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6. Viate piesky

Obr. 1. Prioritný biotop 
6260* – panónske 

travinno-bylinné porasty na 
pieskoch, s dominantným 

druhom Stipa borysthenica 
na lokalite Líščie diery, 

Podunajská nížina.  
Foto:  V. Šefferová Stanová 

Opis a definícia biotopu/biotopov

Panónske travinno-bylinné porasty na vnútrozemských dunách a viatych pieskoch zahŕňajú špecifické 
biotopy, odlišné od prímorských biotopov svojou genézou (pôvodom), geografickou izolovanosťou 
(a tým aj druhovou diverzitou v zložení porastov) a v neposlednom rade aj odlišnosťami v tradičnom 
využívaní krajiny (manažmentom). Patria sem pionierske porasty na otvorených pieskoch ako aj zapo-
jenejšie porasty pieskových dún zaraďované do nasledujúcich prioritných biotopov (Stanová & Vala-
chovič 2002):

Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (Natura 2000 kód – 2340*) – zväz Corynephorion canescen-
tis Klika 1931, čiastočne Festucion vaginatae Soó 1938

Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (Natura 2000 kód – 6120*) – zväz Ko-
elerion arenariae Tx. 1937 corr. Guttermann et Mucina 1993

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (Natura 2000 kód – 6260*) – zväz Festucion vagi-
natae Soó 1938 (obr. 1).

Pieskové duny sú jedny z najhodnotnejších typov biotopov v kultúrnej krajine, kde žije veľa vysoko 
špecializovaných druhov živočíchov a rastlín, ktoré tu našli svoje posledné refúgiá (Wiesbauer 2007) 
a sú adaptované na extrémne ekologické podmienky.

Celkové rozšírenie

Panónsky biogeografický región sa primárne rozprestiera v Maďarsku, ale presahuje aj do okolitých 
krajín – Dolného Rakúska, Slovenska, Rumunska, Srbska a Bulharska. Na gradiente stúpajúcej konti-
nentality preto panónske biotopy na pieskoch nadväzujú na západe na subkontinentálne travinno-
bylinné porasty na vnútrozemnských dunách rozšírené najmä v Nemecku, Poľsku ale aj v Čechách. Na 
druhej strane gradientu prechádzajú do biotopov pieskov západnej časti Pontickej oblasti. 

V Maďarsku predstavujú travinno-bylinné porasty na vnútrozemských dunách a viatych pieskoch najty-
pickejší biotop Alföldu a to najmä v oblasti Kiskunságu s rozlohou takmer 15 000 ha. Pieskové oblasti 
aj v samotnom Maďarsku vykazujú určitý edafický gradient, na západe ide najmä o eolické viate piesky, 
kým na juhu a východe prevažujú fluviálne piesky (Molnár 2003).
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Rozšírenie na Slovensku

Porasty na pieskoch sa viažu na panónsku fytogeografickú oblasť (Panonicum) a to na lokality, kde 
sa počas pleistocénu a holocénu v meandroch najväčších riek – na dolnom toku Moravy, Dunaji, Tise 
vytvárali podmienky pre sedimentáciu naplavených pieskov, následne vyvievaných z riečnych sedimen-
tov. Preto sa najväčšie plochy vytvorili na Borskej nížine, na Podunajskej rovine a v menšej miere na 
Východoslovenskej nížine. Najrozsiahlejší komplex pieskových dún sa zachoval na Borskej nížine (Zá-
horie) v oblasti od Lozorna až po alúvium Myjavy. Morfologicky výrazne eolické duny sa vyskytujú 
najmä v centrálnej časti Borskej nížiny, prípadne na jej styku s Podmalokarpatskou zníženinou, kde sa 
vytvorili zložité presypy a dunové komplexy so značne členitým reliéfom. V tejto časti územia sú piesky 
najlepšie vytriedené a duny dosahujú miestami hrúbku nad 20 m. V ostatných častiach územia vytvá-
rajú piesky prevažne ploché prekryvy alebo mierne vyvýšeniny s hrúbkou do 5 m, miestami do 10 m. 
V Podunajskej rovine ich môžeme nájsť pri obciach Čenkov, Hurbanovo (Abov), Imeľ, Nesvady, Chotín, 
Virt (rezervácia Mašianske piesky), Marcelová a pieskové duny sú aj v okolí Galanty (Stanová 1995, 
Eliáš jun. & Sádovský 2005). Na Východoslovenskej nížine tvorili piesky rozsiahly komplex od Stredy 
nad Bodrogom po Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. V súčasnosti sú vyťažené (napr. kóta 107,6 m 
pri Strážnom) alebo ruderalizované (Opátsky piesok pri Strážnom, kóta 104,2 m, hon Majstrovské pri 
Strážnom, Moľva pri Beši) a vegetácia je už zvyčajne druhotná (Eliáš jun. in verb.). 

Charakteristika biotopu, ekológia a variabilita

Typy biotopov

Porasty na otvorených pieskoch sa zaraďujú do prioritného biotopu Pi1 Vnútrozemské panónske 
pieskové duny (kód biotopu 2340*), ktorý sa len zvýšenou prítomnosťou panónskych elementov 
odlišuje od biotopov vnútrozemských subkontinentálnych otvorených pieskov (2330 Open grassland 
with Corynephorus canescens and Agrostis of continental dunes). Difúzna hranica medzi nimi prechá-
dza južnou Moravou a Záhorím, ale na Slovensku sa tento biotop nevylíšil (Stanová & Valachovič 2002; 
European Commission 2007). Syntaxonomicky spoločenstvá zaraďujeme do zväzu Corynephorion ca-
nescentis Klika 1931 (obr. 2) a čiastočne do zväzu Festucion vaginatae Soó 1938.

Typické porasty sú len mierne zapojené. V otvorenejších porastoch na pieskoch s pokryvnosťou do 
60 % dominujú trsovité úzkolisté trávy Corynephorus canescens, Festuca vaginata subsp. dominii a Sti-
pa borysthenica spolu s psamofytmi Erysimum diffusum, Jasione montana, Thymus serpyllum a pod. 
Na jar v nich môžu krátkodobo prevládnuť efemérne druhy, ako Arabidipsis thaliana, Cerastium semi-
decandrum, Erophila verna, Filago minima, Holosteum umbellatum, Spergula morisonii, S. pentandra, 
Veronica dillenii. Tieto sú kompetične slabé a preto rastú v medzerách medzi odumretými trsmi tráv. 

Obr. 2. Na pieskových 
dunách Borskej nížiny 

prevládajú spoločenstvá 
s dominantným druhom 

Corynephorus canescens. 
Foto: M. Valachovič
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Klíčenie jednoročiek nasleduje po intenzívnych zrážkach. Suché obdobia prežívajú vo forme semien 
(Stanová 1995). V lete okrem Corynephorus canescens prevládajú aj iné trávy subatlantického pôvodu 
– Agrostis capillaris, A. vinealis, Festuca ovina subsp. guestfalica, ktoré dopĺňajú Teesdalia nudicalis, Ja-
sione montana, Calluna vulgaris, vzácne Daphne cneorum. Sub-kontinentálne trávy zastupuje Koeleria 
glauca, pomieste sa šíri Hierochloë repens. Z bylín sú nápadné Armeria elongata, Helichrysum arena-
rium, Potentilla arenaria, Psylium arenarium, Thymus serpyllum, Trifolium arvense, Verbascum phoeni-
ceum, Viola arvensis a iné.

Depresie medzi dunami a severozápadné svahy dún výraznej�šie porastajú machorasty a li�šajníky� 
pravidelnej�šie Cladonia pyxidata subsp. chlorophaea, C. phyllophora a C. cervicornis subsp. verticillata, 
z machorastov napr. Pleurozium schreberi, Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme, Polytrichum 
piliferum. V ich vankúš�ikoch nachádzajú vhodné podmienky mezomorfné graminoidy Carex humilis, 
Poa angustifolia, Luzula campestris subsp. multiflora, Anthoxantum odoratum, z bylín Peucedanum 
oreoselinum, z nízkych chamaefytov Chamaecytisus ratisbonensis, Genista pilosa a sporadicky aj prvé 
semenáčiky borovice (Valachovič & Jarolímek 2006).

Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (kód biotopu 6120*) zaraďujeme 
do zväzu Koelerion arenariae R.Tx. 1937 a často sa nachádzajú v mozaike zo zapojenejšími travinno-by-
linnými porastami zväzu Festucion vaginatae Soó 1938. Sú to otvorené spoločenstvá s ťažiskom výskytu 
na bázických pieskoch, ako aj na pieskoch s neutrálnou reakciou, kde sú ale oveľa vzácnejšie. Pionier-
ske porasty sú tvorené prevažne jednoročnými druhmi s optimom vývoja na jar alebo na jeseň. 

Druhové zloženie: Alyssum alyssoides, A. desertorum, A. tortuosum, Anthemis arvensis, A. ruthenica, 
Arenaria serpyllifolia, Bromus hordeaceus, B. tectorum, B. squarrosus, Cerastium pumilum, C. semidecan-
drum, Corispermum marschallii, C. nitidum, Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Gypsophila fastigiata 
subsp. arenaria, Koeleria glauca, K. macrantha, Poa bulbosa, Polygonum arenarium, Psyllium arenarium, 
Silene conica, Tithymalus cyparissias, Tribulus terrestris (Stanová & Valachovič 2002).

Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch je prioritný typ biotopu (kód biotopu 6260*). 
Je to endemický biotop širšieho panónskeho biogeografického regiónu, ktorý voľne nadväzuje na pon-
ticko-panónske stepné typy. Spoločenstvá zaraďujeme do zväzu Festucion vaginatae Soó 1938 (obr. 3). 
Spoločenstvá sú štruktúrne a druhovo bohatšie než v predošlom type. Okrem travín sú prítomné nízke, 
prípadne plazivé psamofytné byliny a dobre vyvinutá je aj synúzia kryptogamov, najmä na bázických 
a živinami bohatších pieskoch (Stanová & Valachovič 2002). Pokiaľ ide o celkové ekologické nároky 
a druhové zloženie, tak sú panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch podobné spoločenstvám 
kontinentálnych pieskových stepí na Ukrajine a južnom Rusku (Vicherek 1972). 

 

Obr. 3. Spoločenstvo 
Festucetum vaginatae 
na pieskových dunách 

Podunajskej nížiny, 
s dominantným druhom 

Festuca vaginata, ktorý je 
považovaný za endemit 

Panónskej nížiny.  
Foto: V. Šefferová Stanová
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Druhové zloženie: Achillea ochroleuca, A. pannonica, Alkanna tinctoria, Alyssum tortuosum, Bromus 
hordeaceus, B. squarrosus, B. tectorum, Calamagrostis epigejos, Carex praecox, C. stenophylla, Chondrilla 
juncea, Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Festuca pseudovina, F. vaginata, Fumana procumbens, 
Galium verum, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, G. paniculata, Koeleria macrantha, Lotus cornicu-
latus, Minuartia glaucina, Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata, Peucedanum arenarium, Phleum 
phleoides, Pulsatilla pratensis subsp. flavescens, P. zimmermannii, Scabiosa ochroleuca, Silene otites. 

Ďalšie druhy, ktoré prechádzaju z xerotermných pieskových biotopov (Pi2), sú na bázickejších substrá-
toch: Arenaria serpyllifolia, Bassia laniflora, Colchicum arenarium, Corispermum nitidum, Iris arenaria, 
Dianthus serotinus, Ephedra distachya, Polygonum arenarium, Silene conica, Syrenia cana, Stipa bo-
rysthenica, Tithymalus seguierianus subsp. seguierianus, Tragus racemosus, Tribulus terrestris (Stanová 
& Valachovič 2002).

Flóra

Pre všetky panónske travinno-bylinné poras-
ty na pieskoch sú charakteristické vysoko �špe-
cializované rastlinné druhy. Prevládajú druhy 
panónskych a kontinentálnych stepí, z ktorých 
niektoré sú endemity. Výrazné je zastúpenie pa-
nónskych endemitov Dianthus serotinus, Festuca 
vaginata, Gypsophila fastigiata subsp. arenaria, 
Colchicum arenarium, Iris arenaria, Pulsatilla pra-
tensis subsp. flavescens, P. zimmermannii a Onos-
ma pseudoarenaria subsp. tuberculata.

Pieskomilné druhy ako Colchicum arenarium, 
Alkanna tinctoria, Corispermum nitidum, Iris are-
naria (obr. 4), Epherda distachya, Syrenia cana, 
Spergula pentandra patria na Slovensku medzi 
kriticky ohrozené druhy (Feráková et al. 2001). 
Colchicum arenarium a Iris arenaria patria medzi 
druhy európskeho významu, ktoré sú chránené 
Smernicou o biotopoch. Populácie týchto dru-
hov sa na Slovensku nachádzajú iba v komple-
xe Čenkovského lesa, na severnej hranici svojho 
celkového areálu. 

Fauna

Biotopy viatych pieskov sú obývané charakteris-
tickými spoločenstvami živočíchov. Ich výskum 
na Slovensku sa však v minulosti zameriaval len 
na vybrané skupiny fauny a prevažne na chráne-
né územia. 

Jednou z charakteristických skupín bezstavov-
cov sú pavúky (Araneae). Typickými psamofilnými druhmi sú napr. pradiarka Steatoda meridionalis 
a kriticky ohrozený druh skákavky Yllenus vittatus, ktorých nálezy z pieskov Záhorskej nížiny sú prvými 
dokladmi z územia Slovenska (Gajdoš & Svatoň 2008). Podobne významné sú aj nálezy veľmi vzácne-
ho druhu Chieracanthium campestre z lokality pri Šuriciach (Franc & Hanzelová 1996) a psamofilného 
druhu Dyctina szaboi (Gajdoš & Pekár 1999). Z pieskov Podunajskej nížiny je známy výskyt viacerých 
vzácnych a ohrozených druhov napr. Atypus muralis, Gnaphosa muscorum, Sitticus zimmermanni alebo 
sliediča Alopecosa psammophila zisteného v NPR Čenkovská step. Fauna pavúkov pieskov východného 
Slovenska nebola doteraz podrobnejšie skúmaná, napriek tomu vysoká druhová pestrosť a výskyt veľ-
kého množstva ohrozených druhov ako napr. skaliarky Zelotes exiguus potvrdzuje ich vysokú biologic-
kú hodnotu (Gajdoš & Svatoň 2008).

Obr. 4. Iris arenaria je druh európskeho významu, 
chránený Smernicou o biotopoch. Populácia tohto druhu 
sa na Slovensku nachádza iba v komplexe Čenkovského 
lesa, na severnej hranici svojho celkového areálu.  
Foto: D. Dítě
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Významnou skupinou bezstavovcov pieskových stanovíšť sú rovnokrídlovce (Orthoptera). Charakteris-
tickými stenovalentnými psamofilnými a xerotermofilnými druhmi sú Platycleis affinis, Acrida hunga-
rica, Oedaleus decorus, Sphingonotus coerulans, Dociostaurus brevicollis, Myrmeleotettix antennatus, 
Omocestus petraeus, Stenobothrus fischeri prípadne Platycleis montana. Všetky uvedené druhy (okrem 
Sphingonotus coerulans) dosahujú na slovenských pieskoch severnú hranicu areálu v Európe, preto je 
ich výskyt významný aj z ekosozologického hľadiska (Gavlas & Krištín 2008). Subpanónsky endemit ko-
ník stepný (Acrida hungarica, obr. 5) je pravdepodobne asi najtypickejším druhom pieskových stanovíšť 
na Slovensku. Je prísne viazaný rozmnožovaním na viate vápnité piesky a travinno-bylinné porasty na 
pieskoch. Na Podunajskej nížine prežíva na niekoľkých lokalitách (Krištín et al. 2004), na východnom 
Slovensku bol vyše 40 rokov nezvestný a len nedávno sa podarilo zistiť malú izolovanú populáciu v ob-
lasti Kráľovského Chlmca (Krištín 2006, in verb.).

Ďalšou pozoruhodnou skupinou hmyzu viazanou na pieskové stanovištia sú chrobáky (Coleoptera). 
Podľa Olšovského (2008) patria medzi typické druhy chrobákov iniciálnych štádií vývoja viatych pies-
kov Harpalus flavescens, H. hirtipes, H. smaragdinus, Cymindis macularis, Cicindela hybrida, Amara ful-
va a iné. Jedným z najvýznamnejších druhov je vzácna májka Stenoria analis v súčasnosti známa len 
z vojenského výcvikového priestoru Záhorie. Na štádium viatych pieskov s dobre vyvinutou pieskomil-
nou travinno-bylinnou vegetáciou sa viaže menší počet psamofilných druhov ktoré vyžadujú bohato 
prekorenenú vrstvu pôdy, napr. Polyphylla fullo, Anomala dubia, Maladera holosericea, Eucinetus hae-
morrhoidalis, Cardiophorus asellus. 

K najpočetnejšie zastúpeným predstaviteľom fauny eolických pieskov patria spomedzi hmyzu bla-
nokrídlovce (Hymenoptera). Je to spôsobené tým, že samotný piesok predstavuje vhodný substrát na 
stavbu hniezd a zároveň sú psamofytné spoločenstvá domovom svojráznej entomofauny na ktorú je 
viazaná špecifická skupina parazitických druhov blanokrídlovcov. Typickými zástupcami pieskových 
stanovíšť sú druhy rodov Nomioides, Dasypoda, Andrena, Evagetes, Priocnemis, Anoplius a ďalšie (Lukáš 
2008).

Biotopy viatych pieskov sú významným stanovišťom aj pre motýle (Lepidoptera). Pre hnedáčika chras-
tavcového (Euphydryas aurinia) a očkáňa hájového (Hyponephele lupina) predstavujú piesky Záhoria 
posledné refúgiá na Slovensku. Podobne očkáň piesočný (Hipparchia statilinus, obr. 6) výrazne viazaný 
výskytom na lokality viatych pieskov a v minulosti hojný na viacerých miestach Slovenska sa dnes 
početnejšie vyskytuje už len Záhorí. Pomerne hojným druhom viatych pieskov Záhoria je modráčik čier-
noškvrnný (Maculinea arion), ktorý však na mnohým miestach Slovenska vyhynul a z celoeurópskeho 
hľadiska ide o silne ustupujúci druh (Kalivoda et al. 2008). Asi najohrozenejším druhom motýľa Európy, 
ktorý bol zistený na viatych pieskoch Záhoria je žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone). Jeho výskyt 
na pieskoch Borskej nížiny je zaujímavý, pretože preferuje mezofilné trávnaté porasty. Napriek inten-
zívnemu prieskumu v rokoch 2007-2010 (Kalivoda, Žitňan, Víťaz, in verb.) na lokalitách vo vojenskom 

Obr. 5. Koník stepný 
(Acrida ungarica) je 

asi najtypickejším 
druhom koníka viatych 

vápnitých pieskov na 
Slovensku. Prežíva len 

na niekoľkých lokalitách 
na Podunajskej 

a Východoslovenskej 
nížine.  

Foto: A. Krištín
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výcvikovom priestore Záhorie sa druhy Euphydryas aurinia a Colias myrmidone nepodarilo potvrdiť, 
možno ich tu teda považovať za vyhynuté, v najlepšom prípade za nezvestné.

Stavovce viazané na biotop viatych pieskov reprezentujú obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Z obojži-
velníkov je pre tento biotop typická hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), ďalej sa tu vyskytujú ropucha 
zelená (Bufo viridis) a ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). Z plazov sú zastúpené jašterica zelená (Lacer-
ta viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka stromová 
(Elaphe longissima) (Kalivodová et al. 2008a, b).

Viate piesky a na nich vyvinutá travinno-bylinná 
vegetácia je významných hniezdnym biotopom 
vtákov. Najvýznamnejšími sú ľabtuška poľná 
(Anthus campestris), škovránik stromový (Lullula 
arborea) a lelek lesný (Caprimulgus europaeus). 
Ďalšími významnými hniezdičmi sú pŕhľaviar čer-
venkastý (Saxicola rubetra) a pŕhľaviar čiernohla-
vý (Saxicola torquata), skaliarik sivý (Oenanthe 
oenanthe) (Kalivodová et al. 2008c). Viacero 
druhov vtákov vyhľadáva tieto biotopy na zber 
potravy. Najvýznamnejšími sú krakľa belasá (Co-
racias garrulus), dudok chochlatý (Upupa epops), 
strakoš kolesár (Lanius minor) a strakoš červe-
nochrbtý (Lanius collurio). Včelárik zlatý (Merops 
apiaster, obr. 7) a brehuľa hnedá (Riparia riparia) 
sú typickými hniezdičmi pieskových stien vznik-
nutých prirodzene zosuvmi, ale častejšie po ťaž-
be piesku.

Z významných druhov cicavcov sa na biotopoch 
travinno-bylinných porastov na pieskoch vysky-
tuje syseľ pasienkový (Spermophilus citellus). 
V súčasnosti však jeho výskyt v tomto type bi-
otopov nie je významný. Jediné v súčasnosti ob-
sadené lokality so stabilnejšou populáciou sysľa 
sú lokality Opátsky piesok a Chlmecké kopce 
na Východoslovenskej nížine (Ambros in verb.). 
V Maďarsku sa na biotopy travinno-bylinných 
porastov na pieskoch viaže tiež tchor stepný 

Obr. 6. Očkáň piesočný 
(Hipparchia statilinus) 

je výrazne viazaný 
na biotopy pieskov 

a v súčasnosti sa 
početnejšie vyskytuje už 

len Záhorí.  
Foto: H. Kalivoda

Obr. 7. Včelárik zlatý (Merops apiaster) si v kolmých, 
prirodzene alebo umelo vzniknutých pieskových stenách 
hĺbi hniezdne nory. Foto: J. Svetlík
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(Mustela eversmanni) (Kelemen 1997, Borhidi & Sánta 1999). Za potravou dolietajú na otvorené plochy 
pieskových dún netopiere, napr. netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emargina-
tus), netopier vodný (Myotis daubentoni) a iné (Kalivodová et al. 2008d). 

Ekologické nároky 

Ekologické nároky pionierskych porastov na otvorených pieskoch sú v princípe podobné tým, aké sa 
prejavujú u všetkých oligotrofných psamofilných spoločenstiev v Európe. Oproti suboceánickým typom 
je však klíma viac kontinentálna, s teplými a suchými letami. Mikrostanovištné podmienky sú extrém-
ne – povrch piesku býva horúci a v lete sa stáva rozžeraveným. Nasiakavosť vodou je len krátkodobá 
a evaporácia príliš silná, aby sa udržala voda v povrchových vrstvách piesku. Veterná erózia a pohyby 
piesku sú veľmi významnými ekologickými faktormi, ktoré udržujú spoločenstvá na pieskoch otvorené 
a zachovávajúce ich mozaiku. Zapojenie aj druhová štruktúra porastov na pieskoch sa strieda v závis-
losti či ide o vrcholy duny alebo drobné preliačeniny medzi dunami. V podstate jednotlivé druhy, ktoré 
sa trvalo vyskytujú na pieskových porastoch tolerujú aktívne premiestňovanie piesku, zahrňujúce aj ich 
úplne prekrytie pieskom; stabilizácia piesku závisí práve na týchto druhoch (Fekete et al. 1997). 

Typické sú pionierske a iniciálne štádiá, ktoré majú spevňovaciu funkciu na presypoch viatych kyslých 
pieskov. Pôdu tvorí hrubozrnný piesok na vysokých dunách, jemnozrnný piesok je skôr na miernych 
svahoch alebo rovinatých povrchoch a piesok premiešaný so sprašou v depresiách. Pôdy sú minerálne 
veľmi chudobné. Piesočnaté duny sú prevažne kremenné (obsahujú až 90 % kremeňa), s nízkym obsa-
hom živcov a sľudy (Mikuška 2005). Majú slabo kyslú až neutrálnu reakciu. Tento typ spoločenstva sa 
na Slovensku nachádza iba na Borskej nížine.

Zapojenejšie spoločenstvá sa zvyčajne vyskytujú na neutrálnych až na bázy bohatých pieskoch, ktoré 
sú však nutrične chudobné, ale môžu sa tiež vyskytovať aj na bázy chudobných kyslých pieskoch. Dru-
hová pestrosť je závislá od stupňa sukcesie a od extrémnosti stanovištných podmienok. Dominantnými 
životnými formami sú hemikryptofyty s hlbokým koreňovým systémom ako adaptácia na suché piesko-
vé pôdy. Jarné jednoročky, machy a lišajníky sú tiež významné (Chytrý 2007). Jednoročky sú kompetič-
ne slabé a preto rastú v medzerách medzi trávami. Ich klíčenie nasleduje po intenzívnych zrážkach pri 
krátkom životnom cykle a suché obdobia prežijú ako semená (Stanová 1995).

Pre panónske travinno-bylinné porasty na vnútrozemských dunách a viatych pieskoch sú charakteris-
tické také druhy, ktoré si utvorili špecifické adaptácie na sucho. Larcher (1988) uvádza niekoľko adap-
tačných mechanizmov na sucho. Zatiaľ čo sukulentné rastliny ani geofyty sa v pieskových biotopoch na 
rozdiel od skál prakticky nepresadzujú, druhy regulujúce transpiráciu vody v pletivách skleromorfných 
štetinovitých listov sú hojne zastúpené. Majú hlbší koreňový systém, dokážu zvinúť listy a zmenšiť 
listovú plochu a pod. Extrémne sa to prejavuje u pieskových dún na svahoch južného kvadrantu, ktoré 
sa vyznačujú najvyšším príkonom slnečného žiarenia, najvyšším výparom vody a najnižším obsahom 
živín v pôde. Takéto stanovištia vyhovujú iba nenáročným, v danom prípade oligotrofným psamofy-
tom a xeromorfným graminoidom. Okrem dominantného druhu Corynephorus canescens, tento model 
uplatňujú aj výbežkaté trávy, napr. Agrostis vinealis, Festuca ovina subsp. guestfalica, Koeleria glauca 
a do značnej miery aj Stipa borysthenica. 

Z hemikryptofytov druhy s drobnými lístočkami zastupujú Erysimum diffusum alebo Rumex acetosella, 
teda rastliny, u ktorých pod vplyvom sucha klesá turgor v pletivách a listy sa skrúcajú.

Trendy

Pieskové travinno-bylinné porasty a plochy s pohyblivými pieskami sú považované za jeden z najohro-
zenejších typov biotopov v strednej Európe. Zatiaľ čo na začiatku 20. storočia boli piesky stále ešte roz-
šíreným biotopom, tak v súčasnosti sa jeho rozloha dramaticky zmenšila opatreniami na stabilizáciu 
pieskov, zalesňovaním a intenzívnym poľnohospodárstvom, ako aj masovou turistikou.

Podľa údajov z Maďarska zaniklo 94 % otvorených travinno-bylinných porastov na pieskoch a okolo 
99 % zapojených travinno-bylinných porastov na pieskoch z pôvodnej rozlohy týchto biotopov v 18-



6. Viate piesky

8

tom storočí (Biró et al. 2008). Z pieskových dún, ktoré sa kedysi vyskytovali na rozsiahlych plochách 
východnej časti dolného Rakúska, sa dodnes zachovali len malé plôšky. Panónske travinno-bylinné 
pieskové porasty sú situované východne od Marchfeldu a v okolí Neusiedler, s celkovou odhadovanou 
výmerou okolo 100 ha (Wiesbauer 2003).

Na Slovensku je situácia podobná. Na Borskej nížine sú viate piesky relatívne rozšíreným biotopom, ale 
boli stabilizované, zalesňované a nevhodným manažmentom sa premenili najskôr na neúrodné polia 
a potom na opustené plochy zarastajúce krovinami, trsnatými trávami a inváznymi druhmi. Vápnité 
piesky na Podunajskej a Východoslovenskej nížine sú v súčasnosti veľmi maloplošné. Mnohé lokality 
boli úplne zničené a existujúce chránené územia nie sú vôbec manažované. Druhová rozmanitosť sa 
znižuje v dôsledku nedostatočného manažmentu. V minulosti sa travinno-bylinné porasty na viatych 
pieskoch využívali najmä na pasenie. Posledných 40 – 50 rokov sú biotopy pieskových dún opuste-
né. Degradácia travinno-bylinných porastov vyúsťuje do významnej straty ich biodiverzity. Biotopy sú 
obsadzované kompetične silnejšími bylinami, trávami, krovinami a stromami. V ostatných rokoch sa 
pozorovali aj opačné trendy, kedy sa predtým silno zaburinené polia po odčerpaní živín spontánne 
regenerujú na oligotrofnejšie pieskové porasty s opätovným prevládnutím psamofytov (Valachovič in 
verb.).

Ohrozenia

Pieskové biotopy sú ohrozené svojou geografickou obmedzenosťou a maloplošnosťou v rámci celého 
Slovenska. Najväčšie ohrozenie je ekonomického rázu – ťažba piesku pre stavebníctvo a iné odvetvia 
hospodárstva. Na Záhorí predstavovalo v minulosti lokálne ohrozenie aj ťažba nafty a zemného ply-
nu.

Ťažba pieskov a štrkov

Piesok je žiadaná komodita v stavebníctve a viaceré spoločnosti (Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Plavec-
ký Štvrtok) ťažia piesok najmä z masívnejších dún. Vyťažené jamy sú alebo zaplavené spodnou vodou, 
alebo na ílovom podloží sa lepšie darí mezofilným brezovým porastom a trsti (Phragmites australis). 
Väčšie vodné plochy po ťažbe piesku a štrkopiesku sú pri obciach Šajdíkove Humence, Kúty, Sekule, 
Vysoká pri Morave, Plavecký štvrtok a inde. V miestach rozsiahlejšej priemyselnej ťažby piesku sa po-
stupne vyťažené plochy rekultivujú výsadbou lesných drevín. Veľký počet legálne aj nelegálne vyťaže-
ných nerekultivovaných menších jám a baní na piesok sa dokonca zaváža domovým odpadom (napr. 
Rohožník). 

Zalesňovanie 

Borovica lesná bola na pieskoch Záhoria prirodzenou drevinou a darí sa jej aj v kultúrnych výsadbách. 
Od roku 1735 je značná časť Záhoria postupne zalesnená a po roku 1807 vydaním lesného poriadku 
Márie Terézie sa prikročilo k systematickému zalesňovaniu pieskových biotopov borovicou a dubom, 
koncom 18. storočia aj agátom (Bardún et al. 2008). 

Na začiatku 19. storočia začalo rozsiahle zalesňovanie aj na Morave najmä borovicou lesnou (Grulich 
1995). Borovicové lesy na Borskej nížine zaberajú približne 44 000 ha, z toho je len okolo 35 % prirodze-
ného charakteru. Zvyšných 65 % tvoria sekundárne borovicové monokultúry (Mikuška 2005). 

Intenzifikácia určitých poľnohospodárskych a lesohospodárskych činností takisto prispieva k veľko-
plošným stratám. Výsadby na pieskových prekryvoch spôsobili vážne škody z pohľadu ochrany priro-
dzených biotopov na pieskoch v Maďarsku (Molnár 2003). Lesné plantáže zaberajú obrovské plochy 
pieskov, a tak zmierňujú účinok pieskových búrok, ktoré zvyknú spôsobovať vážne škody a ťažkosti 
miestnemu obyvateľstvu, ktoré ich poznajú pod názvom žltý dážď. Obmedzenie viatia piesku bola kľú-
čová otázka v 19. storočí. Viac druhov stromov a krov ako domácich, tak aj exotických bolo testova-
ných v druhej polovici 19. storočia a osvedčilo sa zalesňovanie s použitím agáta bieleho. Medzi rokmi 
1950 a 1980 lesohospodárske podniky zalesnili plochy, ktoré neboli využívané na poľnohospodárstvo 
borovicou lesnou a borovicou čiernou. Avšak zalesňovanie pieskov pokračovalo aj keď cieľ bol dosiah-
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nutý a už nedochádzalo k previevaniu pieskov. Rovnaký proces prebehol na Slovensku a v Dolnom 
Rakúsku. Lesy na niektorých lokalitách Podunajskej nížiny (Čenkov, Líščie diery) sú kategorizované ako 
ochranné s pôdoochrannou funkciou. V rámci lesných hospodárskych plánov boli vysádzané s tým 
účelom, aby stabilizovali piesky. Keď nebola úspešná výsadba borovice, skúšali sa aj iné druhy ako agát, 
pajaseň a mnohé iné. To je dôvodom, prečo je napríklad na Čenkove problém s inváziou nepôvodných 
druhov (Ulrych in verb.).

Zmeny v tradičnom využívaní

Výrazné ohrozenia panónskych travinno-bylinných porastov na pieskoch predstavujú aj zmeny v ich 
tradičnom využívaní. Je to evidentné so znižujúcimi sa stavmi pasúcich sa oviec a kôz. Nedostatok 
pasenia spôsobuje, že travinno-bylinné porasty sa uzatvárajú a zvyšuje sa pokryvnosť machov (Molnár 
2003). Opustenie pasenia na pieskových dunách spôsobuje zvyšovanie produkcie biomasy a prenikanie 
krovín a stromov, predovšetkým hlohov a topoľov. Nárast rastlinného opadu môže ovplyvniť pôvodné 
druhové zloženie a akumuláciu humusu, ktorá podnecuje rozširovanie bežných druhov na úkor piesko-
vých špecialistov a môže vyústiť k lokálnemu zániku niektorých druhov otvorených travinno-bylinných 
porastov na pieskoch (Ónodi et al. 2006).

Špecifickým problémom súvisiacim s intenzívnym poľnohospodárskym alebo lesohospodárskym využí-
vaním je aplikácia hnojív a pesticídov. Keďže pôdy na pieskoch sú hrubozrnnejšie ako napr. pôdy hlinité, 
rezíduá chemických látok sa splachom môžu pomerne rýchlo dostať do kontaktu s podzemnou vodou 
a spôsobiť zmenu jej chemického zloženia, resp. dlhodobo ovplyvniť kvalitu vôd. Preto väčšina poľno-
hospodárskej pôdy na pieskoch je zaradená do zraniteľných oblastí so stredným až najvyšším stupňom 
obmedzenia hospodárenia podľa dusičnanovej smernice 91/676/ES. 

Hnojivá a pesticídy a ich rezíduá môžu mať fatálny dopad na spoločenstvá bezstavovcov pieskových bi-
otopov a prostredníctvom nich aj na ďalšie skupiny živočíchov, ktoré sa bezstavovcami živia (napr. Co-
racias garrulus, Lanius minor atď.). Predpokladá sa, že práve aplikácia chemických látok proti chrústom 
zapríčinila vymiznutie hnedáčika chrastavcového (Euphydras aurinia) z Bežniska – poslednej lokality 
tohto druhu na Slovensku (Žitňan, Kalivoda in verb.). 

Šírenie sa inváznych druhov

Vážne ohrozenie pre tento typ biotopu predstavuje rozširovanie inváznych rastlinných druhov. Invázie 
nepôvodných druhov a ničenie biotopov sú jedným z najväčších biologických ohrození biodiverzity 
všeobecne (Scalera & Zaghi 2004). 

Medzi najvážnejšie ohrozenie týchto travinno-bylinných porastov po opustení pasenia patrí invázia 
alochtónneho, silne agresívneho agátu bieleho (Robinia pseudacacia). Nástup agátu sa väčšinou začal 
výsadbou. Až potom začala spontánna invázia. Intenzívne vegetatívne rozširovanie (zvyšujúce sa aj 
klíčením po požiaroch) vytvára z tohto druhu silného konkurenta pri sekundárnej sukcesii na pieskoch. 
Fixáciou dusíka a rýchlym rozkladom odpadu vznikajú optimálne podmienky pre agátové monocenózy, 
v podraste ktorých dokáže prežiť len obmedzené množstvo druhov, napr. Bromus sterilis, Chelidonium 
majus, Urtica dioica a pod. (Matus et al. 2003). 

Na južnom Slovensku sa za významnú inváznu cudzokrajnú drevinu považuje pajaseň žliazkatý (Ai-
lanthus altissima). Je to veľmi agresívna drevina (obr. 8), produkujúca veľké množstvo životaschopných 
semien (až do 350 000 semien za rok). Rastie veľmi rýchlo a dokáže potlačiť prirodzenú vegetáciu. 
Pajaseň (aj agát) tiež produkuje toxíny, ktoré zabraňujú klíčeniu a rastu ostatných rastlinných druhov 
(GISD, Global Invasive Species Database http://www.issg.org/database). I keď rozširovanie Ailanthus al-
tissima je pomalšie ako v prípade agátu, ovplyvnenie podrastu je podobné. Takmer nie sú ďalšie druhy, 
ktoré dokážu prežiť pod korunami tohto klonálne sa rozširujúceho stromu (Udvardy 2004). Pieskové 
duny v prírodnej rezervácii Čenkov na Slovensku čelia enormným problémom kvôli invázii Ailanthus al-
tissima a Celtis occidentalis (brestovec západný). Na Čenkove je vysadený i porast Gleditsia triacanthos, 
ktorý sa už spontánne obnovuje a môže sa stať potenciálne inváznym druhom. V súčasnosti sa zbierajú 
skúsenosti ako obmedziť ich ďalšie rozširovanie. Populus canadensis je ďalší expanzívny druh, ktorý 
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môžeme nájsť v tomto biotope. Lesníci vysádzajú aj borovicu lesnú, ktorá na týchto stanovištiach nie 
je pôvodná, a to má veľmi negatívne dopady na bázické piesky v dôsledku postupnej acidifikácie z ne-
rozloženého ihličia.

Líčidlo americké (Phytolacca americana) je najinváznejší bylinný druh vyskytujúci sa na pieskových 
porastoch Borskej nížiny. Je to neofyt hojne rozšírený na rúbaniskách borovicových monokultúr, špe-
ciálne na valoch z vyhrnutej zeminy a tlejúcich pňov. 

Pomocou množstva semien a intenzívneho vegetatívneho množenia rýchlo obsadzuje opustené plo-
chy a narušené travinno-bylinné porasty na pieskoch. Aj ďalšie bylinné druhy silne brzdia prirodzenú 
regeneráciu narušených travinno-bylinných porastov na pieskoch. Patria k nim Ambrosia artemisifolia, 
Conzya canadensis, Oenothera spp., Calamagrostis epigejos, Solidago canadenis a Iva xanthiifolia.

Manažment

Všeobecné odporúčania

Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch môžu byť ponechané aj bez manažmentu, ak ekologic-
ké podmienky neobmedzia pohyb pieskových dún a prirodzenú veternú eróziu, ktorá musí byť prítom-
ná. Manažment panónskych travinno-bylinných porastov na pieskoch je však potrebný pre ich zacho-
vanie, nakoľko väčšina systémov pieskových dún sa tam stabilizovala počas minulých storočí. A to do 
takej miery, že bez vhodného manažmentu nastupuje sukcesia, ktorá vedie k formáciám s krovinami 
a drevinami (v miestach kde je obsah humusu v pôde vyšší než v otvorených travinno-bylinných poras-
toch na pieskoch), alebo aspoň invázii expanzívnych tráv a nepôvodných druhov.

Travinno-bylinné porasty na pieskových pôdach sú relatívne krehké a môžu byť manažované len ex-
tenzívnou pastvou. Jemné pieskové pôdy kladú významné obmedzenia na výnosnosť pastvy, ako aj 
využitie ťažkej mechanizácie. 

Bezzásahový režim sa môže použiť na miestach, kde je cieľom dovoliť prirodzenú sukcesiu (napr. spo-
ločenstvá Festucetum vaginatae). Aktívny manažment je potrebné periodicky opakovať najmenej kaž-
dých 5 rokov, aby sa zastavilo rozširovanie nepôvodných druhov a zamedzilo sa prirodzenému zales-
ňovaniu (Kelemen & Warner 1996). Potlačenie nepôvodných druhov je finančne aj technicky náročné. 
Jediné zmysluplné riešenie je obnoviť pôvodné využívanie pôdy. Významná časť travinno-bylinných 
pieskových porastov je manažovaná takzvaným ochranárskym manažmentom za účelom zachovania 
biodiverzitných hodnôt chránených území.

Obr. 8. Ailanthus 
altissima sa šíri 

predovšetkým na 
pieskoch Podunajskej 

nížiny, najväčšia invázia 
bola zaznamenaná 

v komplexe Čenkova. 
Foto: L. Ulrych
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Obnova pieskových porastov vo veľkej miere závisí od nepretržitého pozitívneho manažmentu (trvalé 
narušenie), a jeho spôsobu a frekvencie, ale taktiež od absencie nepôvodných inváznych druhov a prí-
tomnosti (v primeranej vzdialenosti) prirodzených travinno-bylinných porastov na piesku, ktoré poslú-
žia ako zdroj semien pre znovuosídlenie zaujímavých druhov. Potenciál obnovy je zvyčajne vysoký na 
bývalých územiach travinno-bylinných porastov na piesku, ak na nich neprebieha intenzívne pasenie 
a zošľapovanie, požiare alebo silné kosenie (Bölöni et al. 2003). 

Viaceré LIFE projekty v Maďarsku a Rakúsku sa zamerali na ochranu pieskových dún. V Rakúsku, v rámci 
projektu LIFE otestovali viacero extenzívnych udržiavacích opatrení. V dôsledku rozširovania lesa do 
ekologicky hodnotných travinno-bylinných porastov na piesku boli odstránené nežiaduce dreviny. Na-
vyše bola odstránená vrchná vrstva pôdy na malých plôškach, aby sa umožnila obnova väčších území 
pre iniciálne štádia pieskových dún. Opakované udržiavacie opatrenia ako sú rôzne spôsoby kosenia na 
malých plochách a extenzívne pasenie prispievajú k optimálnemu rozvoju travinno-bylinných porastov 
na piesku (Wiesbauer 2007).

LIFE Nature projekt “Manažment biotopov panónskych travinno-bylinných porastov v Maďarsku” sa 
pokúsil nájsť riešenie ku komplexu úloh a otázok s manažmentom travinno-bylinných porastov (http://
www.grasshabit.hu/). Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch bol jeden z biotopov na ktorý sa 
projekt zameral.

Na Slovensku zostali zachované najlepšie piesočné biotopy v strednej a západnej časti Borskej nížiny, 
ktoré sú pod správou Ministerstva obrany SR a slúžia ako dopadové plochy a výcvikové strelnice. Aj 
tu je vidieť ubúdanie biotopov na vnútrozemských panónskych dunách z dôvodu rozširovania drevín, 
najmä borovice, dubu a agátu – z časti výsadbou a čiastočne zo samonáletu. S tým je spojené ochudob-
ňovanie flóry územia práve o najvzácnejšie psamofyty, ktoré tvoria jadro biotopu. Vojenský technický 
a skúšobný ústav Záhorie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a organizáciou BROZ rieši pro-
jekt LIFE „Obnova a manažment biotopov piesočných dún na území Vojenského výcvikového priestoru 
Záhorie“ (http://sands.broz.sk/). Manažmentové opatrenia sú nastavené tak, aby vyhovovali potrebám 
vojenského využívania aj ochrany a revitalizácie najviac ohrozených biotopov. Cieľom je potlačenie 
sukcesie drevín a vytvorenie plôch pre rast lišajníkových synúzií, biotopov viatych pieskov a oligotrof-
ných vresovísk (Klimová & Šíbl 2009).

Aktívny manažment

Pasenie

Extenzívne pasenie je jednou z možností manažmentu ako udržať štruktúru vegetácie a rastlinnú di-
verzitu otvorených travinno-bylinných porastov na piesku v rovnováhe (Ónodi et al. 2006). Vo vše-
obecnosti otvorené travinno-bylinné stepné spoločenstvá nie je potrebné spásať. Dôvod je veľmi jed-
noduchý. Všetky nepôvodné druhy potrebujú nejaké jemné narušenie pre obsadenie nedotknutých 
biotopov. Ďalší problém je, že spásaná plocha nie je homogénna. Vždy existujú plochy prepasené viac, 
napr. pri napájadlách, okolo solitérnych stromov, popri ohradách a na miestach, kde zvieratá začínajú 
pastvu. Prepasené plochy môžu byť spúšťačom kolonizácie nepôvodnými druhmi.

Na zapojených pieskových dunách sa najviac využívajú na pasenie ovce. Pre udržanie otvorených aj 
zapojených travinno-bylinných porastov na piesku sa odporúča max. 1 ovca/ha a 2 dni v roku (Kele-
men & Warner 1996). V územiach, kde je pokročilý nálet drevín je dobré použiť zmiešané stáda oviec 
a kôz. Regulácia počtu dobytka je veľmi dôležitá a to zvlášť v suchých rokoch, aby sa vyhlo prepaseniu 
a deštrukcii zošľapom. Preháňanie veľkých stád môže byť pre tento biotop nebezpečné. Tam, kde je 
zachovanie alebo obnova pohyblivých pieskových dún dôležitá, môže byť použité riadené prepásanie 
a to predovšetkým kozami. Na odstránenie odnoží topoľov je optimálne pasenie 5 kôz/ha po dobu 
4 týždňov. Zvieratá môžu byť strážené použitím prenosných elektrických oplôtkov (Kelemen 2000). 
Preháňanie alebo rotačné pasenie s malým počtom kráv je vhodné použiť iba na rovinách. Malé plo-
chy travinno-bylinných porastov je dobré vylúčiť z rotačného prepásania a ponechať ich ako refúgiá. 
V suchých rokoch je vhodnejšie pasenie úplne vynechať (Kelemen & Warner 1996). Na pieskoch Chotína 
sa v minulosti pásli prasatá. Je pravdepodobné, že práve prerývanie pieskov napomáhalo otváraniu 
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porastu a zabraňovalo stabilizácii (Ulrych in verb.). V Maďarsku, v národnom parku Duna Ipoly – na 
Szentedrei sziget prepásajú pieskové duny ovcami rotačným spôsobom. Celková plocha je rozdelená 
na tretiny a stáda rotujú a každý rok vypasú iba jednu tretinu (Ulrych in verb.).

V národnom parku Kiskunság sa na testovanie najvodnejšieho spôsobu na obnovu pohyblivých dún 
využili samostatné čriedy oviec a kôz a zmiešané čriedy (Kelemen 2000). Ovce a najmä kozy sú veľmi 
odolné, prežijú aj v nepriaznivých podmienkach. Územia s pieskovými dunami obsahujú širokú škálu 
rastlinných spoločenstiev. Z toho dôvodu bolo potrebné vyvinúť novú metódu na pasenie niektorých 
plôch a to predovšetkým pre obnovu pohyblivých dún. Táto metóda pozostávala z malých, hektáro-
vých ohrád s jednoduchými prenosnými elektrickými oplôtkami v rámci celého záujmového územia. 
Pasúcimi zvieratami boli kozy (v počte 10/ha) a ovce plemena Racka (3/ha). Intenzívne krátkodobé 
spásanie sa opakuje tak, aby sa eliminovali nielen mladé topole, ale aj klonálne druhy tráv a obnovili sa 
pohyblivé piesky (Kelemen 2000).

Z výsledkov pokusu bolo zistené že produkcia biomasy na otvorených travinno-bylinných porastoch na 
pieskoch je príliš nízka pre maďarský sivý dobytok. Ovce sú náchylné spásať depresie a predovšetkým 
žerú trávu. Kozy sú náchylné pásť sa viacej na svahoch a konzumujú topoľové výhonky, ale aj vetvič-
ky borievky. Zmiešané čriedy sú vhodnejšie ako čisté čriedy oviec a kôz. Ovce sa presúvajú pomalšie 
a spásajú plochy účinnejšie, naopak kozy spásajú väčšie plochy a ich pasenie má likvidačný dopad na 
vegetatívny rast drevín.

V národnom parku Kiskunság sú uzatvorené pieskové travinno-bylinné porasty čiastočne manažované 
Správou národného parku a čiastočne miestnymi farmármi na základe kontraktov. Správa NP prena-
jíma pôdu farmárom za nízky nájom, ale na druhej strane od farmárov požaduje pasenie na travinno-
bylinných porastoch na pieskoch, pričom môžu použiť len polovičné množstvo pasúcich zvierat na 
hektár, než sú bežné počty mimo chránených území NP alebo území Natura 2000.

Pasenie je považované za nevyhnutné pre zabezpečenie priaznivých biotopových podmienok viacerých 
pozoruhodných živočíšnych druhov viažucich sa k panónskym travinno-bylinným porastom na pies-
koch. Kelemen (1997) tvrdí, že nedostatočné pasenie vedie k redukcii biodiverzity. Pasenie vytvára mo-
zaiku travinno-bylinných porastov, kde sa striedajú zarastené a obnažené plôšky. Obnažený podklad je 
kľúčový pre viaceré druhy ako sú mravcolevovité (Myrmeleonidae), psamofilné svižníky rodu Cicindela 
spp. a niektoré vtáky, napr. labťušku poľnú (Anthus campestris). V tomto prípade priaznivo pôsobí 
mierny tlak pasenia alebo jemného prepásania. Normálny tlak pasenia je 0,5 dobytčej jednotky na 
hektár alebo optimálne 2 ovce na ha,čo je 0,3 DJ na zapojené pieskové porasty. Báldi et al. (2005) tvr-
dí, že labťuška poľná je druhom so zmiešanou preferenciou smerom k intenzívnym alebo extenzívne 
manažovaným travinno-bylinným porastom na pieskoch v Maďarsku. Kelemen (1997) naznačuje, že ako 
zanechanie pasenia tak aj prechod k intenzívnemu poľnohospodárstvu môže ohroziť druhy viazané na 
tento biotop.

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) uprednostňuje krátko spásané plochy (ovcami, kozami, hovä-
dzím dobytkom), ale s trvalo zapojenou vegetáciou, prípadne pravidelne kosené lúky s nízkostebelnou 
trávnou vegetáciou (Ambros in verb.). Bohatá prítomnosť hmyzu, ktorý je priťahovaný zvieracími vý-
kalmi, ako aj skupín, ktoré sa prirodzene vyskytujú na travinno-bylinných porastoch (ako sú napr. rov-
nokrídlovce) predstavuje významný zdroj potravy pre viaceré druhy vtákov, napr. dudka chochlatého 
(Upupa epops) alebo krakľu belasú (Coracias garrulus). 

Pastva divožijúcich zvierat

Pastva domácich zvierat na otvorených pieskových biotopoch vo Vojenskom obvode Záhorie absen-
tuje, do značnej miery ju však nahrádza extenzívna pastva divožijúcich druhov veľkých bylinožravcov. 
Vysokú početnosť dosahuje najmä srnec (Capreolus capreolus) a jeleň (Cervus elaphus), ktoré tu svojou 
pastvou spomaľujú sukcesiu drevín a významne potláčajú napr. šírenie dubov.
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Kosenie 

Kosenie je takmer nemožné na otvorených travinno-bylinných pieskových porastoch; typické je iba pre 
viac zapojené stepné porasty. Robí sa na malých plochách v medzidunových depresiách alebo pomiest-
ne. Mechanické kosenie je možné len na rovinatých pieskových plochách, kde je vegetácia dostatočne 
vysoká alebo prerastá inváznymi druhmi tráv. Kosenie nie je vhodné začínať skôr ako 1. júla, za účelom 
ochrany na zemi hniezdiacich vtákov a preto aby mohli rastliny vytvoriť semená. Kosenie sa môže 
vykonať maximálne raz ročne, okrem veľmi suchých rokov, kedy je vhodné kosenie vynechať. Mecha-
nizmy by mali kosiť minimálne vo výške 10 cm nad pôdnym povrchom, aby sa ochránili formácie trsov 
dominantných druhov tráv. Minimálne 15 % plochy treba ponechať bez kosenia, aby sa umožnilo pre-
zimovanie hmyzu. Nekosenú plochu je vhodné každoročne obmieňať. V súčasnej dobe je mechanické 
kosenie na dunách nerealizovateľné, lebo je ekonomicky nevýhodné. Strmé svahy a plochy s výskytom 
vzácnych druhov nie je vhodné kosiť mechanicky kvôli erózii (Kelemen & Warner 1996).

Kosenie je dôležité z hľadiska obmedzenia invázie krovín a zníženia dostupnosti živín v pôde. Kosenie 
nie dostatočne účinné pre obnovu travinno-bylinných porastov na piesku, pretože zmena vegetácie je 
zvyčajne blokovaná iniciálnymi štádiami s dominanciou druhov rozmnožujúcich sa odnožami, napríklad 
Cynodon dactylon. Časté kosenie môže poškodiť druhy na ktoré sa zameriava ochrana. Čas kosenia je 
vhodné striedať rok čo rok podľa stupňa reprodukcie burín, čo zvyšuje komplikácie pri manažmento-
vom plánovaní (Török et al 2003). V Rakúsku je odporúčané kosenie po odkvitnutí druhu Gypsophila 
paniculata. Kosenie je odporúčané len na jednej tretine územia pieskových dún raz ročne a nekosená 
plocha sa má striedať. Častejšie kosenie sa odporúča v územiach, kde boli odstránené stromy a kry. 
Biomasa sa odstráni z kosenej plochy po niekoľkých dňoch aby sa umožnil rozvoj húseníc motýľov 
(http://www.sandduene.at/).

Dengler & Schuhmacher (2005) študovali šírenie polykormónov druhu Calamagrostis epigejos na pies-
kových travinno-bylinných porastoch. Zistili že rýchlosť šírenia je viac ako 1 meter za rok. Po objavení 
druhu na ploche dochádza k potlačeniu biodiverzity. Testovali rôzne manažmentové techniky a zistili 
že po dvoch rokoch ich skúšania sú efektívne iba intenzívne zásahy – preoranie vrchnej vrstvy pôdy 
a kosenie najmenej dva krát ročne. Pasenie a kosenie raz ročne nemalo na likvidáciu smlzu žiadúci 
efekt. 

Invázna bylina Solidago gigantea je potláčaná kosením iba dovtedy, kým sa vytvoria súkvetia a zakvit-
nú. Druh sa rozmnožuje predovšetkým generatívne. V priebehu niekoľkých rokov sa vytvorí hustý po-
rast z jednej rastliny, ak sa nezabezpečí jej odstránenie pred zakvitnutím. V prípade mladých porastov 
je účinné aj mechanické vytrhávanie (Mútňanová & Ulrych 2010). 

Obnovný manažment

Odstraňovanie a regulácia inváznych a nežiaducich druhov 

Pieskové duny na Slovensku ohrozujú problémy s inváznym rozširovaním agátu bieleho (Robinia pseu-
doacacia). Výrub porastov a obnovenie travinno-bylinnej vegetácie na pieskoch je potrebné, prinaj-
menšom v chránených územiach. Asi pred desiatimi rokmi boli odstránené veľmi malé plochy na Čen-
kove a Chotíne, ale v súčasnosti agát významne regeneruje. Ak nie je vytvorený systematický prístup 
k eliminácii inváznych druhov, tak jednorazové opatrenia nemajú pozitívny účinok na ochranu biotopu, 
v prípade agátu je vplyv skôr opačný. 

Stromy treba odstraňovať počas neskorého leta, alebo začiatkom jesene (druhá polovica septembra, 
začiatok októbra), potom odnože zmrznú a odumrú počas zimy (obr. 9). Táto metóda je účinnejšia ak 
sa čerstvo odrezané pne (odrezky) natrú herbicídom, napríklad 50 % roztokom glyfosfátu. Nové výhon-
ky sa odrežú nasledujúci rok v júli. Odnože ktoré prežijú by mali byť spásané, alebo ak to nie je možné, 
chemicky ošetrené (Kelemen & Warner 1996). Použitie sadeníc na agátových holoruboch môže byť veľ-
mi zložité a to pre prítomnosť kompetične silných druhov ako Conyza canadensis alebo Calamagrostis 
epigeios. Keď najvrchnejšia vrstva pôdy obsahuje druhovo bohatú zásobu semien, tak odstraňovanie 
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vrchnej časti pôdy nie je vhodné. Pálenie je potrebné tiež vylúčiť lebo napomáha vegetatívnemu aj ge-
neratívnemu rozširovaniu agátu (Matus et al. 2003). 

V Maďarsku (Vajda in verb.) vyvinuli veľmi jednoduchú a účinnú metódu ako eliminovať agát. Je po-
trebné vyvŕtať do stromu 4-7 cm hlboký otvor s priemerom 8 mm. Smer vŕtania nemá byť do stredu 
stromu, ale musí viesť skoro paralelne s kôrou, pod 10° uhlom ku xylému (jadru). Otvor musí byť úplne 
vyplnený herbicídom (glyfosfát) a potom ho treba zalepiť vodovzdorným silikónovým tmelom, aby sa 
chemikália nevyparila. Počet otvorov závisí od veľkosti stromu. Jeden otvor pripadá na každých ďalších 
10 cm obvodu kmeňa. Najvhodnejší čas vykonávania tejto metódy je druhá polovica augusta a septem-
ber, keď najviac vnútorných štiav prechádza do koreňového systému. Táto metóda nezabíja len strom 
samotný, ale úplne zastaví regeneračnú schopnosť koreňového systému (obr. 10). 

Aj Ailanthus altissima sa odstraňuje zvyčajne koncom leta a na jeseň, v čase od augusta do októbra. 
Jeho odstraňovanie spočíva v kombinácii mechanického a chemického zásahu. Jedince pajaseňa sa 
najprv vypília a vzniknuté rezné plochy sa natrú koncentrovaným herbicídnym prípravkom. Nepília sa 
tesne pri zemi, ale vo výške asi 30 cm nad povrchom pôdy. Tieto pníky je potrebné nechať na mieste 
dva až tri roky zdanlivo suché a neodstraňovať ich. Ak by boli odstránené predčasne, koreňové výhon-
ky by mohli začať rásť znova. Niektoré mladé jedince možno odstraňovať aj vytrhávaním, ale nie je to 
veľmi efektívne, pretože kmeň a koreň je pomerne krehký a ľahko sa zlomí. Z odlomených častí koreňa 
môže rastlina opäť vyrásť. Keď sa odstraňujú jedince len mechanicky, vytvárajú sa husté a nepriechod-
né porasty výmladkov. Preto je dôležitá aj aplikácia chemických prípravkov, ktorá tvorbu výmladkov 
eliminuje (Ulrych & Mútňanová 2010). 

Obr. 9. Agát biely patrí 
k inváznym druhom 

pieskových dún. 
Jeho odstraňovanie 

spočíva v kombinácii 
mechanického 

a chemického zásahu. 
Foto: Z. Vajda

Obr. 10. V Maďarsku vyvinuli veľmi jednoduchú a účinnú metódu na odstraňovanie agátu, pomocou ktorej sa 
úplne zastaví regeneračná schopnosť koreňového systému. Foto: Z. Vajda.
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S ohľadom na ochranu ostatných, často ochranársky významných druhov viazaných na pieskové stano-
vištia sa chemické látky musia aplikovať čo možno najšetrnejšie k okoliu, lokálne, podľa možnosti len 
na konkrétne jedince inváznych drevín (podľa možnosti na rezné plochy pri výrube) alebo bylín (http://
www.tartosszegfu.hu/eng/index.php?menuid=16). Na lokalitách s výskytom významných druhov bez-
stavovcov resp. stavovcov musí byť používanie herbícidov aplikovaných na povrch rastlín pri likvidácii 
inváznych druhov rastlín vylúčené (cf. Bohuš 2005).

Niekedy proti odstráneniu inváznych druhov môžu nastať komplikácie z legislatívnych dôvodov. Ra-
kúsky LIFE Nature projekt „Panónske pieskové duny“ (LIFE98 NAT/A/5418) mal za cieľ manažment po-
sledných zostávajúcich dún v Rakúsku, ktoré boli stabilizované výsadbou borovíc. Správou lesného 
hospodárstva boli počas posledných zalesňovacích kampaní vysadené aj nepôvodné rastliny, napr. 
Ailanthus altissima a Robinia pseudoacacia, ktoré obsadili otvorené duny. Národný zákon o lesoch 
predstavuje hlavné obmedzenie pre projekt, nakoľko zakazuje odstraňovanie nepôvodných drevín a to 
zvlášť tých, ktoré boli vysadené počas dvadsiateho storočia v rámci zalesňovacích programov (Scalera 
& Zaghi 2004). V Maďarsku je situácia podobná. Odstraňovanie lesa (vrátane nepôvodných plantáží) 
vyžaduje založenie nového porastu na inom mieste v rovnakej veľkosti ako je odstraňovaná plocha 
alebo zaplatenie vysokej sumy peňazí štátu v závislosti od druhu dreviny a to aj v prípade, že územie je 
chránené a vo vlastníctve štátu a odstraňovanie je súčasťou LIFE projektu. 

Na pieskoch Podunajskej nížiny sú lesné porasty zaraďované do LHP, väčšinou ako ochranné lesy s pri-
márnou funkciou ochrany pôdy, čo predstavuje legislatívnu bariéru pri odstraňovaní nepôvodných 
druhov (Ulrych in verb.). 

Dôkladné štúdie uskutočniteľnosti by mali byť vždy spracované pred akýmkoľvek programom elimi-
nácie. Takýmto prístupom sa vyhneme neúspechu pre nemožnosť odstránenia určitého druhu a to 
z dôvodov ekologických alebo finančných. Štúdie uskutočniteľnosti by mali brať v úvahu efektívnosť 
zásahu, možné účinky na pôvodné druhy a ekosystémy a potenciálny risk opätovnej invázie (Scalera & 
Zaghi 2004).

Na Slovensku sa projekt LIFE06 NAT/SK/000115 realizuje vo výcvikových priestoroch a na dopadových 
plochách pre delostrelecké a letecké streľby, preto tu nie sú obmedzenia výrubu borovíc zo samoná-
letu. Pri údržbe strelníc (dopadových plôch) v rámci ich vojenského využívania dochádza na týchto 
plochách pravidelne k výrubom drevín, najmä borovíc, dubov a agátov. Pokiaľ sú však vyrúbané drevi-
ny (ich koruny) ponechané na mieste, dochádza v dôsledku rozkladu ihličia, listov a tenších konárov 
k rýchlemu uvoľňovaniu živín a k lokálnemu rozvoju nežiaducich druhov, najmä Calamagrostis epigeios. 
Preto sa v rámci ochranárskeho manažmentu vyrúbané dreviny odvážajú mimo plochu, alebo vhodným 
spôsobom spracovávajú na mieste. Kmene a hrubšie konáre je možné v určitom obmedzenom množ-
stve ponechať na mieste, nakoľko ich rozklad je pomalý a živiny sa uvoľňujú pomalšie a len v menšom 
množstve. Na ich rozklade sa tiež významne podieľa xylofágny hmyz, najmä niektoré chrobáky a mrav-
ce, ktoré zabezpečujú transport živín do širšieho okolia. Ojedinele ležiace kusy dreva nepredstavujú 
problém z hľadiska rozvoja Calamagrostis epigeios, naopak slúžia ako substrát pre epifytické machy 
a lišajníky, bezstavovce, aj ako úkryt pre niektoré drobné stavovce, napr. pre jašterice zelené (Lacerta 
viridis), čím prispievajú k zvyšovaniu celkovej druhovej pestrosti (Šíbl in verb.).

Možnosti obnovy otvorených pieskových biotopov zarastených borovicou lesnou

Otvorené duny dokáže spontánne osídľovať aj borovica lesná (Pinus sylvestris). Na miestach kde majú 
zostať voľné plochy sa dá borovica eliminovať včasným vytrhávaním 1 – 2 ročných semenáčikov. Krúž-
kovanie kôry je ďalšia úspešná metóda, ktorá môže byť tiež použitá na potláčanie borovice lesnej. 
Najlepší čas na krúžkovanie je v čase rastu – na jar a začiatkom leta. Významné faktory sú hĺbka a šírka 
rezu. Ak je strom väčší a objemnejší, rez musí byť hlbší a širší a po obvode celého kmeňa. Rez treba 
viesť vo výške medzi 30 a 130 cm. Ak je strom väčší je potrebné urobiť niekoľko rezov. Kombinácia krúž-
kovania s použitím herbicídu sa odporúča (Gojdičová in verb.). Tam kde je to možné, treba uskutočniť 
výruby bez spôsobenia erózie a stromy musia byť odnesené z územia, pretože rozkladom ich dreva sa 
pôda obohacuje o nežiaduce živiny a vznikajú ohniská pre inváziu nitrofilných burín. Krúžkovanie kôry 
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nie je vhodná metóda pre Ailanthus altissima a Robinia pseudoacacia, pretože to vyvoláva ich zvýšené 
vegetatívne rozmnožovanie.

Uvedené spôsoby boli úspešne vyskúšané pri obnove otvorených pieskových biotopov v územiach eu-
rópskeho významu Bežnisko, Šranecké piesky a Kotlina vo VO Záhorie v rámci projektu LIFE06 NAT/
SK/000115.

Vysoká šanca na úspešnú obnovu je v riedkych, nie súvisle zapojených porastoch borovice lesnej, vo 
veku do 20-30 rokov (obr. 11), v ktorých sa nachádzajú aspoň zvyšky pôvodnej bylinnej vegetácie otvo-
rených pieskových biotopov. Naopak v starších, husto zapojených porastoch, prakticky bez pôvodnej 
vegetácie, sa zvyšuje riziko že obnova nebude úspešná a že dôjde k rozvoju nežiaducich druhov (smlz, 
líčidlo). Po výrube borovíc je možné ich odstránenie z plochy viacerými spôsobmi: 

odvoz celých kmeňov aj s korunami (náročné na techniku a financie) •	
štiepkovanie na mieste, odvoz štiepky (takisto náročné na techniku – potrebujeme vhodný štiepko-•	
vač a niečo v čom štiepku odvezieme – traktor s vlečkou, nákladné auto, auto s prívesom) 
spracovanie na mieste – kmene sa rozrežú pre uľahčenie manipulácie na menšie kusy (polená), dre-•	
vo sa potom odvezie (obr. 12) a môže sa využiť ako palivo, alebo sa vhodne uloží na mieste. Konáre 
sa uložia na kopy, kopy sa môžu takisto zoštiepkovať alebo rovno odviezť, alebo po preschnutí 
spáliť. 

Obr. 11. Obnova 
otvorených porastov na 
pieskoch vo Vojenskom 

obvode Záhorie.  
Foto: K. Klimová

Obr. 12. Kmene borovice 
sa rozrežú pre uľahčenie 

manipulácie na menšie 
kusy a drevo sa  
potom odvezie.  

Foto: K. Klimová
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Pri kontrolovanom spálení (kopa musí byť dostatočne preschnutá) ostáva len malé množstvo popola 
a nezhorených zvyškov, ktoré je treba odstrániť, aby nedošlo k prílišnej eutrofizácii a rozvoju nitrofilnej 
vegetácie. Ojedinelého výskytu subtílnejších nitrofilných druhov na zhorenisku (napr. Rumex sp.) sa 
netreba obávať, po vyčerpaní živín zase ustúpia. Naopak na zhoreniskách by sa mali vyskytovať niekto-
ré mimoriadne vzácne pyrofilné druhy chrobákov (Olšovský in verb.). Ak kopa nie je dostatočne pre-
schnutá, pri nekontrolovanom  alebo neodbornom spaľovaní  zostáva po jej zhorení veľké množstvo 
nespálených zvyškov, dochádza nevyhnutne k nadmernej lokálnej eutrofizácii a k rozvoju nežiaducich 
druhov. Celkovo je táto metóda veľmi efektívna a lacná, hlavne v porovnaní s odvozom biomasy, a to 
hlavne z dôvodu ušetrenia (minimalizácie) prepravných nákladov a nákladov na techniku (prenájom 
alebo nákup, v prípade vlastnej techniky aj opravy a údržba).

V súvislosti s problematikou acidifikácie biotopov vápnitých pieskov sa vo Švédsku vykonal výzkum 
(Olsson et al. 2009) na 136 výzkumných plochách. Bol zameraný na kombinovaný výzkum vegetácie 
a pôdneho chemizmu. V pôdných vzorkách sa zisťoval obsah CaCO3, pH, výmenného dusíku a fosforu. 
Výskum priniesol zaujímavé výsledky využiteľné v manažmente biotopov pieskov so zvýšeným obsa-
hom vápniku – v prípade Slovenska je postup využiteľný v biotopoch 6120* a 6260*. Z dôležitých vý-
sledkov stojí za pozornosť, že diverzita rastlinných druhov a prítomnosť druhov zaradených do červe-
ného zoznamu rastie so zvýšenou svažitosťou plôch. Ak došlo k acidifikácii vrchnej vrstvy pôdy (napr. 
ako dôsledok výsadby borovíc), vápnik sa začal objavovať v pôdnych vzorkách najskôr v hĺbke 30 cm. 
Z toho boli vyvodené závery, že nie je možné biotopy vápnitých pieskov, narušených acidifikáciou ob-
noviť iba povrchovým rozoraním, ale iba hlbokým narušením a prevrstvením. Vytvorenie svažitého te-
rénu má pozitívny vplyv na biodiverzitu týchto biotopov. Vlastné okysľovanie biotopov vedie k ústupu 
rozhodujúcich druhov rastlín. 

Obnova pohyblivých dún a tvorba obnažených plošiek 

Cieľ manažmentu viatych pieskov je v udržaní mozaiky rôznych sukcesných štádií a zachovanie pohyb-
livých pieskov. Môže na to byť použité pasenie ovcami a kozami na územiach ohradených jednoducho 
preložiteľnými elektrickými oplôtkami, podobné praktikám používanými v národnom parku Kiskunság. 
Ovce nie sú nevyhnutné, postačí použitie 12 – 15 kôz/ha po dobu pár týždňov (Kelemen 2000). V re-
zervácii Chotín boli pieskové duny tradične spásané srstnatými sviňami plemena Mangalica (Ulrych in 
verb.), ktoré majú pozitívny vplyv na vytváranie otvorených plošiek. 

Na vytváranie obnažených plošiek (plôch) je možné v prípade vojenských obvodov využiť prejazdy 
ťažkej kolesovej a pásovej techniky (traktory, autá, buldozéry, tanky a pod.), prípadne rôzne prídavné 
zariadenia na traktor (napr. rôzne typy pluhov, brán, fréz a pod.). Najlacnejší je jednoznačne traktor 
s pluhom, v prípade plôch prerastených koreňmi drevín (napr. po holoruboch) môže byť nutné použiť 
traktor s väčším výkonom alebo buldozér. Špeciálnym prípadom sú explózie rôznych typov munície 
a výbušnín. Na dune pri Vlkove v južných Čechách (Kozí vršek) sa použila jednoduchá metóda obna-
ženia – skauti prekopali povrch duny motykami. V maloplošných rezerváciách je aj toto možná cesta 
využitia lacnej pracovnej sily (Eliáš in verb.).

Experimentálne odstraňovanie pôdy k založeniu otvorených plošiek pre rozvoj iniciálnych štádií spo-
ločenstiev pieskových dún bolo testované v Rakúsku (http://www.sandduene.at/) aj na Morave, v okolí 
Bzenca. Koubková (2007) urobila opakované zápisy tamojšej vegetácie po 30 rokoch (cf. Vicherek 1975). 
Najpodobnejšie druhové zloženie si zachovala vegetácia pionierskych štádií na piesku a vegetácia ne-
narušovaných travinno-bylinných porastov. Oproti pôvodnému zastúpeniu druhov sa v porastoch roz-
šírili druhy Achillea millefolium agg., Calamagrostis epigejos a Poa pratensis agg., z machorastov Bra-
chythecium albicans, Hypnum cupressiforme a Scleropodium purum (Koubková 2007). Všeobecne sa dá 
povedať, že oproti druhovému zloženiu psamofytnej vegetácie v 70-tych rokoch vzrástlo zastúpenie 
druhov náročných na živiny, vlhkosť a pôdnu reakciu. 

Pre udržanie psamofytnej vegetácie i do budúca je treba na otvorených pieskoch aplikovať vhodný 
manažment, ako je tomu napr. v PP Vojenské cvičisko Bzenec (ČR), alebo na Bežnisku pri Mikulášove, 
kde dochádza k lokálnemu mechanickému narušovaniu vrchnej vrstvy piesku jej vyhrnutím alebo pre-
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jazdmi ťažkou technikou. Pre mnohé rastliny je optimálnym priestorom na prežívanie protipožiarny 
pás okolo strelníc. 

Na Slovensku v malom chránenom území Líščie diery pri Nesvadoch bola vegetácia pokrývajúca pies-
kovú dunu narušená štvorkolkami. Jednoročné druhy pieskov, dovtedy v území vzácne, ako napríklad 
Syrenia cana, sa začali objavovať v nasledujúcom roku po narušení. Kým druh Corispermum nitidum sa 
dovtedy v území nevyskytoval, po narušení substrátu tu rástol. 

Odstránenie vegetačného krytu buldozérom v rezervácii Chotínske piesky malo za následok objavenie 
niektorých vzácnych psamofilných druhov ako Polygonum arenarium, ale aj burín ako sú Stenactis an-
nua, Ambrosia artemisiifolia a Amaranthus retroflexus atď. V tomto prípade bol na mieste odstránenia 
vegetačného krytu najskôr odstránený porast agátu, boli vytrhané jeho korene a prevrstvená vrchná 
vrstva piesku (Eliáš jun., Ulrych in verb.).

Vypaľovanie porastov

Oheň je prirodzeným faktorom, ktorým sa v dávnej minulosti eliminoval les a udržiavala sa otvorená 
krajina, vhodná na pastvu a pestovanie plodín. Vypaľovanie sukcesných porastov za účelom obnovy 
panónskych travinno-bylinných biotopov na pieskoch je dvojsečná zbraň. S použitím ohňa sa uvažuje 
v prípade ak sú pôvodné panónske travinno-bylinné porasty zarastené trsnatými trávami, napr. Ca-
lamagrostis epigeios, alebo drevinami. Oligotrofné piesky sú po spálení tráv jednorázovo obohatené 
o viaceré živiny z popola, pritom krátky požiar nezničí trávy a drobné kríčky úplne. Pokusy s vypaľo-
vaním v Holandsku (Ketner-Oostra et al. 2006) ukázali, že sa najskôr zvýšilo zastúpenie machorastov 
(najmä Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum), ale pre lišajníky rodu Cladonia a rozvoľnené trsy 
Corynephorus canescens je vypaľovanie nevhodným manažmentovým opatrením. Pre niektoré druhy, 
napr. vres a lykovec (Daphne cneorum) sa jednorázové vypálenie konkurenčných tráv ukázalo ako 
vhodné. Vypaľovanie borovíc na väčších plochách by mohlo byť pre ďalšiu existenciu porastov na pies-
kových dunách nebezpečné.

Spaľovanie je optimálne iba vtedy, ak sa aplikuje raz za niekoľko rokov alebo dekád. V prípadoch silné-
ho narušenia (napr. časté vypaľovanie) sa travinno-bylinný porast rozvráti a prítomnosť charakteristic-
kých druhov sa zníži a začnú sa rozširovať druhy tolerantné k narušeniu a buriny (Bölöni et al. 2003). 
Požiare sú tiež jednou z príčin ochudobňovania spoločenstiev bezstavovcov viatych pieskov na Borskej 
nížine ako napr. rovnokrídlovcov (Gavlas & Krištín 2008).

Vypaľovanie je veľmi efektívny a účinný spôsob manažmentu nelesných biotopov na pieskových du-
nách, najmä vresovísk vo VO Záhorie. Na viacerých plochách sa používa tradične (dlhodobo) s veľmi 
dobrými výsledkami (aj keď nie ako zámerný ochranársky manažment, ale ako spôsob údržby dopado-
vých plôch, alebo, častejšie, ako vedľajší sprievodný jav vojenskej činnosti – ostré streľby). Ukážkovým 
príkladom je letecká strelnica pri Rohožníku (dopadová plocha „B“ = ÚEV Krížnica), kde pri ostrých 
streľbách dochádza často k požiarom. Rastlinné a živočíšne spoločenstvá sú tu v dobrom stave (napr. 
sú tu rozsiahle porasty Daphne cneorum). K zarastaniu borovicami ani k rozvoju nežiaducich druhov 
(smlz, líčidlo) tu takmer nedochádza.

Skúsenosti projektu LIFE06 NAT/SK/000115 s vypaľovaním možno zhrnúť nasledovne:

Jednoznačne odporúčame riadené vypaľovanie (obr. 13) v zimnom, či v skorom jarnom období (január 
– marec), nie spontánne požiare, ku ktorým často dochádza od jari do jesene.

Optimálne podmienky pre riadené vypaľovanie sú nasledovné: – povrch pôdy je zamrznutý – nočné 
teploty sú pod bodom mrazu, denné teploty sú okolo nuly alebo len niekoľko stupňov nad nulou, – 
bezvetrie alebo len veľmi slabý vietor – substrát (vres, tráva) je dostatočne, ale nie príliš suchý, oheň 
sa v ňom šíri relatívne pomaly, ale spontánne (stačí ho raz zapáliť) – kontrola šírenia ohňa je ešte 
možná pomocou ručného náradia (lopaty, hrable) – ručným náradím usmerňujeme šírenie ohňa, tak 
aby obchádzal plochy hustejšie porastené terestrickými lišajníkmi rodu Cladonia, stojace stromy, pne 
a ležiace kusy dreva, ktoré slúžia ako substrát pre epifytické machy a lišajníky, bezstavovce, aj ako úkryt 
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pre niektoré drobné stavovce, napr. pre jašterice zelené (Lacerta viridis). Vyhýbanie sa najmä suchým 
a bútľavým stromom a pňom má okrem ochranárskych dôvodov aj bezpečnostné dôvody. Po zapálení 
aj po prípadnom uhasení môžu ešte dlho tlieť, prípadne sa náhle rozhorieť a stať sa zdrojom nekontro-
lovaného požiaru – pri takýchto „ideálnych“ podmienkach je možné napr. vresoviská vypaľovať nielen 
na otvorených plochách, ale aj medzi stromami.

Pri riadenom vypaľovaní vypaľujeme mozaikovito, veľkosť políčok mozaiky volíme aj v závislosti od 
veľkosti lokality, napr. v ÚEV Bežnisko, ktoré má plochu 861 ha, vypaľujeme plôšky 0,1 – 2 ha, nikdy nie 
väčšie súvislé plochy, tak aby ostali zachované refúgiá pre druhy, ktoré neznášajú vypaľovanie a umož-
nila sa rýchla (re)kolonizácia vypálených plôch. 

Menej vhodné až nevhodné podmienky pre riadené vypaľovanie: – substrát je príliš vlhký – nehorí dobre 
alebo nehorí vôbec – substrát je príliš suchý, prípadne v kombinácii so silnejším vetrom horí až príliš 
intenzívne, narastá riziko nekontrolovaného požiaru. 

Aj pri menej vhodných podmienkach sa dá za určitých okolností ešte robiť riadené vypaľovanie (za prí-
tomnosti hasičov, prípadne na plochách ohraničených dostatočne širokými protipožiarnymi pásmi). 

Hlavné nevýhody nekontrolovaného požiaru: – riziko vzniku požiaru veľkých rozmerov (napr. požiar 
v r. 1992 vo VO Záhorie pri ktorom zhorelo vyše 1200 ha prevažne borovicových lesov) – najmä vo ve-
getačnom období vysoké straty na živých organizmoch – nadmerná eutrofizácia – borovicové porasty, 
aj jednotlivo stojace borovice, pri požiari zhoria len čiastočne (zhorí ihličie, povrchové vrstvy kôry, 
prípadne tenšie a suché konáre). Zvyšok kmeňa a koruny, ako aj popol ostáva na mieste, rozkladá sa 
a podporuje tak eutrofizáciu a rozvoj nežiaducich druhov, hlavne smlzu. Väčšina lokalít smlzu v ÚEV 
Bežnisko vznikla takto, alebo po vyrúbaní borovíc a ich ponechaní na mieste, čo bol bežný spôsob 
údržby dopadovej plochy ešte pred projektom LIFE.

Preto odporúčame, ak po nekontrolovanom požiari ostanú na ploche celkom, alebo čiastočne ob-
horené väčšie borovice, tieto vyrúbať a odstrániť (spracovať) rovnakým spôsobom ako nepoškodené 
borovice. Pre menšie borovice vo veku od 1 do cca 5 rokov toto nie je potrebné (väčšina ich biomasy 
pri požari zhorí).

Iné vhodné postupy

Sekundárna sukcesia na úhoroch v regiónoch pieskov v Maďarsku. 

Za vhodných podmienok sa opustené polia na pieskových pôdach, ak sú ponechané bez zásahov, spon-
tánne vyvinú v určité “sekundárne travinno-bylinné porasty na pieskoch”. V Maďarsku boli v posled-

Obr. 13. Riadené 
vypaľovanie je veľmi 

efektívny a účinný 
spôsob manažmentu 

nelesných biotopov na 
pieskových dunách.  

Foto: K. Klimová
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ných dvoch desaťročiach opustené tisíce hektárov ornej pôdy a tento trend bude pravdepodobne 
pokračovať. Niektoré z týchto polí nie sú dlho obrábané, pretože boli začlenené do chránených území, 
ale viaceré boli opustené z ekonomických dôvodov. Pieskové pôdy tvoria veľkú časť nízkoprodukčných 
území Maďarska, zvlášť v jeho centrálnej časti. Potenciálnou vegetáciou týchto pôd je endemické spo-
ločenstvo Festucetum vaginatae. Sekundárna sukcesia na pieskových pôdach v Maďarsku je unikátna, 
pretože druhy viazané na otvorené travinno-bylinné porasty na pieskoch sa objavujú veľmi rýchlo (do 
10 rokov) a nevyžadujú si žiadny aktívny ochranársky manažment. Väčšina druhov burín zmizne práve 
v priebehu 10-tych rokov (Csecserits & Rédei 2001).

Travinno-bylinné porasty vyvinuté na starých poliach sú citlivé na narušenia a ich obnova sa viac spo-
lieha na dážď semien a ich zásobu. Pôdna zásoba semien pre obnovu travinno-bylinných porastov 
pieskov na opustených poliach býva nízka. Okolitá vegetácia je zvyčajne najlepším zdrojom propagúl 
pre obnovu. Viaceré z travinno-bylinných druhov sú mobilné a v území sa zväčša vyskytujú fragmenty 
otvorených travinno-bylinných pieskových spoločenstiev. Druhová bohatosť týchto fragmentov a ich 
blízkosť k opusteným územiam sú hlavnými determinantami druhovej bohatosti rozvíjajúcich sa tra-
vinno-bylinných porastov. Dôležité teda je aj vysievanie autochtónnych druhov za účelom zvýšenia 
druhovej bohatosti spontánne vyvinutých travinno-bylinných porastov (Halassy 2004).

Ex-situ ochrana (ochrana mimo pôvodných biotopov) 

Ochrana psamofytných druhov ex-situ na umelých pieskových dunách sa robí v Botanickej záhrade 
Univerzity Komenského v Bratislave a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V Nitre sú 
kultivované nasledujúce druhy panónskych travinno-bylinných porastov na piesku: Dianthus serotinus, 
Corispermum nitidum, C. leptopterum, Tribulus terrestris, Alkanna tinctoria, Festuca vaginata, Kochia 
laniflora, Minuartia glaucina, Syrenia cana, Fumana procumbens, Gypsophila fastigiata subsp. arena-
ria, Gypsophila paniculata, Stipa borysthenica, Iris arenaria, Colchicum arenarium a Alyssum tortuosum 
(Eliáš jun., in verb.). Pestovanie najprv prebieha v menších nádobkách, kde sa vypestujú mladé jedince 
druhu a tie sa následne vysádzajú na pripravené plochy v rámci areálu botanickej záhrady. Vypestované 
jedince budú slúžiť na posilnenie populácie druhu na pôvodných lokalitách, resp. na obnovu populácií 
v prípade ich poškodenia (Mútňanová & Ulrych 2010).

Nároky druhov, ktoré závisia na biotope

Štátna ochrana prírody SR rieši projekt s názvom „Realizácia schválených programov záchrany kriticky 
ohrozených druhov rastlín“, ktorý sa zameriava na výskum dvoch kriticky ohrozených druhov rastlín 
– Colchicum arenarium a Alkanna tinctoria. Dlhodobá stratégia ochrany oboch druhov v komplexe Čen-
kovského lesa spočíva predovšetkým v prepojení existujúcich a vytvorení nových mikropopulácií na 
vhodných lokalitách pomocou výsadby jedincov vypestovaných v podmienkach ex-situ tak, aby v bu-
dúcnosti vznikla dostatočne veľká populácia bez bariér pri výmene genetických informácií. Prepojenie 
existujúcich populácií si vyžaduje systematické a dlhodobé zásahy zamerané na odstránenie invázneho 
druhu pajaseňa žliazkatého (Ulrych & Mútňanová 2010). 

Koník stepný (Acrida hungarica) je na svojich lokalitách ohrozený predovšetkým sukcesiou a zmenou 
využívania pozemkov, ako je premena na ornú pôdu, zalesňovanie, výstavba a pod. V prípade sukcesie 
drevín je potrebné najmä čistenie pieskových stanovíšť od agátu a iných nepôvodných drevín a krov. 
Na miestach husto zarastajúcich ruderálmi a nepôvodnou bylinnou vegetáciou sa odporúča vytvoriť 
a udržiavať pieskové steny s obnaženými pieskovými plochami (šírka 10 m, výška 2 m) s tým, že piesok 
sa rozhrnie na úpätie steny o ploche cca 10 × 10 m. Takáto holá plocha je potrebná pre larválny vývoj 
a udržanie výskytu viacerých pseudopsamofilných druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera). Všetky mies-
ta kladenia vajíčok a liahnutia (i novoobjavené) je potrebné chrániť pred intenzívnym manažmentom, 
chemickým ošetrovaním a zabezpečiť zachovanie pôvodného rastlinného krytu. Všetky lokality druhu 
je potrebné chrániť aj pred zberom kvôli atraktívnosti druhu pre chov. Koník stepný toleruje aj kosenie, 
najvýhodnejšie preň je mozaikovité kosenie od stredu plochy k okrajom, pričom by vždy mali zostať 
časti plôch nepokosené ako refúgiá potravy a úkrytu imág (Krištín in verb.).
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Obnažené pieskové steny bez vegetácie sú tiež nevyhnutné na zachovanie hniezdnych príležitostí pre 
včelárika zlatého (Merops apiaster) a brehuľu hnedú (Riparia riparia). Najmä pre zachovanie hniezdisk 
včelárika sa na niektorých lokalitách umelo vytvárajú nové piesočné steny. Je dôležité zabezpečiť okra-
je lokality pred zošľapom, aby nedošlo k zosuvu pieskovej steny počas hniezdenia. 

Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) je druhom európskeho významu. Svojím vývinom je viaza-
ný na kolónie hostiteľského druhu mravcov Myrmica sabuleti. Jeho imága sú krátkoveké, sedentárne, 
s obmedzenou schopnosťou kolonizovať priľahlé stanovištia. Malé populácie majú tendenciu periodic-
ky vymierať, pričom sú následne rekolonizované z blízkych lokalít. Pre prežitie druhu v určitom území 
je preto nevyhnutná existencia funkčnej metapopulácie. Druh je závislý na extenzívnej pastve najlepšie 
zmiešaných stád dobytka, oviec a kôz (max. 2 – 3 dobytčie jednotky na hektár, s výraznou prevahou 
oviec). Počas sezóny je vhodné preferovať kratšiu dobu pastvy, resp. krátkodobé prepásanie. Prípustná 
je tiež kombinácia mozaikového kosenia raz ročne do 15. júna alebo po 10. septembri, spojená s krát-
kym jesenným prepasením. Odporúča sa až polovicu obhospodarovanej plochy osídlenej modráčikom 
každoročne z pastvy vyňať. Intenzívna celoplošná pastva, celoplošná jednoročná kosba, či dokonca 
kosba dvakrát do roka sú pre lokality s výskytom modráčika úplne nevhodné. Veľmi podobné nároky 
na manažment má tiež ohrozený žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone). 

Modráčikovi čiernoškvrnnému (Maculinea arion) vyhovuje tiež narúšanie zapojeného porastu a ob-
časné lokálne požiare. Na dlhodobo neobhospodarovaných lokalitách, ktoré už nevyhovujú jeho po-
žiadavkám, je možné na menšej časti plochu vypáliť rýchlym povrchovým požiarom a následne zaviesť 
pastvu. Vhodným obdobím pre vypaľovanie, ako aj použitie ťažšej asanačnej techniky je zimné obdobie, 
keď hostiteľské mravce a húsenice modráčika zimujú v podzemných častiach mravenísk (http://www.
lepidoptera.cz/motyli/index.php?s=motyli&id=192). Iným druhom motýľa pieskových stanovíšť, ktorý 
je závislý na disturbanciách vegetačného a pôdneho krytu je očkáň piesočný (Hipparchia statilinus). 
Stanovištia druhu sa odporúča udržiavať riadeným zimným vypaľovaním kombinovaným s extenzívnou 
pastvou (http://www.lepidoptera.cz/motyli/index.php?s=motyli&id=164).

Finančné nároky a možné zdroje financovania

V rámci realizácie programov záchrany druhov Colchicum arenarium a Alkanna tinctoria sa urobili 
asanačné opatrenia voči pajaseňu žliazkatému (Ailanthus altissima). Vybrali sa približne 3 ha najviac 
postihnutých plôch s vysokou hustotou výskytu pajaseňa. Na tieto asanačné opatrenia sa vynaložilo 
1300 € (Mútňanová in verb.).

Použitie chemikálií je veľmi nákladné. V Maďarsku predstavuje vážny problém glejovka americká (Ascle-
pias syriaca). Aj tu je glyfosfát veľmi účinný herbicíd, ale jeho nanesenie na rastlinu sa musí opako-
vať minimálne trikrát ročne. Každá rastlina musí byť chemicky ošetrená samostatne s kefkou alebo 
špongiou, postreky sú neúčinné. V prepočte dosahujú náklady 700,- €/ha/rok (50 % je cena za nákup 
herbicídu a 50% sú výdavky na prácu) v prípade, že pokryvnosť Asclepias je v rozmedzí 5 – 50 %. Na Slo-
vensku sa tento druh správa zatiaľ málo invázne (Valachovič 1989, 1991). Jeho „prebudenie“ by mohlo 
súvisieť s predlžovaním období sucha a zvyšovaním priemerných teplôt v letných mesiacoch. 

Na Slovensku sa môže pri manažmentových prácach pohybovať od minimálnej, zákonom stanovenej 
ceny práce až po cca 10 – 12 € / hod, zvyčajne sa cena práce stanovuje dohodou (pri externých subdo-
dávateľoch, práci na dohodu a pod.), alebo je daná tabuľkami (napr. pri štátnych podnikoch). 

Príklad kalkulácie – odstránenie borovíc na ploche veľkosti 1 ha, porastenej borovicami (cca 200 ks / 
ha), husto zavetvenými, vo veku cca 15 – 25 rokov (len čisté náklady, bez započítania režijných nákla-
dov, dopravy a prípadného zisku v prípade dodávateľského subjektov).

Výrub a spracovanie (odvetvenie, rozrezanie kmeňa na polená) – potrebný čas = 25 hodín x cena práce 
7 € / hod = 175 €

Spracovanie – uloženie haluzí na kopy, uloženie na mieste alebo naloženie a odvoz polien (cenu za 
odvoz neuvažujem) – potrebný čas = 120 hodín x cena práce 5 € / hod = 600 €
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Spálenie kôp, zhrabanie a odstránenie zvyškov – potrebný čas = cca 18 hodín x cena práce 5 € / hod = 90 €

Spolu: 175 + 600 + 90 = 865 € / ha (nie je započítaná réžia, doprava a zisk v prípade dodávateľských 
subjektov)

Samozrejme, pri použití iných vstupných hodnôt či technológií, využití práce dobrovoľníkov a pod., 
budú aj výsledné náklady iné.

Príklad kalkulácie na riadené vypaľovanie otvorenej plochy vresoviska veľkosti 1 ha, pri optimálnych 
podmienkach, tzn. bez asistencie hasičov (len čisté náklady, bez započítania režijných nákladov, dopra-
vy a prípadného zisku v prípade dodávateľských subjektov):

2 pracovníci × 1 – 3 hodiny (podľa podmienok) × cena práce 5 € / hod = 10 –- 30 € / ha

Najvýznamnejšiu finančnú podporu v súčasnosti predstavujú dotácie z agro-environmentálnych schém. 
Je však potrebné si uvedomiť, že podporu z Programu rozvoja vidieka môžu poberať poľnohospodár-
ske subjekty len pri pravidelnom poľnohospodárskom využívaní (kosenie, pasenie) plôch pieskov, ktoré 
sú verifikované v registri LPIS. Priama platba na plochu bola v r. 2010 vo výške 142,40 €/ha. Väčšina 
lokalít sa nenachádza v oblastiach zaradených ako znevýhodnené oblasti, len niektoré katastrálne 
územia patria medzi oblasti so špecifickými nevýhodami (S2). Vyrovnávací príspevok je určený vo výške 
29,41 €/ha. K tomuto základu je možné uplatniť si buď kompenzačnú platbu NATURA 2000 na poľ-
nohospodárskej pôde (avšak len lokalitách NATURA 2000 so 4. alebo 5. stupňom ochrany) vo výške 
94,50 €/ha. Zapojenie do agroenvironmentálnych schém v rámci platby podopatrenia Ochrana bio-
topov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, je možné len v prípade biotopu Tr4 Panónske 
travinno-bylinné porasty na pieskoch, ktorý patrí medzi typy biotopu A Teplo a suchomilné trvalé 
trávne porasty v agroenvironmente. Podpora je stanovená vo výške 105,82 €/ha a možno si ju uplatniť 
aj mimo území sústavy NATURA 2000. V type biotopu A je vylúčená aplikácia hnojív, možné je pase-
nie pri zaťažení 0,3 – 1,0 VDJ/hektár bez košarovania alebo kosenie maximálne 1-krát ročne. Celková 
možná podpora, ktorú možno dosiahnuť z Programu rozvoja vidieka na úrovni roku 2010 je v rozpätí 
142 – 278 €/ha.
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Manažmentový model pre viate piesky vychádza z publikácie

Šefferová Stanová, V., Vajda, Z. & Janák, M., 2008: Management of Natura 2000 habitats. 
6260 *Pannonic sand steppes. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
habitats/models_en.htm, ktorá bola pripravená v rámci projektu Európskej komisie „Management 
Models for Natura 2000 sites“. 
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