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1. Ciele a metodika 

 

Cieľom projektu LIFE17 CCA/SK/000126 LIFE DELIVER je podpora opatrení v rámci 

adaptácie na klimatickú zmenu v mestách so zameraním na ochranu biodiverzity. Úlohou 

botanického monitoringu je sledovanie vývoja floristického zloženia, kvitnutia druhov rastlín 

a fytocenologický výskum na vymedzených monitorovacích plochách v areáli ZŠ A. Dubčeka 

a MŠ Kolískova v súvislosti s realizovanými manažmentovými opatreniami. Na 

monitorovacích plochách boli jeden krát mesačne v období apríl - október 2019 zaznamenávané 

druhy rastlín a ich stav kvitnutia. Fytocenologické zápisy boli realizované na vybraných 

plochách s rozlohou 5x5 m v rámci vymedzených monitorovacích plôch metódou zürišsko-

montpellierskej školy (Braun-Blanquet 1964, Westhoff, Maarel, van der, 1973). Názvy druhov rastlín 

sú uvedené podľa Marholda, Hindáka (1998). Autor fotografií: J. Ružičková 2019. Monitoring 

nadväzuje na Odbornú botanickú štúdiu Bazalovej (2018). 

2. Vymedzenie monitorovacích plôch  

 

V priebehu roku 2019 bol postupne upresňovaný výber 5 monitorovacích plôch v areáloch ZŠ 

A. Dubčeka a MŠ Kolískova na základe lokalizácie, druhovej rozmanitosti a realizácie opatrení 

pre ochranu biodiverzity (tab. 1). Plochy boli postupne rozširované a ohradené a v porovnaní 

s priľahlým prostredím bol na nich upravený režim kosenia. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré boli 

na vymedzených plochách uskutočnené, patrí odstránenie inváznych a ruderálnych druhov 

rastlín. V areáli školy boli vysadené stromy, ovocné kríky a podporené bolo aj prirodzené 

zmladenie niektorých druhov stromov. Návštevníkov areálu ZŠ A. Dubčeka informujú 

o opatreniach a o zmene režimu kosenia novo inštalované informačné tabule (obr. 1).  
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Tabuľka 1: Lokalizácia vymedzených monitorovacích plôch.  

Lokalita Monitorovacia plocha Zemepisná šírka Zemepisná dĺžka 

ZŠ A. Dubčeka P1 Svah nad Majerníkovou ul.  48° 9.368' 17° 2.757 

 P2 Plocha pri tujach 48° 9.394' 17° 2.850 

 P3 Plocha pri schodoch 48° 9.413 17° 2.816' 

 P4 Nad ihriskom 48° 9.415' 17° 2.781' 

MŠ Kolískova P5 Areál MŠ Kolískova  48° 9.046' 17° 3.338' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Informačná tabuľa 

3. Charakteristika monitorovacích plôch  

 

Vybrané monitorovacie lokality travinnobylinných porastov (obr. 1) majú odlišné abiotické 

podmienky v dôsledku rozdielnej orientácie voči svetovým stranám, miere zatienenia 

drevinami a spôsobu obhospodarovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Vymedzenie 

monitorovacích plôch 

v rámci areálu ZŠ A. 

Dubčeka (Zdroj: Google 

Earth 2019).  
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Monitorovacia lokalita P1 - Svah nad Majerníkovou ul.  

 

Rozloha:   150 m2 

Nadmorská výška:  236 m n. m. 

Expozícia:   JZ 

Sklon:   40° 

Účel založenia:  Zvýšenie biodiverzity, zlepšenie potravnej ponuky pre živočíšstvo, 

zvýšenie odolnosti proti suchu, zlepšenie izolačnej funkcie, sledovanie vplyvu nižšej frekvencie 

kosenia na rastlinstvo. 

Spôsob menežmentu: Pravidelné mozaikovité kosenie 2x ročne, odstraňovanie inváznych 

a ruderálnych druhov rastlín, výsadba krovín v dolnej časti plochy popri plote. 

 

Stav monitorovacej plochy v roku 2019 

Monitorovacia plocha P1 sa nachádza na svahu nad Majerníkovou ulicou. Juhozápadná 

orientácia a značný sklon svahu vytvárajú podmienky pre sucho a teplomilné druhy rastlín. 

Prevažne v hornej časti plochy sa vyskytuje nenáročný druhy piesočnica dúškolistá (Arenaria 

serpyllifolia). Z ďalších druhov sú hojnejšie zastúpené: hadinec obyčajný (Echium vulgare), 

nátržník strieborný (Potentilla argentea), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), rebríček 

panónsky (Achillea pannonica), rezeda žltá (Reseda lutea, obr. 3), šedivka sivá (Berteroa 

incana), stoklas strechový (Bromus tectorum) a iné (tab. 1). Pri nesprávnom obhospodarovaní 

je lokalita veľmi náchylná na vysychanie a pôdnu eróziu. Začiatkom mája 2019 bola celá plocha 

pokosená na nízko a na hrane svahu sa objavili plochy obnaženej pôdy (obr. 4). Takýto spôsob 

kosenia vedie k presúšaniu a prehrievaniu plochy a k pôdnej erózii. V blízkosti vybranej plochy 

sa nachádza vzrastlý agát biely (Robinia pseudoacacia). Mladé jedince agátu sme zaznamenali 

aj na sledovanej ploche. V rámci menežmentových opatrení boli odstránené mladé agáty a 

bodliaky. Celoplošné kosenie na jar v celom areáli školy aj na sídlisku Dlhé diely znamenalo 

elimináciu potravných možností pre čmeliaky, včely aj pre ďalší hmyz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3: Monitorovacia 

plocha P1 s kvitnúcou 

rezedou žltou v apríli 2019  
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Obr. 4: Stav monitorovacej 

plochy P1 a jej okolia po 

celoplošnom pokosení v máji 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Ohraničená plocha P1 v júni 2019 s 

bohatou vegetáciou a s kvitnúcimi rastlinami 

(hadinec obyčajný) v porovnaní s pokosenými 

trávnatými plochami v susedstve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Mozaika pokosenej a 

nepokosenej vegetácie na 

ploche P1 s pásom 

vysadených krovín popri 

plote v novembri 2019. 

 

V dôsledku skosenia 

všetkých kvitnúcich rastlín naraz, lietali čmeliaky a iný hmyz nad pokosenými trávnikmi na 

veľké vzdialenosti a strácať veľa energie, lebo museli hľadať iné, vzdialenejšie zdroje potravy 
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a miesta odpočinku. Manažmentové opatrenia, odstránenie inváznych a ruderálnych druhov a 

zmena režimu kosenia, mali pozitívny vplyv na stav vegetácie, ktorá postupne zregenerovala 

(obr. 5). Na ploche dominovala chondrila sitinová (Chondrilla juncea, obr. 11) a mohár zelený 

(Setaria viridis). Dlhodobejšie vo vegetačnom období kvitli druhy: hadinec obyčajný (obr. 7), 

nátržník strieborný (obr. 8), pupenec roľný (obr. 9), ďatelina lúčna (Trifolium pratense, obr. 

10) a iné. Z inváznych druhov tu rástol a zakvitol hviezdnik ročný (Stenactis annua). Na 

monitorovanej ploche P1 bolo doposiaľ zaznamenaných 47 druhov rastlín, ktoré sú uvedené v 

tabuľke 1 aj s vyznačením kvitnúcich druhov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jesennom období bola časť plochy opäť pokosená a časť ponechaná aj kvôli dozretiu semien 

rastlín (obr. 6). Na pokosených plochách znovu zakvitli viaceré druhy rastlín. Mozaikovitý 

spôsob kosenia sa prejavil pozitívne z hľadiska ochrany biodiverzity aj z estetického hľadiska. 

Porovnanie fytocenologických zápisov z obdobia intenzívneho režimu kosenia (Bazalová 2018, 

zápis č. 6, september 2018) a po zmene frekvencie kosenia (september 2019, P1) preukazuje 

pozitívny účinok realizovaných opatrení a pozitívny trend vývoja biodiverzity na 

monitorovanej ploche. Vo fytocenologickom zápise z roku 2019 bol v porovnaní s rokom 2018 

zaznamenaný vyšší počet druhov na danej ploche (r. 2018 -15 druhov, r. 2019 – 25 druhov). V 

oboch zápisoch dosahovali nasledovné druhy vyššie percentuálne zastúpenie na ploche: 

rebríček obyčajný (Achillea millefolium agg), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare) a nátržník 

strieborný (Potentilla argentea). Zmena režimu kosenia prispela k vyššej diverzite druhov 

rastlín na ploche P1, ale pozitívne účinky manažmentových opatrení by sa mali prejaviť resp. 

Obr. 8: Nátržník strieborný (Potentilla argentea) Obr. 7: Hadinec obyčajný (Echium vulgare) 

Obr. 9: Pupenec roľný (Convolvulus arvensis) Obr. 10: Ďatelina lúčna (Trifolium pratense)  
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potvrdiť v nasledujúcich rokoch, preto je potrebné ich ďalej monitorovať. Stav a vývoj trávnyc 

porastov ovplyvňujú aj ďalšie faktory, napr. množstvo zrážok a priebeh teplôt v priebehu roka, 

načasovanie kosenia v súvislosti s možnosťou dozretia a vysemenenia rastlín a so spôsobom 

využívania a obhospodarovania okolitých plôch, preto je potrebné každoročne monitorovať 

vývoj spoločenstva na ploche fytocenologicého zápisu a vývoj floristického zloženia celej 

plochy (odozva na všetky faktory prostredia, obraz biodiverzity) a fáz kvitnutia rastlín aj 

v súvislosti s ponechaním nekosených plôšok cez zimu a ich prednostného pokosenia na jar 

budúceho roka.  

 

Návrh opatrení 

• Mozaikovité kosenie 2x ročne a pravidelné monitorovanie zmien vegetácie, 

floristického zloženia podľa skupín druhov rastlín – druhy prirodzeného spoločenstva, 

nepôvodné, invázne a ruderálne druhy, flexibilné odstraňovanie inváznych (Stenactis 

annua) a ruderálnych druhov. 

• sledovanie vývoja spoločenstva na plochách fytocenologických zápisov, vyhodnotenie 

ekologických charakteristík,  

• stanovenie cieľového travinnobylinného biotopu na základe vývoja druhového zloženia 

na celej ploche P1 a nastavenie ďalšieho menežmentu,  

• výber druhov prirodzeného zloženia cieľového biotopu, ktoré by bolo potrebné dosiať, 

resp. dosadiť.  

 

 

Obr. 11: Chondrila sitinová (Chondrilla juncea) na ploche P1 koncom júna 2019.  
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Tabuľka 1: Zoznam druhov, zaznamenaných na  monitorovacej ploche P1 v r. 2019

č. zoznam druhov

vedecký názov slovenský názov 26.4.2019 7.6.2019 28.6.2019 12.9.2019

1 Acosta rhenana nevädzka porýnska 1 1

2 Achillea pannonica rebríček panónsky 1 1 1 1

3 Arenaria serpyllifolia piesočnica dúškolistá 1 1 1

4 Berteroa incana šedivka sivá 1 1 1 1

5 Bromus tectorum stoklas strechový 1 1 1 1

6 Capsella bursa-pastoris kapsička pastierska 1 1 1 1

7 Carduus acanthoides bodliak tŕnitý 1 1

8 Cerastium holosteoides rožec obyčajný 1

9 Cichorium intybus čakanka obyčajná 1 1

10 Convolvulus arvensis pupenec roľný 1 1 1 1

11 Crepis biennis škarda dvojročná 1

12 Digitaria sanguinalis prstovka krvavá 1

13 Echium vulgare hadinec obyčajný 1 1 1 1

14 Elytrigia repens pýr plazivý 1

15 Erodium cicutarium bocianik rozpukovitý 1 1 1

16 Festuca valesiaca kostrava valeská 1 1 1

17 Holcus mollis medúnok mäkký 1

18 Hypericum perforatum ľubovník bodkovaný 1

19 Chenopodium album agg. mrlík biely 1

20 Chondrilla juncea chondrila sitinová 1 1

21 Lolium perenne mätonoh trváci 1 1

22 Malva sylvestris slez lesný 1

23 Medicago lupulina lucerna ďatelinová 1 1 1 1

24 Medicago sativa lucerna menlivá 1 1

25 Papaver rhoeas mak vlčí 1

26 Plantago lanceolata skorocel kopijovitý 1 1 1 1

27 Poa compressa lipnica stlačená 1 1 1

28 Poa pratensis lipnica lúčna 1

29 Polygonum aviculare stavikrv vtáčí 1 1 1 1

30 Portulaca oleracea portulaka zeleninová 1

31 Potentilla argentea nátržník strieborný 1 1 1 1

32 Reseda lutea rezeda žltá 1 1 1 1

33 Robinia pseudoacacia E1 agát biely 1 1 1

34 Roegneria canina pýrovníkovec psí 1

35 Rumex crispus štiavec kučeravý 1

36 Rumex obtusifolius štiavec tupolistý 1 1 1

37 Sanguisorba minor krvavec menší 1 1

38 Setaria viridis mohár zelený 1

39 Stenactis annua hviezdnik ročný 1 1 1 1

40 Taraxacum officinale púpava lekárska 1 1 1

41 Tragopogon dubius kozobrada kyjačikovitá 1 1 1

42 Trifolium campestre ďatelina poľná 1 1

43 Trifolium pratense ďatelina lúčna 1 1 1

44 Veronica persica veronika perzská 1 1

45 Veronica praecox veronika včasná 1

46 Vicia villosa  vika huňatá 1

47 Vulpia myuros mrvka myšia 1

Spolu 24 30 32 24

Vysvetlivky:

                                    

Dátum

1 prítomný druh 1 kvitnúci druh



 

10 
 

Monitorovacia lokalita P2 - Plocha pri tujach 

 

Rozloha:   54 m2 

Nadmorská výška:  237 m n. m. 

Expozícia:   SV 

Sklon:   25° 

Účel založenia:  Zvýšenie biodiverzity, zlepšenie potravnej ponuky pre živočíšstvo, 

zvýšenie odolnosti proti suchu, zlepšenie izolačnej funkcie, sledovanie vplyvu nižšej frekvencie 

kosenia na rastlinstvo. 

Spôsob menežmentu: Pravidelné mozaikovité kosenie 2x ročne, odstraňovanie inváznych 

a ruderálnych druhov rastlín. 

 

Stav monitorovacej plochy v roku 2019  

 

Monitorovacia plocha P2 (obr. 12) sa nachádza na opačnej strane areálu školy ako plocha P1, 

má severovýchodnú orientáciu, zvažuje sa smerom k ul. Ľ. Fullu. Popri plote rastú tuje, ktoré 

mierne zatieňujú časť plochy. Podmienky sú vlhšie a svah je miernejší, čo vytvára vhodné 

podmienky pre mezofilné lúčne spoločenstvo. V poraste sú hojnejšie zastúpené druhy: hadinec 

obyčajný (Echium vulgare), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), mätonoh trváci (Lolium 

perenne) mohár zelený (Setaria viridis), mrkva obyčajná (Daucus carota) ovsík obyčajný 

(Arrhenatherum elatius), pýr plazivý (Elytrigia repens), skorocel kopijovitý (Plantago 

lanceolata), šedivka sivá (Berteroa incana), štiav lúčny (Acetosa pratensis), vika huňatá (Vicia 

villosa) a iné (tab. 2). Z ruderálnych druhov sa tu vyskytovali palina pravá (Artemisia 

absinthium) a palina obyčajná(Artemisia vulgaris), štiavec špenátový (Rumex patientia) a 

štiavec tupolistý (Rumex obtusifolius), Z inváznych druhov bol hojnejšie zastúpený hviezdnik 

ročný (Stenactis annua, obr. 14)), na okraji plochy sa vyskytla aj ambrózia palinolistá 

(Ambrosia artemisiifolia), ktorá bola z plochy odstránená. Začiatkom mája 2019 bola celá 

plocha pokosená (obr. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Monitorovacia 

plocha P2 v apríli 2019 
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Obr. 13: Stav monitorovacej 

plochy P2 po celoplošnom 

pokosení v máji 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Plocha P2 v júni 2019 s bohatou 

vegetáciou 

v porovnaní s okolitými, vykosenými 

trávnatými plochami. Vpravo dolu rastie 

hviezdnik ročný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Vymedzená 

monitorovacia plocha P2 

v jesennom aspekte v roku 

2019. 
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Na monitorovanej ploche P2 bolo doposiaľ zaznamenaných 63 druhov rastlín, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 2 aj s vyznačením kvitnúcich druhov. V jesennom období bola časť plochy opäť 

pokosená a časť ponechaná aj kvôli dozretiu semien rastlín (obr. 15). Na pokosených plochách 

znovu zakvitli viaceré druhy rastlín. Porovnanie fytocenologických zápisov z obdobia 

intenzívneho režimu kosenia (Bazalová 2018, zápis č. 2, september 2018) a po zmene 

frekvencie kosenia (september 2019, P2) preukazuje pozitívny účinok realizovaných opatrení 

a pozitívny trend vývoja biodiverzity na monitorovanej ploche. Vo fytocenologickom zápise z 

roku 2019 bol v porovnaní s rokom 2018 zaznamenaný vyšší počet druhov na danej ploche (r. 

2018 -17 druhov, r. 2019 – 29 druhov). V oboch zápisoch dosahovali nasledovné druhy vyššie 

percentuálne zastúpenie na ploche: rebríček obyčajný (Achillea millefolium agg), ďatelina lúčna 

(Trifolium pratense, obr. 16), mrkva obyčajná (Daucus carota) a skorocel kopijovitý (Plantago 

lanceolata). Uvedené druhy sú charakteristické pre biotop Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 

(Polák, Saxa 2005). Na monitorovanej ploche sa vyskytuje 17 charakteristických druhov 

uvedeného biotopu druhy, limitná hodnota pre biotop je 14. Pozitívne účinky manažmentových 

opatrení by sa mali prejaviť resp. potvrdiť v nasledujúcich rokoch, preto je potrebné ich ďalej 

monitorovať. 

 

Návrh opatrení 

• Mozaikovité kosenie 2x ročne a pravidelné monitorovanie zmien vegetácie, 

floristického zloženia podľa skupín druhov rastlín – druhy prirodzeného spoločenstva, 

nepôvodné, invázne a ruderálne druhy, flexibilné odstraňovanie inváznych (Stenactis 

annua, Solidago gigantea, Ambrosia artemisiiifolia) a ruderálnych druhov. 

• sledovanie vývoja spoločenstva na plochách fytocenologických zápisov, vyhodnotenie 

ekologických charakteristík,  

• potvrdenie cieľového travinnobylinného biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 

na základe vývoja druhového zloženia na celej ploche P2 a nastavenie ďalšieho 

menežmentu,  

• výber druhov prirodzeného zloženia cieľového biotopu, ktoré by bolo potrebné dosiať, 

resp. dosadiť, napr. šalvia lúčna (Salvia pratensis), ktorá je zároveň medonosná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Hustý travinný 

porast s ďatelinou lúčnou na 

ploche P2 začiatkom júna  

2019. 
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Tabuľka 2: Zoznam druhov, zaznamenaných na  monitorovacej ploche P2 v r. 2019

č. vedecký názov slovenský názov 26.4.2019 7.6.2019 28.6.2019 12.9.2019

1 Acetosa pratensis štiav lúčny 1 1 1 1

2 Achillea millefolium agg. rebríček obyčajný 1 1 1 1

3 Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá 1

4 Arenaria serpyllifolia piesočnica dúškolistá 1 1 1

5 Arrhenatherum elatius ovsík obyčajný 1 1 1

6 Artemisia absinthium palina pravá 1 1

7 Artemisia vulgaris palina obyčajná 1 1 1

8 Berteroa incana šedivka sivá 1 1 1 1

9 Capsella bursa-pastoris kapsička pastierska 1

10 Carex muricata ostrica Pairaeiho 1 1 1

11 Cerastium holosteoides rožec obyčajný 1 1 1

12 Cichorium intybus čakanka obyčajná 1 1 1

13 Convolvulus arvensis pupenec roľný 1 1 1

14 Conyza canadensis turanec kanadský 1 1

15 Crepis biennis škarda dvojročná 1 1

16 Crepis foetida škarda smradľavá 1 1

17 Dactylis glomerata reznačka laločnatá 1 1 1

18 Daucus carota mrkva obyčajná 1 1 1

19 Echium vulgare hadinec obyčajný 1 1 1 1

20 Elytrigia repens pýr plazivý 1 1 1

21 Erodium cicutarium bocianik rozpukovitý 1 1

22 Erophila verna jarmilka jarná 1

23 Festuca rupicola kostrava žliabkatá 1 1 1

24 Galium mollugo lipkavec mäkký 1 1

25 Glechoma hederacea zádušník brečtanovitý 1 1 1 1

26 Hypericum perforatum ľubovník bodkovaný 1 1 1 1

27 Chelidonium majus lastovičník väčší 1 1

28 Chondrilla juncea chondrila sitinová 1 1

29 Lamium purpureum hluchavka purpurová 1 1

30 Linaria vulgaris pyštek obyčajný 1 1

31 Lolium perenne mätonoh trváci 1 1 1

32 Medicago lupulina lucerna ďatelinová 1 1 1

33 Melilotus officinalis komonica lekárska 1 1

34 Pastinaca sativa paštrnák siaty 1 1 1 1

35 Plantago lanceolata skorocel kopijovitý 1 1 1 1

36 Poa angustifolia lipnica úzkolistá 1 1 1

37 Poa compressa lipnica stlačená 1 1 1

38 Poa pratensis lipnica lúčna 1 1 1

39 Poa trivialis lipnica pospolitá 1 1 1 1

40 Rubus fruticosus agg. ostružina černicová 1 1 1

41 Rumex obtusifolius štiavec tupolistý 1 1 1

42 Rumex patientia štiavec špenátový 1 1 1

43 Setaria viridis mohár zelený 1 1 1

; 44 Silene latifolia subsp. alba silenka biela pravá 1 1 1

45 Silene vulgaris silenka obyčajná 1 1 1

46 Sisymbrium loeselii huľavník Loeselov 1 1

47 Solidago gigantea zlatobyľ obrovská 1 1 1 1

48 Stenactis annua hviezdnik ročný 1 1 1

49 Taraxacum officinale púpava lekárska 1 1 1 1

50 Thlaspi perfoliatum peniažtek prerastenolistý 1 1

51 Tithymalus cyparissias mliečnik chvojkový 1 1

52 Tragopogon dubius kozobrada kyjačikovitá 1 1

53 Trifolium campestre ďatelina poľná 1 1 1

54 Trifolium pratense ďatelina lúčna 1 1 1 1

55 Trifolium repens ďatelina plazivá 1 1 1 1

56 Urtica dioica pŕhľava dvojdomá 1 1

57 Valerianella locusta valeriánka poľná 1 1

58 Veronica hederifolia agg. veronika brečtanolistá 1 1

59 Veronica chamaedrys  veronika obyčajná 1 1

60 Veronica persica veronika perzská 1

61 Veronica praecox veronika včasná 1

62 Vicia villosa vika huňatá 1 1 1

63 Vulpia myuros mrvka myšia 1

Spolu 33 49 48 41

Vysvetlivky:

1 prítomný druh 1 kvitnúci druh
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Monitorovacia lokalita P3 - Plocha pri schodoch 

 

Rozloha:   150 m2 

Nadmorská výška:  237 m n. m. 

Expozícia:   S 

Sklon:   40° 

Účel založenia:  Zvýšenie biodiverzity, zlepšenie potravnej ponuky pre živočíšstvo, 

zvýšenie odolnosti proti suchu, zlepšenie izolačnej funkcie, sledovanie vplyvu nižšej frekvencie 

kosenia na rastlinstvo. 

Spôsob menežmentu: Pravidelné mozaikovité kosenie 2x ročne, odstraňovanie inváznych 

a ruderálnych druhov rastlín. 

 

Stav monitorovacej plochy v roku 2019  

Monitorovacia plocha P3 (obr. 17) nad ihriskom je orientovaná na sever. Na ploche pri 

schodoch dominuje v poraste lucerna siata (Medicago sativa, obr. 21), ktorá vytvára hustý 

porast aj s ďalšími druhmi ako povoja plotná (Calystegia sepium), ovsík obyčajný 

(Arrhenatherum elatius), stoklas jalový (Bromus sterilis), reznačka laločnatá (Dactylis 

glomerata), lipkavec mäkký (Galium mollugo), medúnok vlnatý (Holcus lanatus), paštrnák 

siaty (Pastinaca sativa), timotejka lúčna (Phleum pratense), kostrava lúčna (Festuca pratensis), 

hviezdica prostredná (Stellaria media) a iné (tab. 3). Z ruderálnych druhov sa tu vyskytovali 

palina obyčajná (Artemisia vulgaris), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), štiavec špenátový 

(Rumex patientia) a štiavec kučeravý (Rumex crispus) a smlz kroviskový (Calamagrostis 

epigejos), ktorý indikuje ruderalizáciu a zarastanie lúk a pasienkov. Z inváznych druhov bol 

zastúpený hviezdnik ročný (Stenactis annua,) a astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus). 

Začiatkom mája 2019 bola celá plocha pokosená (obr. 18), porast s prevahou lucerny siatej sa 

na danej lokalite obnovil (obr. 19, 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Monitorovacia 

plocha P3 v apríli 2019. 
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Obr. 18: Monitorovacia 

plocha P3 po celoplošnom 

pokosení v máji 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Zregenerovaný travinnobylinný 

porast na ploche P3 v júni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Mozaikovito 

pokosená plocha P3 na 

jeseň 2019. 
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Lucerna siata (obr. 21) je kultúrna rastlina s dlhými koreňmi, ktorá čerpá živiny z hlbších 

vrstiev pôdy a dobre odoláva suchu, preto má význam ako medonosná rastlina v suchom 

a horúcom letnom období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Lucerna siata na 

plocha P3 na konci júna 

2019. 

 

 

Na monitorovanej ploche P3 bolo doposiaľ zaznamenaných 67 druhov rastlín, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 3. V jesennom období bola časť plochy opäť pokosená a časť ponechaná aj kvôli 

dozretiu semien rastlín (obr. 20). Porovnanie fytocenologických zápisov z obdobia 

intenzívneho režimu kosenia (Bazalová 2018, zápis č. 3, september 2018) a po zmene 

frekvencie kosenia (september 2019, P3) ukazuje pomerne veľký rozdiel, čo je pozitívnym 

dôsledkom realizovaných opatrení (r. 2018 - 17 druhov, r. 2019 – 37 druhov). Rozdiel vo 

viacerých zaznamenaných druhoch však vyžaduje ďalší monitoring V oboch zápisoch 

dosahovali nasledovné druhy vyššie percentuálne zastúpenie na ploche: lucerna siata 

(Medicago sativa), rebríček obyčajný (Achillea millefolium agg), silenka biela (Silene latifolia 

subsp. alba), ďatelina lúčna (Trifolium pratense, obr. 16), mrkva obyčajná (Daucus carota) a 

skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata). Plochu s dominanciou lucerny siatej treba naďalej 

monitorovať a stanoviť optimálny cieľový stav. 

Návrh opatrení 

• Mozaikovité kosenie 2x ročne a pravidelné monitorovanie zmien vegetácie, 

floristického zloženia podľa skupín druhov rastlín – druhy prirodzeného spoločenstva, 

nepôvodné, invázne a ruderálne druhy, flexibilné odstraňovanie inváznych (Stenactis 

annua,Aster lanceolatus) a ruderálnych druhov. 

• sledovanie vývoja spoločenstva na plochách fytocenologických zápisov, vyhodnotenie 

ekologických charakteristík,  

• vyhodnotenie významu plochy s lucernou siatou pre hmyz a iné organizmy v letnom 

období, 

• stanovenie cieľového biotopu a nastavenie ďalšieho menežmentu,  
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 Tabuľka 3: Zoznam druhov, zaznamenaných na  monitorovacej ploche P3 v r. 2019

č. vedecký názov slovenský názov 26.4.2016 7.6.2019 28.6.2019 12.9.2019

1 Acetosa pratensis štiav lúčny 1

2 Acinos arvensis dušovka roľná 1

3 Achillea millefolium agg. rebríček obyčajný 1 1 1

4 Arenaria serpyllifolia piesočnica dúškolistá 1 1

5 Armoracia rusticana chren dedinský 1

6 Arrhenatherum elatius ovsík obyčajný 1 1 1

7 Artemisia vulgaris palina obyčajná 1 1

8 Aster lanceolatus astra kopijovitolistá 1

9 Ballota nigra balota čierna 1 1

10 Bellis perennis sedmokráska obyčajná 1 1 1

11 Berteroa incana šedivka sivá 1 1

12 Bromus sterilis stoklas jalový 1 1 1 1

13 Calamagrostis epigejos smlz kroviskový 1 1

14 Calystegia sepium povoja plotná 1 3

15 Cardaria draba vesnovka obyčajná 1

16 Carex hirta  ostrica srstnatá 1

17 Cerastium holosteoides rožec obyčajný 1

18 Cichorium intybus čakanka obyčajná 1 1 1

19 Cirsium arvense pichliač roľný 1 1

20 Convolvulus arvensis pupenec roľný 1 1 1

21 Conyza canadensis turanec kanadský 1 1

22 Crepis biennis škarda dvojročná 1

23 Dactylis glomerata reznačka laločnatá 1 1 1 1

24 Daucus carota mrkva obyčajná 1 1

25 Echium vulgare hadinec obyčajný 1 1

26 Elytrigia repens pýr plazivý 1 1 1

27 Erophila verna jarmilka jarná 1

28 Festuca pratensis kostrava lúčna 1 1 1

29 Festuca rupicola kostrava žliabkatá 1 1 1

30 Galium mollugo lipkavec mäkký 1 1 1

31 Glechoma hederacea zádušník brečtanovitý 1

32 Holcus lanatus medúnok vlnatý 1 1

33 Hypericum perforatum ľubovník bodkovaný 1

34 Chelidonium majus lastovičník väčší 1

35 Chenopodium album agg. mrlík biely 1

36 Chondrilla juncea chondrila sitinová 1

37 Leontodon hispidus púpavec srstnatý 1 1 1 1

38 Lolium perenne mätonoh trváci 1 1

39 Medicago lupulina lucerna ďatelinová 1

40 Medicago sativa lucerna siata 1 1 1 1

41 Melilotus oficinalis komonica lekárska 1 1

42 Papaver rhoeas mak vlčí 1

43 Pastinaca sativa paštrnák siaty 1 1 1 1

44 Phleum pratense timotejka lúčna 1 1

45 Pimpinella major bedrovník väčší 1 1

46 Plantago lanceolata skorocel kopijovitý 1 1 1

47 Poa angustifolia lipnica úzkolistá 1 1 1 1

48 Potentilla argentea nátržník strieborný 1

49 Potentilla reptans nátržník plazivý 1 1

50 Reseda lutea rezeda žltá 1 1

51 Rosa canina ruža šípová 1 1 1

52 Rubus caesius ostružina ožinová 1 1 1 1

53 Rumex crispus  štiavec kučeravý 1 1 1

54 Rumex patientia štiavec špenátový 1 1

55 Securigera varia ranostajovec pestrý 1 1

56 Sedum sp. rozchodník 1 1 1 1

57 Silene latifolia subsp. alba silenka biela pravá 1 1 1 1

58 Solidago gigantea zlatobyľ obrovská 1 1 1

59 Stellaria media hviezdica prostredná 1 1

60 Stenactis annua hviezdnik ročný 1 1 1 1

61 Tanacetum vulgare vratič obyčajný 1 1 1 1

62 Taraxacum officinale púpava lekárska 1 1 1 1

63 Trifolium pratense ďatelina lúčna 1 1 1

64 Valerianella locusta valeriánka poľná 1

65 Veronica hederifolia agg. veronika brečtanolistá 1

66 Veronica chamaedrys veronika obyčajná 1

67 Vicia angustifolia  vika úzkolistá 1 1 1 1

Spolu 27 34 50 45

Vysvetlivky:

1 prítomný druh 1 kvitnúci druh
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Monitorovacia lokalita P4 – Plocha nad kurtmi 

 

Rozloha:   150 m2 

Nadmorská výška:  238 m n. m. 

Expozícia:   S 

Sklon:   35° 

Účel založenia:  Zvýšenie biodiverzity, zlepšenie potravnej ponuky pre živočíšstvo, 

zvýšenie odolnosti proti suchu, zlepšenie izolačnej funkcie, sledovanie vplyvu nižšej frekvencie 

kosenia na rastlinstvo. 

Spôsob menežmentu: Pravidelné mozaikovité kosenie 2x ročne, odstraňovanie inváznych 

a ruderálnych druhov rastlín, výsadba krovín v dolnej časti plochy popri plote. 

 

Stav monitorovacej plochy v roku 2019  

 

Porovnávacia monitorovacia plocha P4 (obr. 22) má rovnakú orientáciu ako plocha P3, 

nachádza sa v jej susedstve, nad kurtmi. V porovnaní s plochou P3 je tu oveľa nižšie zastúpenie 

lucerny siatej a objavujú sa tu mezofilné aj suchomilné druhy. Viaceré druhy, ako ovsík 

obyčajný (Arrhenatherum elatius), mrkva obyčajná (Daucus carota), reznačka laločnatá 

(Dactylis glomerata), paštrnák siaty (Pastinaca sativa), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), 

skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata, obr. 26) a timotejka lúčna (Phleum pratense) patria 

medzi charakteristické druhy biotopu nížinných a podhorských lúk. Medzi suchomilnejšie 

druhy patrí napr. chondrila sitinová (Chondrilla juncea) a nátržník strieborný (Potentilla 

argentea), ktoré sa hojne vyskytujú na ploche P1. Z ruderálnych druhov sa tu vyskytoval vratič 

obyčajný (Tanacetum vulgare), štiavec špenátový (Rumex patientia), štiavec kučeravý (Rumex 

crispus) a smlz kroviskový (Calamagrostis epigejos). Z inváznych druhov bol zastúpený 

hviezdnik ročný (Stenactis annua,) a astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus). Začiatkom mája 

2019 bola celá plocha pokosená (obr. 23), v júni sme zaznamenali na ploche druhovo bohatý 

porast s prevahou lúčnych druhov (obr. 24). Na jeseň 2019 bola plocha opäť skosená (obr. 25).  
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Obr. 22: Monitorovacia 

plocha P4 v apríli 2019. 
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Obr. 23: Typický stav nízko 

pokosenej monitorovacej 

plochy P4 v máji 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Bohatý letný aspekt na ploche P4 v 

júni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Pokosená plocha P4 v novembri  

2019. 

 

 

  



 

21 
 

Na monitorovanej ploche P4 bolo doposiaľ zaznamenaných 54 druhov rastlín, v porovnaní 

s plochou P3 je to menej aj z dôvodu, že plocha P4 vo vymedzenej rozlohe bola zaradená do 

monitoringu až koncom leta, kvôli realizácii menežmentových opatrení a porovnaniu s plochou 

P3. Floristická charakteristika plochy P4 bude doplnená v nasledujúcom vegetačnom období.  

Návrh opatrení 

• Mozaikovité kosenie 2x ročne a pravidelné monitorovanie zmien vegetácie, 

floristického zloženia podľa skupín druhov rastlín – druhy prirodzeného spoločenstva, 

nepôvodné, invázne a ruderálne druhy, flexibilné odstraňovanie inváznych (Stenactis 

annua, Aster lanceolatus) a ruderálnych druhov. 

• sledovanie vývoja spoločenstva na plochách fytocenologických zápisov, vyhodnotenie 

ekologických charakteristík,  

• stanovenie cieľového biotopu a nastavenie ďalšieho menežmentu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 26: Skorocel 

kopijovitý (Plantago 

lanceolata). 

 

 

 

Podľa výsledkov monitoringu v rokoch 2018 (Bazalová 2018) a 2019 je areál školy A. Dubčeka 

veľmi zaujímavý z hľadiska rozmanitosti druhov rastlín, ktoré tu rastú. Mnohé zaznamenané 

druhy sa objavili, alebo prejavili po útlme kosenia, kedy dorástli, zakvitli a priniesli plody 

a semená a bolo ich možné determinovať. Vyšší porast lepšie chráni pôdu pred vysychaním 

v horúcom lete a je užitočný ako úkryt pre mnohé druhy organizmov. Na nízko a často kosených 

trávnikoch sa prejavuje určité druhové ochudobnenie porastov. Častými druhmi sú rebríček 

obyčajný (Achillea millefolium agg.), sedmokráska obyčajná (Bellis perennis), skorocel 

kopijovitý (Plantago lanceolata), skorocel väčší (Plantago major), mätonoh trváci (Lolium 

perenne), pýr plazivý (Elytrigia repens) a iné. Viaceré druhy pretrvávajú vo forme prízemných 

ružíc, prípadne v pôde v banke semien a vyrastú v prípade vhodných podmienok. 
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Monitorovacia lokalita P5 – Areál škôlky Kolískova 14. 

 

Účel založenia:  Zvýšenie biodiverzity, zlepšenie potravnej ponuky pre živočíšstvo, 

zvýšenie odolnosti proti suchu, zlepšenie izolačnej funkcie, sledovanie vplyvu nižšej frekvencie 

kosenia na rastlinstvo. 

Spôsob menežmentu: Pravidelné kosenie 2x ročne, odstraňovanie inváznych a ruderálnych 

druhov rastlín, 

 

V areáli škôlky Kolískova 14 (obr. 27) bola založená nová monitorovacia plocha, ktorú 

budeme podrobnejšie monitorovať v nasledujúcom vegetačnom období.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Monitorovacia 

plocha P5 v areáli škôlky 

Kolískova.  

 

 

4. Záver 

Na monitorovaných lokalitách sa začal prejavovať pozitívny účinok menežmentových opatrení. 

V priebehu vegetačného obdobia sa zvýšil podiel a dĺžka kvitnutia rastlín v porovnaní 

s priľahlými plochami, ktoré boli kosené častejšie. Monitorované územia sa nachádzajú 

v geomorfologickom podcelku Devínske Karpaty, v časti Devínska Kobyla (Mazúr, Lukniš 

1986). Devínska Kobyla je známa bohatou flórou a faunou, preto aj antropicky zmenené areály 

monitorovanej školy A. Dubčeka a MŠ Kolískova majú v blízkosti cenný prírodný komplex, 

ako zdroj genofondu a prírodný model pre dané lokality. Pre ustálenie druhového zloženia je 

potrebné pokračovať v realizovaných menežmenových opatreniach na podporu biodiverzity 

a adaptáciu na klimatickú zmenu a kontinuálne monitorovať odozvu flóry a vegetácie na 

zmenené podmienky aj na každoročný priebeh zrážok a teplôt, ktoré je tiež potrebné priebežne 

sledovať. 
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