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Úvod

Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené necelých 60 kilometrov, čo z nich robí 
najbližšie položené hlavné mestá v Európe. Obe mestá sú plné zelene a bohaté na 
biodiverzitu a sú prepojené zeleným pásom dunajských mokradí. Malá vzdialenosť 
poskytuje veľa príležitostí na spoluprácu, ktorá vytvára ekonomické a environmen-
tálne benefity a zlepšuje susedské vzťahy.

Mestské a prímestské trávne porasty môžu poskytovať mnohé ekologické, so-
ciálno-kultúrne a ekonomické ekosystémové služby a podporovať biodiverzitu. 
Rozsiahle, druhovo bohaté trávnaté porasty sú zárukou zachovania týchto ekosys-
témových služieb. Významne prispievajú k biodiverzite tým, že sú zdrojom potravy 
a prostredím pre hniezdenie a rozmnožovanie mnohých živočíšnych druhov, ktoré 
sú viazané na voľnú krajinu. Trávnaté porasty svojou rozmanitosťou, veľkosťou 
a priestorovým rozložením predstavujú rozhodujúci faktor pre kvalitu života, a to 
najmä v mestských oblastiach. Pri správnom manažmente majú zelené priestran-
stvá v mestách veľký potenciál napomáhať pri zachovaní biologickej diverzity, aj 
pri zvyšovaní životnej úrovne, čo by mohlo dodať mestským priestorom význam, 
ktorý si zaslúžia.

Obe hlavné mestá, Viedeň aj Bratislava, majú tú výhodu, že sa v nich zachovalo 
veľa poloprírodných lúk s vysokou biodiverzitou. Mnohé z nich sa už ekonomicky 
nevyužívajú a tak ich pomaly strácame. Znižujúca sa kvalita a kvantita zelených 
priestranstiev a nedostatočné environmentálne povedomie obyvateľov sa stali pre-
trvávajúcou výzvou. Snahou prírodovedcov a ochranárov je zabezpečiť a zachovať 
tie trávnaté porasty, ktoré sa udržali v dobrom stave a obnoviť tie, ktoré majú dobrý 
ekologický potenciál, aby slúžili ako zdroj biodiverzity a demonštračné plochy na 
zvyšovanie povedomia verejnosti a na vzdelávacie účely. Tento dokument je spo-
ločnou koncepciou ochrany a rozvoja biodiverzity trávnych porastov v mestských 
biotopoch, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Rakúsko „CITY NATURE – Rozvoj ekosystémových nástrojov a služieb na 
ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“. Projekt prispieva k rozvoju 
zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susediacich mestách regiónu 
Twin City – v Bratislave a Viedni. Projekt poskytol rámec pre vypracovanie spoločnej 
metodiky ochrany a podpory biodiverzity v hlavných mestách. Počas implementácie 
projektu sa na pilotných trávnych porastoch v oboch krajinách okrem odborného 
dialógu, workshopov a exkurzií aplikovali aj obnovné a manažmentové opatrenia. 
Základom tohto dokumentu sú dôležité poznatky získané počas implementácie 
projektu. Dokument poskytuje niektoré možné riešenia na zachovanie a rozvoj lúk 
bohatých na biodiverzitu v mestskom prostredí. Projekt CITY NATURE realizovali 
Mestské lesy Bratislava, Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia 
(MA 22) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie spolu s ôsmimi strategickými 
partnermi projektu. Takého zloženie riešiteľského tímu prispelo k optimálnym vý-
sledkom projektu 

Lúky v mestách  
sú dôležitým zdrojom 

biodiverzity

Viedeň

Bratislava

Dunaj
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Význam biodiverzity trávnych porastov 
v mestskom prostredí

1 https://bratislavskisusedia.sk/temy/kosenie

Mestá a obce udržiavajú veľa verejných 
zelených plôch, ktoré zahŕňajú zelené 
plochy v parkoch, plochy medzi obytný-
mi zástavbami, plochy pozdĺž lineárnej 
infraštruktúry, ako sú cesty alebo koľaj-
nice a trávniky okolo reprezentatívnych 
budov, ale aj trendové záhony bohaté 
na kvety.

Predmetom nášho záujmu sú trávnaté 
porasty, ktoré zahŕňajú na jednej strane 
zvyšky poloprírodných lúk, na druhej 
strane mestské trávniky, čo sú ume-
lo vytvorené lúky s dominanciou tráv. 
Vyznačujú sa rôznymi typmi obhos-
podarovania či starostlivosti, od menej 
intenzívne obhospodarovaných poloprí-
rodných lúk, na ktorých dominujú rôzne 
druhy tráv a bylín, až po často kosené, 
druhovo chudobné nízke trávniky alebo 
kvitnúce plochy, pre ktoré sú charakte-
ristické opakované zásahy napr. rozora-
nie a opätovný výsev. Je mimoriadne 
dôležité pamätať na to, že každá lúka 
alebo otvorená zeleň si vyžaduje určitú 
formu manažmentu, aby sa zachovala 
v dobrom stave. Význam mestských ze-
lených plôch pre zachovanie biodiverzity 
je rastúci. Pre lepšie pochopenie ich výz-
namu v kontexte ochrany biodiverzity by 
sme chceli upozorniť na kvalitatívny roz-
diel medzi umelo vytvorenými mestský-
mi trávnikmi a poloprírodnými lúkami.

Mestské trávniky sú zvyčajne druhovo 
chudobné z dôvodu intenzívneho ob-
hospodarovania a používania štandard-
ných druhovo chudobných zmesí se-
mien v pôvodných výsadbách. Napríklad 
v Bratislave1 sa mestské trávniky kosia 
5  až 6-krát ročne, vo Viedni, v  rezi-
denčných oblastiach aj 7-krát ročne. 
Výnimkou nie je ani používanie hnojív 
alebo pesticídov na podporu rastu cie-
ľovej vegetácie a ničenia buriny. Takéto 
trávne porasty väčšina ľudí oceňuje 
z estetického hľadiska, ale vegetácia 
je zvyčajne druhovo chudobná a flo-
risticky nezaujímavá. Okrem toho tieto 
porasty často obsahujú veľké množstvo 
kultivarov, a len málo pôvodných ale-
bo regionálne prispôsobených druhov 
rastlín. Mestské trávniky kvôli svojmu 
intenzívnemu manažmentu poskytujú 
biotop pre obmedzený počet druhov, 
ale sú dôležité pre mestskú rekreáciu 
a krajinnú architektúru. Na vhodných 
vybraných lokalitách je možné zvýšiť ich 
biodiverzitu znížením frekvencie kosenia 

a znížením prísunu živín, ale obyvate-
lia miest by s tým mali byť stotožnení. 
Treba si však uvedomiť, že vývoj druhovo 
bohatších trávnikov môže byť zdĺhavý 
proces.

Naopak, extenzívne obhospodarované 
poloprírodné trávne porasty, ktoré sú 
kosené len jeden alebo dva razy roč-
ne a neaplikujú sa na nich hnojivá ani 
pesticídy, sú zvyčajne druhovo boha-
té. V mnohých mestách predstavujú 
mestskú zeleň zvyšky poloprírodných 
biotopov. Ich plocha zvyčajne narastá 
od centier miest smerom k prímest-
ským zónam, veľmi často sa nachádza-
jú v  chránených územiach. Diverzita 
rastlinných druhov na poloprírodných 
trávnatých plochách priťahuje motýle, 
včely, vtáky a iné druhy voľne žijúcich 
živočíchov. Kvitnúce rastliny prinášajú 
do mestských oblastí farby a odráža-
jú meniace sa ročné obdobia, zatiaľ čo 
mestské trávniky sa v priebehu roka me-
nia len málo. Poloprírodné lúky patria 
medzi najvýznamnejšie zdroje nektáru 
pre opeľovače, ale ich využiteľnosť je vý-
razne ovplyvnená načasovaním kosenia. 

Lúky v mestách poskytujú širokú 
škálu ekosystémových služieb

Jasenec biely  
(Dictamnus albus)
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Extenzívne obhospodarované mestské 
lúky sú významné pre prežitie rôznych 
druhov. Bohatstvo rastlinných druhov 
v spojení s s mozaikovitou vegetačnou 
štruktúrou poloprírodných trávnych 
porastov pozitívne ovplyvňuje pôdne 
mikrobiálne spoločenstvá a diverzitu 
článkonožcov, vrátane hmyzu, a posky-
tuje možnosti pre iné živočíchy, ako sú 
obojživelníky, plazy či vtáky.

V mestskom prostredí je v súčasnosti 
jedným z najdôležitejších opatrení na 
podporu opeľovačov zakladanie lúk 
s lúčnymi kvetmi alebo záhonov letni-
čiek namiesto trávnikov, ktoré vyžadujú 
časté kosenie. Pri zakladaní takýchto no-
vých plôch sa používajú zmesi semien, 
ktoré sú zostavené tak, aby vytvárali 
špecifický estetický efekt a úžitok pre 
voľne žijúce živočíchy. Na tento účel sa 
využívajú aj nepôvodné druhy rastlín, 
aby sa zvýšila farebná škála alebo predĺ-
žila doba kvitnutia a zvýšila dostupnosť 
nektáru a peľu pre hmyz.

Rozmanitosť rastlín priťahuje iné formy životaSchematický rozdiel medzi 
lúkami a mestskými trávnikmi.
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V Bratislave a vo Viedni už prebieha-
jú početné projekty zamerané na za-
kladanie zelených kvetnatých plôch. 
Bratislava mení svoje trávniky na kvet-
naté lúky. Magistrát vybral už 60 plôch, 
na ktorých zmení frekvenciu kosenia 
zo 6-krát ročne na extenzívne kosenie 
raz alebo dvakrát ročne2. Na 17 menších 
plochách vysadili pestro kvitnúcu lúč-
nu zmes, ktorá nielenže skrášľuje tieto 
plochy, ale slúži aj mnohým význam-
ným opeľovačom. Vo Viedni sa takéto 
iniciatívy začali asi pred desiatimi rokmi, 
napríklad pozdĺž jednej z najvyužívanej-
ších mestských komunikácií, „Gürtel“3, 
a pri železničnej stanici „Westbahnhof“. 

Nasledovali aktivity na niekoľkých lo-
kalitách so sociálnym bývaním, na 
ktorých sa podieľalo aj mesto Viedeň 
(Wiener Wohnen), a na lokalitách s par-
kami v  spolupráci s  MA42  – Wiener 
Stadtgärten. Tieto iniciatívy stále po-
kračujú. Podľa našich skúseností je po 
nastavení opatrení pre úspech rozho-
dujúca neustála údržba týchto plôch.

V rámci projektu Interreg V-A Slovenská 
republika – Rakúsko „Blühlinge – 
Kvitnúce krajiny pre motýle na Slovensku 
a v Rakúsku“ boli zakladané kvitnúce 
maloplošné plochy, premosťujúce lúky 
pre motýle, ktoré slúžia ako nášľapné 
kamene na podporu toku génov medzi 
priestorovo oddelenými populáciami 
v  oboch krajinách. Prioritou projektu 
CITY NATURE je zabezpečiť, zachovať, 
obnoviť a obhospodarovať poloprírodné 
lúky v urbánnom kontexte.

V  rámci spolupráce v  projekte CITY 
NATURE sme sa zaoberali najmä prob-
lematikou manažmentu a ekologickej 
obnovy poloprírodných trávnych po-
rastov v rámci intravilánu mesta. Ak sa 
v tejto práci ďalej používa pojem trávne 
porasty, chápeme pod tým lúky (a ich 
štádiá vývoja) tak, ako je to zaužívané 
v poľnohospodárskej praxi.

2 https://spectator.sme.sk/c/22187107/bratislava-turns-lawns-into-meadows.html

3 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/naturvielfalt-margareten.html

Samotárska včela pieskarka hniezdi v zemi a živí sa nektárom

Kvitnúce trávne porasty podporujú opeľovače
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Opis typov  
lúčnych biotopov
Vďaka svojej polohe pozdĺž rieky Dunaj 
a obklopené pohoriami Malé Karpaty 
a Viedenský les sa obe hlavné mestá 
môžu pýšiť rôznorodosťou poloprí-
rodných rastlinných spoločenstiev. 
Takéto biotopy sa vyvinuli jednak pri-
rodzenými procesmi, ako je spontán-
na kolonizácia druhmi, ako aj vplyvom 
tradičných poľnohospodárskych čin-
ností. Tradičné hospodárenie zahŕňa 
pastvu, kosenie a odstraňovanie stro-
mov a kríkov, aby sa zabránilo sukce-
sii a zarastaniu krovinami a drevinami. 
Poloprírodné trávnaté porasty v oboch 
mestách možno rozdeliť do nasledu-
júcich širších ekologických skupín:

Suchomilné trávnaté porasty sa na-
chádzajú na vysychavom podloží s do-
minanciou tráv alebo bylín, v mozaike 
s  krovinami. Sú väčšinou nehnojené 
a  majú nízku produktivitu, často ich 
nájdeme na svahoch s plytkou pôdou, 
ale aj na štrkopieskových náplavoch 
Dunaja. Rastie v nich množstvo vzácnych 
a ohrozených druhov rastlín, často sú 
domovom orchideí. Patria medzi dru-
hovo najbohatšie rastlinné spoločen-
stvá v Európe a sú kľúčovými biotopmi 
mnohých skupín chránených druhov, 
ako hmyz a iné bezstavovce, plazy, vtáky 
a cicavce. Tradičným spôsobom hospo-
dárenia je pastva, ktorá je v súčasnosti 
v mestských oblastiach vzácna.

Známou lokalitou s výskytom takýchto 
porastov je chránené územie Devínska 
Kobyla, ale aj Ostrovné lúčky a ostrov 
Kopáč v Bratislave. Vo Viedni sa ten-
to typ vegetácie nachádza v  oblasti 
Bisamberg-Falkenberg na severe, ako 
aj v  južnej časti mesta v  oblastiach 
Goldberg a Unterlaa. Často ide o bývalé 
vinohrady, nachádzajúce sa na strmých 
svahoch. Novovytvorené suchomilné 
lúky nájdeme tiež oblastiach v severo-
východnej časti Viedne v oblastiach, kde 
sa mesto rozširuje. Okrem pastvy tu bola 
bežná aj jednorazová kosba raz ročne.

Mezofilné trávnaté porasty sa nachá-
dzajú na hlbších pôdach, ktoré môžu 
byť mierne až stredne hnojené. V mezo-
filných trávnatých porastoch dominujú 
trávy a sú bohaté na kvety. Vzhľad bio-
topu je premenlivý a môže sa vyskytovať 
na suchších aj vlhších miestach. Tieto 
trávne porasty sa obhospodarujú ex-
tenzívne, nekosia sa pred rozkvitnutím 
tráv, zvyčajne raz alebo dvakrát do roka. 
Nekosia sa pred rozkvitnutím tráv. Ak sa 

Orchis anacamptis

Orchis ustulata
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manažment zintenzívni a začnú sa apli-
kovať hnojivá vo veľkých množstvách, 
druhová diverzita rýchlo klesá.

V Bratislave sú mezofilné trávnaté po-
rasty zastúpené v maloplošných frag-
mentoch a často sú pozmenené. Vo 
Viedni majú široký rozsah a zahŕňajú 
väčšinu prímestských lúk na juhozápade 
a západe Viedne, vrátane veľkých plôch, 
na ktorých sa v 18. a 19. storočí polia a vi-
nohrady pretransformovali na lúky. Vo 
Viedni ide väčšinou o trávnaté porasty 
bohaté na biodiverzitu a nehrozí, že sa 
ich manažment zintenzívni. Podobne ako 
v Bratislave, mezofilné lúky ohrozuje len 
prípadný zánik ich obhospodarovania.

Vlhké lúky sa nachádzajú v oblastiach 
s vysokou hladinou podzemnej vody 
alebo v záplavových oblastiach a vysky-
tujú sa v celom spektre režimov záso-
bovania živinami a vodou. Vlhké oblasti 
bohaté na živiny v blízkosti rieky zaží-
vajú najväčšie rozdiely vo výške vodnej 
hladiny a zvyčajne podporujú druhovo 
chudobnú, ale vysoko produktívnu ve-
getáciu, v ktorej dominujú vysoké trávy, 
ako je trstina obyčajná a ostrica.

Nížinné zaplavované lúky sú ďalším ty-
pom vlhkých trávnych porastov, ktoré 
sú pravidelne zaplavované, no v lete 
vysychajú. Lužné oblasti sa dlhodobo 
vyznačujú produkciou kvalitného sena. 
Lúky sa kosia väčšinou raz až dvakrát 
do roka. Nachádzajú sa pri rieke Morava 
v Bratislave. Vo Viedni sa nachádzajú 
v blízkosti rieky Dunaj, ale aj vo veľmi 
malom meradle v zalesnenej flyšovej 
oblasti v okolí Viedne, kde sa nachá-
dzajú špeciálne prameniská a tiež vo 

Mezofilné trávnaté porasty sú bohaté na kvety

Vlhké trávnaté porasty pozdĺž rieky Moravy

Manažment vlhkých trávnych 
porastov v blízkosti rieky 

Gütenbachtal
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vápencovej oblasti pozdĺž malých riek, 
napr. v oblasti Gütenbachtal.

Druhovo chudobné monokultúry sú 
poľnohospodársky vylepšené trvalé 
trávne porasty na pestovanie bylinných 
krmovín. V dôsledku hnojenia, opätov-
ného výsevu a intenzívnej pastvy majú 
relatívne druhovo chudobné porasty 
a s tým spojenú zníženú biodiverzitu. 
Vo Viedni je ich veľmi málo, väčšina ty-
pov lúk chudobných na biodiverzitu nie 
sú poľnohospodársky využívané (ako 
napr. parky).

Koľko trávnatých plôch  
máme v mestskom prostredí 
oboch miest?

Trvalé trávne porasty sú prirodzené, 
poloprírodné alebo siate trávne po-
rasty udržiavané ľudskou činnosťou, 
ktoré v Bratislave zaberajú 863 ha, čo 
predstavuje 2,35 % z celkovej výmery 
mesta (Štatistická ročenka o pôdnom 
fonde v  SR, 2018). Patria sem inten-
zívne a extenzívne využívané trávna-
té porasty, trávnaté porasty zarastené 
nelesnou drevinovou vegetáciou do 
25 % ich plochy a postupne zarastajúce 
trávnaté porasty (Košický D. et al. 2019). 
Pri správnej starostlivosti prispievajú 
k zachovaniu vysokej diverzity rastlin-
ných a živočíšnych druhov. V Bratislave 
by bolo vhodné vykonať inventarizáciu 
trávnatých porastov a zhodnotiť ich vý-
znam z hľadiska biodiverzity. Je to dôle-
žitý prvý krok. Pomôže identifikovať typy 
biotopov, aby bolo možné nastaviť vhod-
ný a nákladovo efektívny manažment.

Malé plochy trávnych porastov sa vysky-
tujú aj v rámci lesných plôch, kde slúžia 
ako dôležitý doplnkový prvok športo-
vo-rekreačných areálov, ako je napr. 
Partizánska lúka alebo Koliba. Tieto lo-
kality spolu s ďalšími lúkami v ich pôsob-
nosti spravujú Mestské lesy Bratislava. 
V rámci projektu CITY NATURE sa na 
nich realizovali aktivity na zvýšenie ich 
biodiverzity.

Vo Viedni zaberajú trávnaté porasty asi  
1 500 ha. Lúky tvoria 3,6 % plochy mesta. 
Pri ostatnom mapovaní typov biotopov 

v roku 2011 bolo možné 1,8 % tejto plo-
chy priradiť k niektorému typu biotopu 
podľa smernice o biotopoch 92/43/EHS 
(nepublikované údaje MA 22). Na roz-
diel od Bratislavy, v rôznych mestských 
častiach boli plochy vyberané po zrelej 
úvahe a doplnené lúkami, ktoré vznikli 
až pri novšej mestskej zástavbe.

Trávnaté porasty na hrádzach pozdĺž riek môžu slúžiť  
ako dôležité koridory pre biodiverzitu v mestách

Nižšia intenzita manažmentu lúk 
prispieva k významnému nárastu 

biodiverzity – Mestské lesy 
v Bratislave
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Mokrade a opeľovače

Význam mokradí pre opeľovače širo-
ká verejnosť prehliada. Na mokrade 
sú zároveň v larválnom štádiu via-
zané najmä druhy pestríc. Väčšina 
z nich patrí do skupiny Eristalini, do 
ktorej patria veľmi bežné, až synan-
tropné druhy, napríklad Eristalis te-
nax, E. pertinax a Helophilus pendulus  
Uprednostňujú mokrade s veľkým 
množstvom organického materiálu, 
v prípade druhu E. tenax dokonca 
silne organicky znečistené. Pestrice 
zo skupiny Chrysogastrini sú viaza-
né na pomaly tečúcu vodu, larvy sa 
nachádzajú v bahne s veľkým množ-
stvom organického materiálu (vet-
vičky, listy a pod.), imágo sa zdržiava 
pri lesných potokoch. V Mestských 
lesoch boli zaznamenané druhy 
Riponnensia splendens a Orthonevra 
nobilis. Niektoré druhy ovadov sú 
viazané aj na tečúcu vodu, ako na-
príklad ovadík obyčajný (Chrysops 
caecutiens). Samice často útočia na 
človeka, najmä v oblasti hlavy. Na 
druhej strane, samce a do istej miery 
aj samice navštevujú kvety a prispie-
vajú k opeľovaniu. Pestrice sú viazané na mokrade v štádiu lariev
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Navrhované kroky na integráciu biodiverzity 
trávnych porastov do mestského prostredia

4 https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/wald-und-wiesen-charta.html

Plochy podobné lúkam je možné vytvo-
riť znížením frekvencie kosenia mest-
ských trávnikov, čo umožní existujúce-
mu rastlinnému spoločenstvu dorásť 
vyššie a viacerým druhom rozkvitnúť. 
Výsledok takéhoto prístupu je však zá-
vislý najmä od miestnych podmienok, 
počtu manažmentových zásahov, tech-
niky kosenia, odstraňovania pokosenej 
trávy, diverzity existujúcej flóry a prípad-
nej následnej prirodzenej kolonizácie. 
Alternatívnym spôsobom zakladania 
lúk je siatie alebo výsadba navrhnutých 
zmesí rastlinných druhov. Tento prístup 
k tvorbe lúk využíva prevažne jedno-
ročné druhy rastlín, aby sa zvýšila ich 
estetická hodnota.

Problémom poloprírodných lúk v intra-
viláne veľkých miest je nevhodný alebo 
absentujúci manažment. Z niekoľkých 
dôvodov sa tieto trávnaté porasty často 
ťažko obhospodarujú. Môže ísť o odľahlú 
a  ťažko dostupnú lokalitu, extrémne 
podmienky (strmá, vlhká, suchá loka-
lita), komplikovanú vlastnícku štruktú-
ru, nedostatok finančných a ľudských 
zdrojov a nízku ekonomickú rentabilitu 
ich poľnohospodárskeho využitia z dô-
vodu ich dlhodobého opustenia. Ak 
plochy s úrodnými (na živiny bohatými) 
trávnatými porastmi zostanú neobhos-
podarované, rýchlo zarastú niekoľkými 
dominantnými druhmi vysokých tráv, 
žihľavami, bodliakmi a inými burinami. 
Kvitnúce druhy sa čoskoro stratia, preto-
že ich udusí dominantnejší druh a stratia 
svetlo, vodu a priestor. Ďalším význam-
ným problémom je fragmentácia loka-
lít v dôsledku urbanizácie. Všetky tieto 
činnosti ovplyvňujú šírenie druhov a ich 
ekologickú integritu a z dlhodobého hľa-
diska sa biologická biodiverzita zníži.

Na ochranu a ekologickú obnovu ta-
kýchto lokalít sa často využíva takzvaný 
ochranársky manažment, ktorý je za-
meraný najmä na záchranu alebo ob-
novu biologickej diverzity. Znamená to, 
že takýto manažment je financovaný 
z rôznych projektov na ochranu prírody 
ako počiatočná jednorazová intervencia, 
keďže klčovanie dlhodobo zanedbáva-
ných lúk je nákladné.

Na začiatku uvažovania o správnej sta-
rostlivosti o lúky je potrebné vziať do 
úvahy mnohé aspekty. Postup krokov 
by mal byť nasledovný:

Inventarizácia biotopov je dôležitým 
nástrojom na získanie informácií o roz-
šírení, štruktúre a zložení trávnych po-
rastov, typoch biotopov a kvalite polo-
prírodných lúk a mestských trávnikov 
z hľadiska biodiverzity, ale aj zastúpenia 
problematických druhov ako sú buriny, 
invázne rastliny a alergény.
• Použitím údajov s vysokým rozlíše-

ním zo systému využívania pôdy je 
možné identifikovať trávnaté plochy 
a určiť rozsah mapovania.

• Výber správnej metódy zberu údajov 
pomocou botanického prieskumu.

• Hodnotenie a  interpretácia údajov 
na posúdenie, ktorá lokalita je prio-
ritná z hľadiska biodiverzity, pričom 
sa zohľadní aj jej rekreačná hodnota.

• Vytvorenie mapy biotopov,  ktorá 
ukáže zastúpenie jednotlivých typov 
biotopov a ich kvalitu.

Vo Viedni je základom pre manažment 
lúk selektívne mapovanie typov biotopov 
na základe mapovania fytotypov, ktoré 
sa realizovalo v 80. rokoch 20. storočia 
podľa Viedenského nariadenia o ochra-
ne prírody (typ VOTE), ďalej národný 
zoznam biotopov (typ UBA) a mapo-
vanie typov biotopov podľa smernice 

o biotopoch (typ FFH) v rokoch 2005 až 
2011. Keďže vo využívaní lúk môžu na-
stať rýchle zmeny, v roku 2020 sa za-
čalo nové kolo mapovania inventari-
záciou trávnych porastov, ktorá potrvá 
do roku 2024. Na základe mapovania 
a doplňujúcich odborných poznatkov 
boli všetky lúky, a teda aj poloprírodné 
trávne porasty, v roku 2012 zazname-
nané v digitálnom katalógu lúk (https://
www.wien.gv.at/umweltgut/public/ – 
vrstva Biotoptypenkartierung). Práca 
bola zameraná na získanie komplexné-
ho prehľadu o trávnych porastoch pre 
účely ich budúceho manažmentu a ob-
sahovala návrhy na starostlivosť, vráta-
ne informácií o existujúcich konceptoch 
starostlivosti, ako aj stanovenie priorít 
pre realizáciu krátkodobých opatrení. 
Informácie o vegetácii (typy biotopov, 
rastlinné spoločenstvá a zoznam dru-
hov) sú dostupné pre všetky lúčne plo-
chy zaznamenané pri mapovaní typov 
biotopov vo Viedni. Informácie o počte, 
lokalizácii a rozmiestnení lúk boli prida-
né v rámci prác do dokumentu Charta 
viedenských lesov a lúk v roku 20204 

Dobre obhospodarované trávnaté porasty poskytujú bohatú rozmanitosť života

Fo
to

: V
. Š

e
ffe

ro
vá

 S
ta

n
ov

á

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/wald-und-wiesen-charta.html
https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/
https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/


12 

Inventarizácia indikačných druhov 
fauny je neoceniteľným krokom pri 
hodnotení počiatočného stavu trávnych 
porastov, výbere priorít starostlivosti/
ochrany alebo pri hodnotení celkového 
vplyvu manažmentových opatrení na 
biodiverzitu v určitom čase. Zloženie 
niektorých skupín hmyzu, napríklad rov-
nokrídlovcov (kobylky a cvrčky), bude 
odrážať zmeny manažmentu v relatívne 
krátkom čase. Motýle sú tiež vhodnou 
skupinou na monitorovanie, keďže jed-
notná a relatívne jednoduchá metodi-
ka, Európska schéma monitorovania 
motýľov5 ponúka jedinečný základ pre 
inventarizáciu alebo monitoring. Môže 
to byť rozhodujúce pre výber kľúčových 
druhov, ktorým je potrebné prispôsobiť 
metódy manažmentu. Výskyt motýľov 
však závisí od rôznych aspektov, nielen 
od manažmentu, takže nemusí tak jas-
ne odrážať stav lokality alebo vplyv ob-
hospodarovania. Na správne posúdenie 
fauny sú potrebné minimálne dve náv-
števy odborníkov na lokalite ročne, čo 
kladie vysoké nároky na kapacity. Do po-
čiatočnej inventarizácie a kontinuálneho 
monitorovania sa odporúča zapojiť dob-
rovoľníkov (pozri ďalší text), ale musia byť 
pre nich zabezpečené vhodné školenia 
a poradenstvo a výsledky monitoringu je 
potrebné starostlivo posudzovať, alebo 
ich treba podrobiť odbornej kontrole. 

Okrem mapovania a monitoringu lúč-
nych biotopov sa vykonáva lokálne 
alebo plošné mapovanie rastlinných 
a  živočíšnych druhov, najmä prísne 
chránených. Aby boli informácie jedno-
ducho prístupné sú k dispozícii na we-
bovej stránke https://www.wien.gv.at/
umweltgut/public/  

Vypracovanie programu 
starostlivosti na zvýšenie 
biodiverzity trávnych porastov 
v intraviláne

Program starostlivosti je odkonzultovaný 
a schválený dokument, ktorý popisuje 
trávnaté plochy a problémy a príležitos-
ti pre manažment/obnovu ich druhov 
a biotopov. Plán umožňuje, aby sa na 
základe získaných informácii v stanove-
nom časovom rámci realizovali relevant-
né činnosti, ktoré zabezpečia naplnenie 
cieľov manažmentu. Dôraz sa kladie na 
také opatrenia, ktoré zachovajú alebo 
zvýšia biodiverzitu trávnatých poras-
tov. Udržiavanie rozmanitosti typov lúk 
s rôznou výškou vegetácie a bohatosťou 
rastlinných druhov maximalizuje kumu-
latívne prínosy pre biodiverzitu a výsled-
nú heterogenitu krajiny.

5 https://butterfly-monitoring.net/

Kľúčovými aspektmi pri príprave progra-
mu je poznanie prírodných podmienok 
na lokalite a ich vzniku, stanovenie cieľov 
a priorít pre ochranu lokality a navrhnutie 
realistického plánu manažmentových 
opatrení. Ciele by mali byť do tohto 
plánovacieho rámca začlenené jasným 
a logickým spôsobom. 

Na manažment a obnovu trávnych po-
rastov s vysokou biodiverzitou v mest-
skom prostredí neexistuje jednoduchá 
stratégia. Typ trávneho porastu a metó-
dy používané na starostlivosť a obnovu 
biodiverzity sa budú líšiť v závislosti od 
podmienok, typu biotopu a rozpočtu.

Nevyhnutná je aj kontrola implemen-
tácie opatrení. S  postupným lepším 
poznaním podmienok na lokalite sa 
ciele programu starostlivosti budú vy-
víjať a meniť. Preto je dôležité stanoviť 
si obdobie, v ktorom sa bude program 
vyhodnocovať alebo prehodnocovať, 
aby sa zabezpečilo, že je najlepším do-
stupným dokumentom a že je aktuálny 
a hlavne efektívne využívaný.

O trávne porasty vo Viedni sa v súčas-
nosti starajú rôzne administratívne zlož-
ky, ktoré majú vlastné koncepcie ma-
nažmentu. Napriek rozdielnym úlohám 
týchto zložiek je starostlivosť o niekto-
ré lúčne plochy po celé roky príkladná. 

Rovnokrídlovce sú hlavnými indikátormi zmien v biotopoch

Obhospodarovanie trávnych porastov na základe starostlivo pripraveného 
programu starostlivosti
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Vďaka miestne prispôsobeným opatre-
niam sú tieto plochy centrami biodiver-
zity. Spolu s teoretickými a praktickými 
poznatkami získanými z projektu CITY 
NATURE tvoria tieto opatrenia základ 
pre „adaptívny manažment“ všetkých 
ochranársky významných trávnatých 
plôch v budúcnosti. 

Ďalším výstupom projektu pre účely 
vypracovania programu starostlivosti 
je výber kľúčových druhov pre jednot-
livé lúky alebo ich komplexy, ktorý sa 
ukázal ako užitočný nástroj. Môže to byť 
použité ako jednoduchý prostriedok na 
rýchle zaznamenávanie dosahovania 
cieľov prostredníctvom opatrení, ako aj 
na zvyšovanie povedomia verejnosti.

Nedávno prijatý dokument „Charta vie-
denských lesov a lúk“ bude v súlade so 
svojimi cieľmi použitý ako východiskový 
bod pre celomestský prístup k udržiava-
niu a rozvoju druhovo bohatých trávnych 
porastov a na koordináciu medzi zodpo-
vednými oddeleniami.

Zvyšovanie politickej vôle 
a povedomia verejnosti 

V Bratislave aj vo Viedni by mal existovať 
záväzok zachovať v intraviláne potenci-
álne poľnohospodársky využiteľné loka-
lity. Súvisí to s ekosystémovou službou 
poskytovania potravinových zdrojov. 
V súlade s dlhou históriou pestovania 
sa využívanie lúk v poľnohospodárskom 
zmysle spája s konceptom udržateľného 
hospodárenia. Zahŕňa ochranu pôdy ako 
zdroja, ako aj ochranu biodiverzity na 
všetkých troch úrovniach.

Dlhodobá starostlivosť a údržba, ako 
aj obnova mestskej zelene si vyžaduje 
akceptáciu obyvateľov a ochotu obcí 
a miest ich udržiavať. V tejto súvislosti 
je potrebné mať na pamäti, že určité 
spôsoby ich využívania nie sú zlučiteľné 
s rôznorodými cieľmi, ktoré musia mest-
ské zelené plochy spĺňať. Zachovanie 
trávnych porastov na rekreačné účely 
vo všeobecnosti nie je vhodné na zvý-
šenie biodiverzity. Na druhej strane, vy-
užívanie druhovo bohatých lúk, ktoré 
môžu poskytnúť aj hodnotné krmivo, 
je ako miestna oddychová oblasť ne-
vhodné a vedie ku protichodným cie-
ľom. Jasnejšie priradenie funkcií môže 
pomôcť zmierniť problémy. Komunikácia 
a informácie sú dôležitými nástrojmi na 
ochranu trávnych porastov a získavanie 
politickej a spoločenskej podpory.

Adaptívny manažment na lúkach v Adolfstorwiesen

Plocha: 0,4 ha, Typ biotopu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty 
na vápnitom podloží

V roku 2019 farmár vykonal jednorazovú kosbu koncom septembra. Seno sa 
pre nedostatok iných možností využilo na kompostovanie. V roku 2020 pre-
behla jednorazová kosba začiatkom augusta. Seno bolo sprístupnené miest-
nym obyvateľom na kŕmenie oviec a tiež bola využitá možnosť dodatočného 
ručného kosenia kosou pre informovanie verejnosti. V roku 2021 sa mohlo 
začať s pastvou od začiatku augusta do polovice septembra. Plochy teraz 
spása malé stádo 11 oviec. Realizuje sa adaptívny manažment. Niekoľko 
čiastkových plôch je oddelených elektrickým ohradníkom ako výbehy, aby 
sa zabezpečila cielená pastva. Čiastkové plochy s výskytom špecifických 
druhov rastlín, ako je astra kopcová (Aster amellus) sú oplotené, aby sa 
zabezpečila ich ochrana.

Pre politikov, obyvateľov a záujemcov z radov verejnosti boli pripravené infor-
mačné plagáty o pasení, dve informačné podujatia o projekte CITY NATURE, 
o manažmente lúk s cieľom ochrany prírody a fakty o pastve.

Manažment trávnych porastov v rámci projektu CITY NATURE realizovaný 
v spolupráci so zainteresovanými stranami a verejnosťou
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Proces využívaný pri príprave programu 
by mal byť participatívny a mal by za-
hŕňať ľudí, ktorých sa týka manažment 
mestských trávnatých plôch. Do procesu 
by sa mali zapojiť čo najskôr a mali by 
pokračovať až do jeho ukončenia. Jedná 
sa o dve základné cieľové skupiny: ex-
terná (miestni obyvatelia, návštevníci 
a  iné zainteresované strany) a  interná 
(zamestnanci, ktorí budú poverení im-
plementáciou programu). V oboch prí-
padoch je oveľa pravdepodobnejšie, že 
sa program zrealizuje, ak sa dotknuté 
skupiny zapoja do jeho prípravy a budú 
mať pocit „spoločného vlastníctva“.

Participatívny proces je dôležitý tak pri 
príprave programu starostlivosti, ako aj 
pri jeho implementácii. Minimálne by sa 
mala aktívna účasť verejnosti podporo-
vať a mala by byť zabezpečená jej účasť 
na konzultáciách a v procesoch posky-
tovania informácií. Aby sa predišlo ne-
správnym interpretáciám, sklamaniam 
a vzniknutiu problémov, je nevyhnutné 
od začiatku presne určiť spôsob partici-
pácie pre každú sociálnu skupinu.

Každá úroveň participácie (poskytova-
nie informácií, konzultácie atď.) môže 
byť naplánovaná buď na prípravu, alebo 
implementáciu programu starostlivosti. 
Na dosiahnutie najlepšieho výsledku je 
dôležité nájsť vhodnú kombináciu úrov-
ne činnosti, určiť zainteresované strany, 
typ a spôsob ich zapojenia. Na tento účel 
môže byť užitočným nástrojom analýza 
zainteresovaných strán.

Zapojenie miestnej komunity do sprá-
vy lokality, napríklad do režimu kosenia 
alebo pasenia, podporuje osobné zain-
teresovanie vo vzťahu k lokalite.

Zabezpečenie zdrojov a kapacít

Význam mestských lúk sa v posledných 
desaťročiach podstatne zmenil. V mi-
nulosti boli dôležitou súčasťou poľno-
hospodárskych fariem a využívali sa na 
produkciu krmiva, no dnes sú vnímané 
najmä ako súčasť mestského priestoru 
so zameraním na rekreačné využitie. 
Prechod z poľnohospodárskeho vyu-
žívania na starostlivosť o krajinu je zvy-
čajne spojený so zvýšenými nákladmi.

Udržiavanie otvorenej krajiny si vyžaduje 
menej pracovných úkonov ako produk-
cia sena. Napríklad mulčovanie pred-
stavuje jeden úkon a na jeho realizáciu 
je potrebné jedno zariadenie. Pri kosení 
za účelom produkcie sena sa realizujú 
minimálne tri úkony.

Potrebujeme špeciálne zariadenia, naj-
mä menšie alebo ľahšie zariadenia, ale-
bo stroje, ktoré už často nie sú súčasťou 
bežného strojového parku. Jednotlivé 
kroky starostlivosti o chránené druhy sa 
navyše musia vykonávať ručne a vyža-
dujú si vyškolený personál. Preto nestačí 
len stanoviť ciele manažmentu trávnych 
porastov vo vzťahu k biodiverzite, ale sú 
potrebné aj doplnkové finančné a per-
sonálne zdroje.

Monitoring 

Druhovo bohaté lúky vykonávajú zák-
ladné ekosystémové služby, ako je via-
zanie CO2 alebo regulácia mikroklímy. 
Ďalšie aspekty sú v príčinnej súvislosti 
s biodiverzitou. Rozhodujúca je aj veľkosť 
a vzdialenosť medzi nimi a rozmiest-
nenie lúk. Monitoring preto poskytuje 
užitočné informácie o celkovom vývoji 
v území a trajektórii vývoja biotopov. Je 
dôležité kontrolovať úspešnosť, alebo 
neúspešnosť režimov obhospodarova-
nia trávnych porastov. Monitoring nám 
umožňuje včas odhaliť problémy a upra-
viť manažmentové opatrenia cielené na 
zlepšenie stavu biotopov. Na monitoring 
môže slúžiť periodicky opakovaný bota-
nický prieskum (každých 5 rokov alebo 
v inom časovom rámci) ekologického 
stavu trávnych porastov. Pri opakova-
ných záznamoch vegetácie je potrebné 
vychádzať z jasne definovaných proto-
kolov. To umožňuje pozorovať zmeny 
v ekologickom stave biotopov a vyvo-
diť určité závery o tom, či sa ekologický 
stav mení, alebo zostáva rovnaký a či 

manažmentové postupy zlepšujú alebo 
zhoršujú ekologické funkcie trávnych 
porastov 

Dôležitou súčasťou zberu údajov o biodi-
verzite trávnych porastov je monitoring 
bezstavovcov . Prispieva k celkovému 
hodnoteniu kvality biotopu a jej zmien 
v čase.

Mesto Viedeň poukazuje na to, že pravi-
delné opakovanie mapovania biotopov 
v meste (Wiener Biotoptypenkartierung) 
môže slúžiť aj pre monitoring na úrov-
ni krajiny. Malo by sa to robiť približne 
každých 10 rokov, vrátane hodnotenia 
stavu lúk podľa smernice o biotopoch 
(smernica Rady 92/43/EHS). Opakovaný 
monitoring typov trávnych biotopov sa 
začal v roku 2020.

Okrem toho v celom meste prebieha 
mapovanie druhov. Sú k dispozícii ak-
tuálne informácie o výskyte kobyliek, 
motýľov a obojživelníkov.

Našim zámerom, ktorý sa viaže aj k za-
bezpečeniu udržateľnosti výsledkov pro-
jektu je zopakovať vegetačný monitoring 
v druhom a štvrtom roku po ukonče-
ní projektu na 6 vybraných plochách 
trávnych porastov. Pokračovať bude aj 
monitorovanie motýľov.

Vo všeobecnosti je význam opakova-
ného monitoringu evidentný, pretože 
pomáha merať mieru dosiahnutia cieľov 
programov a opatrení ochrany prírody.

Inventarizácia bezstavovcov je dôležitou súčasťou monitorovania  
trávnych porastov
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Zapojenie komunity 
a dobrovoľníkov

Komunitné prechádzky a rozhovory

Polo-prírodné lúky majú oveľa väčšiu 
hodnotu pre zachovanie druhov ako 
monotónne plochy trávnikov, a preto 
sú ideálnymi miestami na prechádzky 
a rozhovory o prírode. V rámci projektu 
CITY NATURE sa v Bratislave a vo Viedni 
konali pravidelné exkurzie pre verejnosť. 
Tieto exkurzie boli zamerané na oboz-
námenie sa s dôležitosťou, významom 
a ochranou biodiverzity trávnych po-
rastov v mestách s osobitným zame-
raním na rastliny, opeľovače (vrátane 
motýľov) a iný hmyz. Tieto exkurzie boli 
jedinečnou príležitosťou spojiť odbor-
níkov s amatérskymi prírodovedcami 
a milovníkmi prírody a poskytnúť cen-
né skúsenosti a poznatky záujemcom 
a návštevníkom.

Vzdelávanie v prírode a občianska 
veda

Vzhľadom na hodnotu biodiverzity, 
lúky sú skvelé miesta pre vzdelávanie 
v prírode a aktivity občianskej vedy. Sú 
k dispozícii rôzne aplikácie na zapojenie 
amatérskych prírodovedcov do identifi-
kácie druhov (napr. PlantNET, BirdNET) 
alebo zberu údajov (napr. iNaturalist). Pri 
vytváraní lúk je vhodné spolupracovať 
s miestnymi školami, aby sa dozvedeli 
o tejto vynikajúcej príležitosti a mohli 
s nimi určovať druhy v ich blízkosti. 
Exkurzie pre školákov integrujúce zážit-
kové aktivity – praktické zapojenie žiakov 
do manažmentu trávnych porastov, napr. 
odstraňovanie biomasy, inváznych dru-
hov či drevín/krovín prerastajúcich tráv-
naté porasty, sú skvelou príležitosťou 
na nadviazanie dlhodobej spolupráce 
s miestnymi školami a verejnosťou. Je to 
cenná a pre mnohých aj prvá skúsenosť 
s manuálnou prácou v prírode. Takéto 
aktivity pomáhajú rozvíjať sociálne zruč-
nosti, posilňujú empatiu, dokonca môžu 
prispieť k pozitívnym zmenám v správa-
ní detí k prírode a vo väčšine prípadov 
ich miestna komunita veľmi oceňuje. 
Zvážte aj označenie lokality alebo vy-
tvorenie informačnej tabule pre lepšie 
informovanie verejnosti. V rámci projektu 
CITY NATURE boli školám a verejnosti 
poskytnuté bezplatné exkurzie na pro-
pagáciu významu, hodnôt a ochrany lúk 
v mestskom prostredí. Exkurzie zahŕňajú 
praktické aktivity v prírode a zážitkové 
vzdelávacie hry, prostredníctvom kto-
rých deti všetkých vekových kategórií 
skúmajú prírodu. Kým mladšie vekové 
skupiny sa zameriavajú na objavova-
nie foriem života všetkými zmyslami, 
tínedžeri túžia po dobrodružstve.

Verejnosť poznáva trávnaté porasty počas projektovej exkurzie

Exkurzie prinášajú skvelé možnosti spojenia odborníkov  
s amatérskymi prírodovedcami

Praktické aktivity sú obľúbenou súčasťou výletov
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Zapojenie dobrovoľníkov do 
manažmentu trávnych porastov

Manažment trávnych porastov poskytuje 
možnosti verejno-súkromnej spoluprá-
ce prostredníctvom zapojenia dobro-
voľníkov, najmä do kosenia a/alebo 
odstraňovania biomasy. Projekt CITY 
NATURE ako aj ďalšie projekty realizo-
vané v Bratislave a vo Viedni ukazujú, že 
študenti, verejné aj súkromné firmy sú 
často ochotní prispieť na údržbu tráv-
nych porastov dobrovoľným príspevkom 
vo forme manuálnej práce. Často môžu 
byť takéto manuálne činnosti spojené 
so širším teambuildingovým procesom. 
V niektorých prípadoch firmy uprednost-
ňujú organizovanie víkendových podu-
jatí pre celé rodiny, kedy sa praktické 
obhospodarovanie trávnych porastov 
spája s environmentálnou výchovou pre 
deti, voľným časom a relaxom v prírode. 
Takéto podujatia prinášajú nielen benefit 
pre trávne porasty, ale zároveň poskytu-
jú jedinečnú príležitosť pre mnohých ľudí 
s rôznym zameraním získať praktické 
skúsenosti s ochranou prírody a zvýšiť 
povedomie o otázkach životného pro-
stredia. Niekedy si firmy lokalitu osvoja 
a opakovane sa vracajú, aby ju dlhodobo 
udržali v priaznivom stave.

Dobrovoľníci nezanedbateľným spô-
sobom prispeli k starostlivosti o lúky 
a zároveň sa podarilo sprostredkovať im 
množstvo informácií o význame druhovo 
bohatých lúk, ich zachovaní a krokoch 
potrebných na ich ochranu.

Treba však povedať, že práca s dobro-
voľníkmi si vyžaduje veľa organizačných 
aktivít a  je značne závislá od zdrojov. 
Môžete takto nájsť skvelú individuálnu 
výpomoc, no spoľahlivosť a dlhodobá 
perspektíva nie sú samozrejmosťou. 
V zálohe preto musí vždy byť aj pro-
fesionálne zabezpečenie starostlivosti 
o lúky a to sa niekedy prejaví na zvýše-
ných nákladoch.

Náš záver zo skúseností s využitím ko-
munitnej práce a  dobrovoľníctva pri 
starostlivosti o krajinu je, že oboje tre-
ba chápať predovšetkým ako potrebné 
a dôležité opatrenia na zvýšenie pove-
domia, ale nie ako náhradu za odborný 
prieskum a manažment.

Dobrovoľníci zvyčajne kosia alebo odstraňujú biomasu

Zapojenie dobrovoľníkov do manažmentu trávnych porastov  
si vyžaduje zdroje
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Firemné sociálne dobrovoľníctvo (CSV) na lúke Gütenbach

Plocha: 0,3 ha; Typ biotopu: opustené slatinné lúky a vlhké lúky bohaté na živiny, kroviny a solitérne stromy 

Územie lemujúce potok Gütenbach je ťažko prístupné, pretože je členité, s kanálmi a podmáčanými miestami. Prípravné 
práce preto vykonal krovinorezom Magistrát mesta Viedeň – Oddelenie pre ochranu životného prostredia. Odrezky, 
ktoré sa nechali vysušiť za účelom umožnenia migrácie drobným živočíchom/hmyzu, v septembri 2021 ďalej spracovali 
dobrovoľníci zo spoločnosti L‘Oréal v rámci programu firemného dobrovoľníctva. Zamestnanci pomohli tak, že odrez-
ky pohrabali, nahromadili ich na fólie a naložili na nákladné auto. Popritom sa dozvedeli zaujímavosti o ekosystéme 
a spoznali prax ochrany krajiny.

Odrezky boli odvezené a kompo-
stované strategickým partnerom 
projektu – Oddelením lesníctva 
a  mestského poľnohospodárstva 
Viedenského magistrátu.

Dobrovoľníci z L‘Oréal tiež vyčistili 
lúku od stromov a kríkov.

Manažmentové kampane so za-
mestnancami spoločnosti v rámci 
programov firemného dobrovoľníc-
tva ponúkajú dobrú príležitosť spo-
znať a zažiť osobitný význam biod-
iverzity. Kampaň preto sprevádzal 
informačný stánok.
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Metódy manažmentu  
lúčnych biotopov
Takmer všetky trávne porasty si vyžadujú 
určitý manažment. Správna údržba tráv-
nych plôch v mestách môže významne 
prispieť k biodiverzite a k tomu, aby si 
ľudia mohli užívať voľne žijúce živočíchy 
a prírodu. V mestských biotopoch môžu 
byť možnosti manažmentu trávnych po-
rastov určované inými faktormi, ako na 
vidieku. Metódy obhospodarovania sa 
musia zvoliť s ohľadom na rôzne vege-
tačné typy lúk a musia sa prispôsobiť 
špecifickým podmienkam na každej 
lokalite. Vzhľadom na zložitú situáciu 
trávnych porastov v mestách sa dôrazne 
odporúča adaptívny manažment, ktorý 
poskytuje možnosti prispôsobenia me-
tód manažmentu každoročným zme-
nám počasia, prírodným podmienkam, 
využívaniu trávnych plôch miestnymi 
obyvateľmi a zapojením zainteresova-
ných strán do údržby trávnych porastov.

Všeobecné zásady obhospodarovania, 
ktoré sa dajú aplikovať na ktorýkoľvek 
mestský trávnatý porast sú jednodu-
ché. V záujme dlhodobého zachovania 
zelených plôch bohatých na biodiver-
zitu je zakázané diskovanie (šetrnejšia 
orba), orba, odvodňovanie a mulčova-
nie trávnych porastov. Používanie hnojív, 
škodlivých chemikálií a tekutého hnoja 
musí byť úplne vylúčené. Dve vhodné 
manažmentové opatrenia sú kosenie 
s odstraňovaním biomasy a pasenie.

Kosačky, ktoré sa použijú na obhospo-
darovanie trávnych porastov, treba zvoliť 
s ohľadom na prírodné podmienky na 
lokalite, ako je napr. sklon svahu a pôd-
na vlhkosť, a tak, aby sa minimalizoval 
negatívny vplyv na faunu. Pri dodržaní 
týchto zásad by sa kosenie malo vyko-
návať bez drvenia stebiel tráv a bylín, 
ako to robia mulčovače, pretože by to 
spôsobilo vážne škody na faune. To isté 
je potrebné vziať do úvahy pre mulčova-
cie žacie ústrojenstvo. O niečo lepšie sú 
výsledky pri použití bubnových kosačiek. 
V niektorých prípadoch sa môžu od-
poručiť diskové kosačky, ale najlepšou 
voľbou sú kosy a lištové kosačky.

Spôsoby kosenia

Zvýšenie diverzity rastlinných druhov 
v mestských trávnatých porastoch má za 
následok zvýšenie diverzity iných orga-
nizmov, ako sú opeľovače a bylinožrav-
ce. Dokonca aj mierne zníženie frek-
vencie kosenia môže priniesť celý rad 

 
environmentálnych benefitov: posilne-
nie voľne žijúcich živočíchov, zvýšenie 
diverzity rastlín a opeľovačov, zníženie 
emisií skleníkových plynov a ušetrené 
zdroje. Vyššia a zdravšia vegetácia je 
zároveň odolnejšia voči škodcom, burine 
a suchu.

Manažment lúk v zložitých podmienkach

Ručná/motorová lištová kosačka

Traktorová lištová kosačka

Ručná kosa

Bubnová/disková kosačka

Kosačka s rotavátorom

Mulčovacie žacie ústrojenstvo

Výber kosačky ovplyvní dopad na biodiverzitu
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Odporúčaná frekvencia kosenia závisí 
od vlastností každého trávneho porastu, 
ale vo všeobecnosti postačuje kosenie 
a odstraňovanie biomasy raz alebo dva-
krát ročne. Suché, mezofylné a vlhké 
lúky možno kosiť maximálne 2-krát roč-
ne. Suché trávne porasty je možné kosiť 
raz ročne a suchomilné aj rašeliniskové 
trávne porasty je možné obhospodaro-
vať len pomocou ľahkej mechanizácie.

Čo sa týka načasovania kosenia, zo zoo-
logického hľadiska platí, že čím neskôr 
sa kosí tým je to pre faunu lepšie, ale 
treba nájsť kompromis, ktorý bude prí-
nosom pre miestnu flóru aj faunu.

Lúky je potrebné kosiť v smere, ktorý 
poskytuje faune možnosť úniku, t. j. od 
stredu k okraju, aby sa živočíchy pri ko-
sení nezachytili. To poskytuje voľne žijú-
cim živočíchom príležitosť reagovať na 
vyrušenie a bezpečne utiecť, namiesto 
toho, aby boli pomaly zahnané dovnútra 
bez možnosti úniku.

Pomalé kosenie strojmi predlžuje čas 
pre únik živočíchov. Rýchlosť pohybu 
strojov obmedzená na rýchlosť ľudskej 
chôdze zabezpečí, že sa obojživelníky 
a plazy presunú na bezpečné miesto.

Manažment lúk v mestských lesoch Bratislavy

Trávnaté porasty v mestských lesoch 
Bratislavy boli v minulosti obhospo-
darované najmä pre rekreáciu, čo 
si vyžadovalo, aby celé plochy boli 
kosené tri až štyrikrát do roka. Počas 
projektu CITY NATURE sa zmenil 
prístup k manažmentu lúk s cieľom 
zosúladenia rekreácie s potrebami 
biodiverzity. Od roku 2020 sa kose-
nie vykonáva zriedkavejšie, je mo-
zaikovité a niektoré plochy trávnych 
porastov zostávajú nepokosené 
počas celej sezóny, aby sa rastli-
nám poskytol čas na šírenie semien 
a zabezpečil sa priestor a potrava 
pre živočíšne druhy. V súčasnosti sa 
mozaikovite kosí päť hektárov lúk. 
Široká verejnosť tento prístup akcep-
tuje aj vďaka informovaniu verejnosti. 
Kosenie sa tiež vykonáva pomaly, 
aby živočíchy mohli uniknúť. Seno sa 
kompostuje. Ako vyplýva z monito-
ringu, tieto zmeny v manažmente pri-
niesli pozitívne výsledky vo zvýšenej 
diverzite bezstavovcov, ale aj rastlín.

Odstraňovanie biomasy so zapojením dobrovoľníkov v Schafbergu vo Viedni
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Treba sa vyhnúť koseniu trávnych po-
rastov príliš nakrátko, pretože mnohé 
druhy potrebujú dlhšiu vegetáciu a zvie-
ratá sa často pohybujú v bazálnej zóne 
tráv a pri kosení nakrátko je možné ich 
zraniť. Ak je to možné, koste za teplého 
dňa, keď sa teplota zvýši a plazy začnú 
byť aktívne a môžu sa ľahko vzdialiť.

Mozaikové kosenie je skvelou voľbou 
pre podporu biodiverzity a je mimoriad-
ne šetrné k prírode. Rozlišujeme dve 
úrovne opatrení. Na úrovni krajiny by 
sa mali lúky rovnakého typu, ktoré le-
žia blízko seba obhospodarovať v rôz-
nom čase. Zároveň na úrovni lokality by 
mala existovať vnútorná diferenciácia 
manažmentu každej lúky. Na lokalite 
sa kosí postupne s časovým odstupom, 
aby sa zabezpečila vyššia vegetácia na 
rôznych miestach lokality počas celej 
sezóny.

Striedavé kosenie napríklad znamená, 
že môžete vytvárať pásy, kruhy, nerovné 
okraje plôch, ktoré zostanú nepokosené 
a poslúžia ako útočisko pre voľne žijúce 
živočíchy, ktoré by sa v opačnom prípade 
mohli ocitnúť v zóne kosenia. Niektoré 
časti trávnych porastov je vhodné pone-
chať nepokosené celú sezónu, niektoré 
aj v zime, aby poskytli úkryt zimujúcim 
druhom živočíchov. Spravidla by malo 
byť v každom ročnom období pone-
chaných nepokosených najmenej 10 % 
trávneho porastu.

Vytváraním vegetačných okrajov sa 
zvyšuje ponuka rôznych ekologických 
podmienok. Nielen blanokrídlovce, ale 
aj dvojkrídlovce profitujú z vyššej hustoty 
okrajových biotopov (ekotóny) v mest-
skom prostredí. Ekotóny, ktoré sú bohaté 
na kvety a poskytujú početné hniezdne 
príležitosti, môžu byť cennými biotop-
mi pre rôzne skupiny opeľovačov. Druhy 
navštevujúce kvety môžu používať ekotó-
ny ako cestu na hľadanie potravy, a preto 
ekotóny môžu prepojovať vhodné bioto-
py, uľahčovať pohyb opeľovačov a zlep-
šovať využívanie kvetov a tok génov rastlín.

Pri kosení hrubej alebo dlhej trávy je 
dôležité vziať do úvahy možnú prítom-
nosť druhov stavovcov, aby nedošlo 
k ich zraneniu. Prechádzka cez plochy 
s vysokou trávou pred kosením by mala 
vyrušiť všetky tvory a motivovať ich, aby 
sa dočasne presunuli inam. Zároveň 
umožňuje lokalizovať vtáčie hniezda, 
ktorým sa treba pri kosení vyhnúť. Je 
však dôležité trávu veľmi nepošliapať, 
pretože to sťažuje kosenie.

Plazy si vyžadujú starostlivé obhospodarovanie pastvín

Ekotóny sú bohaté na kvety a poskytujú možnosti na hniezdenie
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Aby sa podporila čo najväčšia rozmani-
tosť druhov, trávne porasty musia mať 
široký rozsah sukcesných štádií a vege-
tačných štruktúr, od odkrytej pôdy po 
kroviny a od krátkeho otvoreného tráv-
nika po vysokú trávu. Toto je však možné 
zabezpečiť len na veľkých lokalitách. 
V mestských podmienkach robíme kom-
promisy, aby sme vytvorili primeranú 
diverzitu vegetačných štruktúr. Mala by 
existovať vhodná škála rastových foriem 
a štádií rôznych druhov rastlín: kvitnúce 
rastliny produkujúce nektár a semená, 
pričom semená zostávajú počas zimy; 
rastliny obklopené obnaženou pôdou; 
rastliny tvoriace husté trsy, ktoré po-
skytujú úkryt a možnosti na prezimo-
vanie hmyzu. Všetky tieto štrukturálne 
variácie, vytvorené trávnymi porastami 
rôznych výšok a typov, podporia výrazné 
zastúpenie bezstavovcov a stavovcov. 
Vo všeobecnosti platí, že stredne vy-
soké trávnaté porasty podporujú vyš-
šiu druhovú diverzitu ako veľmi nízke 
trávnaté porasty. Zmes vegetačných 
štruktúr však môže byť veľmi užitočná. 
Okrem toho plochy so sypkou pôdou, 
plochy s narušeným terénom a riedkou 
vegetáciou poskytujú vhodné miesta na 
hniezdenie pre včely samotárky a osy. 
Plochy s obnaženou pôdou a nízkym 
trávnikom obklopené vyššou a hustej-
šou vegetáciou, znamenajú, že živočíchy 
využívajúce viac typov vegetácie, ich 
majú k dispozícii na malej ploche.

Pokosenú vegetáciu treba ponechať na 
lokalite aspoň 3 dni (ale nie dlhšie ako 
jeden týždeň), aby semená mohli vy-
padnúť z kvetov a bezstavovce uniknúť. 
Potom sa biomasa odstráni.

V špeciálnych prípadoch sa malé množ-
stvo biomasy môže použiť na vytvorenie 
rastlinných kôp, ktoré poskytnú mož-
nosti pre zimný spánok rôznych druhov, 
ako sú ježkovia a užovky. Využitie bioma-
sy na vytvorenie takéhoto biotopu, ktorý 

pre živočíchy poskytuje úkryt, hniezdne 
prostredie alebo miesto na slnenie, je 
veľmi prospešné pre udržanie diverzi-
ty živočíchov na lokalite. Treba sa však 
vyhnúť vytváraniu takýchto hromád na 
otvorených trávnatých porastoch, pre-
tože rozkladajúca sa biomasa obohatí 
pôdu živinami, čím sa môže podporiť 
rast burín. Kopy by sa nemali vytvárať 
ani tam, kde by živiny mohli presakovať 
do vodných tokov.

Vysoká vegetácia je užitočná aj keď nekvitne

Najdôležitejším zdrojom, ktorý rast-
liny poskytujú hmyzu, je nektár. Je 
zaujímavé, že niektoré druhy rastlín 
majú nektáriá mimo kvetov (extra-
florálne nektárium). Ide napríklad 
o niektoré viky, ktoré majú nektáriá 
na prílistkoch a využívajú ich naj-
mä mravce. Vysoká vegetácia je 
domovom mnohých druhov cikád, 
chrobákov a vošiek, ktoré sa živia 
rastlinnými šťavami a produkujú me-
dovicu – dôležitý „alternatívny“ zdroj 
energie pre kutavky, osy a dokon-
ca aj niektoré lesné motýle. Menej 
známe je, že niektoré druhy pestríc 
využívajú aj peľ vetrom opeľovaných 
rastlín – tráv, ostríc a skorocelov. Ale 
aj suchá bylinná vegetácia má svoj 
význam – slúži na ako úkryt a noco-
visko. V neposlednom rade je vysoká 
vegetácia loviskom muchárok, napr. 
Leptogaster cylindrica či Dysmachus 
bimucronatus 

Mozaika rôznych vegetačných štruktúr je kľúčová  
pre biodiverzitu v mestských oblastiach
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Nemali by sa ukladať ani priamo ku 
kmeňom stromov alebo k živým plo-
tom. V ideálnom prípade by mala byť 
kopa situovaná na slnečnom (slnečno 
aspoň časť dňa) a nerušenom mieste. 
Kopy z biomasy potrebujú dobré pre-
vzdušnenie a správnu vlhkosť. V ideál-
nom prípade by mala byť základňa kopy 
tvorená vrstvou prekríženého hrubšieho 
materiálu, ako sú konáre alebo pole-
ná, po ktorých by nasledoval jemnejší 
materiál, ako sú vetvičky a tráva. Tým 
sa vytvorí vnútorná štruktúra, ktorá je 
atraktívnejšia pre plazy. Plazy využívajú 
hromady na vyhrievanie a užovky ich 
obzvlášť obľubujú na kladenie vajíčok. 
Rovnaká hromada sa môže vytvárať 
každý rok. Verejnosti sa poskytnú vy-
svetľujúce informácie, aby vedela rozlíšiť 
medzi kopami podporujúcimi biodiver-
zitu a nelegálne uloženým zeleným od-
padom zo záhrad.

Častou obavou je, že vo vysokej tráve sa 
môžu potenciálne ukrývať kliešte a hlo-
davce. Je však len málo dôkazov, kto-
ré toto tvrdenie podporujú. Prítomnosť 
kliešťov viac súvisí s hostiteľskými druh-
mi, ako je napríklad jeleň, ako s typom 
vegetácie. Pokiaľ ide o malé cicavce, 
niektoré druhy uprednostňujú dlhšiu 
trávu, zatiaľ čo iné nie.

Dôležitým obmedzením ekologickej 
hodnoty trávnych porastov v mestách 
je otázka konektivity biotopov. Zatiaľ 
čo konektivita umožňuje šírenie a ge-
netickú výmenu druhov, izolácia môže 
viesť k vyhynutiu populácií následkom 
príbuzenského kríženia a straty genetic-
kej diverzity. Uvažovanie o konektivite 
zelených plôch v rámci miest je preto 
nevyhnutnou súčasťou urbanistického 
plánovania 

Produkcia sena a využitie sena 
v mestských podmienkach

Udržateľné obhospodarovanie lúk za-
hŕňa využitie pokosenej trávy, v  ideál-
nom prípade ako krmivo, alebo ak to 
nie je možné inak, ako základ kompostu. 
Možnosti využitia trávy na seno výrazne 
závisia od plochy, polohy a dostupnosti 
lokality, dohody s miestnymi farmármi 
a pod. Na kvalitu sena má vplyv aj inten-
zita rekreácie. Seno kontaminované psím 
trusom môže spôsobiť hospodárskym 
zvieratám vážne problémy. Je známe, že 
viac kráv môže trpieť potratmi. Dôvodom 
je ochorenie neosporóza, ktoré spúš-
ťa jednobunkový parazit (protozoon 
Neospora caninum). Ale aj keď to nie je 
nebezpečné, zvieratá konzumujúce ob-
jemové krmivo nemajú radi vôňu sena. 
Balíky sena sú teda pre farmárov eko-
nomickou stratou.

Význam obnaženej pôdy

Obnažená pôda je jedným z najviac prehliadaných, ale kľúčových biotopov pre hmyz, vrátane opeľovačov. Existuje 
mnoho typov obnaženej pôdy a každý z nich má iný význam. Bahno slúži napríklad ako zdroj vody a minerálov pre 
samce denných motýľov a ako zdroj stavebného materiálu pre včely samotárky (rod Osmia), osy hrnčiarky a kutavky. 
Podobný význam majú aj ohniská, ktoré sú po daždi výborným zdrojom minerálov. Ďalším typom obnaženej pôdy sú 
zvislé steny, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti a prirodzene sa vyskytujú v blízkosti neregulovaných riek. Slúžia ako 
hniezdisko pre mnohé druhy včiel samotárok a kutaviek.

Najčastejším typom obnažených plôch sú zošľapované plochy s riedkym neprepojeným porastom. Ideálne sú miesta vo 
svahu a orientované na juh, ktoré majú prirodzene teplejšiu a suchšiu mikroklímu. Takéto miesta využíva na opaľovanie 
sa mnoho druhov hmyzu: májky, kobylky, denné motýle a mnohé ďalšie druhy. Je to najdôležitejšie hniezdisko včiel 
samotárok – až polovica všetkých včiel samotárok hniezdi v zemi. Podobne mnohé druhy kobyliek uprednostňujú na 
kladenie vajíčok miesta s obnaženou pôdou.

Zaujímavé druhy viazané na obnaženú pôdu v Mestských lesoch v Bratislave:

Koník pasienkový (Stenobothrus stig-
maticus) vyžaduje krátke trávniky 
s nízkym obsahom živín, udržiavané 
pasením alebo kosením. Zo západné-
ho Slovenska je známy len z 2 lokalít 
v Malých Karpatoch, jednou z nich 
je Cvičná lúka, kde uprednostňuje 
vyšliapané miesta s nízkou a ried-
kou vegetáciou. Na tej istej lokali-
te môžeme pozorovať aj vzácnejší 
druh koníka (Dociostaurus brevicollis).

Ohniváčik prútnatcový (Lycaena ther-
samon) je motýľ, ktorý uprednostňuje 
najskoršie sukcesné štádiá a ruderál-
ne biotopy. Na západnom Slovensku 
môže byť na vhodných lokalitách po-
četný, týmto územím prechádza aj 
súčasná severná hranica rozšírenia 
druhu. Jeho výskyt bol zaznamenaný 
na Cvičnej lúke. Obnažená pôda je má význam pre rôzne druhy hmyzu
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Rekreanti za sebou často zanechá-
vajú odpad, ako sú plechovky a fľaše. 
Ak ich pri kosení prehliadnete, skončia 
roztrieštené v sene a môžu mať fatálne 
následky6. Seno na účely kŕmenia sa 
preto môže produkovať len na mier-
ne znečistených lúkach. Tento príklad 
poukazuje na osobitnú zodpovednosť 
rekreantov za udržiavanie lúk v takom 
stave, aby mohli byť zdrojom potravy 
pre hospodárske zvieratá.

Seno sme vo všeobecnosti produkovali 
tradičným spôsobom: kosením, suše-
ním na zemi, obracaním a hrabaním. 
Seno sa z lúky zberalo samozberacím 
vozom alebo balíkovačom. V niektorých 
oblastiach sa používal traktor s nakla-
dacím žeriavom a drapákom, alebo sa 
odrezky dopravili priamo na vlečku. 
Najkomplikovanejší postup bol na lo-
kalite Asperner Terrassen. Tieto terasy 
predstavujú strmý terén, seno bolo teda 
naložené a odvezené mimo lokality a na 
rovine usporiadané do riadkov.

Kosenie ako spôsob 
manažmentu

Alternatívne spôsoby využitia sena, ako 
je výroba peliet zo sena, sena pre hlo-
davce, sena ako baliaceho materiálu 
alebo senného papiera, boli preskúma-
né, ale sa nerealizovali. Tieto produkty 
musia spĺňať mnohé požiadavky, naprí-
klad na množstvo, kvalitu alebo krátke 
prepravné trasy. Tie sa v mestskom pro-
stredí len ťažko splnia.

Extenzívne pasenie v rámci výbehov 
je vhodným alternatívnym opatrením 
na zachovanie druhovo bohatých lúk. 
Špeciálne sa odporúča pre strmé lo-
kality, ťažko prístupné lúky alebo lúky 
v zlom stave. V mestskom prostredí je 
častokrát výzvou. V takom prípade je 
potrebné vysporiadať sa s niektorými 
ťažkosťami. Najprv potrebujete nájsť 
spoľahlivého, skúseného farmára ale-
bo spoločnosť ako partnera. Tento part-
ner by mal byť ochotný implementovať 
adaptívny manažment, keďže množstvo 
zvierat a dobu pasenia je potrebné kaž-
doročne upravovať v závislosti od po-
časia alebo vývoja vegetácie, ako aj od 
podmienok na jednotlivých lokalitách. 
Okrem toho partner potrebuje zvieratá, 
ktoré sú vhodné s ohľadom na prevlá-
dajúce podmienky na lokalite.

Pasenie v mestskom prostredí sa musí 
vyrovnávať aj so skutočnosťou, že môže 
prísť k opakovaným kolíziám medzi re-
kreantmi (a najmä ich psami) a pasúcimi 

6 https://steiermark.orf.at/stories/3104926/

 
sa zvieratami. Preto treba mať komplex-
né informácie o situácii a dostatočný 
počet pastierov, ktorí denne dohliada-
jú na to, aby boli v poriadku zvieratá aj 
potrebné vybavenie, ako je elektrický 
ohradník alebo vodovod. Osoby, ktoré 
zodpovedajú za pasenie musia byť stále 
k dispozícii, aby mohli v prípade sťaž-
ností rýchlo zasiahnuť. Rovnako ako pri 
využívaní sena aj v tomto prípade, veľký 
podiel na úspešnosti celého úsilia majú 
rekreanti 

Extenzívna pastva je preto z dlhodobého 
hľadiska veľmi časovo náročná a neistá.

Kosba

Sušenie na zemi

Voľné, nebalené seno

Riadok

Balíkovač sena

Bal sena

Vlečka

N
áklad

n
ý 

že
riav

Voľné seno

Pasenie oviec vo Viedni

Pasenie kôz v Bratislave

Proces výroby sena
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Obnova suchomilných trávnych porastov pastvou

Na Slovensku bol v rámci projektu 
LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) realizova-
ný plán obnovy tohto biotopu v úze-
mí európskeho významu Devínska 
Kobyla, ktorý bol prekonzultovaný 
s príslušnými zainteresovanými stra-
nami. Opatrenia sa týkali mecha-
nického odstraňovania náletových 
drevín a krovín na 58 ha zarastených 
suchomilných trávnatých porastov, 
likvidácie agátu bieleho a opätovné-
ho zavedenia pasenia kôz od roku 
2015. Vplyv obnovných opatrení bol 
sledovaný predovšetkým na type 
biotopu 6210* v  rôznych štádiách 
sukcesie. V dôsledku vyčistenia plo-
chy od sekundárnej sukcesie bol po 
dvoch rokoch monitoringu zazname-
naný výrazný nárast počtu svetlomil-
ných a teplomilných druhov, ako sú 
Pulsatilla grandis, Plantago media, 
Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, 
Carex michelii, Chamaecytisus aus-
triacus, Thesium linophyllon, Linum 
tenuifolium. Celkový počet druhov 
v roku 2016 bol vyšší ako pred ma-
nažmentovým zásahom. Tieto druhy 
boli pravdepodobne prítomné v pôd-
nej banke semien a mohli vyklíčiť, 
keď bol povrch otvorený. Dôležitým 
predpokladom priaznivého vývoja 
vegetácie na posudzovaných plo-
chách je zabezpečenie pastevného 
manažmentu a  odstraňovania vý-
honkov. Druhové zloženie na jar po 
hospodárskom zásahu už ukazovalo 
postupný nárast druhov. Optimálnym 
spôsobom manažmentu je pastva 
oviec, prípadne pastva zmiešaných 
stád oviec a kôz, ktorá môže oslabiť 
a postupne eliminovať výhonky dre-
vín. Striedanie extenzívnej a intenzív-
nej pastvy je optimálnym riešením pre 
rozvoj a udržanie priaznivého stavu 
prioritných trávnatých biotopov. V dô-
sledku obnovných opatrení realizova-
ných v rámci projektu boli v lokalite 
zaznamenané dve nové mikropopu-
lácie hmyzovníka včelovitého (Ophrys 
apifera, druh z Červeného zoznamu 
IUCN). V roku 2017 bola na lokalite 
zaznamenaný aj jazýčkovec jadran-
ský (Himantoglossum adriaticum, 
do 600 jedincov), druh zaradený do 
prílohy II smernice o biotopoch a na 
Slovensku považovaný za ohrozený. Hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera)
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Metódy obnovy/vytvárania  
lúčnych biotopov

7 https://vivagrass.eu/wp-content/uploads/2015/10/evaluation-of-the-experiences-in-maintenance-of-grassland-ecosystems.pdf

Cieľom obnovy trávnych porastov je zvý-
šiť ich biologickú a poľnohospodársku 
hodnotu. Druhovo bohaté polo-prírod-
né trávne porasty zásadne prispieva-
jú k zachovaniu biodiverzity v Európe. 
Ekosystémy trávnatých porastov sú bo-
haté na vzácne rastliny a biotopy po-
trebné pre mnohé živočíchy, napríklad 
vtáky a hmyz, ktoré majú veľký význam 
z hľadiska ochrany prírody. Sú tiež veľmi 
prospešné pre kvalitu vody a zvyčajne 
predstavujú veľmi nízke riziko pôdnej 
erózie.

V dôsledku opúšťania pôdy v posled-
ných desaťročiach, ako aj novšieho 
trendu intenzifikácie poľnohospodárskej 
praxe sa však výmera trávnych poras-
tov s vysokou biologickou hodnotou vý-
razne znížila. Preto je dôležité zachovať 
ešte existujúce plochy takýchto trávnych 
porastov, ako aj podporovať obnovu po-
lo-prírodných biotopov trávnych poras-
tov na obhospodarovaných plochách, 
ako aj na nevyužívanej poľnohospodár-
skej pôde.

To sa dá dosiahnuť zmenami v  ma-
nažmente a metódami introdukcie voľne 
rastúcich rastlín, vrátane rozhadzovania 
zeleného sena, voľného vysievania se-
mien, štrbinového siatia a používania 
predpestovaných rastlín. Vhodná me-
tóda na obnovu sa vyberie s ohľadom 
na podmienky lokality (typ pôdy, sklon 
poľa), zdroj semien (vzdialenosť medzi 
zdrojovou lokalitou a obnovovanou lo-
kalitou atď.) a dostupné mechanizmy 
a hospodárske zvieratá. Predpokladom 
úspešnej obnovy je aj záväzok vlastníka 
pozemku na dlhodobé vhodné obhos-
podarovanie lúky. Obnova lúky môže 
byť často zdĺhavý proces, počas ktorého 
môžu byť v priebehu rokov nevyhnutné 
zásahy na jej zlepšenie.7

Hodnotenie obnovovanej lokality 

Aby sme zrealizovali úspešnú obnovu/
vytvorenie lúky, musíme analyzovať 
prírodné podmienky na obnovovanej 
lokalite a prihliadať na:
1. Vlhkostné pomery – vlhká pôda, 

stredne vlhká, suchá, striedavá vlh-
kosť, hladina podzemnej vody a pod.

2. Tepelné pomery – nížina, podhorie, 
pohorie, južná alebo severná expo-
zícia, sklon, priemerná ročná teplota 
a pod.

3. Pôda – pôdny druh, pôdotvorný sub-
strát, pôdny typ a pod.

4. Riziko erózie – závisí od sklonu a dĺž-
ky svahu, pôdneho typu.

5. Potreba zošľapávania alebo iného 
mechanického narušenia.

6. Typ biotopu (potenciálny) – ktoré 
druhy lúčnych rastlín sú v oblasti 
cieľového biotopu pôvodné.

Výsledkom bude určenie vhodného 
typu biotopu, ktorý bude cieľom obnovy.

Obnova druhovo bohatého 
lúčneho biotopu pomocou 
zmesi semien pôvodných 
druhov

Existuje niekoľko možností, ako získať 
vhodnú semennú zmes na obnovu lúk:
• Ručný zber semien cieľových druhov 

– je náročný na množstvo pracovnej 
sily.

• Nákup semenných zmesí – sú ťažko 
dostupné v správnej kvalite.

• Zber semien z cieľových lúk strojom 
na zber semien – vyžaduje si špeci-
álne vybavenie.

Preto môže byť obnova lúk zdĺhavou 
a nákladnou záležitosťou, ale je nevy-
hnutná pre zachovanie a podporu bi-
odiverzity.

Príprava obnovovanej lokality

Na uľahčenie klíčenia semien cieľo-
vých druhov je potrebné pripraviť pôdu. 
Povrch pôdy urovnáme, skypríme a pri-
pravíme na čo najplytšiu hĺbku sejby.

Výsev do existujúceho trávneho porastu 
s cieľom zmeniť vegetáciu na druhovo 
bohatú lúku sa zvyčajne končí neúspe-
chom. V hustom trávniku semená buď 
kvôli suchu vôbec nevyklíčia, a ak áno, 
mladé rastliny sa čoskoro udusia tými 
existujúcimi.

Existujú však dve overené možnosti. 
V rámci prvej sa úplne zlikviduje starý 
trávnik (pooraním, prekopaním alebo 
nasypaním novej pôdy na povrch) a za-
seje sa nová lúka. Druhou možnosťou 
je využitie štrbinového siatia, kedy sa 
odstraňujú iba pásy trávnika a pri štrbi-
novom výseve sa semená umiestňujú 
priamo do pôdy.

Obnova trávnych porastov 
s použitím zeleného sena

Jedná sa o postup pri obnove lúčnych 
biotopov rozhadzovaním zeleného sena 
– zdrojové lúky sa kosia v čase dozrieva-
nia semien cieľových druhov. Malo by to 

Pri obnove druhovo bohatých lúk semennými zmesami je dôležité venovať 
pozornosť príprave pôdy, aby semená mali priestor na klíčenie 
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byť neskôr, ako je čas bežného kosenia, 
pri ktorom tráva iba kvitne.

Po pokosení by mala byť biomasa čo 
najskôr, ideálne ešte v ten istý deň, od-
vezená na lokalitu určenú na obnovu. 
Pokryv senom by mal byť tenký, odporú-
čame zelené seno umiestniť na rovnako 
veľkú plochu, ako plocha z ktorej bolo 
odobraté. Je dôležité, aby sa seno počas 
expozície otáčalo, aby sa semená ľahšie 
dostali do kontaktu s pôdou.

Po vysušení o 2 – 3 týždne sa seno odo-
berie, aby semená mohli ľahšie klíčiť. 
Ak biomasa zostane na povrchu, môže 
zabrániť klíčeniu semien.

V  ďalších rokoch odporúčame kosiť 
neskoršie, pričom sa seno ponechá na 
povrchu, bude sa obracať a po vysu-
šení sa z povrchu odstráni. Ak sa sejba 
nevydarí, môžeme ju zopakovať aj na 
ďalší rok, pretože na klíčenie rôznych 
druhov vplývajú rôzne poveternostné 
podmienky.

Načasovanie obnovy druhovo 
bohatej lúky

Termín sejby: celoročne, najvhodnejšia 
je jar a  jeseň. Semená lúčnych rastlín 
v prírode padajú na zem takmer po celý 
rok. Najbežnejším impulzom k rastu je 
vlhkosť. Tá sa v našich klimatických pod-
mienkach vyskytuje najčastejšie na jar 
a na jeseň.

Jarný výsev je vhodnejší vo vlhších ob-
lastiach a na ťažších pôdach. Jarná se-
zóna na siatie zvyčajne začína v apríli 
v období, keď sa dá s pôdou pracovať. 
Končí sa v júni.

Jesenné výsevy realizujeme čo najneskôr 
na jeseň. Lúčne semená vyklíčia väčši-
nou až nasledujúci rok na jar. Napomôže 
im zimná vlaha. Neodporúčame skorú 
jesennú sejbu, pretože podporí najmä 
rast burín, ktoré tvoria nízke husté kober-
ce a ťažko sa kosia. Semená prírodných 
druhov v kontakte s pôdou väčšinou 
nevyklíčia hneď a čakajú, kým sa začnú 

objavovať určité impulzy z vonkajšieho 
prostredia. Lúčne semienko sa teda po 
vysiatí nepokazí, ale počká na svoj čas.

Manažment obnovenej druhovo 
bohatej lúky

Prvý rok po zasiatí rastú korene lúčnych 
rastlín a nad zemou rastie burina. Kosíme 
vo výške asi 20 cm nad zemou. Ak je 
burina riedka, kosíme neskôr, ale nene-
cháme ju vysemeniť.

Druhý rok po sejbe lúka kvitne – kosíme 
2 – 3-krát do roka, aby sme zahustili 
lúčny porast. Jednoročné buriny počas 
jesene a zimy uschnú. Lúčne rastliny 
majú dobre vyvinuté korene a začínajú 
veľmi skoro na jar rozvíjať listy a zaberajú 
miesto na slnku. V tieni lúčnych rastlín 
burina nevyrastie. V máji až júni lúka 
prvýkrát zakvitne.
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Mŕtve drevo a lúky

Druhy hmyzu viazané na mŕtve drevo 
(saprofytické) sú často vnímané ako 
lesné druhy. V skutočnosti ale mno-
hé z nich v štádiu dospelosti využíva-
jú otvorené prostredie, napr. mnoho 
saprofytických pestríc navštevu-
je kvety ako zdroj energie (nektár) 
a bielkovín (peľ). Mnohé druhy so-
litérne žijúcich včiel využívajú mŕt-
ve drevo na hniezdenie. Drevo však 
musí byť zatienené, umiestnené na 
okraji lesa alebo čistinky, alebo ide 
o solitérne stromy.

Pestriciam vyhovuje otvorená par-
ková krajina s výskytom solitérnych 
stromov, lúk, záhrad či ruderálnych 
biotopov. Lúky v lesnom prostredí sú 
miestami, kde sa opaľuje, loví alebo 
odpočíva veľké množstvo lesného 
hmyzu. Preto je dôležité lúky správne 
obhospodarovať.

Zaujímavé druhy v Mestských 
lesoch v Bratislave:

Pestrica (Callicera aenea) obýva sta-
ré listnaté lesy s výskytom starých 
odumierajúcich stromov. Samce sa 
vznášajú vo výške 1 – 3 metre nad 
zemou na čistinkách, pri lesných 
cestách a okrajoch lesov. Larvy sa 
vyvíjajú v dutinách listnatých stro-
mov (buk, dub, jaseň). Zaznamenané 
boli napr. na lesnej ceste na Kolibe. 
Presvedčivým imitátorom čmeliakov 
je druh (Criorhina floccosa), ktorého 
larvy sa vyvíjajú v rozpadajúcich sa 
koreňoch listnatých stromov.

Biológia druhu Choerades fuligino-
sa nie je presne známa. Ale všetky 
ostatné druhy rodu Choerades (je to 
rod muchárok) sa vyvíjajú v mŕtvom 
dreve, kde prenasledujú larvy iné-
ho hmyzu. Imága sa zdržiavajú na 
okrajoch lesov a na čistinkách, kde 
lovia iný hmyz striehnuc na bylin-
ných porastoch. Druh presvedčivo 
napodobňuje včely. Vyskytuje sa na 
Dlhých lúkach a Táborských lúkach, 
na západnom Slovensku je to po-
merne vzácny druh.

Lithurgus je rod drevokazných včiel. 
Sú to nápadne veľké juhoeurópske 
včely viazané na mŕtve drevo. Samce 
možno rozoznať podľa špicatého konca brucha; samice majú na čele nápadný plochý roh. Majú radi kvety bodliakov 
a príbuzných druhov. Na Kolibe boli pozorované zriedkavo, hoci na západnom Slovensku sú pomerne rozšírené.

Čmeliak Criorhina floccosa

Mnoho druhov hmyzu sa vyvíja v mŕtvom dreve, ale v dospelosti  
sú viazané na trávnaté porasty
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