležitým opatrením je čistenie pasienkov od náletových drevín, prípadne pokosenie nespásaných častí. Mimoriadna pozornosť by sa mala
venovať paseniu v okolí vodných tokov, kde je väčšia pravdepodobnosť
erózie.
Dosievanie
Narušenie trávneho porastu vzniká najčastejšie v dôsledku neprimeraného mechanického alebo chemického zásahu, prípadne použitím nevhodnej
zmesi semien. Výsledkom je zriedenie hustoty porastu až obnaženie pôdy.
V takých prípadoch je potrebné lúku dosiať, pričom je dôležité starostlivo
uvážiť, akú zmes semien použiť. Najvhodnejším zdrojom sú semená tráv
a bylín z rovnakého typu mokrej lúky z blízkeho okolia, ktoré rovnako dobre znášajú záplavy a trvalo zamokrené pôdy.
Hnojenie
Vplyv hnojenia sa prejavuje zmenou početnosti druhov až zmenou druhového zloženia, pričom mokrejšie lúky reagujú už aj na nízku dávku hnojenia. Preto je najoptimálnejšie vylúčiť akékoľvek dodatočné hnojenie
lúk, ktoré v mnohých prípadoch ani nie je potrebné vďaka vysokému obsahu živín v pôde. Okrem toho sa tým zabráni znečisťovaniu povrchových
aj podzemných vôd.
Vypaľovanie
Vypaľovanie treba považovať za prostriedok krajnej núdze. Ak sa lúka
dlhšie neobhospodaruje, dochádza k veľkému nahromadeniu odumretej
biomasy. V tom prípade najjednoduchší prostriedok na jej odstránenie je
vypálenie. Odporúča sa vypaľovať počas zimných mrazivých dní, keď nie
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Na jar nás upútajú žlté kvety záružlia močiarneho

je pôda pokrytá snehom. Oheň je vtedy povrchový a neprenikne do hlbších
vrstiev, kde zimuje pôdna fauna.
Hospodárenie na vytypovaných významných vtáčích lokalitách
Mokré lúky poskytujú podmienky na hniezdenie mnohým významným
vtáčím druhom. Sú dôležitým zdrojom potravy ako pre migrujúce, tak aj
pre hniezdiace vtáky. Rozorávanie mokrých lúk či ich nevhodné obhospodarovanie má preto priamy vplyv na počet a druhovú rozmanitosť vtáčích
populácií. Z hľadiska ochrany hniezdiacich druhov vtákov je potrebné:
• každoročnú kosbu posunúť na začiatok júla a kombinovať ju s neskorým
pasením,
• lúky kosiť od stredov jednotlivých trávnatých plôch smerom k okrajom,
• obmedziť rýchlosť kosiacich mechanizmov maximálne na 6 km/h,
• na území nepoužívať herbicídy, umelé hnojivá a nepôvodné druhy tráv
a bylín.
Nevhodné hospodárenie
na mokrých lúkach má
priamy vplyv na počet
a rozmanitosť vtáčích
populácií
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Čo urobit´ s pol´ami v záplavových oblastiach?
Polia nedokážu nahradiť žiadnu z funkcií mokrých lúk a v záplavovom
území spôsobujú množstvo problémov. Preto je nevyhnutné ornú pôdu premeniť späť na druhovo Mačina – časť trávnika
bohaté lúky, a to doteraz jediným osvedčeným s vrstvou zeme.
postupom, ktorý využíva prenos mačiny a pôvodné druhy tráv a bylín. Tento postup je vysvetlený v nasledujúcej kapitole.
Opustené polia postupne zarastajú a stávajú sa vhodným miestom na
šírenie burinných druhov. Takéto plochy vyžadujú špeciálne obhospodarovanie, to znamená intenzívnejšie kosenie, prípadne dosievanie pôvodnými
druhmi.
S podmáčanými plochami polí v blízkosti záplavových území majú
poľnohospodári mnoho starostí. Preto je najvhodnejšie takéto plochy zatrávniť, čo prináša výhody ako z ekologického, tak aj z ekonomického hľadiska, pretože vytvárajú tzv. ochrannú zónu nivy.

Polia v záplavovom území spôsobujú množstvo ekologických problémov
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Ako obnovovat´ mokré lúky?

Semená sa zberajú pomocou kombajnu
v čase dozrievania dominantných druhov

Premena polí na lúky s prirodzeným druhovým zložením
Mokré lúky sú mimoriadne citlivé ekosystémy, preto sa pri výbere spôsobu ich obnovy musia zohľadniť viaceré faktory. Jediným doteraz dostupným, a preto zaužívaným spôsobom premeny ornej pôdy na lúky bolo ich
osiatie miešankami hybridných druhov tráv. Problémom týchto lúčnych
zmesí semien je obmedzená životnosť trávnych druhov a neschopnosť
adaptovať sa na podmienky vodného režimu. Po určitom čase sa objavujú
miesta bez vegetácie, ktoré treba opätovne dosievať.
Spätná premena polí na lúky s prirodzeným druhovým zložením je dlhotrvajúci proces a zahŕňa niekoľko krokov s rôznou pravdepodobnosťou
úspechu. Úspešnú meMetodický postup pri premene polí na druhovo bohaté lúky
todiku obnovy lúk vypracovala a vyskúšala
Počas relizácie uvedeného postupu sa neodporúča používať žiadne
prírodné alebo umelé hnojivá ani chemické postreky. Pri oseve preorganizácia DAPHNE
menených polí treba použiť iba semená pôvodných druhov.
na základe dlhodobého
Čas premeny polí: september – október
výskumu v nive Moravy.
• plytká orba poľa do hĺbky 10 – 15 cm, prípadne diskovanie
Metodika vychádza zo
a následné bránenie,
• osev semenami z druhovo bohatých lúk, resp. rozhádzanie posezákladných ekologickaného sena so semenami na pripravenú pôdu (možno použiť
kých
podmienok
ovos ako kryciu plodinu),
prostredia
mokrých
• zavalcovanie semien alebo biomasy,
lúk, využíva vysievanie
• vytvorenie lúčnych ostrovčekov z blokov mačiny z druhovo bohatých lúk. Veľkosť blokov je 1 m x 1 m x 0,15 m, ktoré sa rozsemien
pôvodných
delia na trsy s veľkosťou 10 cm x 10 cm x 15 cm. Tie sa potom
lúčnych druhov a prepravidelne zasadia do pôdy na ploche 2 x 4 m, a to na každom
nos mačiny z kvalitnej
hektári poľa.
lúky (pozri tabuľku).
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Aké semená používať?
Semenné zmesi vhodné pre mokré lúky sú dnes veľmi ťažko dostupné
a finančne nákladné. Overeným riešením je zber semien pôvodných lúčnych druhov z kvalitných lúk pomocou kombajnu v čase dozrievania prevládajúcich druhov tráv. Keďže jednotlivé druhy bylín dozrievajú v rôznom
čase, odporúčame zdrojovú lúku rozdeliť na viac plôch, ktoré sa kosia postupne. Semenná zmes sa následne triedi na sitách rozličnej veľkosti tak,
aby sa mohla vysievať pomocou sejačky. Ak berieme do úvahy straty, ktoré vzniknú pri triedení, vhodnejším spôsobom je priame rozptýlenie zmesi
rozmetadlom na vopred pripravenú ornú pôdu. Môže sa použiť ovos
ako krycia plodina. Vysiate semená sa musia dôkladne zavalcovať.
(Ak nie je iné riešenie, možno na plochu rozptýliť posekané seno a zavalcovať.)
Prečo prenos mačiny?
Dôležitou súčasťou metodiky je prenos mačiny z druhovo bohatej lúky, ktoré vytvárajú tzv. ostrovčeky druhovej rozmanitosti. Poskytujú bohatú
zásobu semien a umožňujú rýchlejšie rozšírenie druhov. Zistilo sa, že prenos mačiny je minimálne rovnako účinný ako použite pôvodných semien,
pričom na vlhších stanovištiach je úspešnejší ako na suchších.

Súčasťou obnovy mokrých lúk je prenos blokov mačiny z druhovo bohatej lúky
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Kedy je najvhodnejší čas?
Vhodným obdobím na premenu polí na lúky je jar a jeseň. Najlepšie
výsledky obnovy sa dosiahli na jeseň, keď je stabilnejšie počasie, menšia
pravdepodobnosť záplav a nižšia hladina podzemnej vody. Nasledujúcu jar
semená klíčia omnoho rýchlejšie. Navyše niektoré semená vyžadujú na vyklíčenie prezimovanie v pôde.
Od čoho závisí úspech?
Úspešnosť obnovy závisí od mnohých faktorov, ako je kvalita pôdy, zásoba semien v pôde a hydrologický režim územia. Zvolený obnovný postup by mal vychádzať v prvom rade z daných ekologických podmienok
územia. Potlačenie burín a podpora pôvodných druhov vyžaduje pravidelné kosenie, pričom počas prvých dvoch rokov treba kosiť dva- až trikrát
ročne. Ak trávny porast nie je dostatočne hustý a objavujú sa obnažené
miesta, treba plochu dosiať pôvodnými druhmi.

Pri obnove mokrých lúk je potrebné použiť semená pôvodných lúčnych druhov
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Aký zisk prináša rozumné využívanie krajiny?
Dôležitým argumentom na zachovanie mokrých lúk sú možné finančné
zisky z lúčneho hospodárenia, ktoré sa stali predmetom záujmu ako ochranárov, tak i poľnohospodárov. Výhodným riešením sú opatrenia vychádzajúce z tradičného poľnohospodárstva, ktoré je z finančného hľadiska nenáročné. Nízke náklady na hospodárenie sa okrem iného niekoľkonásobne
vrátia vo forme atraktívnej krajiny bohatej na rastlinné a živočíšne druhy,
čo zvyšuje rekreačnú a poľnohospodársku hodnotu územia. Takéto územie sa môže stať zdrojom nových príjmov pre mnohé záujmové skupiny od
podnikateľských subjektov cez poľnohospodárov až po ochranárov.

Foto: Tomáš Pašteka

O tom, že v záplavovom území riek je výhodnejšie hospodáriť na lúkach
ako na ornej pôde, kde sa pestuje kukurica, sme sa presvedčili na príklade
nivy Moravy. Porovnanie vychádzalo z predpokladu, že mokré lúky sú
adaptované na záplavový režim, čo znamená, že seno sa môže každoročne
zužitkovať. Pestovanie kultúrnych rastlín, ako je kukurica, je však spojené
s rizikom, že pri záplavách sa zničí celá úroda. Dôležitou skutočnosťou je i fakt,
že mokré lúky majú vysokú čistiacu schopnosť, ktorá je porovnateľná s čističkou odpadových vôd. Keď sa tieto fakty finančne vyčíslili a porovnali, zistilo
sa, že hospodárenie na mokrých lúkach je v porovnaní s hospodárením na
ornej pôde výhodnejšie tak z ekonomického, ako aj z ekologického hľadiska.

Mokré lúky poskytujú potravu mnohým druhom vtákov, medzi ktoré patrí aj bocian biely
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Mokré lúky sa vyznačujú vysokou produkciou biomasy

V prípade, že hospodárenie vyžaduje zvýšené náklady na záchranu prírodných stanovíšť, mali by sa hospodárovi poskytnúť kompenzácie zo štátneho rozpočtu, čo vyplýva zo zákona o ochrane prírody a krajiny. To znamená, že praktická realizácia programov ochrany by mala okrem iného spočívať aj v uzavieraní partnerských zmlúv s roľníkmi. Zmluva by mala stanoviť
vyplácanie finančného príspevku na hektár za rok ako kompenzáciu strát na
výnosoch vzniknutých pri Podľa § 46 a 47 zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírotradičnom obhospodarova- dy a krajiny by mali poľnohospodári, ktorí vlastnia poľnoní, ku ktorému sa poľnohos- hospodársku pôdu v chránených územiach, dostávať kompenzácie vyplývajúce z obmedzenia hospodárenia.
podári zaviažu.
Ministerstvo životného prostredia SR doposiaľ nepripravilo
vykonávací predpis, zákon teda zatiaľ nemá uplatnenie
v praxi.

V záplavovom
území riek je
výhodnejšie
hospodáriť
na lúkach ako
na ornej pôde
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Čo hovorí zákon?

Foto: Viera Stanová

Starostlivosť o prírodné bohatstvo, ktorého významnou súčasťou sú
mokré lúky, predpokladá dôkladnú právnu ochranu, čo na Slovensku zabezpečuje zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zákon rozlišuje 5 stupňov ochrany, pričom v prvom stupni ochrany je zahrnuté celé

Mokré lúky s výskytom horského druhu hadovníka väčšieho
Zákon o ochrane prírody a krajiny (zákon č. 287/1994 Z. z.) predstavuje oficiálny predpis pre činnosti
v chránených oblastiach vrátane poľnohospodárstva. Na plnenie tohto právneho predpisu by mali dohliadať štátne orgány a organizácie, do ktorých kompetencie patrí starostlivosť o národné parky, chránené krajinné oblasti a zóny s hygienickou ochranou podzemných vôd.
Na území chránenej krajinnej oblasti, ak v tomto
zákone nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň
ochrany, podľa ktorého je potrebný súhlas orgánu
ochrany prírody na nasledovné činnosti:
• terénne úpravy meniace tvary reliéfu a zmeny
vo využití pozemkov,
• umiestňovanie košiarov, objektov a zariadení
so stádami alebo s intenzívnym chovom hospodársky významných druhov zvierať,
• zámerné rozširovanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov okrem plánovanej lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti,
• aplikácia chemických látok, najmä pesticídov,
toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na ploche väčšej ako
2 ha,
• skládkovanie odpadov.

Na území národného parku, ak v tomto zákone
nie je ustanovené inak, platí tretí stupeň ochrany,
podľa ktorého je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody na nasledovné činnosti:
• rozorávanie a premiestňovanie pôdy a hliny
a úpravu pasienkov,
• pasenie a preháňanie stád hospodársky významných druhov zvierat a budovanie zariadení na ich ochranu,
• činnosť meniacu prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov,
• používanie chemických látok a skladovanie
agrochemikálií.
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Najvzácnejšie zachovalé komplexy mokrých lúk sú vyhlásené za ramsarské lokality

územie Slovenska. Niektoré činnosti, napríklad odvodňovanie mokradí,
ťažba rašeliny, zámerné rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a vypaľovanie trávnych porastov si vyžadujú súhlas orgánu ochrany prírody.
Územia zahrnuté do druhého až piateho stupňa sú tzv. osobitné chránené
územia (chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná
rezervácia a prírodná pamiatka). Najvzácnejšie lokality mokrých lúk z hľadiska druhovej rozmanitosti sú prevažne súčasťou veľkoplošných chránených území, a to národných parkov a chránených krajinných oblastí.
Poľnohospodárstvo v chránených územiach by malo zohľadňovať záujmy ochrany prírody, z čoho vyplývajú pre roľníkov a poľnohospodárske
subjekty určité povinnosti. Základné odporúčania a prípadné obmedzenia
ustanovené v zákone vychádzajú z princípov rozumného využívania krajiny
a zachovania prírodných staNa umiestňovanie košiarov a iné činnosti
novíšť. Ako sme už spomíje potrebný súhlas orgánu ochrany prírody
nali, zákon umožňuje využívať prostriedky, ktoré kompenzujú finančné straty spôsobené obmedzeným hos
podárením v chránených
územiach, ale doposiaľ ne
existujú vykonávacie predpisy, takže zákon nemá
uplatnenie v praxi.
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Akým spôsobom podporuje tradičné hospodárenie
Európska únia?
Jedným z pozitív- Finančná podpora pre poľnohospodárov prostredníctvom agro-envinych znakov reformy ronmentálnych schém sa orientuje najmä na:
poľnohospodárskej • podstatné zníženie používania priemyselných hnojív a postupné
zavádzanie organických poľnohospodárskych metód,
politiky Európskej únie
• prechod na extenzívne formy produkcie plodín, prípadne na ich udrv roku 1992 bolo zažanie alebo na premenu pôdy na lúky a pasienky,
vedenie tzv. Agro- • zníženie počtu oviec a dobytka na jednotku kŕmnej plochy,
e n v i r o n m e n t á l n e j • udržanie krajinného rázu a zachovanie pôvodných odrôd
a chovov, ktorým hrozí vyhynutie,
smernice
2078/92.
•
zachovanie opustenej poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy,
Cieľom tejto smernice
• vyňatie pôdy aspoň na 20 rokov z poľnohospodárskeho využívania
je podpora citlivého
s výhľadom na využitie plôch na zriadenie prírodných rezervácií
hospodárenia vo vzťaa parkov.
hu ku krajine a prírodným zdrojom, a to najmä v oblastiach, ktoré sú významné z hľadiska ochrany
prírody. Základom tejto podpory je tzv. agro-environmentálna schéma. Ak
sa poľnohospodár rozhodne, že sa zapojí do agro-environmentálnej schémy,
zaviaže sa, že bude dodržiavať podmienky, ktoré mu smernica stanovuje. Keďže dodržiavanie požadovaných obmedzení
zväčša spôsobuje
zníženie
zisku
poľnohospodára,
jeho
finančné
straty sú pokryté
prostredníctvom
tzv. kompenzačných
platieb.
Tieto platby sú sčasti zabezpečované
prostriedkami
Európska únia podporuje tradičné poľnohospodárstvo
Európskej únie (75 %), podmienkou tejto finančnej pomoci je však povinnosť daného štátu pokryť zostávajúcich 25 %. Krajiny Európskej únie sa týmto spôsobom snažia vrátiť
k tradičným postupom hospodárenia, ktoré sa v posledných desaťročiach
utlmili intenzívnym poľnohospodárstvom orientovaným v prvom rade na
zisk bez ohľadu na dôsledky pre krajinu.
V súčasnosti sa na Slovensku o zavedení agro-environmentálnych schém
ešte neuvažuje, i keď prvý skúšobný projekt sa už rieši v oblasti Podpoľania.
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Slovo na záver
Mokré lúky nám prinášajú úžitok v rozmanitých podobách. Poľnohospodárom poskytujú kvalitné seno, školám priestor na vzdelávanie a mnohým z nás
oddych a inšpiráciu. Hlavným záujmom ochrancov prírody je, aby mokré lúky
naďalej poskytovali vhodné životné podmienky mnohým rastlinným a živočíšnym druhom. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a azda ani nie je potrebné
zdôrazňovať, že také rôznorodé záujmové skupiny majú zvyčajne rôzne pohľady na využívanie lúk.
V takomto prípade je
veľmi dôležitá úzka spolupráca všetkých ľudí, ktorí
majú pocit, že sa ich obhospodarovanie lúk priamo či
nepriamo dotýka. Súčasťou
spolupráce je pravidelná výmena informácií, rešpektovanie skúseností druhých
a aktívna diskusia pripravovaných aktivít. Nie je výnimSúčasťou spolupráce je pravidelná
kou, že sa názory poľnohosvýmena informácií
podárov a ochrancov prírody
na spôsob využitia krajiny líšia. Avšak zdravá výmena názorov a plodná diskusia môžu v mnohých prípadoch výrazne prispieť k riešeniu problému.
Stanovenie najvhodnejšieho spôsobu obhospodarovania mokrých lúk je
potom výsledkom rozumného kompromisu medzi záujmami poľnohospodárov a ochranou prírody so zohľadnením skúseností miestnych obyvateľov.
Zachovanie mokrých
lúk si vyžaduje úzku
spoluprácu
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K ucelenému pohľadu prispieva i názor predstaviteľov mimovládnych organizácií, miestnej samosprávy a súkromného sektora. Aktívna účasť poľnohospodárov, ochrancov prírody a obyvateľov je potom nevyhnutná aj pri plánovaní, samotnom obhospodarovaní a obnove lúk.
K prehlbovaniu spolupráce prispievajú neformálne stretnutia, konzultácie
s odbornými organizáciami, prípadne spoločné aktivity, ktoré umožňujú výmenu informácií a budujú dôveru medzi partnermi. Pri hľadaní spoločnej cesty je najdôležitejšie porozumenie a ochota rešpektovať názor druhej strany.
Nemožno zabúdať, že každá skúsenosť môže byť užitočná a priniesť nové poznatky.
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