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ZHRNUTIE 

Typ biotopu 6210 Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových 
porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) (*významné lokality výskytu 
orchideí) je chránený smernicou o biotopoch (92/43/EHS) a patrí doň široké spektrum 
travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sa vo všeobecnosti zaraďujú do fytocenologickej 
triedy Festuco-Brometea. Biotop sa považuje za prioritný vtedy, ak ide o významnú lokalitu 
výskytu orchideí. 

Cieľom tohto akčného plánu je usmerňovať vykonávanie opatrení potrebných na 
udržiavanie a obnovu priaznivého stavu ochrany tohto biotopu v EÚ v celom areáli jeho 
výskytu. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o ochranu a manažment tohto typu biotopu 
a podieľajú sa na nich, vrátane vládnych a mimovládnych organizácií, miestnych 
spoločenstiev a zainteresovaných strán, odborníkov na biotopy atď. 

Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov na 
vápnitom substráte sa vyskytujú takmer na celom európskom kontinente, od nížinných až 
po horské oblasti. Patria k rastlinným spoločenstvám v Európe, ktoré sú najbohatšie na 
druhy, a predstavujú kľúčové biotopy pre mnohé chránené druhy (rastlín, vtákov, hmyzu 
a ďalších bezstavovcov, plazov a cicavcov). Tieto travinno-bylinné porasty sa považujú za 
vysokoprioritné z hľadiska ochrany voľne žijúcich druhov opeľovačov, ako sú motýle, divé 
včely alebo pestrice a ďalšie vzácne alebo chránené druhy. Zabezpečujú sa nimi viaceré 
prínosy a ekosystémové služby, ako je napríklad ukladanie oxidu uhličitého 
a predchádzanie pôdnej erózii. 

Väčšina porastov má sekundárny pôvod, keďže vznikla na mieste pôvodných teplomilných 
lesov, a je dôsledkom predchádzajúcich režimov extenzívnej pastvy a/alebo kosby. 
Prirodzené maloplošné stanovištia týchto travinno-bylinných porastov, ktoré sú podľa 
všetkého trvalé aj bez spásania, sa vyskytujú na miestach, na ktorých nemôže z dôvodu 
pôdnych faktorov rásť les, napríklad na veľmi plytkých pôdach okolo skalnatých odkryvov 
alebo na nestabilných pôdach na strmých svahoch, pre ktoré je často typická aj suchá 
mikroklíma. V strednej Európe sú niektoré z týchto travinno-bylinných porastov 
pozostatkami staroholocénnych stepí. 

Táto trieda suchomilných travinno-bylinných porastov sa zvyčajne vyskytuje na suchých, 
odvodnených a na živiny chudobných neutrálnych až alkalických pôdach. 

Zo správ predložených členskými štátmi v roku 2013 podľa článku 17 smernice o biotopoch 
vyplýva, že celková nahlásená plocha v prípade tohto typu biotopu v EÚ predstavovala 
v roku 20131 okolo 17 000 km2, stav jeho ochrany je vo všetkých biogeografických 
regiónoch nepriaznivý a vo väčšine lokalít, v ktorých sa vyskytuje, sa v súvislosti s jeho 
rozlohou zaznamenáva klesajúci trend. Tento biotop je celkovo degradovaný a z posúdenia 
vyhliadok do budúcnosti vyplýva, že jeho stav sa bude naďalej zhoršovať. 

Do sústavy Natura 2000 patrí viac ako polovica (57 %) rozlohy tohto biotopu. Ide 
o 4 437 lokalít s celkovou plochou okolo 9 700 km2. Stav jeho ochrany v rámci sústavy 
Natura 2000 je podľa všetkého lepší ako v lokalitách nachádzajúcich sa mimo nej. 

Medzi hlavné hrozby a tlaky, ktoré spôsobujú regresiu a zhoršovanie stavu týchto 
travinno-bylinných porastov, patria tieto faktory: 

                                                 
1  Na základe správ predložených členskými štátmi v roku 2013 podľa článku 17 smernice o biotopoch. 
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 Ukončenie manažmentu travinno-bylinných porastov. Vo veľkých častiach areálu 
výskytu predmetného biotopu prebieha čoraz rýchlejší proces plošných strát, ku 
ktorému dochádza v dôsledku zániku pastevnej činnosti, ktorá je často hospodársky 
neudržateľná. Obhospodarovateľ preto pastevnú plochu opúšťa a ponecháva na 
sukcesiu. 

 V niektorých oblastiach môže dochádzať aj k nadmernému spásaniu porastu, čo má 
nepriaznivý vplyv na tento typ biotopu, ktorý je adaptovaný na nízke úrovne živín. 

 Predmetný biotop je v niektorých častiach areálu svojho výskytu ohrozený 
atmosférickou depozíciou dusíka. 

 Hrozbu môže predstavovať aj introdukcia a šírenie inváznych druhov rastlín, pričom 
často ide o následok iných faktorov, napríklad opúšťania alebo eutrofizácie pôdy. 

 Stratu a fragmentáciu biotopu môžu spôsobovať zmeny využívania pôdy, ako 
napríklad jej premena na ornú pôdu alebo vývoj infraštruktúry a využívanie 
povrchových baní (lomov). Za príčinu straty tohto typu biotopu sa považuje aj 
urbanizácia v oblastiach v blízkosti aglomerácií, napr. v okolí dedín a miest. 

 V niektorých krajinách sa za hrozbu pre tento typ biotopu považuje fragmentácia 
a zníženie konektivity biotopu, pričom niekedy dochádza k závažným stratám 
typických druhov hmyzu, ako sú motýle vyskytujúce sa v suchomilných travinno-
bylinných porastoch. 

Vo všeobecnosti treba tieto travinno-bylinné porasty udržiavať pravidelným 
manažmentom, a to formou extenzívnej pastvy alebo kosby. 

V závislosti od kondície trávneho porastu v konkrétnej oblasti k nevyhnutným ochranným 
opatreniam patrí údržba, obnova a opätovné vytváranie daného porastu. 

V niektorých častiach areálu výskytu biotopov sú potrebné opatrenia obnovy, ktorých 
cieľom je v prípade degradácie alebo regresie trávnych porastov prinavrátiť danej oblasti 
priaznivý stav, štruktúru a funkcie. 

Keďže na zabezpečenie ochrany poloprirodzených travinno-bylinných porastov je 
potrebná pravidelná kosba alebo pastva, ochranu a manažment týchto biotopov možno 
financovať najmä prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Užitočnými 
nástrojmi na podporu manažmentu travinno-bylinných porastov sú I. pilier (priame platby 
na udržiavanie poľnohospodárskej činnosti, ekologické schémy a súvisiace pravidlá na 
zabezpečenie ochrany trvalých trávnych porastov), ako aj II. pilier (opatrenia na rozvoj 
vidieka). 

Najvýznamnejším zdrojom financovania manažmentu travinno-bylinných porastov na 
účely zabezpečenia biodiverzity vo väčšine krajín EÚ, a to aj prostredníctvom 
agroenvironmentálnych opatrení a odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti 
vykonávania opatrení a investícií do obnovy, je Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka. V niekoľkých krajinách EÚ sa na obnovu a manažment travinno-bylinných 
porastov využívajú štrukturálne fondy, najmä EFRR. 

Je však potrebné uznať, že doteraz bol hlavným zdrojom financovania obnovy tohto typu 
biotopu program LIFE. 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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Celkovým cieľom tohto akčného plánu je v strednodobom až dlhodobom horizonte 
zabezpečiť udržiavanie a obnovu tohto biotopu v záujme dosiahnutia priaznivého stavu 
jeho ochrany. 

V akčnom rámci uvedenom na nasledujúcich stranách sa predstavujú špecifické ciele 
a kľúčové opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto celkového cieľa. 

V nasledujúcich oddieloch tohto dokumentu sa uvádzajú podrobnejšie informácie o stave 
tohto typu biotopu a manažmente jeho ochrany vrátane kľúčových odporúčaní, ktoré 
tvoria základ predmetného akčného rámca.   
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AKČNÝ RÁMEC 
 
V tomto akčnom rámci sa opisujú ciele a kľúčové opatrenia tohto akčného plánu EÚ. 
Rámec vychádza z diagnózy, ekologických požiadaviek a charakterizácie tohto typu 
biotopu, jeho stavu ochrany oznámeného členskými štátmi, hrozieb a tlakov, skúseností 
pri manažmente ochrany a z ďalších relevantných informácií, ktoré sa podrobnejšie 
opisujú v zodpovedajúcich oddieloch tohto dokumentu. 
 
Celkový cieľ akčného plánu 

Zabezpečenie udržiavania a obnovy tohto biotopu v záujme dosiahnutia priaznivého stavu 
jeho ochrany v strednodobom (do roku 2030) až dlhodobom horizonte (do roku 2050) 
a zabezpečenie priaznivých vyhliadok do budúcnosti vzhľadom na existujúce tlaky 
a hrozby. 
 
Špecifické ciele na zabezpečenie ochrany biotopu v strednodobom až dlhodobom 
horizonte 

1. Zastaviť ďalšie zmenšovanie oblasti biotopu 6210 a zabrániť jeho zhoršovaniu 
zabezpečením náležitého manažmentu jeho zostávajúcich oblastí. 

2. Stanoviť ciele ochrany pre biotop 6210 na biogeografickej aj vnútroštátnej úrovni tak, 
aby sa v dlhodobom horizonte dosiahol priaznivý stav ochrany, a zabezpečiť, aby boli 
ciele ochrany na úrovni lokality pre osobitné chránené územia v súlade s cieľmi 
stanovenými na vyšších úrovniach. 

3. Stanoviť a vykonávať ochranné opatrenia pre biotop 6210 vrátane jeho obnovy 
s cieľom dosiahnuť vymedzené ciele ochrany na biogeografickej a vnútroštátnej úrovni, 
ako aj na úrovni lokality. 

4. Zabezpečiť ekologickú konektivitu biotopu 6210 v celom areáli jeho výskytu, a to aj 
obnovou oblastí mimo sústavy Natura 2000, v súlade s vymedzenými cieľmi ochrany 
na biogeografickej a vnútroštátnej úrovni. 

5. Zlepšiť poznatky a schémy posudzovania a monitorovania stavu ochrany pre biotop 
6210. 

6. Podporiť realizáciu akčného plánu týkajúceho sa biotopov, šíriť a vymieňať si poznatky 
a skúsenosti v oblasti ochrany a manažmentu biotopu 6210. 

 
V tabuľke ďalej sa uvádzajú kľúčové opatrenia na dosahovanie týchto cieľov spolu 
s požadovanými prostriedkami a vstupmi, ako aj geografickým rozsahom pôsobnosti, 
úlohami a navrhovaným harmonogramom ich vykonávania. 
 
Ďalšie usmernenie a podrobnosti týkajúce sa vykonávania opatrení sa nachádzajú 
v rôznych oddieloch tohto akčného plánu, ako sa uvádzajú v akčnom rámci. 
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AKČNÝ RÁMEC – AKČNÝ PLÁN EÚ TÝKAJÚCI SA BIOTOPOV – Dosiahnutie priaznivého stavu ochrany biotopu 6210 Fácie poloprirodzených 
suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) (*významné lokality výskytu orchideí) 

PSO = priaznivý stav ochrany SPP = spoločná poľnohospodárska politika ČŠ = členský štát N = dusík 

Cieľ č. 1: Zastaviť ďalšie zmenšovanie oblasti biotopu 6210 a zabrániť zhoršovaniu jeho stavu zabezpečením náležitého manažmentu jeho 
zostávajúcich oblastí 
Kľúčové opatrenia  Požadované činnosti, prostriedky a vstupy Geografický rozsah 

pôsobnosti  
Úlohy Harmonogram  

1.1 Podpora rozsiahlych 
poľnohospodárskych systémov 
a postupov, ktorými sa na základe 
primeraného financovania 
zabezpečuje náležitá správa 
a udržiavanie biotopu (vhodné 
režimy pastvy alebo kosby) (pozri 
oddiely 5.1, 5.2 a 7.2 tohto 
dokumentu). 

– Posúdenie rizík straty biotopu a oznámenie rozsahu 
potenciálnej očakávanej straty, ako aj riešenie tohto 
problému. Identifikácia oblastí biotopu ohrozených 
opustením, intenzifikáciou alebo nevhodným 
manažmentom tohto typu biotopu. 

– Identifikácia a vymedzenie prioritných oblastí 
intervencie na účely ochrany tohto biotopu v lokalitách 
sústavy Natura 2000 aj mimo nich. 

– identifikácia potenciálnych oblastí obnovy na 
vykompenzovanie straty územia od nadobudnutia 
účinnosti smernice o biotopoch. 

– Zabezpečenie toho, aby sa zo strategického plánu SPP 
financovali relevantné opatrenia uvedené v akčnom 
pláne týkajúcom sa biotopov, a to najmä 
v identifikovaných prioritných oblastiach intervencie. 

– Vypracovanie vnútroštátnych a regionálnych 
agroenvironmentálnych schém, ktorých cieľom je 
udržiavanie daného biotopu v dobrej kondícii 
a podnietenie účasti. 

– Podpora opatrení na zvýšenie príjmov 
z poľnohospodárskych postupov. 

– Podpora určená pre pastvu oviec pod dohľadom 
ovčiarov s cieľom predchádzať útokom veľkých 
mäsožravcov a kompenzovať škody. 

Všetky oblasti, 
v ktorých sa 
v súčasnosti vyskytuje 
biotop, alebo ktoré 
možno obnoviť do PSO, 
najmä 
v regiónoch/oblastiach, 
v ktorých je biotop 
ohrozený jeho 
opustením alebo 
zmenami 
poľnohospodárskych 
postupov a využívania 
pôdy. 

Platí najmä pre oblasti, 
v ktorých hlavné 
hrozby súvisia 
s nedostatočnou 
pastvou a opustením 
(napr. v ES, IT, FR, DE). 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 
Riadiace orgány 
v oblasti 
strategických plánov 
SPP, agentúry pre 
rozvoj vidieka. 

Združenia 
poľnohospodárov, 
miestne akčné 
skupiny. 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
najbližších 
2 – 5 rokov) 
s dodatočnými 
dlhodobými 
opatreniami 
obnovy (môžu 
zahŕňať miestnu 
opätovnú 
introdukciu 
vyhynutých 
druhov). 
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– Poskytovanie poradenských služieb, v rámci 
ktorých sa propagujú vhodné opatrenia. 

– Umožňovanie lepších prepojení medzi majiteľmi 
hospodárskych zvierat a lokalitami s porastom, ktoré 
potrebujú spásanie, a to zriadením miestnych sietí 
alebo iných komunikačných kanálov a v prípade potreby 
poskytovaním podpory pri nadobúdaní hospodárskych 
zvierat. 

1.2 Vypracovanie 
mechanizmov/nástrojov na 
zabránenie zmenám využívania 
pôdy, ktoré by mohli mať vplyv na 
biotop v lokalitách sústavy Natura 
2000 aj mimo nich (pozri 
oddiel 3.4.1). 

– Zavedenie náležitých pravidiel v rámci SPP na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni (kondicionalita, 
trvalé trávne porasty, ekologické schémy atď.), ktorými 
sa zabezpečí, že z oblastí, v ktorých sa daný biotop, 
nedôjde k jeho vytrateniu. 

– Nabádanie členských štátov, aby v rámci SPP 
rozširovali plochy s travinno-bylinnými porastmi, ktoré 
sú vymedzené ako trvalé trávne porasty citlivé 
z hľadiska životného prostredia, a aby zabraňovali ich 
orbe a zmene na ornú pôdu, a to tak aby tieto plochy 
zaberali 100 % oblasti, v ktorej sa vyskytuje tento typ 
biotopu. 

– Šírenie informácií o dôležitosti biotopu, jeho 
distribúcii a kritických oblastiach z hľadiska jeho 
ochrany a konektivity a zabezpečiť riadne posúdenie 
všetkých možných účinkov zmien využívania pôdy na 
predmetný biotop. 

– Začlenenie pravidiel prevencie do strategického plánu 
SPP (pozri oddiel 7.2.1) s cieľom zabezpečiť, aby žiadne 
opatrenia v oblastiach biotopu, ktoré poškodzujú 
biotop, ako sú napríklad zmena veľkých plôch travinno-
bylinného porastu alebo podpora postupov 
intenzívneho využívania pôdy, neboli financované 
z fondov SPP. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody. 
Riadiace orgány 
strategických plánov 
SPP. 
 

Okamžité 
opatrenie 
(v rámci 
nasledujúceho 
roka). 
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– Zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k obnove lesa 
v oblastiach, ktoré sú významné pre ochranu tohto 
biotopu. 

– Zabezpečenie toho, aby neexistovali žiadne praktické 
ani právne prekážky obnovy, akými sú pravidlá 
zachovania alebo kompenzácie v prípade vzniku lesov 
po sukcesii v dôsledku upustenia od manažmentu 
suchomilných travinno-bylinných porastov. 

1.3 Vypracovanie nástrojov na 
zabezpečenie riadneho posúdenia 
nepriaznivých účinkov na tento 
biotop, ako aj kumulatívnych 
vplyvov viacerých a prebiehajúcich 
činností, ako sú cestovný ruch 
a rekreácia. 

 

– Šírenie a sprístupňovanie informácií o význame tohto 
biotopu, jeho stave a kritických oblastiach, ako aj 
zabezpečenie. aby sa v posúdeniach vplyvu a náležitom 
posúdení plánov a projektov riadne zohľadnili ciele 
ochrany stanovené v súvislosti s týmto biotopom 
v lokalitách sústavy Natura 2000 a vo významných 
oblastiach nachádzajúcich sa mimo sústavy Natura 
2000, v ktorých sa tento biotop vyskytuje (pozri 
opatrenie 2.2). 

– Podpora nových (alebo prispôsobenie existujúcich) 
mechanizmov zmiernenia vplyvov na biodiverzitu 
a kompenzačných mechanizmov, ktorými sa zabraňuje 
strate biotopu 6210 (prípadne sa táto strata zmierňuje) 
v dôsledku rozvoja (infraštruktúry vo vidieckych 
oblastiach a rastu miest) a zabezpečuje čistý prínos pre 
biotop. 

Príslušné orgány ČŠ 
vykonávajúce 
posúdenie vplyvu 
(strategické 
environmentálne 
hodnotenie 
a hodnotenie vplyvu 
na životné 
prostredie) 
a primerané 
posúdenie (článok 6 
ods. 3 smernice 
o biotopoch). 

Okamžité 
opatrenie 
(v rámci 
nasledujúceho 
roka). 
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1.4. Vykonanie opatrení na 
zabezpečenie významného 
zníženia depozície dusíka 
v oblastiach výskytu biotopu (pozri 
oddiel 3.4.1). 

– Identifikácia kritických oblastí biotopu v súvislosti 
s depozíciou a eutrofizáciou dusíka. 

– Vykonanie opatrení na zníženie emisií NH3 a NOx 

z poľnohospodárstva a ďalších zdrojov. 

– Plnenie limitov smernice v oblasti znižovania 
vnútroštátnych emisií (EÚ 2016/2284) NOx a NH3. 

– Preskúmanie regionálnych a vnútroštátnych predpisov 
o kvalite ovzdušia. 

– Zníženie a regulovanie znečisťovania ovzdušia 
s dlhodobým cieľom neprekračovať kritické 
záťaže/úrovne, ktorými sa vymedzujú limity tolerancie 
ekosystému.  

Všetky oblasti výskytu 
biotopu a potenciálne 
zasiahnuté depozíciou 
dusíka a eutrofizáciou, 
najmä v niektorých 
krajinách, ako 
napríklad v BE, CZ, LU, 
NL, UK a DE. 

Príslušné orgány ČŠ 
v oblasti ochrany 
prírody, 
poľnohospodárstva 
a kontroly 
znečistenia. 

Strednodobé 
opatrenia 
(v priebehu 
nasledujúcich 
piatich rokov). 

1.5. Ochrana oblastí biotopu pred 
vplyvmi susediacich oblastí, ktoré 
sa intenzívne využívajú. 

– Vytvorenie nárazníkových zón medzi biotopom 
a intenzívnejšie využívaným travinno-bylinným 
porastom alebo ornou pôdou s cieľom zabrániť 
zaneseniu pesticídov a herbicídov alebo ho zmierniť, ako 
aj zmierniť šírenie burín/inváznych druhov atď. 

Oblasti biotopu, ktoré 
budú pravdepodobne 
zasiahnuté prienikom 
chemikálií a hnojív 
z okolitej pôdy. 

Príslušné orgány ČŠ 
v oblasti ochrany 
prírody 
a poľnohospodárstva. 

Strednodobé 
opatrenia 
(v priebehu 
nasledujúcich 
piatich rokov). 

 

Cieľ č. 2: Stanoviť ciele ochrany pre biotop 6210 na biogeografickej aj vnútroštátnej úrovni tak, aby sa v dlhodobom horizonte dosiahol priaznivý 
stav ochrany, a zabezpečiť, aby boli ciele ochrany na úrovni lokality pre osobitné chránené územia v súlade s cieľmi stanovenými na vyšších 
úrovniach  
Kľúčové opatrenia (pozri 
kapitolu 4.3) 

Požadované činnosti, prostriedky, vstupy a zdroje Geografický rozsah 
pôsobnosti  

Úlohy Časový 
harmonogram  

2.1. Stanovenie cieľov ochrany 
a strategických prístupov 
v záujme zlepšovania stavu 
ochrany biotopu na 
biogeografickej a vnútroštátnej 
úrovni (pozri oddiel 4.3).  

– Zváženie priaznivých referenčných hodnôt 
(vyplývajúcich z opatrenia 5.1). 

– Analýza ekologickej rozmanitosti biotopu, 
identifikácia typických spoločenstiev a významných 
oblastí v záujme ochrany rozmanitosti biotopov v celej 
EÚ. 

– Analýza a preskúmanie posúdenia stavu ochrany 
(všetkých parametrov) na biogeografickej 
a vnútroštátnej úrovni. 

Všetky biogeografické 
regióny EÚ. 

Všetky ČŠ EÚ s výskytom 
biotopu. 

Všetky lokality sústavy 
Natura 2000, ktoré sú 
v prípade tohto typu 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 

Pracovné skupiny na 
biogeografickej 
úrovni. 

Národní experti. 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 
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– Diskusia o metodikách, prístupoch a stratégiách 
ochrany travinno-bylinného porastu v rámci 
biogeografických seminárov, a to na základe zriadenia 
pracovných skupín s účasťou expertov 
a správcov/obhospodarovateľov zo všetkých 
dotknutých krajín. 

biotopu vymedzené ako 
chránené. 

2.2. Vypracovanie národných stratégií 
ochrany alebo plánov na ochranu 
a obnovu tohto typu biotopu 
(napr. v rámci stratégií ochrany 
travinno-bylinných porastov).  

– Identifikácia potrieb v oblasti obnovy s cieľom 
v prípade potreby dosiahnuť zlepšenie danej oblasti, 
štruktúry a funkcie, ako aj spôsobov riešenia hlavných 
hrozieb a tlakov. 

– Identifikácia prioritných oblastí, v ktorých je 
potrebné prijať opatrenia na regionálnej/celoštátnej 
úrovni vrátane prioritných lokalít a oblastí na obnovu, 
v ktorých došlo k strate/zmenšeniu oblasti biotopu 
alebo v ktorých sa stav biotopu zhoršuje, s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany 
v biogeografickom regióne v rámci sústavy Natura 2000 
aj mimo nej (pozri oddiely 4.4 a 5.5). 

– Vypracovanie technických špecifikácií pre 
agroenvironmentálne balíky a iné schémy, ktorými sa 
podporí ochrana biotopu 6210. 

Všetky biogeografické 
regióny EÚ. 

Všetky členské štáty EÚ 
s výskytom biotopu. 

Všetky lokality sústavy 
Natura 2000, ktoré sú 
v prípade tohto typu 
biotopu vymedzené ako 
chránené. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 

Národní experti. 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 

2.3. Preskúmanie/stanovenie cieľov 
ochrany na úrovni lokality na 
vnútroštátnej a biogeografickej 
úrovni, ako aj na úrovni EÚ, 
v lokalitách sústavy Natura 2000 
s cieľom maximalizovať ich 
príspevok k dosiahnutiu 
priaznivého stavu ochrany tohto 
biotopu (pozri oddiel 4.4) 

– Analýza úlohy sústavy Natura 2000 pri plnení cieľov 
ochrany stanovených pre tento biotop na biografickej 
a vnútroštátnej úrovni. 

– Analýza relatívneho významu každej lokality sústavy 
Natura 2000 pre ochranu biotopu. 

– V prípade potreby alebo vhodnosti preskúmanie či 
aktualizácia cieľov ochrany pre tento biotop 
v lokalitách sústavy Natura 2000. 

Všetky biogeografické 
regióny EÚ. 

Všetky členské štáty EÚ 
s výskytom biotopu. 

Všetky lokality sústavy 
Natura 2000, ktoré sú 
v prípade tohto typu 
biotopu vymedzené ako 
chránené. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 

Správcovia lokalít 
sústavy Natura 2000. 
Riadiace orgány 
v oblasti 
strategických plánov 
SPP, agentúry pre 
rozvoj vidieka. 

Združenia 
poľnohospodárov, 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch až piatich 
rokov). 

2.4. Identifikácia strategických 
opatrení mimo sústavy Natura 
2000 s prihliadnutím na pokrytie 

– Analýza fragmentácie a problémov súvisiacich 
s konektivitou tohto typu biotopu v celom areáli jeho 
výskytu (na biogeografickej a celoštátnej úrovni). 
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daného biotopu v sústave 
a problémy súvisiace 
s konektivitou (pozri oddiely 3.4.4, 
4.3, 5.4, 5.9 a 6.3). 

– Identifikácia a vypracovanie súpisu významných 
oblastí tohto biotopu mimo lokalít sústavy Natura 
2000, ktoré prispievajú k súdržnosti sústavy. 

miestne akčné 
skupiny. 

Národní experti. 

Cieľ č. 3: Stanoviť a vykonať ochranné opatrenia pre biotop 6210 vrátane obnovy biotopu s cieľom dosiahnuť vymedzené ciele ochrany na 
biogeografickej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni lokality 
Kľúčové opatrenia Požadované činnosti, prostriedky, vstupy a zdroje Geografický rozsah 

pôsobnosti  
Úlohy Časový 

harmonogram  

3.1 Stanovenie a vykonanie 
špecifických ochranných opatrení 
vrátane obnovy biotopu 
v oblastiach, v ktorých biotop 6210 
degraduje a kde zmizol (pozri 
kapitolu 5.2), a to vzhľadom na 
ciele ochrany stanovené na 
biogeografickej a vnútroštátnej 
úrovni, ako aj na úrovni lokality. 

– Identifikácia kľúčových opatrení v lokalitách sústavy 
Natura 2000 a mimo sústavy Natura 2000. 
– Vypracovanie, testovanie a vykonávanie usmernení 
týkajúcich sa manažmentu biotopu, podľa potreby aj 
s regionálnymi rozdielmi. 
– Podpora členských štátov na štátnej alebo 
biogeografickej úrovni (v rámci členského štátu) pri 
zavádzaní náležitých opatrení týkajúcich sa ochrany 
biotopu do plánov manažmentu sústavy Natura 2000 
alebo iných nástrojov manažmentu a vytvorenie 
mechanizmov na ich vykonávanie. 
– Identifikácia kľúčových oblastí v záujme ochrany 
biotopu a vykonávanie špecificky adaptovaných 
opatrení týkajúcich sa jeho manažmentu v daných 
oblastiach. 
– Identifikácia prioritných oblastí v záujme obnovy 
biotopu a posúdenie uskutočniteľnosti obnovy. 
– Zostavenie a vykonávanie plánov obnovy travinno-
bylinných porastov. 
– Podpora opatrení obnovy a ochranných opatrení: 
agroenvironmentálnych a iných schém podpory 
vrátane investičných platieb a podpory kolektívnych 
akčných opatrení s cieľom zvýšiť príjmy 
z poľnohospodárskej činnosti (I. pilier a II. pilier SPP 
a ďalšie fondy). 

Ochranné opatrenia: 
všetky oblasti s výskytom 
daného biotopu. 

Obnova biotopu: 
identifikované prioritné 
oblasti, kde treba prijať 
opatrenia na 
regionálnej/vnútroštátnej 
úrovni (historický areál 
výskytu). Oblasti, 
v ktorých nedávno došlo 
k strate alebo degradácii 
biotopu. Najmä 
v krajinách a regiónoch, 
v ktorých došlo k strate 
významnej časti 
historickej oblasti. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 

Riadiace orgány 
v oblasti 
strategických plánov 
SPP, agentúry pre 
rozvoj vidieka. 

Poľnohospodári, 
miestne akčné 
skupiny. 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch až piatich 
rokov). 



 

11 

– Podpora malých projektov financovaných na 
miestnej úrovni a zameraných na obnovu alebo 
ochranu biotopu v celom areáli jeho výskytu. 

– Vykonávanie monitorovania a posudzovania 
výsledkov. 

3.2 Obnova biotopu vo vhodných 
oblastiach (pozri oddiel 5.3). 

– Posúdenie uskutočniteľnosti obnovy biotopu. 
– V prípade potreby zostavenie a vykonávanie plánu 
obnovy travinno-bylinných porastov. Selektívna 
introdukcia travinno-bylinných druhov prostredníctvom 
inokulácie mačiny, výsevu, opätovnej výsadby alebo 
aplikácie zeleného sena. Zabezpečenie regionálnych 
semien a vegetatívneho materiálu na obnovu travinno-
bylinných porastov. 
– Poskytnutie technickej pomoci (pôdni experti, experti 
na vegetáciu, ekológovia atď.) na obnovu biotopu. 
– Poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu: 
z vnútroštátnych fondov a fondov EÚ. 

Krajiny a regióny, 
v ktorých došlo k strate 
významnej časti 
historickej oblasti alebo 
v ktorých je na 
dosiahnutie PSO 
potrebné vyriešiť 
fragmentáciu. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 

Poľnohospodári, 
miestne akčné 
skupiny. 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch až piatich 
rokov). 

 

Cieľ č. 4: Zabezpečiť ekologickú konektivitu biotopu 6210 v celom areáli jeho výskytu, a to aj obnovou oblastí mimo sústavy Natura 2000, 
v súlade s vymedzenými cieľmi ochrany na biogeografickej a vnútroštátnej úrovni 
Kľúčové opatrenia Požadované činnosti, prostriedky, vstupy a zdroje Geografický rozsah 

pôsobnosti  
Úlohy Časový 

harmonogram  

4.1. Vypracovanie programu ochrany 
zelenej infraštruktúry mimo lokalít 
sústavy Natura 2000 vrátane 
obnovy biotopov v degradovaných 
oblastiach a oblastiach trpiacich 
stratou biotopov, ktoré sú 
významné na zabezpečenie 
ekologickej konektivity 
v prípade daného biotopu a s ním 
spojených druhov (pozri oddiel 5.4), 
a to vzhľadom na ciele ochrany 

– Analýza fragmentácie biotopu a identifikácia 
kritických oblastí konektivity. 

– Výsledky opatrenia 2.4. Analýza úlohy oblasti 
nachádzajúcej sa mimo sústavy Natura 2000 pri 
zmierňovaní fragmentácie a zlepšovaní konektivity 
tohto typu biotopu. 

– Vypracovanie a realizácia stratégie, plánu alebo 
programu na zlepšenie ekologickej konektivity medzi 
oblasťami biotopu a príslušnými populáciami s ním 
spojených druhov. 

Identifikované významné 
oblasti konektivity 
v celom areáli výskytu 
daného biotopu a oblasť 
distribúcie vo všetkých 
biogeografických 
regiónoch. 
 
 
 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody, 
riadiace orgány 
EPFRV a EFRR. 

Poľnohospodári, 
miestne akčné 
skupiny, príslušné 
zainteresované 
strany. 

Národní experti. 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch až piatich 
rokov). 
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stanovené na biogeografickej 
a vnútroštátnej úrovni, ako aj na 
úrovni lokality. 

4.2. Vykonávanie opatrení zameraných 
na zabránenie ďalšej fragmentácii 
prostredníctvom udržiavania alebo 
obnovy vhodných oblastí. 

– Vykonávanie príslušných opatrení zameraných na 
udržiavanie a obnovu v kontexte opatrení 1.1, 1.2, 1.3, 
3.1 a 3.2. 

– Poskytnutie finančných prostriedkov a podpory 
z vnútroštátnych fondov a fondov EÚ pre opatrenia 
potrebné na zabránenie fragmentácii a na zlepšenie 
konektivity. 

 

Cieľ č. 5: Zlepšiť poznatky a schémy posudzovania a monitorovania stavu ochrany pre biotop 6210 
 
Kľúčové opatrenia  Požadované činnosti, prostriedky, vstupy a zdroje Geografický rozsah 

pôsobnosti  
Úlohy Časový 

harmonogram  
5.1. Navrhnutie a vykonávanie 

harmonizovaných metód s cieľom 
posúdiť areál výskytu, oblasť, 
štruktúru a funkcie, trendy, ako aj 
vyhliadky do budúcnosti, na základe 
ktorých možno porovnať stav 
ochrany medzi krajinami 
s prihliadnutím na variabilitu 
biotopov v areáli ich prirodzeného 
výskytu (pozri oddiely 6.1, 6.2, 6.3). 

– Výmena informácií, diskusia a preskúmanie výkladu 
daného typu biotopu prebiehajúce medzi členskými 
štátmi, napr. na biogeografických seminároch 
a podujatiach na úrovni EÚ. 

– Porovnanie a zdieľanie metód využívaných 
v členských štátoch a vypracovanie súboru 
dohodnutých štandardov a metód na posúdenie stavu 
ochrany daného biotopu a jeho monitorovanie vo 
všetkých štátoch jeho výskytu. 

– Vymedzenie priaznivých referenčných hodnôt. 

Celý areál výskytu 
daného biotopu a oblasť 
jeho distribúcie. 
Biogeografické regióny 
a krajiny s výskytom 
biotopu. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody. 

Národní experti. 

Krátkodobé až 
strednodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch až piatich 
rokov). 

5.2. Vypracovanie štandardných metód 
na identifikovanie a kvantifikovanie 
hrozieb a tlakov, ktorým čelí tento 
typ biotopu 
(pozri oddiely 6.1, 6.2, 6.3). 

– Stanovenie metodík na posudzovanie hrozieb 
a tlakov, ktorým čelí daný biotop. Analýza dostupných 
metód. 

– Dohoda na spoločných štandardoch posudzovania 
hrozieb a tlakov, ktorým čelí tento typ biotopu. 
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Cieľ č. 6: Podporiť vykonávanie akčného plánu, šíriť a vymieňať si poznatky a skúsenosti v oblasti ochrany a manažmentu biotopu 6210 
Kľúčové opatrenia  Požadované činnosti, prostriedky, vstupy a zdroje Geografický rozsah 

pôsobnosti  
Úlohy Časový 

harmonogram  

6.1. Vypracovanie komunikačnej 
stratégie a podpora realizácie 
a koordinácie akčného plánu.  

– Šírenie akčného plánu a diskusia o ňom na 
regionálnych a vnútroštátnych podujatiach (napr. na 
biogeografických seminároch a podujatiach sústavy 
Natura 2000, poľnohospodárskych seminároch atď.). 

– Začlenenie všetkých príslušných ochranných 
opatrení týkajúcich sa tohto typu biotopu do 
prioritného akčného rámca pre sústavu Natura 2000 
(2021 – 2027). 

– Podpora spoločných cieľov a koordinovaných 
opatrení v súlade s týmto akčným plánom EÚ 
týkajúcim sa biotopu 6210. 

– Podpora a oznámenie (na úrovni EÚ) pozitívnej 
úlohy, ktorú zohráva extenzívny chov hospodárskych 
zvierat pri ochrane biodiverzity. 

– Vypracovanie participatívnych mechanizmov na 
podporu zapojenia komunity poľnohospodárov, 
zvyšovania povedomia a motivácie zainteresovaných 
strán podporovať vhodný manažment tohto biotopu. 

– Podpora vzdelávania/zvyšovania povedomia 
miestnych orgánov, organizácií občianskej 
spoločnosti, tvorcov politík a ďalších príslušných 
vládnych orgánov a agentúr o význame 
poloprirodzených travinno-bylinných porastov pre 
biodiverzitu, ako aj o hodnotách a službách, ktoré 
poskytujú spoločnosti. 

Všetky krajiny a regióny 
s výskytom biotopu. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody. 

Národní experti. 

 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 

6.2. Výmena informácií medzi 
členskými štátmi a regiónmi 
o vnútroštátnych/regionálnych 
akčných plánoch, ako aj 

– Zriadenie expertných skupín na výmenu skúseností. 

– Organizovanie príslušných seminárov, 
biogeografických seminárov a súvisiacich podujatí 
a účasť na nich. 

Orgány ČŠ v oblasti 
ochrany prírody 
a poľnohospodárstva. 
Agentúry pre rozvoj 
vidieka. 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 
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o skúsenostiach s manažmentom, 
ochranou a obnovou. 

– Propagácia a šírenie najlepších postupov a iniciatív 
prospešných pre biotop v celom areáli jeho výskytu. 

Národní experti. 
Poľnohospodári, 
miestne akčné 
skupiny. Príslušné 
zainteresované 
strany. 
 

 

6.3. Vypracovanie a podpora usmernení 
týkajúcich sa manažmentu, ako aj 
osvedčených postupov zameraných 
na manažment a ochranu biotopu. 

– Podpora expertných skupín, seminárov 
a biogeografických podujatí s cieľom vypracovať 
usmernia a propagovať najlepšie postupy. 

– Vypracovanie a distribúcia usmernení 
poľnohospodárom a príslušným zainteresovaným 
stranám, podpora ich vykonávania. 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 

6.4. Vypracovanie podobných prístupov 
v schémach podpory (napr. 
v súvislosti s cieľmi a typmi 
subvencií, stimulov atď.). 

– Analýza finančných potrieb, schém podpory 
a stimulov s expertnými skupinami pre financovanie 
v rámci procesov týkajúcich sa plánovania 
financovania z prostriedkov EÚ. 

– Zostavenie regionálnych plánov. 

– Vypracovanie projektov spolupráce. 

Krátkodobé 
opatrenie 
(v priebehu 
nasledujúcich 
dvoch rokov). 
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1. ÚVOD A KONTEXT 
 
V rámci Akčného plánu pre ľudí, prírodu a hospodárstvo [COM(2017) 198 final] sa 
Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami zaviazala 
k vypracovaniu a podpore realizácie akčných plánov EÚ týkajúcich sa dvoch 
najohrozenejších typov biotopov EÚ. 

Cieľom tohto akčného plánu je poskytnúť usmernenie, ktorého cieľom je udržiavanie 
a obnova priaznivého stavu ochrany typu biotopu 6210 Fácie poloprirodzených 
suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov na vápnitom substráte (Festuco-
Brometalia) (*významné lokality výskytu orchideí), ktorý je chránený podľa smernice 
o biotopoch2. 

Tieto travinno-bylinné porasty sa vyskytujú na takmer celom európskom kontinente, od 
nížinných až po horské oblasti, a patria medzi rastlinné spoločenstvá, ktoré sú v Európe 
najbohatšie na druhy, pričom obsahujú aj množstvo vzácnych a ohrozených druhov. 

Tento akčný plán je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o ochranu a manažment tohto typu 
biotopu a podieľajú sa na nich, ako aj na vykonávaní ochranných opatrení zameraných na 
tento biotop, vrátane vládnych a mimovládnych organizácií, miestnych spoločenstiev 
a zainteresovaných strán, odborníkov zaoberajúcich sa problematikou biotopov atď. 

Akčný plán by sa mal podľa očakávaní využiť na tieto účely: 

– vypracovanie potrebných nástrojov na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni 
a zavedenie, podporu a vykonávanie opatrení v kontexte poľnohospodárskej politiky 
(napr. agroenvironmentálne schémy), projektov financovaných z programu LIFE 
a v kontexte ostatných environmentálnych politík a opatrení (napr. boj proti 
eutrofizácii, depozícii dusíka atď.), 

– v prípade správcov lokalít ako referencia pri príprave a vykonávaní ochranných 
opatrení a ako poznatková báza v záujme lepšieho pochopenia manažmentu travinno-
bylinných porastov. 

Suchomilné travinno-bylinné porasty zároveň vo všeobecnosti čelia podobným 
problémom, a preto si vyžadujú podobný manažment ochrany, možno tento akčný plán 
využiť aj na manažment ďalších travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré nezodpovedajú 
vymedzeniu tohto typu biotopu. 

Usmernenia týkajúce sa manažmentu tohto typu biotopu už Európska komisia uverejnila3. 
Tento akčný plán predstavuje doplnenie a aktualizáciu niektorých informácií uvedených 
v usmerneniach týkajúcich sa manažmentu a jeho cieľom je riešiť všetky relevantné 
aspekty pri zohľadnení rôznych situácií, ktoré existujú v rámci geografickej distribúcie 
tohto biotopu. 

                                                 
2  Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES 

L 206, 22.7.1992, s. 7). 
3  Pozri Manažment biotopov sústavy Natura 2000:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm, 
a najmä * Poloprirodzené suchomilné travinno-bylinné porasty (Festuco-Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatu
ral_dry_grasslands.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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Tento akčný plán obsahuje opis typu biotopu, jeho distribúcie a stavu ochrany, ako aj jeho 
vzťahov s ďalšími typmi biotopov a druhmi chránenými podľa smerníc EÚ o prírode4. 
Skúmajú sa v ňom hlavné hrozby a tlaky a predstavujú hlavné opatrenia potrebné na ich 
riešenie. Opatrenia navrhované v tomto akčnom pláne sú zamerané na ochranu 
a prípadnú obnovu tohto typu biotopu, ale aj na riešenie potreby zlepšovania poznatkov 
a monitorovania. 
 

1.1. Geografický rozsah pôsobnosti akčného plánu 

Tento akčný plán sa týka všetkých biogeografických regiónov a členských štátov Európskej 
únie, v ktorých sa tento typ biotopu vyskytuje. Podľa referenčných zoznamov 
biogeografických regiónov (aktualizácia z apríla 20185) sa typ biotopu 6210 vyskytuje 
v 25 členských štátoch a 7 biogeografických regiónoch. V niektorých krajinách sa tento typ 
biotopu nachádza vo viacerých biogeografických regiónoch, ako to vyplýva z tabuľky ďalej. 
 
Tabuľka 1: Členské štáty, v ktorých sa podľa referenčných zoznamov vyskytuje typ biotopu 
6210 

Región 
ČŠ AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU ES IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

ČRM   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

KON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Skratky členských štátov. AT: Rakúsko; BE: Belgicko; BG: Bulharsko; CZ: Česká republika; DE: Nemecko; DK: 
Dánsko; EE: Estónsko; ES: Španielsko; FI: Fínsko; FR: Francúzsko; HR: Chorvátsko; HU: Maďarsko; IE: Írsko; IT 
Taliansko; LT: Litva; LV: Lotyšsko; LU: Luxembursko; NL: Holandsko; PL: Poľsko; PT: Portugalsko; RO: 
Rumunsko; SE: Švédsko; SI: Slovinsko; SK: Slovensko; UK: Spojené kráľovstvo. 

Skratky biogeografických regiónov. ALP: alpínsky; ATL: atlantický; ČRM: čiernomorský; BOR: boreálny; KON: 
kontinentálny; MED: mediteránny; PAN: panónsky. 

                                                 
4  Smernica o biotopoch (92/43/EHS) a smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva [smernica 

2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010. s. 7)]. 
5  Referenčné zoznamy k dispozícii na stránke: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-

bd/activities/building-the-natura-2000-network. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. VYMEDZENIE, OPIS A EKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

2.1. Vymedzenie a opis biotopu 

Podľa Výkladovej príručky biotopov Európskej únie (EK 2013) pozostáva biotop 6210 
z rastlinných spoločenstiev dvoch radov v rámci fytocenologickej triedy Festuco-Brometea: 
stepných alebo subkontinentálnych travinno-bylinných porastov (rad Festucetalia 
valesiacae) a travinno-bylinných porastov oceánskych a submediteránnych regiónov (rad 
Brometalia erecti alebo Festuco-Brometalia). V druhom prípade sa rozlišuje medzi 
primárnymi suchomilnými travinno-bylinnými porastmi zväzu Xerobromion 
a sekundárnymi (poloprirodzenými) polosuchomilnými travinno-bylinnými porastmi zväzu 
Mesobromion (alebo Bromion) so stoklasom vzpriameným Bromus erectus6. 

Tento typ vegetácie sa považuje za prioritný vtedy, ak ide o významnú lokalitu výskytu 
orchideí, na ktorej sa nachádza: bohatá škála druhov orchideí, významná populácia aspoň 
jedného druhu orchideí, ktorý sa na území daného štátu považuje za vzácny alebo (veľmi) 
ohrozený alebo jedného či viacerých druhov orchideí považovaných na území daného štátu 
za vzácne alebo výnimočné. 

Ďalšie informácie o vymedzení biotopu podľa Výkladovej príručky biotopov Európskej únie 
a o ďalších systémoch klasifikácie [EUNIS a publikácia Vegetácia Európy (Vegetation of 
Europe)] sa nachádzajú v prílohe 1. 

Travinno-bylinné porasty biotopu 6210 s viac ako 80 druhmi rastlín na m2 v mnohých 
regiónoch patria medzi rastlinné spoločenstvá, ktoré sú v Európe najbohatšie na druhy, 
pokiaľ ide o počet rastlinných druhov, ktorým sa v týchto porastoch darí, na jednotku 
plochy (WallisDeVries a kol. 2002, Chytrý a kol. 2015). V kontexte bohatosti rastlinných 
druhov na územiach do 100 m2 sa svetové rekordy zaznamenali v prípade travinno-
bylinných porastov chudobných na živiny, a to najmä kosených porastov nachádzajúcich sa 
na plochách s polosuchomilným bazifilným travinno-bylinným porastom (rad 
Brachypodietalia pinnati v rámci triedy Festuco-Brometea) (Janišová a kol. 2011, Wilson 
a kol. 2012, Dengler a kol. 2012, Chytrý a kol. 2015). 

                                                 
6  Je však potrebné poznamenať, že do verzie EUR25 Výkladovej príručky EÚ (2003) bol pridaný typ 

biotopu 6240* týkajúci sa vyslovene subpanónskych stepných travinno-bylinných porastov zväzu 
Festucion vallesiacae, ktorý bol predtým celý začlenený do biotopu 6210. 
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Kosbou udržiavané rastlinné spoločenstvá zväzu Bromion erecti v Bielych Karpatoch (Iveta 
Škodová). 

Pre daný typ spoločenstva je charakteristická široká škála tráv a bylín, v rámci ktorej sú 
aspoň mierne zastúpené vápnomilné druhy (uprednostňujúce pôdu bohatú na vápnik). Pri 
niektorých druhoch sa ich výskyt spája s vysokou vegetáciou, pri iných zase s okrajovými 
lesnými plochami a lesnými svetlinami; ďalšie sú typickejšie pre otvorené trávne plochy 
s vysokou, ako aj nízkou vegetáciou. Suchšie a extrémnejšie podtypy zahŕňajú mozaiku 
kryptogamických spoločenstiev veľmi bohatých na druhy (machy a lišajníky), ktoré sa 
vyskytujú medzi vyššími rastlinami alebo rastú na malých plôškach na takmer holej pôde. 

Väčšina porastov má sekundárny pôvod. Vznikla na mieste pôvodných teplomilných lesov 
a je dôsledkom predchádzajúceho extenzívneho spásania porastu. V strednej Európe sú 
niektoré z týchto travinno-bylinných lokalít pozostatkami staroholocénnych stepí (Chytrý 
a kol. 2007). Prirodzené maloplošné stanovištia týchto trávnych porastov sa vyskytujú na 
miestach, kde z dôvodu pôdnych faktorov nemôže rásť les, napríklad na veľmi plytkých 
pôdach okolo skalnatých odkryvov alebo na nestabilných pôdach na strmých svahoch 
(Ellenberg a Leuschner 2010), ktoré majú aj bez toho, aby sa spásali, zjavne trvalý 
charakter. (napr. v Poľsku). 

V týchto travinno-bylinných porastoch sa vyskytuje veľké množstvo vzácnych a ohrozených 
druhov vrátane druhov rastlín uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch [napr. 
poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a horček anglický (Gentianella anglica)]. Za zmienku 
stojí aj fauna bezstavovcov, ktorá sa spája s týmto biotopom, najmä motýle a iné 
bezstavovce. Patrí k nej množstvo druhov motýľov uvedených v smernici o biotopoch, ako 
sú žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone, príloha II) a modráčik čiernoškvrnný (Maculinea 
arion, príloha IV). Ide o vysokoprioritný biotop z hľadiska ochrany voľne žijúcich 
opeľovačov, napríklad divých včiel a iných blanokrídlovcov, dvojkrídlovcov (napríklad 
zástupcov čeľadí pestricovité, muchárkovité či chlpačkovité), ako aj motýľov a môr (pozri 
oddiel 2.4 o súvisiacich druhoch a oddiel 2.2 o prínosoch a ekosystémových službách). 
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2.1.1. Identifikácia prioritného biotopu 

Prioritný biotop 6210 Fácie poloprirodzených 
suchomilných travinno-bylinných a krovinových 
porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) 
(*významné lokality výskytu orchideí) v mediteránnej 
oblasti je mimoriadne bohatý na orchidey rodov 
Ophrys, Orchis, Neotinea a Serapias. 

Niektoré travinno-bylinné spoločenstvá v Karpatoch 
sú preslávené aj svojou bohatosťou na orchidey, 
keďže v tomto biotope sa vyskytuje okolo 20 druhov 
orchideí (Jongepierová 1995). 

V Lotyšsku sa tieto travinno-bylinné porasty považujú 
za prioritný biotop, keďže sa v nich nachádzajú 
niektoré z týchto druhov orchideí: vstavač vojenský 
(Orchis militaris), vstavač počerný (O. ustulata), 
vstavač obyčajný (O. morio), vstavač mužský 
(O. mascula) (Auniņš 2013). 

Zložitosť identifikovania prioritného biotopu 6210* 
môže súvisieť s efemérnosťou populácií orchideí 
v niektorých oblastiach. V Írsku sa napríklad v jeden 
rok počas prieskumu poloprirodzených travinno-
bylinných porastov zaznamenal v jednej lokalite 
pôsobivý výskyt hmyzovníka včelovitého (Ophrys 
apifera) a hmyzovníka hmyzovitého (Ophrys 
insectifera), no v ďalších rokoch sa v nej našlo len 
niekoľko orchideí či dokonca žiadne (O’Neill a kol. 
2013). 

 

Hmyzovník včelovitý (Ophrys 
apifera) (Ján Šeffer) 

Nebezpečenstvo, že niektoré lokality budú identifikované ako prioritný biotop *6210 
bohatý na orchidey, no iné zase ako neprioritný biotop 6210, spočíva v tom, že pri 
neprioritnom biotope môže v skutočnosti ísť o lokalitu bohatú na orchidey, ktoré sa však 
nachádzajú v období regenerácie, a teda práve nekvitnú. 

Pri monitorovaní a manažmente týchto dvoch variantov uvedeného biotopu by sa mohol 
uplatňovať obozretný a komplexný prístup zabezpečujúci, aby sa za lokality biotopu 6210* 
potenciálne bohaté na orchidey považovali všetky lokality a podľa toho sa aj manažovali, 
alebo by sa mohla uplatniť „vyčkávacia“ stratégia, pri ktorej by sa lokality biotopu 6210* 
identifikovali až po niekoľkých po sebe idúcich rokoch monitorovania. Nebezpečenstvo 
druhého prístupu spočíva v tom, že z dôvodu náchylnosti významných lokalít výskytu 
orchideí na zhoršovanie stavu v dôsledku negatívnych vplyvov, medzi ktoré patrí napríklad 
prenikanie krovín na plochu, kde klíčia semená orchideí, či opustenie takejto plochy, môže 
dôjsť k strate daných lokalít vplyvom nevhodného alebo nedostatočného manažmentu, 
a to ešte pred pochopením ich skutočného významu. 
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2.1.2. Dynamické fázy sukcesie 

Za súčasť biotopu 6210 sa považuje aj krovinová a drevinová vegetácia, ktorá sa rozvíja 
v dôsledku uvoľneného manažmentu danej plochy. 

Výklad a mapovanie biotopu v rámci mozaiky s teplomilnými lemovými spoločenstvami 
a teplomilnými krami sú vo všeobecnosti problematické. Takéto mozaiky sú veľmi bežné, 
pričom niekedy sú dôsledkom sukcesie. Vo Výkladovej príručke biotopov EÚ sa odporúča 
skôr širší výklad biotopu 6210, ktorý obsahuje aj niektoré formy bylinných lemových 
spoločenstiev [napríklad pakost krvavý (Geranion sanguinei)] ako kľúčových útočísk pre 
teplomilné druhy rastlín, ako aj fácie vznikajúce v dôsledku prieniku istých druhov, ktoré 
sa spájajú s týmito travinno-bylinnými porastmi. 

2.1.3. Rozdiely medzi krajinami a regiónmi. Problémy výkladu. 

V rámci typu biotopu 6210 sa vyskytuje široká škála travinno-bylinných spoločenstiev, 
ktoré vo všeobecnosti patria do fytocenologickej triedy Festuco-Brometea. Vo Francúzsku 
sa napríklad rozpoznáva 39 podtypov (Besettitti a kol. 2005). 

Vzhľadom na nedostatočné medzinárodne štandardizované poznatky o tomto type 
vegetácie sa vo Výkladovej príručke biotopov EÚ (EK 2013) uvádzajú tieto typy biotopov: 

– 6210 Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových 
porastov na vápnitom substráte a 6210* Významné lokality výskytu orchideí, 

– 6240* Subpanónske stepné travinno-bylinné porasty a 
– 6250* Panónske stepné travinno-bylinné porasty na spraši. 

Tieto biotopy boli vymedzené na základe kombinácie dvoch kritérií, i) prítomnosti 
fytogeograficky významných (sub)kontinentálnych a panónskych druhov a ii) typu 
geologického substrátu. Keďže obsah týchto troch skupín sa do veľkej miery prekrýva, ich 
využitie pri ochrane prírody a vo vedeckých postupoch je náročné. Vzhľadom na floristické 
zloženie je niekedy ťažké určiť, do ktorého typu biotopu travinno-bylinného porastu zväzu 
Festucion valesiacae patria. Vedie to k rozličným výkladom toho istého typu biotopu 
v rôznych členských štátoch EÚ (Mucina a kol. 2016). 

Zaradenie konkrétneho travinno-bylinného porastu do biotopu 6210 alebo 6240* nie je 
vždy jednoznačné7. Tento problém sa napríklad vyskytuje na poľsko-nemeckej hranici 
(údolie dolnej Odry). V Poľsku sa rozhodlo o tom, že biotop 6240* nebude vôbec zapísaný 
do národného referenčného zoznamu, preto sa všetky teplomilné travinno-bylinné porasty 
klasifikujú ako typ 6210. Na nemeckej strane toho istého údolia sa veľmi podobné travinno-
bylinné porasty klasifikujú ako typ 6240*. Dôsledkom je, že nemecké travinno-bylinné 
porasty sa na rozdiel od poľských považujú za porasty s vyššou prioritou biotopu. 
Kompaktnosť poľského prístupu so susednými krajinami experti spochybňujú (Jermaczek 
2008, Jermaczek-Sitak 2012, Barańska a kol. 2014b). 

                                                 
7  Vo Výkladovej príručke biotopov EÚ sa vymedzenie tohto typu biotopu (6210) čiastočne prekrýva 

s vymedzením biotopu subpanónskych stepných travinno-bylinných porastov (6240*), prípadne 
minimálne nie je dostatočne jasný rozdiel medzi týmito dvomi typmi. Biotop 6240* bol následne 
pridaný počas procesu rozširovania EÚ bez toho, aby bolo opravené prekrývanie s nezmeneným 
vymedzením biotopu 6210.  
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Francúzsko a Taliansko sa nezhodnú vo výklade subkontinentálnych stepných travinno-
bylinných porastov Stipo capillatae-Poion carniolicae, ktoré sa vo Francúzsku považujú za 
súčasť typu biotopu 6210, no v Taliansku za súčasť biotopu 6240*. 

Klasifikácia stredoeurópskych xerotermných stepných travinno-bylinných spoločenstiev na 
úrovni biotopov nie je na Slovensku, v Rumunsku a v okolitých krajinách jednotná 
a jednoznačná. 

V severovýchodnej Európe sa tento typ biotopu nachádza na severnom okraji svojho 
areálu výskytu, pričom v ňom nie je prítomná väčšina typických druhov, na základe ktorých 
sa vo Výkladovej príručke biotopov Európskej únie opisuje biotop 6210. Aj to môže 
spôsobovať problémy s výkladom. 

Okrem toho treba uviesť, že rozdiely týkajúce sa flóry medzi stanovišťami nachádzajúcimi 
sa v mediteránnom a miernom podnebí v niektorých typoch biotopov suchomilných 
travinno-bylinných porastov majú často za následok mylnú interpretáciu a ťažkosti pri 
zaraďovaní určitých stanovíšť do správnej kategórie (Apostolova a kol. 2014). 

Podrobné informácie o výklade a vymedzení tohto typu biotopu podľa rôznych 
klasifikačných systémov sa uvádzajú v prílohe 1. 
 
2.1.4 Závery a odporúčania 

 Je dôležité, aby si jednotlivé krajiny vymieňali informácie a revidovali výklad typu 
biotopu na biogeografických seminároch a relevantných podujatiach na úrovni EÚ. 
Zjednotenie výkladu medzi členskými štátmi je nepravdepodobné; členské štáty 
a národní experti by však mali poznať výklady v iných krajinách. Mala by sa podporovať 
výmena základných údajov, ktoré pomáhajú pri identifikácii biotopov, akými sú 
fytocenologické údaje, ale aj opisy a fotografie lokalít. Na úrovni EÚ by sa mohli 
stanoviť štandardy y týkajúce sa takejto výmeny údajov. K riešeniu tohto problému 
môžu prispieť aj diskusie medzi viacerými biogeografickými regiónmi na spoločných 
seminároch (nielen individuálnou konzultáciou). 

 Odporúča sa aj revidovať vymedzenie biotopov 6210 a 6240 vo Výkladovej príručke 
biotopov EÚ. 

 Keďže biotop často tvorí prvok dynamickej vegetačnej mozaiky, pri plánovaní 
manažmentu by sa malo prihliadať na širší priestorový kontexte (t. j. na celú mozaiku). 
Plánovanie ochrany biotopu by sa zvyčajne nemalo obmedzovať na zvyšné ostrovčeky 
(z anglického výrazu „patch“) biotopu 6210. 

 

2.2. Ekologické požiadavky 

Štrukturálne a floristické charakteristiky tohto biotopu do veľkej miery ovplyvňujú 
klimatické faktory, topografické prvky, pôdne podmienky a postupy manažmentu. Na 
zavedenie ochranných opatrení, ktorými sa zabezpečí priaznivý stav ochrany biotopu podľa 
požiadaviek článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch, je najdôležitejšie pochopenie kľúčových 
ekologických požiadaviek, ktoré sa môžu na vnútroštátnej a miestnej úrovni líšiť. 



 

23 

2.2.1. Pôda (vrátane dostupnosti vody a živín) 

Pôda sa považuje za najdôležitejší faktor určujúci zloženie rastlinných a živočíšnych druhov 
tohto biotopu. Objem vlhkosti v pôde patrí k najvýznamnejším environmentálnym 
faktorom zodpovedajúcim za variabilitu vegetácie triedy Festuco-Brometea. 

Vo všeobecnosti sa táto trieda suchomilných travinno-bylinných porastov vyskytuje na 
suchých, dobre odvodnených, neutrálnych až alkalických pôdach. Možno ju nájsť na plytkej 
alebo hlbokej pôde, na vápencovom podloží a škrapoch, piesočnatých pôdach s veľmi 
nízkym obsahom uhličitanu a neutrálnou reakciou. 

Niektoré typy suchomilných travinno-bylinných porastov sa vytvárajú aj na kyslých pôdach 
chudobných na zásady (Chytrý a kol. 2007) a výnimočne ich možno nájsť aj na vulkanických 
horninách bohatých na zásady (Škodová a kol. 2014) alebo vzácnych vápenných 
vulkanických odkryvoch (Badberg v Nemecku). 

Kľúčovými faktormi, ktoré zabezpečujú výskyt tohto typu biotopu, sú v strednej a severnej 
Európe nízke úrovne živín v pôde a letné obdobia sucha. V mediteránnom podnebí sa však 
tieto spoločenstvá zvyčajne vyskytujú iba na pôde s mimoriadnou vlhkosťou (vymývanej 
a splavovanej), v spodných častiach údolí (napr. v Španielsku); výraznejšie letné suchá 
a pôdna erózia môžu viesť k drastickým zmenám štruktúry a floristického zloženia 
v prospech druhov, ktoré lepšie znášajú každoročné suchá (napr. v Taliansku). 

2.2.2. Topografia 

Tieto travinno-bylinné porasty sa vyskytujú v strednej a severnej Európe prevažne 
v nízkych až stredných nadmorských výškach (napr. 200 – 400 m), hoci v južnej Európe, 
napríklad v Španielsku, sa môžu vyskytovať vo vyšších nadmorských výškach (od 400 do 
2 000 m), čo platí aj pre Taliansko, Nemecko a Rumunsko (našli sa vo vysokohorských 
oblastiach alpínskeho regiónu v nadmorskej výške 300 – 800 m). 

Biotop možno nájsť v otvorených rovinatých oblastiach, na svahoch alebo v mierne 
stúpajúcich oblastiach v teplomilných lokalitách orientovaných na juh alebo západ (napr. 
na Slovensku, v Luxembursku, Poľsku), na svahoch riečnych údolí, aluviálnych terasách vo 
väčšej výške a na slnečných okrajoch lesa (Litva). 

2.2.3. Podnebie 

Dlhodobo sa opakujúci pokles zrážok a/alebo teplôt môže spôsobiť zmenu floristického 
zloženia, ktorá má za následok zmeny výskytu súvisiacich živočíšnych druhov. 

 

2.3. Súvisiace biotopy 

S biotopom 6210 sa spájajú alebo s ním prichádzajú do kontaktu ďalšie typy biotopov, 
ktoré môžu mať vplyv na jeho manažment. Niektoré biotopy súvisia s biotopom 6210 
v oblasti dynamiky a ekologickej sukcesie alebo vytvárajú biotopové mozaiky. 

Keďže gradient environmentálnych podmienok suchomilných travinno-bylinných porastov 
je kontinuálny, vegetácia biotopu 6210 často prechádza do iných typov vegetácie, ako 
napríklad dún [napr. 2130* Spevnené duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny)], biotopov 
krovín [40A0* Subkontinentálne peripanónske kroviny, 5130 Porasty borievky obyčajnej 
(Juniperus communis)], niekoľkých typov travinno-bylinných porastov a lúk (6110*, 6120*, 
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6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) a zásaditých slatín (7230), ktoré môžu tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť komplexného typu biotopu na vápencových „chodníkoch“ (škrapoch) 
(8240*). Ďalšie podrobnosti o typoch biotopov, ktoré sa môžu spájať s biotopom 6210 
alebo s ním byť v kontakte, sa uvádzajú v prílohe 1. 

K súvisiacim typom biotopov, ktoré môžu vytvárať mozaiky, patria aj teplomilné lemové 
spoločenstvá [napríklad pakost krvavý (Geranion sanguinei)] a najrôznejšie biotopy 
suchomilných lesov, ako sú 9150, 9170, 91G0, ako aj niektoré mediteránne, dácke a ilýrske 
dubové a dubovo-hrabové lesy vrátane prirodzenej „stepnej“ mozaiky ohraničenej 
stromovým porastom teplomilných dubových lesov Quercetalia pubescentis. 
 

 
Porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis subsp. communis) v suchomilných travinno-
bylinných porastoch na vápencovom podloží v Dolnom Rakúsku (Stefan Lefnaer) 
 

2.4. Súvisiace druhy 

Niektoré druhy z príloh II, IV a V smernice o biotopoch a prílohy I k smernici o ochrane 
voľne žijúcich vtákov sú do veľkej miery prepojené s týmto biotopom a na účely ochrany si 
môžu vyžadovať osobitný manažment. Tento typ biotopu je osobitne významný pre druhy 
bezstavovcov vrátane opeľovačov, ako napríklad mnohé žihadlovkovité blanokrídlovce, 
taxóny dvojkrídlovcov a druhy motýľov. Niektoré relevantné druhy sú uvedené ďalej. 

Rastliny 

Polosuchomilné travinno-bylinné porasty sú bohaté na vzácne a chránené druhy rastlín 
vrátane troch druhov uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch: 

Horček anglický Gentianella anglica je vzácna jednoročná rastlina endemicky sa 
vyskytujúca v Spojenom kráľovstve. Vyskytuje sa v travinno-bylinných porastoch na 
vápnitom substráte, najmä na strmých svahoch otočených na juh, ktorým sa dostáva viac 
slnečného svetla a na ktorých je veľmi plytká pôda (2 – 5 cm), a preto majú nízku úrodnosť 
(WCC 1999). Táto rastlina patrí vo väčšine lokalít svojho výskytu do biotopu 6210. Rastie 
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na prázdnych miestach bez porastu alebo v riedkych porastoch s rozrúšanou štruktúrou 
v dôsledku kombinácie spásania porastu a zošľapovania plytkej suchej pôdy 
hospodárskymi zvieratami. V hustejších porastoch sa jej nedarí a nedokáže konkurovať 
iným životaschopnejším druhom. Od roku 1970 sa zaznamenal výrazný pokles výskytu 
horčeka G. anglica, a to najmä z dôvodu orby a hnojenia starých travinno-bylinných 
porastov na kriedovom podloží a zanechania pastvy na zvyšných trávnatých plochách. 

Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica*) je endemický druh západných Karpát rastúci 
v Poľsku a na Slovensku, ktorý je uvedený ako prioritný v prílohe II k smernici o biotopoch. 
Na Slovensku sa táto rastlina vyskytuje na trávnatých skalnatých svahoch a v reliktných 
borovicových lesoch, zriedka aj v bukových lesoch na vápencovom a dolomitovom podloží, 
počnúc kopcovitými oblasťami až po subalpínske vegetačné pásmo. V Poľsku sa zber tejto 
rastliny považuje za vážnu hrozbu. Na Slovensku je ohrozená stratou biotopu v dôsledku 
nadmerného zastúpenia istých druhov drevín alebo zalesňovania nimi [najmä druhmi 
borovica lesná (Pinus sylvestris) a borovica čierna (P. nigra)], pôdnej erózie, zošľapovania 
plôch v okolí turistických chodníkov, zberu týchto rastlín a v dôsledku povrchového 
dobývania (Mereďa a Hodálová 2011). 

Jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) je vzácna európska endemická 
orchidea, ktorá je v mnohých krajinách ohrozená. Rastie na vápnitej pôde v prirodzených 
a poloprirodzených suchomilných a mezofilných travinno-bylinných porastoch alebo 
v rozvoľnených lesoch a v strednej a juhovýchodnej Európe sa obmedzuje na malú oblasť 
pozdĺž jadranského pobrežia. Jazýčkovec jadranský H. adriaticum rastie najčastejšie 
v travinno-bylinných porastoch, ktoré možno charakterizovať ako porasty v stave 
sekundárnej sukcesie vegetačnej triedy Festuco-Brometea (Bódis a kol. 2018). Táto rastlina 
je vystavená viacerým ohrozeniam vrátane intenzifikácie poľnohospodárstva, 
obhospodarovania lesov, opúšťania pôdy, inváznych druhov či jej zberu. Rastie na 
chránených územiach v celom areáli svojho výskytu a odporúča sa kontinuálne 
monitorovanie jej populácií (Dostálová a kol. 2013). 
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Jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) (Mário Duchoň) 
 

Vtáky 

Tieto travinno-bylinné porasty poskytujú biotop mnohým ohrozeným alebo vzácnym 
druhom vtákov vrátane mnohých, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva. Niekoľko dravcov Falco biarmicus (sokol laner), Pernis apivorus (včelár 
lesný), Circaetus gallicus (hadiar krátkoprstý) a Circus pygargus (kaňa popolavá) využíva 
tieto travinno-bylinné porasty počas hniezdneho obdobia ako oblasti lovu, a preto je 
dôležité zabezpečiť v nich výskyt živočíchov, ktorými sa živia, napríklad malých cicavcov 
a hrabavých vtákov. Hojné zásoby potravy sú pre dravce zimujúce v suchomilných 
travinno-bylinných porastoch nevyhnuté. Všetky tieto dravce si vyžadujú veľké, otvorené 
oblasti lovu s vhodnou vyššou vegetáciou na hniezdiská (Croft a Jefferson 1999). 

Mnohé druhy spevavcov, ako napríklad Emberiza hortulana (strnádka záhradná), Sylvia 
nisoria (penica jarabá), Lullula arborea (škovránok stromový) a Lanius collurio (strakoš 
obyčajný), využívajú tento biotop na hniezdiská a nocoviská, pričom zmeny 
poľnohospodárskych postupov na ne majú veľký vplyv. K ďalším vtákom uvedeným 
v prílohe I, ktoré hniezdia v týchto travinno-bylinných porastoch, patria Burhinus 
oedicnemus (ležiak úhorový) a Calandrella brachydactyla (škovránka krátkoprstá). 

Tento biotop je významný aj pre iné druhy vtákov, ako sú Lanius excubitor (strakoš veľký), 
Emberiza cia (strnádka cia), Emberiza citronella (strnádka obyčajná) a Caprimulgus 
europaeus (lelek lesný). 

Strata, fragmentácia a zhoršovanie biotopu v dôsledku zmien poľnohospodárskych 
postupov majú na tieto druhy vtákov priamy vplyv. Nedostatočný manažment v dôsledku 
upustenia od poľnohospodárskych činností alebo intenzifikácie poľnohospodárstva 
vrátane zvýšeného využívania pesticídov, umelých hnojív a hnojovice má za následok nižší 
počet bezstavovcov. Znížená dostupnosť tohto dôležitého zimného zdroja potravy 
spôsobuje výrazný a stále prebiehajúci pokles výskytu týchto druhov vtákov v EÚ. Okrem 
toho v dôsledku rušenia človekom počas hniezdneho obdobia dochádza k neúspešnému 
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zahniezdeniu vtákov. 
 
Bezstavovce 

Biotop 6210 je vysokoprioritným biotopom z hľadiska ochrany voľne žijúcich opeľovačov, 
napríklad divých včiel a dvojkrídlovcov, ako aj motýľov a môr. Mnohé druhy včiel, ôs, 
lúčnych koníkov a kobyliek, svrčkov, druhov čeľadí muchárkovité (Asilidae), pestricovité 
(Syrphidae) a chlpačkovité (Bombyliidae), ako aj ďalšie druhy hmyzu a pavúkov sú pre 
tento biotop typické, a preto sú preň typické aj druhy najrôznejších predátorských 
a parazitických bezstavovcov. 

Travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte sú bohaté najmä na druhy mravcov, keďže 
tie uprednostňujú teplé suché prostredie na narušenej alebo kamenistej pôde. V tomto 
biotope sa vyskytuje aj bohatá pôdna fauna – drobné článkonožce, háďatká, larvy hmyzu, 
dážďovky. V spásaných travinno-bylinných porastoch (pasienkoch) žijú najrôznejšie 
saprofágne (živiace sa rozkladajúcou sa organickou hmotou) bezstavovce (hmyz, roztoče, 
háďatká), ktoré sú závislé od exkrementov pasúcich sa zvierat. 

Tieto travinno-bylinné porasty zabezpečujú aj významný zdroj nektáru a peľu pre ďalšie 
množstvo druhov bežného hmyzu. V období kvitnutia sa v travinno-bylinných porastoch 
nachádzajú najrôznejšie motýle a ďalší antofilný hmyz – chrobáky, včely a osy, strapky, 
pestrice a ďalšie dvojkrídlovce. Zo štúdie, v ktorej sa využívala kombinácia údajov 
o distribúcii a produktivite nektáru rôznych kvitnúcich druhov v Spojenom kráľovstve 
(Baude a kol. 2016), vyplýva, že travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte patria 
k biotopom, ktoré vďaka rôznorodým typom rastlín produkujú najviac nektáru na jednotku 
plochy. 

Za zmienku stoja druhy motýľov spájajúce sa s týmto biotopom, ku ktorým patria mnohé 
druhy so špeciálnymi ekologickými požiadavkami. Suchomilné travinno-bylinné porasty na 
vápnitom substráte predstavujú biotopy, ktoré sú v Európe najbohatšie na druhy motýľov 
(van Swaay 2002, 2006). Z 576 druhov, ktoré sa v Európe považujú za pôvodné, sa podľa 
záznamov 274 (48 %) vyskytuje v suchomilných travinno-bylinných porastoch na vápnitom 
substráte, čo je viac ako v alpínskych a subalpínskych travinno-bylinných porastoch 
(v ktorých sa uvádza 261 druhov) (WallisDeVries a van Swaay 2009). Z týchto 274 druhov 
motýľov je 44 (16 %) endemických pre Európu a vyskytujú sa len na jej území. Zo 
71 druhov, ktoré sa v Európe považujú za ohrozené, možno 37 (52 %) nájsť v travinno-
bylinných porastoch na vápnitom substráte. K typickým druhom patria mnohé druhy rodu 
vretienka (Zygaena) a čeľade súmračníkové, ako aj veľké farebné motýle, napríklad 
vidlochvost feniklový (Papilio machaon) alebo vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius). 
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K charakteristickým druhom motýľov 
travinno-bylinných porastov na vápnitom 
substráte sa zaraďujú druhy zo smernice 
o biotopoch žltáčik zanoväťový (Colias 
myrmidone) (prílohy II a IV) a modráčik 
čiernoškvrnný (Maculinea arion) (príloha IV), 
ktoré sú veľmi ohrozené. 

Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) 
predstavuje najhorší prípad poklesu stavu 
motýľov v európskom meradle. Z väčšiny 
krajín svojho európskeho areálu výskytu už 
tento druh zmizol a ak sa okamžite neprijmú 
opatrenia, z Európy sa vytratí úplne. Vo 
všetkých krajinách a regiónoch, v ktorých 
tento druh v posledných rokoch vyhynul, by 
sa mala za predpokladu obnovenia 
dostatočného biotopu zvážiť podľa akčného 
plánu druhov EÚ jeho opätovná introdukcia 
(Marhoul a Olek 2012). 

 
 Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) 
(Ľ. Víťaz) 

Jasoň čevenooký (Parnassius apollo) sa s týmto typom biotopu spája v boreálnom regióne, 
kde sa vyskytuje v nížinných travinno-bylinných porastoch8. V Chorvátsku sa v tomto 
biotope vyskytuje očkáň Proterebia afra dalmata a v juhovýchodnej Európe je pre tento 
biotop typický modráčik Pseudophilotes bavius. Suchomilné travinno-bylinné porasty na 
vápnitom substráte sa považujú za vhodné hniezdne biotopy pre druhy Euphydryas aurinia 
(hnedáčik chrastavcový) a Lycaena dispar (ohniváčik veľký) (Rūsiņa 2017). 

Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte predstavujú významné 
biotopy pre mnohé žihadlovkovité blanokrídlovce, ako sú divé včely, osy a piliarky. Väčšina 
samotárskych včiel sa špecializuje na určité druhy rastlín, z ktorých zbiera peľ, pričom 
mnohé sa špecializujú na travinno-bylinné druhy vyskytujúce sa na vápnitom substráte. 
Napríklad v Spojenom kráľovstve môžu byť tieto biotopy domovom pre viac ako 80 druhov, 
pričom v prípade 14 z nich existuje silné spojenie s daným biotopom (Falk 2015). Niektoré 
druhy včiel závisia od jednej čeľade alebo rodu rastlín, ktoré sú typické pre travinno-bylinné 
porasty na vápnitom substráte, napr. melita Melitta dimidiata od porastu vičenca 
(Onobrychis) a pieskárka Andrena hattorfiana od porastu chrastavca roľného (Knautia 
arvensis). Tieto včely sú s nimi veľmi úzko prepojené, pretože závisia od peľu, ktorý zbierajú 
na zabezpečenie svojich hniezdisk. Medzi typické druhy adaptované na suché podmienky 
patrí aj veľký počet dvojkrídlovcov (Diptera), ako napríklad chlpačkovité (Bombylidae), 
niektoré pestricovité (Syrphidae: rodov Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) a druhy 
čeľade muchárkovité (Asilidae), ktoré si vyžadujú horúce slnečné podmienky a často sa 
vyskytujú na stráňach s travinno-bylinnými porastmi na vápnitom substráte. Jedince čeľadí 
chlpačkovité a včelovité si vyžadujú heterogénnu travinno-bylinnú štruktúru n 
v mikroškále (5 – 10 cm). Monotónna štruktúra trávneho porastu nie je vhodná pre včely 

                                                 
8  Organizácia Butterfly Conservation Europe na boreálnom biogeografickom seminári (2012) navrhla, 

aby bol tento druh pridaný ako typický druh typu biotopu. V Alpách a súvisiacich areáloch výskytu 
sa nachádza iba v subalpínskom prostredí v nadmorskej výške 750 až 2 000 m v biotope 6170. 
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hniezdiace v zemi ani pre predátorský hmyz, ako sú mravce a druhy chrobákov rodu 
svižníkovité (Cicindelinae). 

S týmito travinno-bylinnými porastmi súvisí aj množstvo vzácnych druhov lúčnych koníkov 
a kobyliek, ako sú napríklad sága stepná (Saga pedo), koník pestrotykadlový 
(Gomphocerippus rufus) a Stenobothrus lineatus (koník čiarkovaný) (Alexander 2003, 
Sardet a kol. 2015), ako aj svrčkov, napríklad druhu svrček poľný (Gyrillus campestris). 

Diskusia o požiadavkách na manažment bezstavovcov sa nachádza v oddiele 5.1.3. 

Plazy 

K plazom, ktoré sa spájajú s týmto biotopom, patria v istých častiach ich areálu distribúcie: 
Coronella austriaca (užovka hladká), Zamenis longissimus (užovka stromová), Hierophis 
viridiflavus (užovka žltozelená), Lacerta agilis (jašterica krátkohlavá), Lacerta bilineata 
(jašterica dvojpása) a Podarcis muralis (jašterica múrová) (Bensettiti a kol. 2005). 

Cicavce 

Pre tento typ biotopu sú typické niektoré druhy 
cicavcov, najmä malých hlodavcov. Syseľ 
pasienkový (Spermophilus citellus) uvedený 
v prílohách II a IV k smernici o biotopoch 
potrebuje krátky porast (10 – 20 cm), ktorý sa 
zvyčajne vyskytuje na plochách so suchomilným 
travinno-bylinným porastom a v stepných 
oblastiach. V dôsledku ústupu pastvy môže dôjsť 
k strate týchto podmienok, k rastu hrubých tráv 
a rozširovaniu krovín (Janák a kol. 2013).  
 

 
 Syseľ pasienkový (Michal Ambros) 

2.5. Ekosystémové služby a prínosy 

Travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte sú veľmi prospešné pre spoločnosť 
(produkcia, zamestnanosť), životné prostredie a biodiverzitu, hoci tieto prínosy sa nie vždy 
dostatočne uznávajú alebo chápu. Tieto travinno-bylinné porasty sa v celej EÚ čoraz 
častejšie využívajú na pastvu hospodárskych zvierat, čo prináša príjmy pre miestne 
spoločenstvá v celej oblasti ich distribúcie. K ekosystémovým službám a prínosom 
zabezpečovaným biotopmi patrí napríklad opeľovanie, zabraňovanie pôdnej erózii, 
sekvestrácia uhlíka, ako aj prínos v podobe estetickej a rekreačnej hodnoty. 

Ako sa uvádza v predchádzajúcom oddiele, tieto travinno-bylinné porasty predstavujú 
kľúčové biotopy pre mnohé druhy chránené v EÚ (rastliny, vtáky, motýle, plazy a cicavce), 
ako aj pre ďalšie voľne žijúce zvieratá spásajúce porasty, napríklad pre jeleniu zver či 
hlodavce. Biotop 6210 je vysokoprioritným biotopom z hľadiska ochrany voľne žijúcich 
opeľovačov, najmä divých včiel, ale aj dvojkrídlovcov, motýľov a nočných môr. 

Okrem toho treba uviesť, že hoci pôda, na ktorej sa intenzívne pestujú plodiny, býva 
chudobná na sekvestrovaný uhlík, pasienky dokážu ročne sekvestrovať 0,3 – 0,6 tony 
uhlíka na hektár (DEFRA 2007). 

Suchomilné travinno-bylinné porasty a stepi sú domovom predkov alebo blízkych 
príbuzných viacerých našich veľmi často využívaných bylín (ako napríklad jarvy obyčajnej, 
pamajoránu obyčajného, materinej dúšky), záhradných hľúz, niektorých korenín a liečivých 
rastlín (EEA 2001). 
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Typ biotopu 6210, ktorý je zjavne bohatý na druhy (kvitnúce rastliny, hmyz, dravce), má aj 
vysokú rekreačnú hodnotu. Tento typ travinno-bylinného porastu už dlho neodmysliteľne 
patrí k obrazu krajiny a atmosfére vidieka. 
 

2.6. Geografická distribúcia 

2.6.1. Oblasť oznámená členskými štátmi 

Tento typ biotopu sa nachádza v 25 krajinách a 7 biogeografických regiónoch9. Všetky 
členské štáty informovali o súčasnom areáli výskytu a oblasti pokrytia týmto typom 
biotopu (v súlade s oznamovacími povinnosťami v zmysle článku 17 smernice 
o biotopoch10). Celková oznámená oblasť v roku 2013 dosahovala 16 732 km2. V takmer 
polovici posúdení sa uvádzali informácie o klesajúcom trende rozlohy. Najväčšia oblasť 
biotopu sa nachádza v mediteránnom regióne, pričom areál jeho výskytu je najväčší 
v kontinentálnom regióne. 

  

Obrázok 2: Rozloha (v km2) a areál biotopu 6210 v jednotlivých biogeografických regiónoch: 
alpínsky (ALP), atlantický (ATL), čiernomorský (ČRM), boreálny (BOR), kontinentálny (KON), 
mediteránny (MED) a panónsky (PAN). 
 

Hoci sa tento typ biotopu nachádza v 25 krajinách, takmer 90 % jeho oznámenej rozlohy 
sa vyskytuje v piatich krajinách (IT, FR, RO, ES a BG). 

                                                 
9  Podľa referenčných zoznamov EÚ.  https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10  Súbor údajov podľa článku 17, ktorý obsahuje tabuľkové údaje oznámené všetkými členskými štátmi 

(s výnimkou Chorvátska) za obdobie 2007 – 2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-
access-format. Je potrebné upozorniť na to, že kvalita údajov zo správ podľa článku 17 je 
problematická, preto sa k informáciám uvedeným v tomto akčnom pláne, ktoré vychádzajú z týchto 
údajov, musí pristupovať obozretne a len ako k referenčným. 
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Najväčšiu rozlohu biotopu 6210 oznámilo v období 2007 – 2012 Taliansko (6 407 km2), za 
ním nasledovali Francúzsko (3 028 km2), Rumunsko (2 200 km2), Španielsko (1 915 km2) 
a Bulharsko (1 258 km2). 

 
Obrázok 4: Rozloha (v km2) biotopu 6210 v členských štátoch 

 
Obrázok 5: Rozloha areálu výskytu (v km2) biotopu 6210 v členských štátoch 

IT: 38

FR: 18

RO: 13

ES:11

BG: 8

UK: 3

Obrázok 3: 6210 – Percentuálny podiel celkovej plochy EÚ
v jednotlivých ČŠ

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

IT FR RO ES BG UK DE SE SK CZ SI HU AT EE DK LT PL LV IE BE LU FI NL PT

6210 – Celková plocha v ČŠ (km2)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

FR IT D
E ES U
K

B
G A
T SE C
Z P
L LT LV D
K

H
U EE IE SK SI P
T FI B
E

LU R
O N
L

6210 – Areál výskytu v ČŠ (km2)



 

32 

 

Obrázok 6: Oblasť (v km2) biotopu 6210 podľa jednotlivých členských štátoch v každom 
biogeografickom regióne (na základe správ podávaných podľa čl. 17 za obdobie 2017 – 2012) 

2.6.2. Trend týkajúci sa rozlohy 

V takmer polovici posúdení sa uvádzali informácie o klesajúcom trende rozlohy v období 
2007 – 201211. Trend bol stúpajúci iba v 4 % posúdení (za BE v regiónoch ATL a KON). 
Informácie o trende týkajúcom sa rozlohy chýbali v 16 % posúdení (za BG v regiónoch ALP, 
ČRM a KON; za ES v regióne MED; za LU v regióne KON a za PL v regiónoch ALP a KON). 
 

 

Obrázok 7. Trend v oblasti rozlohy typu biotopu 6210: 
počet posúdení oznámených za každú kategóriu trendu 

 

 

                                                 
11  Celkovo bolo oznámených 45 posúdení typu biotopu 6210 v 24 členských štátoch (Chorvátsko 

správu za obdobie 2007 – 2012 nepredložilo) a 7 regiónoch. 
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2.6.3. Distribúcia biotopu 6210 v sústave Natura 2000 

Približne 57 % celkovej rozlohy tohto typu biotopu v EÚ sa nachádza v sústave Natura 
2000. 

Významná prítomnosť tohto biotopu bola oznámená v 124 437 lokalitách sústavy Natura 
2000. 

V kontinentálnom regióne je biotop 6210 prítomný vo vyššom počte lokalít sústavy Natura 
2000. Viac ako 50 % lokalít s týmto biotopom v uvedenom regióne sa nachádza v Nemecku, 
Taliansku a Francúzsku. 

Odhadovaná rozloha biotopu 6210 v rámci sústavy je však najväčšia v mediteránnom 
biogeografickom regióne. 

Najväčšiu rozlohu biotopu 6210 v rámci sústavy Natura 2000 má Taliansko. Ak však ide 
o počet lokalít s výskytom daného biotopu, mnohé sa nachádzajú v Nemecku, no tento 
biotop sa v nich vyskytuje v zásade len na malej ploche, priemerná veľkosť týchto lokalít je 
teda veľmi malá. Iné členské štáty, napríklad Bulharsko, majú zase len niekoľko takýchto 
lokalít, no s veľkou rozlohou tohto biotopu. 

 

 

Obrázok 9: Celková rozloha biotopu 6210 v sústave Natura 2000 v jednotlivých členských štátoch 

 

                                                 
12  Bez začlenenia lokalít, v ktorých sa typ biotopu oznamuje so zastúpenosťou D: nevýznamná 

prítomnosť. 
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Obrázok 10. Počet lokalít sústavy Natura 2000 v jednotlivých členských štátoch, v ktorých je 
prítomný biotop 6210 

 
Percentuálny podiel rozlohy biotopu v rámci sústavy Natura 2000 bol na základe súboru 
údajov podľa článku 17 odvodený zo správ o celkovej rozlohe biotopu a jeho oblasti 
v rámci sústavy Natura 2000 a odhadovaný aj pre každý biogeografický región v rámci 
jednotlivých členských štátov (pozri tabuľku 4 ďalej). 

 
Tabuľka 4. Plocha a podiel biotopu 6210 v sústave Natura 2000 (zo súboru údajov podľa 
článku 17, 2013) 

Biogeografický 
región 

ČŠ 
6210 – Celková 
plocha (v km2) 

6210 – Plocha 
v sústave Natura 
2000 (v km2) 

% v sústave 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR Neuvedené  Neuvedené Neuvedené 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPÍNSKY   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE Neuvedené 1,94 Neuvedené 
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ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTICKÝ   2 534,47 1 057,06 42 % 

ČRM BG 109,61 93,01 85 

ČIERNOMORSKÝ   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREÁLNY   261,40 90,40 35 % 

KON AT 25,00 13,00 52 

KON BE 4,06 4,00 99 

KON BG 972,09 902,66 93 

KON CZ 139,30 64,85 47 

KON DE 347,54 243,06 70 

KON DK 41,00 12,00 29 

KON FR 600,00 345,00 58 

KON HR Neuvedené Neuvedené Neuvedené 

KON IT 1 218,47 509,18 42 

KON LU 3,10 1,86 60 

KON PL 30,00 30,00 100 

KON RO 1 300,00 1 200,00 92 

KON SE 69,00 57,00 83 

KON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTÁLNY   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR Neuvedené Neuvedené Neuvedené 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT Neuvedené 284,00 Neuvedené 

MEDITERÁNNY   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANÓNSKY  137,58 117,10 85 % 

SPOLU EÚ 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STAV OCHRANY, HROZBY A TLAKY 

3.1. Stav a trendy ochrany 

Zo správ podávaných členskými štátmi podľa článku 17 smernice o biotopoch vyplýva, že 
stav ochrany je vo väčšine areálu výskytu daného biotopu nepriaznivý a zhoršuje sa. 
Stav ochrany v rámci sústavy Natura 2000 je lepší ako mimo nej (35 % rozlohy biotopu 
v sústave Natura 2000 má výborný stav ochrany, približne 55 % má dobrý stav ochrany 
a menej ako 10 % nemá dobrý stav ochrany). 
Pomocou harmonizovaných metód sa umožní lepšie porovnanie posúdení stavu ochrany, 
a to aspoň medzi krajinami, ktoré patria do toho istého biogeografického regiónu. 

Informácie uvedené v tomto oddiele vychádzajú najmä z údajov oznámených členskými 
štátmi za obdobie 2007 – 2012 a uvedených v súbore údajov podľa článku 1713. Zahrnuté 
sú aj niektoré údaje z posledných správ podaných členskými štátmi v roku 2019, ktoré sa 
týkajú stavu a trendov ochrany oznámených za obdobie 2013 – 2018. Je však potrebné 
uviesť, že tieto údaje, ktoré v súčasnosti poskytuje agentúra EEA14, môžu vyžadovať ešte 
ďalšie preskúmanie. 

Metodika použitá na posúdenie stavu ochrany vychádza z údajov z rôznych zdrojov. 
V ideálnom prípade by malo ísť o údaje získané za obdobie podávania správ zo všetkých 
členských štátov pomocou porovnateľných metód. Členské štáty však uplatnili údaje 
získané na najrôznejšie účely a za rôzne časové obdobia. V mnohých prípadoch vhodné 
údaje neexistujú a na vypracovanie posúdení sa využili znalecké posudky. 

3.1.1. Stav ochrany na úrovni biogeografického regiónu 

Stav ochrany bol v predchádzajúcom období podávania správ nepriaznivý vo všetkých 
biogeografických regiónoch (tieto údaje ešte za posledné obdobie nie sú vypracované). 
Oblasť mala vo väčšine prípadov nepriaznivý stav, pričom najhoršie hodnotenými 
parametrami boli vyhliadky do budúcnosti a štruktúra a funkcie. Z týchto posúdení 
vyplýva, že biotop degraduje, pričom do budúcnosti sa na biogeografickej úrovni očakáva 
ďalšie zhoršovanie. 

Tabuľka 5: Stav a trendy ochrany biotopu 6210 podľa biogeografických regiónov (2007 – 2012)  

Región Areál 
výskytu 

Oblasť Štruktúra 
a funkcia 

Vyhliadky do 
budúcnosti 

Stav ochrany 
2007 – 2012 

Trend 
v oblasti 
stavu 
ochrany 

Predchádzajúci 
stav ochrany 
(2001 – 2006) 

ALPÍNSKY N1 N1 N1 N1 N1 – XX 

ATLANTICKÝ P N2 N2 N2 N2 – N2 

ČIERNOMORSKÝ P P N1 N1 N1 = XX 

BOREÁLNY P N2 N2 N2 N2 – N2 

KONTINENTÁLNY N1 N2 N2 N2 N2 – N2 

MEDITERÁNNY N1 N1 N1 N2 N2 – XX 

                                                 
13  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-

eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Chorvátsko (HR) za posledné obdobie 
nepodalo správy podľa článku 17, a preto nie sú údaje za túto krajinu v tomto oddiele uvedené. Je 
potrebné pripomenúť aj to, že kvalita údajov zo správ podľa článku 17 je problematická, preto sa 
k informáciám uvedeným v tomto oddiele musí pristupovať obozretne a len ako k orientačným. 

14  https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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PANÓNSKY P N1 N1 N1 N1 = N2 
 

Priaznivý P Neznámy XX Nepriaznivý – nedostatočný N1 Nepriaznivý – zlý N2 

Kvalifikátor (+) zlepšujúci sa (–) zhoršujúci sa (=) stabilný (x) neznámy (neuvedené) neoznámený 

 
3.1.2. Stav ochrany biotopu na úrovni členských štátov podľa jednotlivých 
biogeografických regiónov 

Stav ochrany každého biogeografického regiónu sa vo všetkých členských štátov posudzuje 
raz za šesť rokov. Posúdenia za tri obdobia podávania správ (od roku 2001) sú už k dispozícii 
(súhrnné údaje o stave ochrany oznámené za tento typ biotopu v rámci troch období 
podávania správ pozri v tabuľke 6 na nasledujúcej strane). 

Stav ochrany biotopu 6210 oznámený za obdobie 2013 – 2018 sa vo všeobecnosti 
nezlepšil. V skutočnosti niekoľko členských štátov oznámilo zhoršenie stavu ochrany tohto 
typu biotopu na úrovni biogeografických regiónov. 

Podľa posledných správ členských štátov z roku 2019 je stav ochrany nepriaznivý vo 
všetkých členských štátoch a regiónoch s výnimkou Chorvátska v alpínskom 
a mediteránnom regióne a Rumunska v alpínskom a kontinentálnom regióne. 

Znepokojujúca je situácia v atlantickom regióne, v ktorom všetky členské štáty oznámili 
nepriaznivý stav tohto biotopu. Okrem toho sa od prvého obdobia podávania správ 
(2001 – 2006) stav ochrany zhoršil v Belgicku, Nemecku a Holandsku. 

Stav ochrany tohto biotopu v boreálnom regióne oznámili všetky krajiny ako nepriaznivý, 
pričom v Lotyšsku a Švédsku sa zaznamenal zhoršujúci trend. 

Stav biotopu v mediteránnom regióne oznámili všetky krajiny ako nepriaznivý, pričom stav 
ochrany sa v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami podávania správ zhoršil vo 
Francúzsku, Taliansku a Portugalsku. 

V panónskom regióne bol stav ochrany biotopu 6210 oznámený ako 
nepriaznivý – nedostatočný (N1) vo všetkých krajinách, hoci od posledných období 
podávania správ sa v Českej republike podľa všetkého zlepšil. 

Väčšina tejto oblasti v kontinentálnom regióne má zlý stav (N2), necelých 20 % 
nedostatočný (N1) a jediný priaznivý stav v regióne oznámilo Rumunsko, na území ktorého 
sa nachádza iba približne 0,2 % celkovej rozlohy biotopu v regióne. 

Stav ochrany sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím podávania správ v niekoľkých 
prípadoch zhoršil. Ide o Rakúsko v alpínskom a kontinentálnom regióne, Nemecko 
v atlantickom a kontinentálnom regióne a Taliansko v alpínskom, kontinentálnom 
a mediteránnom regióne. 

Situácia sa mierne zlepšila, a to zo zlého stavu ochrany (N2) na nedostatočný (N1), 
v alpínskom a atlantickom regióne Španielska (v dôsledku použitia inej metódy a zlepšenia 
poznatkov v uvedenom poradí), v alpínskom regióne Poľska (v dôsledku zlepšenia 
poznatkov) a v panónskom regióne Českej republiky (v dôsledku zlepšenia poznatkov). 
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Tabuľka 6. Stav ochrany biotopu 6210 oznámený členskými štátmi EÚ za tri dostupné 
obdobia podávania správ 

ČŠ 
 

REGIÓN 
 

Stav 
ochrany 

2001 – 2006 

Stav 
ochrany 

2007 – 2012 
Trend 

 
% 

v regióne 

Stav 
ochrany 

2013 – 2018 
Trend 

 
AT ALPÍNSKY N1 N1 = 23,6 N2 – 

BG ALPÍNSKY Neuvedené N1 = 8,5 N1 x 

DE ALPÍNSKY N1 N1 – 3,7 N1 = 

ES ALPÍNSKY XX N2 – 7,2 N1 x 

FR ALPÍNSKY N1 N1 = 18,3 N1 = 

HR ALPÍNSKY Neuvedené Neuvedené   P = 

IT ALPÍNSKY P N1 – 22,1 N2 – 

PL ALPÍNSKY N1 N2 + 0,5 N1 x 

RO ALPÍNSKY Neuvedené P  0,5 P x 

SE ALPÍNSKY N2 N2 – 0,7 N2 – 

SI ALPÍNSKY N2 N2 = 2,8 N2 – 

SK ALPÍNSKY N1 N1 = 12,1 N1 x 
        

BE ATLANTICKÝ N1 N2 + 0,7 N2 x 

DE ATLANTICKÝ N1 N1 x 2,6 N2 – 

DK ATLANTICKÝ N2 N2 x 1,3 N2 – 

ES ATLANTICKÝ N1 N2 – 15,0 N1 = 

FR ATLANTICKÝ N2 N2 – 37,7 N2 – 

IE ATLANTICKÝ N2 N2 = 6,2 N2 – 

NL ATLANTICKÝ N1 N2 = 0,2 N2 + 

UK ATLANTICKÝ N2+ N2  36,2 N2 = 
        

BG ČIERNOMORSKÝ Neuvedené N1 = 100 N1 x 
        

EE BOREÁLNY N1– N1 = 17,3 N1 = 

FI BOREÁLNY N2– N2 – 4,6 N2 = 

LT BOREÁLNY N2– N2 – 25,9 N2 x 

LV BOREÁLNY N2+ N2 – 23,8 N2 – 

SE BOREÁLNY N2– N2 – 28,4 N2 – 
        

AT KONTINENTÁLNY N1 N1 = 5,0 N2 – 

BE KONTINENTÁLNY N1 N2 + 1,0 N2 + 

BG KONTINENTÁLNY Neuvedené N1 = 10,7 N1 x 

CZ KONTINENTÁLNY N2 N2 + 10,3 N2 = 

DE KONTINENTÁLNY N1– N1 – 33,1 N2 – 

DK KONTINENTÁLNY N2 N2 x 3,6 N2 – 

FR KONTINENTÁLNY N2 N2 – 17,9 N2 – 

HR KONTINENTÁLNY Neuvedené Neuvedené   N1 = 

IT KONTINENTÁLNY P N1 – 8,9 N2 – 

LU KONTINENTÁLNY N1 N2 x 0,3 N2 – 

PL KONTINENTÁLNY N2 N1 + 6,0 N1 x 

RO KONTINENTÁLNY  P  0,2 P x 

SE KONTINENTÁLNY N2 N2 – 1,1 N2 – 

SI KONTINENTÁLNY N2 N2 – 1,8 N2 – 
        

ES MEDITERÁNNY XX N2 x 45,9 N2 – 

FR MEDITERÁNNY N1 N2 – 10,7 N2 – 

HR MEDITERÁNNY Neuvedené Neuvedené   P = 

IT MEDITERÁNNY P N1 – 40,2 N2 – 

PT MEDITERÁNNY P P  3,2 N1 – 
        

CZ PANÓNSKY N2 N2 + 6,9 N1 = 

HU PANÓNSKY N2 N1 = 84,9 N1 = 

SK PANÓNSKY XX N1 = 8,2 N1 X 
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Obrázok 12. Mapa distribúcie biotopu 6210 a celkového stavu ochrany podľa správy členských 
štátov za obdobie 2007 – 2012 (okrem Chorvátska) 

3.1.3. Trend v oblasti stavu ochrany biotopu 6210 

Podľa najnovších dostupných informácií (pochádzajúcich zo správ podaných podľa 
článku 17 za obdobie 2007 – 2012) sa stav ochrany označuje ako zhoršujúci sa vo väčšine 
regionálnych posúdení, hoci v dvoch regiónoch (čiernomorskom a panónskom) je väčšinou 
stabilný. 
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Obrázok 13. Trend v oblasti stavu ochrany biotopu 6210 vyjadrený v počte členských štátov na 
biografický región za jednotlivé kategórie trendu (2007 – 2012) 

 

3.2. Stav ochrany biotopu v lokalitách sústavy Natura 2000 

Stupeň ochrany jednotlivých biotopov sa oznamuje v štandardnom formulári údajov 
sústavy Natura 2000 za každú lokalitu, v ktorej sa nachádza daný biotop, a to podľa týchto 
kategórií: 

 A: výborná ochrana, 

 B: dobrá ochrana, 

 C: priemerná alebo znížená ochrana. 

 

Obrázok 14. Percentuálny podiel celkovej rozlohy biotopu 6210 v každej triede stupňa ochrany 
v sústave Natura 2000 A: výborná, B: dobrá, C: priemerná alebo znížená (databáza Natura 2000 
2018) 

 
Priemerne má okolo 35 % rozlohy biotopu v sústave Natura 2000 výborný stav ochrany, 
okolo 55 % má dobrý stav ochrany a menej ako 10 % má priemerný alebo znížený stav 
ochrany. 
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Obrázok 15. Percentuálny podiel rozlohy biotopu s výborným stupňom ochrany v lokalitách 
sústavy Natura 2000 v jednotlivých biogeografických regiónoch 
 

3.3. Metodiky posúdenia a monitorovania stavu ochrany 

Podľa článku 11 smernice o biotopoch sa od členských štátov vyžaduje, aby vykonávali 
dohľad nad stavom ochrany prirodzených biotopov a druhov uvedených v zmysle článku 2 
s osobitným dôrazom na prioritné typy prirodzených biotopov a prioritné druhy, pričom 
tieto by mali predstavovať základ posúdení v zmysle článku 1715. 

Vypracovali metodiky posúdenia stavu ochrany typov biotopov a druhov európskeho 
významu alebo sa nachádzajú v procese vypracúvania/zlepšovania týchto metód. Týmito 
metódami sa zvyčajne vymedzujú premenné, kritériá a prahové hodnoty pre kľúčové 
parametre (areál výskytu, oblasť, štruktúra a funkcia atď.), ktoré vypovedajú o tom, či je 
stav ochrany daného typu biotopu priaznivý. 

Niektoré krajiny v súčasnosti vypracúvajú a testujú štandardizované metodické protokoly 
(Taliansko), prípadne modely s viacerými kritériami (Dánsko), alebo vypracovali podrobné 
posudzovacie matrice na miestnej úrovni alebo úrovni lokality či na účely monitorovania 
(okrem iného) typických druhov rastlín (Nemecko16), ako aj iné prístupy posudzovania 
stavu ochrany. 

Pokiaľ však ide o opis priaznivého stavu ochrany biotopu 6210, neexistujú žiadne oficiálne 
referenčné zdroje a niektoré členské štáty stále nemajú k dispozícii podrobnú metodiku na 
posúdenie stavu ochrany, keďže na úrovni EÚ existuje len koncepčný rámec na účely 
podávania správ podľa článku 17. 

Niektoré členské štáty vykonávajú mapovanie biotopov a zbierajú informácie o kondícii 
biotopu (napr. záznamy o biotických a abiotických faktoroch). Podrobnosti o metódach 

                                                 
15  Podávanie správ podľa článku 17 smernice o biotopoch. Vysvetlivky a usmernenia na obdobie 

2013 – 2018. Konečná verzia – máj 2017. 
16  https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Dewertungsschemata_LRT_Sept_201 
 0.pdf. 

32,64

35,72

44,9116,78

36,20

31,74
3,69

Percentuálny podiel rozlohy biotopu (6210) 
s výborným stavom ochrany v sústave Natura 2000

Alpínsky Atlantický Čiernomorský Boreálny

Kontinentálny Mediteránny Panónsky



 

42 

využívaných v členských štátoch, v ktorých sa tento biotop vyskytuje, sa uvádzajú 
v oddiele 5.1. (Metódy monitorovania biotopov). 

Niektoré členské štáty v minulosti odhadovali areál výskytu na základe neúplných 
informácií z prieskumov a spoliehali sa na predpovedanie pravdepodobného výskytu 
biotopu na základe typu pôdy, nadmorskej výšky a oznámenej prítomnosti indikačných 
druhov v rámci 10 km štvorca gridovej siete (napr. Írsko). V období podávania správ 
2007 – 2012 využili všetky členské štáty nástroj na meranie areálu výskytu, ktorý viedol 
v niektorých prípadoch k odlišným odhadom. 

Niektoré členské štáty majú dobré poznatky o absolútnej ploche, pretože nedávno 
vykonali mapovanie biotopu. Mapovanie biotopu môže poskytnúť komplexný prehľad 
o kvalite a fragmentácii biotopu. 

V niektorých členských štátoch je však podľa všetkého zložité presne posúdiť, akú plochu 
tento biotop pokrýva, napr. v Španielsku, kde existuje množstvo postupných prechodov 
medzi Brometalia erecti a inými syntaxónmi. Preto je pomerne zložité a nákladné presne 
zmapovať distribúciu týchto trávnych porastov v konkrétnej lokalite a ešte zložitejšie na 
úrovni krajiny. S distribúciou týchto spoločenstiev sa okrem toho môžu spájať významné 
rozdiely, a to aj v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte. 

Na hodnotenie štruktúry a funkcií sa zvyčajne využíva výskyt typických a charakteristických 
druhov. Belgicko (Flámsko) na posúdenie štruktúry a funkcií využíva aj stav ohrozenia 
typických druhov podľa regionálneho červeného zoznamu. 

Stav ochrany sa stanovuje na základe rôznych indikátorov. Dánsko vyvinulo model 
viacerých kritérií na vykonávanie posudzovania stavu ochrany, ktorý sa použil spolu 
s expertnými hodnoteniami pri podávaní správ v roku 2013. 

K premenným, pomocou ktorých sa stanovuje stav ochrany, a k indikátorom biotopu 6210 
môže patriť počet diagnostických druhov, relatívne pokrytie drevinovými druhmi, 
prítomnosť prvkov, ktoré poukazujú na možné zhoršenie, pôvodné invázne druhy bylín 
a tráv, nitrofilné byliny, invázne nepôvodné druhy atď. 

Indikátory dobrej kvality biotopu 6210 (základ – J. Schamiée, 2016): 

 veľká bohatosť druhov, 

 absencia druhov náročných na živiny a ruderálnych druhov, 

 dlhodobá stabilita biotopu, 

 všeobecne uzavreté trávne porasty s nízkou vegetačnou štruktúrou, 

 režim tradičnej pastvy/kosby, 

 nízke pokrytie rozrastajúcich sa vysokých tráv, krovín a stromov. 
 

Problémy môžu nastať v prípade, že sa ako základ alebo referencia na porovnávanie 
použijú indikátory „najtypickejších“ travinno-bylinných porastov alebo travinno-bylinných 
porastov „s najvyšším štandardom“, keďže to môže viesť k tomu, že sa „nepriaznivé“ skóre 
(N1, N2) pridelí menej typickým travinno-bylinným porastom aj vtedy, ak je stav ich 
ochrany dobrý. Konkrétne môžu skóre N2 alebo N1 získať travinno-bylinné porasty 
s obmedzeným areálom výskytu daného biotopu, v ktorých sa prirodzene vyskytuje 
obmedzená škála charakteristických druhov, a to aj vtedy, ak sú reálne v dobrom stave, 
ako sa to ukázalo v Lotyšsku a Írsku. Regionálne adaptácie prahových hodnôt a typických 
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druhov sa použili aj v Nemecku v súvislosti s potenciálom/podmienkami prírodných 
krajinných jednotiek (Naturräume). 

Írsko uplatnilo nový protokol, na základe ktorého možno monitorovacie zastávky 
považovať za lokality s dobrou kvalitou, ak sa v okolí do 20 m od monitorovacej zastávky 
zaznamenal druh, ktorý je indikátorom vysokej kvality, čím sa zohľadňuje skutočnosť, že 
druhy s kladným indikátorom vysokej kvality sa niekedy môžu v travinno-bylinnom 
spoločenstve uvedenom v prílohe I vyskytovať iba príležitostne (Martin a kol. 2018). 

O manažmente možno uvažovať aj pri posudzovaní štruktúry v niektorých prípadoch, napr. 
v Estónsku: „biotop je trvalo manažovaný (kosený alebo spásaný) alebo bol nedávno 
pokosený či spasený, takže druhové zloženie sa nezmenilo; nevykazuje žiadne známky 
prerastania krovín“, z čoho vyplýva, že má „veľmi dobrú štruktúru“. 

Základnou súčasťou posudzovania všetkých parametrov stavu ochrany (okrem vyhliadok 
do budúcnosti) je posudzovanie trendov. Trendy sú z hľadiska posúdenia stavu ochrany 
rozhodujúce, keďže celkový priaznivý stav ochrany môže byť zvyčajne výsledkom 
stabilných alebo rastúcich trendov. 

Analýza trendov neprebieha vždy na základe systematického prístupu. V návrhu 
predloženom v Taliansku sa odporúča začať s analýzou trendov na základe parametrov 
„oblasti, štruktúry a funkcie“ a vypracovať porovnania medzi rôznymi obdobiami 
monitorovania (diachrónna analýza kartografických znázornení a súvisiacej metriky 
krajiny; diachrónna analýza zmien týkajúcich sa flóry/štruktúry). 
 
3.3.1. Referenčné lokality pre typ biotopu s priaznivým stavom ochrany 

Identifikácia referenčných lokalít v prípade typu biotopu s priaznivým stavom ochrany 
(v každom členskom štáte/biogeografickom regióne) by mohla pomôcť pri harmonizácii 
posudzovania stavu ochrany a monitorovania biotopu. Podobná koncepcia sa už uplatňuje 
v rámcovej smernici o vode17. Vzhľadom na to, že tento typ biotopu je v závislosti od 
viacerých environmentálnych a biotických faktorov nesmierne rozmanitý a variabilný, je 
potrebné identifikovať referenčné lokality v prípade každého podtypu biotopu (typy pôdy, 
vegetačné jednotky a hlavné klimatické situácie). 

Prirodzená dynamika biotopu, ktorá závisí od meniacich sa ekologických faktorov (počasie, 
klíma, hydrológia atď.), môže pri porovnávaní s referenčnými lokalitami spôsobovať 
ťažkosti. Túto situáciu možno vyriešiť pravidelným monitorovaním referenčných lokalít, 
ktoré by mohlo poskytnúť dostatok údajov na porovnávanie za rozličných podmienok. 
Takisto je potrebné prihliadať na to, že tieto lokality sa môžu časom zmeniť. Mal by sa 
vypracovať a vykonávať osobitný systém monitorovania na posudzovanie dlhodobého 
vývoja, a to najmä vtedy, ak sa predpokladá, že globálne zmeny zasiahnu do priaznivého 
stavu ochrany biotopu (pozri aj článok 11 smernice o biotopoch, ktorý sa týka povinnosti 
monitorovania a potreby monitorovania niektorých konkrétnych lokalít na účely 
posúdenia efektívnosti manažmentu biotopu): 

                                                 
17  Príloha II, bod 1.3 písm. iv): „Členské štáty vytvoria referenčnú sieť pre každý typ útvaru povrchovej 

vody. Táto sieť musí obsahovať dostatočný počet lokalít s veľmi dobrým stavom, aby sa zabezpečila 
dostatočná úroveň spoľahlivosti hodnôt týkajúcich sa referenčných podmienok vzhľadom na 
variabilitu hodnôt prvkov kvality zodpovedajúcich veľmi dobrému ekologickému stavu 
predmetného typu útvaru povrchových vôd.“ 
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Využívanie referenčných lokalít pre tento typ biotopu môže byť osobitne náročné z dôvodu 
jeho vysokej variability a floristickej rozmanitosti v miestnom a geografickom meradle. 
Potenciál každej oblasti môže byť v dôsledku environmentálnych a klimatických 
podmienok veľmi rozdielny. Niektoré zmapované oblasti tieto faktory obmedzujú, a preto 
majú vzhľadom na pokrytie vegetáciou odlišný potenciál. Niektoré oblasti sa ani napriek 
optimálnemu manažmentu nemusia zlepšovať do takej miery ako iné, ale stále sú 
významné pre biodiverzitu. 

Referenčné lokality by sa mali identifikovať na základe floristických rozdielov medzi 
regionálnymi gradientmi a gradientmi diverzity druhov. V prípade uplatnenia tohto 
prístupu by sa mali referenčné lokality v prípade daného typu biotopu vyberať tak, aby sa 
nimi pokryla jeho ekologická a druhová variabilita. V ideálnom prípade by mali v prípade 
každého biogeografického regiónu existovať referenčné lokality biotopu (za optimálnych 
ekologických podmienok), pričom by sa oproti nemu mali porovnávať všetky ostatné 
lokality biotopu v tomto regióne. Výhodou tohto prístupu je, že sa ním zabezpečuje oveľa 
jednoduchší metodický (štatistický) prístup k posudzovaniu stavu ochrany. Na druhej 
strane však vnútroštátne gradienty druhového zloženia môžu vzhľadom na geografický 
výskyt mnohých typických druhov viesť k zavádzajúcim posúdeniam stavu ochrany. 
 
3.3.2. Priaznivé referenčné hodnoty 

Na účely posúdenia stavu ochrany podľa smernice o biotopoch pomocou dohodnutej 
metódy, ktorá sa využíva od obdobia podávania správ 2001 – 2006 podľa článku 17 
smernice o biotopoch, je potrebné stanoviť priaznivé referenčné hodnoty pre areál typov 
biotopu a druhov, ktoré sa v nich vyskytujú, pre oblasť typov biotopu a pre veľkosť 
druhovej populácie. Priaznivé referenčné hodnoty predstavujú kľúčové referenčné úrovne 
na stanovenie dosiahnutia priaznivého stavu ochrany jednotlivých druhov a biotopov. 

Nedávno bola s podporou Európskej komisie uverejnená správa o metodikách a usmernení 
v oblasti zavedenia priaznivých referenčných hodnôt (Bijlsma a kol. 2018). 

Niektoré krajiny v súčasnosti vymedzujú priaznivé referenčné hodnoty pre svoje typy 
biotopov EÚ vrátane travinno-bylinných porastov. Väčšina členských štátov však nemá 
riadne vymedzené priaznivé referenčné hodnoty pre biotop 6210. Ťažkosti spojené 
s rozdelením suchomilných travinno-bylinných spoločenstiev na jednotlivé typy 
prirodzených biotopov (napr. v zväze Festucion valesiacae: 6210, 6240* a 6250* na 
Slovensku) predstavujú v oblasti vymedzovania priaznivých referenčných hodnôt náročné 
výzvy. 

Presnejšie identifikovanie, mapovanie a posúdenie biotopu je na posúdenie priaznivých 
referenčných hodnôt nevyhnutné. Pred odhadnutím priaznivej referenčnej hodnoty pre 
tento typ biotopu je potrebné kvantifikovať možné dlhodobé negatívne vplyvy 
fragmentácie a ďalšie hrozby. 
 
 
3.3.4. Závery a odporúčania 

 Malo by sa navrhnúť, aby sa na účely porovnania posúdení stavu ochrany, a to aspoň 
medzi krajinami, ktoré patria do toho istého biogeografického regiónu, využívali 
jednoduché harmonizované metódy. Harmonizácia si vyžaduje medzinárodnú 
spoluprácu pri porovnávaní metód využívaných v rôznych krajinách. Niektoré krajiny sa 
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však domnievajú, že celoeurópska harmonizácia je pomerne zložitá vzhľadom na rôzne 
podmienky, biogeografiu, druhové zloženie, manažment či sociálno-ekonomické 
okolnosti týkajúce sa jednotlivých lokalít. 

 Je dôležité prihliadať na miestne rozdiely v štruktúre a funkciách, aby sa zabránilo 
tomu, že všetky lokality sa budú porovnávať oproti lokalitám s najvyšším štandardom; 
vzhľadom na geografickú polohu alebo iné faktory je možné, že niektoré travinno-
bylinné porasty už v rámci svojho miestneho ekosystému disponujú priaznivou 
štruktúrou a funkciami (O’Neill a kol. 2013), hoci najvyšší štandard nedosahujú. 

 Bolo by prínosné zvážiť príslušné parametre, ktoré sa relatívne jednoducho posudzujú 
na mieste alebo pomocou internetu, ako je napríklad pokrytie holou pôdou bez 
porastu, invázne druhy alebo vegetačný pokryv, a to pomocou štandardizovaného 
hodnotiaceho protokolu na základe fotografií terénu alebo iných techník diaľkového 
prieskumu. 

 S cieľom zaistiť úplnú opakovateľnosť by sa mala v teréne trvalo označiť lokalita 
transektov a zápisov. Pokrytie krovinami by sa malo posudzovať skôr na základe 
fotointerpretácie satelitných/leteckých/dronových snímok, nielen na základe 
vizuálneho posúdenia pozorovateľa; spresní a zrýchli sa tým identifikácia skutočných 
zmien. 

 Mapovanie biotopov/habitátov možno uskutočňovať pomocou techník diaľkového 
prieskumu (satelitné údaje, letecké fotografie) s cieľom vymedziť polygóny 
homogénnych typov biotopov (napr. Stanová, Valachovič eds. 2002). Tento prístup sa 
už využil na Slovensku, v severnej časti Cypru, v Rumunsku, Čiernej Hore a na Ukrajine. 

 Ďalším prístupom by mohlo byť použitie dynamickej segmentácie satelitných snímok 
na identifikovanie a monitorovanie biotopov sústavy Natura 2000. 

 Na biogeografickej úrovni by sa mohol vypracovať vhodný prístup k stanoveniu 
národnej priaznivej referenčnej hodnoty. Na základe jednotných metód/zásad by sa 
mali stanoviť príslušné kritériá. 

 Z vysvetliviek a usmernení v oblasti podávania správ podľa článku 17 smernice 
o biotopoch vyplýva potreba venovať väčšiu pozornosť metodike schém 
monitorovania, aby sa dosiahlo zlepšenie kvality informácií o trendoch. 

 

3.4. Hrozby a tlaky 

Najvýraznejšími tlakmi a hrozbami, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú biotop 6210, sú 
upúšťanie od extenzívnej pastvy a kosby alebo ukončenie týchto činností. V mnohých 
častiach areálu výskytu daného biotopu dochádza k nedostatočnému spásaniu porastov. 
No zároveň v niektorých oblastiach dochádza k ich nadmernému spásaniu, ktoré negatívne 
ovplyvňuje prirodzene nízke úrovne živín s veľkým významom pre tento biotop. 

K hlavným dôsledkom a účinkom identifikovaných tlakov/hrozieb patrí zmenšovanie 
plochy biotopu a zmena jeho štruktúry a funkcie, ako aj zmena druhového zloženia 
a miznutie typických druhov. 

Existujúce a potenciálne príčiny degradácie alebo miznutia biotopu sa musia riešiť 
opatreniami týkajúcimi sa manažmentu daného biotopu. Poznatky a metódy uplatňované 
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pri identifikovaní a kvantifikovaní hrozieb a tlakov majú význam z hľadiska plánovania 
ochrany. 

 
3.4.1. Hlavné hrozby a tlaky identifikované v prípade biotopu 

Členské štáty boli vyzvané, aby v rámci cyklu podávania správ za obdobie 2007 – 2012 
podľa článku 17 smernice o biotopoch predložili formou odsúhlaseného hierarchického 
zoznamu informácie o 20 najvýznamnejších hrozbách a tlakoch, ktorým čelia jednotlivé 
typy biotopov. Tlaky sú činnosti, ktoré majú v súčasnosti vplyv na biotopy, a hrozby sú 
činnosti, ktorých vplyv sa očakáva v blízkej budúcnosti. 

Tlaky a hrozby sa rozdelili do troch kategórií: veľmi závažné, stredne závažné a málo 
závažné. Hlavné hrozby a tlaky, ktoré sa podarilo identifikovať v rámci cyklu podávania 
správ za obdobie 2007 – 2012 podľa článku 17 smernice o biotopoch, boli vo všetkých 
biogeografických regiónoch podobné a zhodovali sa s hrozbami a tlakmi, ktoré 
identifikovali národní experti počas prípravy tohto akčného plánu18. 

Najvýznamnejšie tlaky na biotop 6210 v období 2007 – 2012 vo všetkých biogeografických 
regiónoch súviseli s neprimeraným spásaním porastu, vývojom/sukcesiou biocenózy 
a kosením travinno-bylinného porastu. Medzi významné hrozby pre tento typ biotopu, 
ktoré sa identifikovali v mnohých krajinách, patrí aj zmena pestovateľských postupov 
a hnojenie. 
 

Nedostatočné spásanie porastu a opustenie pôdy 

Najvýznamnejšou príčinou zmenšovania trávnej plochy je ukončenie manažmentu 
travinno-bylinného porastu. Vo veľkých častiach areálu výskytu daného biotopu sa podľa 
všetkého zintenzívňuje proces plošných strát, ku ktorému dochádza v dôsledku zániku 
pastevnej činnosti (napr. vo väčšine južnej oblasti jeho distribúcie v Taliansku, Španielsku 
a vo Francúzsku). Pastevná činnosť na suchomilných travinno-bylinných porastoch na 
vápnitom substráte je v súčasnosti často hospodársky neudržateľná, a preto sa od nej 
upúšťa. Finančné ťažkosti chovateľov hospodárskych zvierat majú dlhodobý vplyv na 
udržiavanie tohto typu biotopu. 

V dôsledku nedostatočného spásania porastu a v extrémnych prípadoch zanechania pôdy 
dochádza k zmene štruktúry, druhového zloženia a fungovania tohto ekosystému, čo má 
vplyv aj na súvisiace druhy, ako sú bezstavovce alebo spoločenstvá machov a lišajníkov. 

Po zanechaní pastvy alebo kosby poloprirodzených trávnych porastov sa veľmi rýchlo 
vytvára vrstva opadankovej biomasy (povrchového humusu), znižuje sa počet druhov 
a narastá výška trávneho porastu. Akumulovaná vrstva opadanky zároveň účinkuje ako 
hnojivo, keďže sa biomasa z trávnej plochy neodstraňuje a zvyšuje sa tak obsah pôdnej 
organickej hmoty. Dominantné postavenie môžu získať kompetitívnejšie trávy, ako 
napríklad smlz kroviskový (Calamagrostis epigeios), ovsík obyčajný (Arrhenatherum 
elatius) a mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), a vytláčať tak ostatné druhy. 

                                                 
18  Krajiny však oznamovali hrozby a tlaky nejednotne, čo komplikuje porovnávanie. S cieľom zabrániť, 

aby sa vyskytovali v minulosti evidované prípady nejednotnosti pri oznamovaní tlakov a hrozieb 
jednotlivými krajinami, a uľahčiť tak porovnávanie, sa zrevidovalo usmernenie týkajúce sa hrozieb 
a tlakov a aktualizoval štandardizovaný zoznam tlakov a hrozieb na nadchádzajúce obdobie 
podávania správ (2013 – 2018). 
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Rozmanitosť druhov rýchlo klesá. Miznú aj jednoročné a dvojročné druhy, pretože sa 
strácajú malé otvorené ostrovčeky vo vegetácii (Rūsiņa, 2017). 

Konečným dôsledkom zanechania pôdy je sukcesia vyznačujúca sa prerastaním krovín, 
ktorá vyúsťuje do straty biotopu, no k zmenám kvality biotopu dochádza už dlho predtým. 
Na veľmi suchých pasienkoch je prerastanie takejto vegetácie pomalšie, pretože dané 
vlhkostné podmienky nie sú vhodné pre semenáčiky stromov a krovín. Sukcesiou sa 
nemení len druhové zloženie, ale aj relatívna abundancia jednotlivých druhov a štruktúra 
vegetácie. Môžu sa vyskytnúť aj zmeny relatívnych pomerov medzi zložkami vegetácie 
(trávy, byliny), veľkosti prázdnych nezarastených miest a výšky trávneho porastu, pričom 
všetky tieto zmeny majú vplyv na bezstavovce. So štruktúrou sa menia aj rastové formy 
niektorých druhov rastlín, v dôsledku čoho sa stávajú menej vhodnými ako hostiteľské 
rastliny pre niektoré bezstavovce. 

V niektorých krajinách, napríklad v Spojenom kráľovstve, sa zaznamenalo, že sukcesia 
smerom k lesnému typu má vplyv na výskyt motýľov (Fox a kol. 2015). Distribúcia alebo 
veľkosť populácie mnohých druhov, ktoré sa špecializujú na daný biotop, naďalej klesajú. 
Pozitívne ochranné opatrenia týkajúce sa travinno-bylinných porastov na vápnitom 
substráte v Spojenom kráľovstve za posledných 10 rokov však viedli k stabilizácii alebo 
zvýšeniu počtu niektorých druhov, ktoré sa vyskytujú v týchto travinno-bylinných 
porastoch, ako napríklad modráčika najmenšieho (Cupido minimus), modráčika 
ďatelinového (Lysandra bellargus), modráčika čiernoškvrnného (Maculinea arion), 
hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) (tento druh sa vyskytuje aj na lúkach 
s porastom bezkolenca – typ biotopu 6410). 
 

Nadmerné spásanie porastu 

Nadmerné spásanie porastu má nepriaznivý vplyv na tento typ biotopu adaptovaný na 
nízke úrovne živín. Vysoká hustota hospodárskych zvierat v stáde a ich doplnkové kŕmenie 
môžu vyústiť do zmeny biotopu 6210 na lúky. Deje sa to napríklad v oblastiach s travinno-
bylinnými porastmi, ktoré sa nachádzajú v okolí dedín a ciest (keďže hospodárske zvieratá 
sa zvyčajne chovajú v týchto oblastiach a nepresúvajú sa na vzdialenejšie miesta), alebo na 
miestach so skupinovým chovom zvierat v ohradách. 

Nadmerné spásanie porastu vedie k nahrádzaniu typických druhov inými, ktoré vydržia 
intenzívnejšie spásanie a ktoré sú charakteristické pre lúky alebo nitrofilné taxóny. 
V oblastiach s príliš intenzívnym spásaním porastu sa môžu vyskytovať problémy so 
zhutňovaním pôdy, jej nitrifikáciou či dokonca aj stratou pôdnej pokrývky. 

Nadmerné spásanie, a to najmä v lete, so sebou prináša prílišné ohrýzanie, zošľapovanie 
a rozdupávanie porastu, čo spôsobuje pôdnu eróziu aj pokles druhovej bohatosti 
a štrukturálnej rozmanitosti, ktoré sú sprevádzané stratou vysokých bylín a rastúcim 
výskytom druhov krovín, ktoré nie sú pre hospodárske zvieratá zaujímavé. 
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Zmeny postupov manažmentu a intenzifikácia manažmentu 

Aj tie najmenšie zmeny manažmentu, ako napríklad pastevný tlak, môžu mať závažné 
dôsledky pre ochranu typických spoločenstiev a s nimi spojenej fauny. Zmeny výšky 
trávneho porastu alebo veľkosti prázdnej nezarastenej plochy môžu mať napríklad veľký 
vplyv na populácie bezstavovcov (pokiaľ ide o druhové zloženie, ako aj abundanciu 
druhov). 

Intenzifikácia manažmentu travinno-bylinných porastov môže zahŕňať hnojenie 
a používanie herbicídov, čím sa znižuje bohatosť rastlinných aj živočíšnych druhov v týchto 
travinno-bylinných porastoch. Pokiaľ ide o účinky na faunu, ktorá je spojená s týmto 
biotopom, intenzifikácia má vplyv najmä na druhy bezstavovcov. 

V súčasnosti sú viaceré pasienky kontaminované hnojovkou hovädzieho dobytka 
ošetrovaného enormnými dávkami odčervovacích prípravkov (antihelmintík). Perzistencia 
v dôsledku tohto ošetrovania trvá niekoľko dní až niekoľko mesiacov. Ak sú zvieratá 
ošetrované počas obdobia pastvy, aktívne molekuly sa rýchlo dostanú do prirodzeného 
prostredia a môžu mať vplyv na populácie koprofágneho hmyzu a hmyzožravých druhov 
(cicavce, vtáky atď.). Toto riziko možno zmierniť výberom menej škodlivých a menej 
perzistentných aktívnych zložiek a prevenciou ošetrovania zvierat v čase ich pastvy 
v citlivých oblastiach (ošetrovaním zvierat v stajniach alebo na lúke určenej na tento účel). 
 

Zmeny postupov chovu hospodárskych zvierat 

V záujme udržania hospodárskej výnosnosti sa sezónny chov hospodárskych zvierat 
pretransformoval na ich chov vo veľkých stádach, ktoré sa na letné pasienky privážajú 
nákladnými vozidlami. Kedysi sa však na letnú pastvu menšie stáda presúvali samé, pričom 
cestou spásali rôzne plochy nachádzajúce sa v nížinách a údoliach. Okrem vplyvu na životné 
prostredie to má vplyv aj na voľne žijúce živočíchy, keďže stáda v lete prichádzajú na 
pasienky skôr (v máji až júni), v období hniezdenia hrabavcov (tetrov hoľniak, jarabica 
a snehuľa horská). Preto sa v plánoch ekologicko-pastorálneho manažmentu (napríklad vo 
Francúzsku) vytvárajú tzv. augustové okresy, ktorými sa má oddialiť príchod stád na 
niektoré citlivé alpínske pasienky. 

 

Depozícia dusíka 

V niektorých krajinách je biotop ohrozený atmosférickou depozíciou dusíka a následnou 
tvorbou vegetácie chudobnej na druhy, ako aj zmenami štruktúry vegetácie, a to napríklad 
v Belgicku, Českej republike, Luxembursku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. 

Zvýšený obsah dusíka v pôde má negatívny vplyv na biotop, ktorý si vyžaduje pôdu 
chudobnú na živiny. Niektoré druhy charakteristické pre tento biotop miznú, kým iným, 
nepôvodným druhom, ktoré dokážu dusík efektívne využívať, sa darí a v štruktúre 
travinno-bylinných porastov začínajú dominovať vysoké trávy. 

/Pri prekročení kritických záťaží dochádza k poklesu rozmanitosti druhov a ich 
rovnomerného zastúpenia, k poklesu frekvencie výskytu charakteristických druhov 
a k zníženiu počtu zriedkavých a vzácnych rastlín (van den Berg a kol. 2010). 
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Expanzívne a invázne druhy 

Introdukcia a šírenie expanzívnych druhov rastlín je často dôsledkom ďalších tlakov na 
poloprirodzené travinno-bylinné porasty, medzi ktoré patrí napríklad opustenie pôdy 
alebo jej eutrofizácia (t. j. obohacovanie pôdy rastlinnými živinami, v dôsledku ktorého je 
pôda úrodnejšia a hustejšia a vegetácia zase vyššia). Len čo sa tieto druhy rozšíria, zásadne 
menia prostredie a podmienky medzidruhovej kompetície týkajúce sa travinno-bylinných 
druhov. 

Semená alebo všetky typy propagúl inváznych druhov môžu roznášať aj hospodárske 
zvieratá pri presune do iných oblastí. 

Šírenie inváznych druhov sa považuje za hrozbu pre tento biotop v niekoľkých krajinách, 
napríklad v Belgicku, Dánsku, Maďarsku, Írsku, Litve, Poľsku a Spojenom kráľovstve. 
V každej krajine sa ako hrozba pre biotop 6210 identifikovali iné druhy. Vo všeobecnosti sú 
tieto rastliny veľmi kompetitívne a vytláčajú iné druhy rastlín, ktoré majú v týchto travinno-
bylinných porastoch hodnotu z hľadiska ochrany. 
 

Zmeny vo využívaní pôdy a fragmentácia biotopu 

V dôsledku zmien vo využívaní pôdy, k akým patrí napríklad zmena na ornú pôdu, skládky, 
povrchové bane na ťažbu surovín na výrobu betónu alebo sadry alebo lomy na ťažbu 
vápencového kameňa, ako aj v dôsledku rozvoja infraštruktúry môže dochádzať 
k zmenšovaniu plochy biotopu a k jeho fragmentácii. 

Zmenšovanie oblasti tohto typu biotopu môže spôsobovať aj urbanizácia v blízkosti 
aglomerácií, napr. v okolí dedín a miest. 

Fragmentácia a zníženie konektivity biotopu sa považujú za hrozbu pre tento typ biotopu 
najmä v Spojenom kráľovstve a severných krajinách (napríklad vo Švédsku, v Poľsku, 
Belgicku, Dánsku), vo všeobecnosti však existuje len málo štúdií a metodík zaoberajúcich 
sa fragmentáciou travinno-bylinných porastov či skúseností s ňou. 

Fragmentácia biotopu znižuje konektivitu travinno-bylinného porastu potrebnú pre 
rastlinné druhy (Soons a kol. 2005). Môže mať vplyv aj na populácie bezstavovcov spojené 
s travinno-bylinnými porastmi, keďže v jej dôsledku dochádza k poklesu druhovej 
bohatosti (Parker a McNally 2002). Vo fragmentovaných biotopoch je zvyčajne 
chudobnejšia genetická rozmanitosť populácií, čím sa oslabuje dlhodobé udržiavanie ich 
stavu. 

Existuje podozrenie, že fragmentácia biotopu má významný vplyv na dynamiku populácií, 
pričom z výskumu vyplynula redukcia genetickej diverzity (tzv. genetický bottleneck) 
v prípade niektorých druhov/populácií, ako aj výskyt tzv. extinkčného dlhu v prípade 
izolovaných ostrovčekov biotopu. Proces zotavenia po obnove opustených travinno-
bylinných porastov môže brzdiť aj nedostatočná kolonizácia v dôsledku nedostatku 
typických druhov v zostávajúcej vegetácii, ako aj v dôsledku nedostatku semien v pôdnej 
semennej banke či nedostatočného semenného rozptylu (tzv. semenného dažďa). 

Fragmentácia biotopu predstavuje významný problém aj pre množstvo typických druhov 
bezstavovcov, ktoré sú menej mobilné a pre svoj životný cyklus potrebujú buď mozaiku 
rôznych prvkov biotopu, prípadne mozaiku biotopov, alebo závisia od dynamiky 
metapopulácie. Okrem toho bude v dôsledku zmeny klímy potrebné, aby niektoré druhy 
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premigrovali do nových vhodných biotopov, čo môže byť v prípade narastajúcej 
fragmentácie biotopu v krajine nerealizovateľné. 

Je potrebné zlepšiť poznatky o fragmentácii biotopov a o tom, ako táto fragmentácia môže 
vplývať na dlhodobú ochranu biotopu. 

V posúdení vplyvu nového rozvoja v oblastiach distribúcie daného biotopu by sa mal väčší 
význam pripisovať ničeniu alebo degradácii tohto typu biotopu. 
 

Výsadba lesa 

Výsadba lesa sa v niektorých krajinách, napríklad v Taliansku, na Slovensku a v Lotyšsku, 
uskutočňuje v oblastiach, v ktorých sa predtým vyskytoval tento typ biotopu. Zalesňovanie 
sa často uskutočňovalo pomocou nepôvodných druhov alebo druhov, ktoré nezodpovedali 
potenciálnej vegetácii danej oblasti (napr. druhy Pinus, Cupressus, Picea). V súčasnosti už 
k tomu často nedochádza, ale z hospodárskych dôvodov alebo dôvodov lovu sa tento jav 
ešte môže vyskytnúť. Výsadba ihličnatých stromov môže viesť k zmene pH pôdy a následne 
k zmene zloženia rastlinných spoločenstiev. Koreňový systém stromov okrem toho mení 
štruktúru pôdy, pretože rozrúša kriedové podložie. Napokon treba spomenúť, že tienenie 
spôsobené korunami stromov bráni prístupu svetla a vytvára vlhkejšiu mikroklímu, ktorá 
má nepriaznivý vplyv na udržanie stavov týchto druhov travinno-bylinných porastov. 

Zachovanie/ochrana lesov v rozpore s obnovou biotopu 

V niektorých členských štátoch existuje zákon o lesnom hospodárstve zameraný na 
rozširovanie alebo ochranu lesov, ako aj ďalšie vnútroštátne povinnosti, ktoré sťažujú 
obnovu typu biotopu 6210 po solídne pokročilej sukcesii a po uskutočnení prvých fáz 
rozvoja lesa, keď dochádza napríklad k dominancii porastov borovice lesnej (Pinus 
sylvestris). V týchto lesoch prvej generácie (obzvlášť v prípade, keď sa v nich nachádzajú 
stromy neposkytujúce príliš veľa tienenia) sa ešte stále často vyskytuje dostatok typických 
druhov rastlín alebo diaspór, vďaka ktorým by bolo možné jednoducho a v relatívne 
krátkom čase obnoviť bývalý biotop 6210. Preto by sa malo zabezpečiť, aby neexistovali 
žiadne praktické ani právne prekážky obnovy, akými sú pravidlá zachovania alebo 
kompenzácie za lesy, ktoré vznikli po sukcesii v dôsledku upustenia od manažmentu 
suchomilných travinno-bylinných porastov. 
 

Rekreačné činnosti 

Intenzívne rekreačné činnosti môžu spôsobovať zhutňovanie a eróziu pôdy, čo má 
následne nepriaznivé účinky na druhy flóry a fauny, ktoré sa spájajú s týmto typom 
biotopu. Športové a voľnočasové aktivity vykonávané vonku sa v prípade tohto typu 
biotopu v niektorých krajinách EÚ oznamovali (podávanie správ podľa článku 17) ako tlaky 
a hrozby stredného až veľkého rozsahu. 

Nadmerné zošľapovanie porastu môže zapríčiniť introdukciu inváznych a expanzívnych 
druhov rastlín, rast ruderálnej vegetácie a pokles biodiverzity. 
 

Zber rastlín 

Hoci zbieranie rastlín je v súčasnosti čoraz zriedkavejšou činnosťou, v prípade orchideí 
(nielen kvetov, ale aj ich hľúz) a niektorých druhov rastlín spájajúcich sa s týmto typom 
biotopu, ktoré sa vyznačujú veľmi atraktívnymi kvetmi, môže hrozbu predstavovať práve 
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ich zber. Táto činnosť môže ovplyvniť schopnosť prežitia populácií niektorých druhov, 
v prípade ktorých dochádza k poklesu zásob semien. 
 

3.4.2. Identifikácia oblastí, v ktorých sú potrebné naliehavé opatrenia na boj proti 
významným tlakom 

Niektoré oblasti možno identifikovať ako oblasti, ktoré sú osobitne významné z hľadiska 
boja proti hlavným vplyvom, ktorým tento typ biotopu čelí v určitých krajinách. 
Jednoznačne ide najmä o veľké opustené oblasti, ktoré vykazujú jasné známky invázie 
krovín, kde už príjem z extenzívnej pastvy nie je ziskový. Často sa dlhší čas neregulujú ani 
kompenzačné a ozdravujúce opatrenia, a preto je potrebné zaviesť dlhodobý manažment. 

Zároveň je dôležité konať v oblastiach, ktoré môžu byť náchylnejšie na obohacovanie 
živinami (napr. v Dánsku), a v oblastiach so značne fragmentovaným biotopom (ako sa to 
ukázalo v Dánsku a vo Švédsku). 

Ako sa to ukázalo v Írsku, niektoré ostrovčeky tohto biotopu vyznačujúce sa vysokou 
kvalitou, ktoré sa nenachádzajú v lokalitách sústavy Natura 2000, si zasluhujú osobitnú 
pozornosť (Martin a kol. 2018). 

V európskom kontexte by sa mala osobitná pozornosť venovať aj najvzdialenejším 
oblastiam (napr. prechodnej zóne medzi kontinentálnym a boreálnym regiónom), 
v ktorých je tento typ biotopu nielen menej výrazný, ale aj menej odolný, pričom má nižší 
potenciál zotavenia. 
 
3.4.3. Postupy a metodiky na určenie a posúdenie hlavných hrozieb a tlakov, ktorým 
čelí biotop 

Vo všeobecnosti neexistujú na úrovni krajín žiadne štandardné postupy a metodiky na 
určenie a posúdenie hlavných hrozieb a tlakov, ktorým čelí biotop 6210. Environmentalisti 
zvyčajne identifikovali hrozby a tlaky priamo v teréne, pričom sa ich intenzita odhadovala 
na základe odborných poznatkov. 

Niektoré krajiny v súčasnosti pripravujú štandardné metodiky na posúdenie hrozieb 
a tlakov, ktorým čelia biotopy a druhy európskeho významu. 

Niektoré problémy, ktoré treba riešiť v súvislosti s posudzovaním daných hrozieb a tlakov, 
ako aj s podávaním správ súvisia s ich nerovnomernou distribúciou a intenzitou. 

 
3.4.4. Závery a odporúčania 

 Hlavné hrozby a tlaky sú vo všetkých biogeografických regiónoch jasné a spoločné – 
súvisia s nedostatkom primeraného manažmentu. Na jednej strane k nim patria 
opúšťanie pôdy a nedostatočná alebo menej intenzívna pastva a kosba, ktoré majú za 
následok sukcesiu vegetácie sprevádzanú rozširovaním krovín a stromov. Na strane 
druhej môže intenzifikácia pastvy viesť k eutrofizácii, zmenám pôdy, vegetačných 
spoločenstiev a súvisiacej fauny. 

 Je potrebné ďalej študovať fragmentáciu biotopov (zníženie konektivity biotopov) a jej 
vplyv na stav ich ochrany. 

 Šírenie inváznych druhov v danom biotope je potrebné ďalej skúmať a monitorovať. 



 

52 

 Vo všeobecnosti neexistujú na úrovni krajín žiadne štandardné postupy a metodiky na 
určenie a posúdenie hlavných hrozieb a tlakov, ktorým čelí biotop 6210, preto je 
potrebné takéto štandardné metódy vypracovať. 

 

3.5. Vplyvy zmeny klímy 

O možných vplyvoch zmeny klímy na tento typ biotopu nie je k dispozícii dostatok 
poznatkov. Je potrebné ďalej sa venovať analýze zraniteľnosti a rozvoju skúseností 
s monitorovaním vplyvu zmeny klímy na typ biotopu 6210 na európskej úrovni s cieľom 
identifikovať opatrenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy. 
 
3.5.1. Dôkazy o vplyvoch zmeny klímy na biotop 6210 

O vplyvoch zmeny klímy na biotop 6210 nie je k dispozícii veľa dôkazov, keďže táto 
problematika sa podrobne neposudzovala a vo väčšine krajín sa nevypracúvali osobitné 
štúdie venované týmto vplyvom. V skutočnosti sa zmena klímy ako významná hrozba alebo 
tlak, ktorým čelí biotop 6210 v akejkoľvek krajine, neuvádza ani v správe podľa článku 17 
smernice o biotopoch (za obdobie 2007 – 2012). 

V nedávno uverejnenom Európskom červenom zozname biotopov (Janssen a kol. 2016) sa 
uvádza rozdelenie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných porastov biotopu 
6210 na dva typy trávnych porastov (E1.2a, E1.1i). V jednom prípade bola zmena klímy 
začlenená do osobitného zoznamu tlakov a hrozieb. 

V Írsku existujú určité dôkazy o tom, že klimatické faktory dôležité pre vymedzenie areálu 
výskytu tohto biotopu uvedeného v prílohe I sa za posledných 12 rokov zmenili. 
V súčasnosti sa zisťuje, ako sa zvýšili úrovne letných zrážok za posledných desať rokov a ako 
to priebežne ovplyvňuje travinno-bylinné spoločenstvá. Autori Leahy a Kiely v roku 2011 
upozornili na problémy s čoraz väčším počtom záplav (citované v NPWS 2013). Počas 
prieskumu v rámci schémy monitorovania travinno-bylinných porastov (2015 – 2017) sa 
v prípade jednej lokality zaznamenal negatívny vplyv vlhkejších letných období na druhové 
zloženie charakteristické pre túto lokalitu (Martin a kol. 2018). 

V niektorých krajinách (napr. v Taliansku) sa javy súvisiace so zmenou klímy, ako napríklad 
výraznejšie letné suchá a vyššie teploty, považujú za hrozbu, ktorá môže ovplyvniť biotop, 
a pravdepodobne sa podieľajú na pozorovaných prípadoch stenčovania a erózie pôdy, 
ktoré môžu spôsobovať drastické zmeny štruktúry a floristického zloženia v prospech 
jednoročných druhov, ktoré dobre znášajú suchá. 

Vo Francúzsku sa pozorovali určité účinky týkajúce sa príchodu živočíšnych druhov, ktoré 
sú známe distribúciou na juhu krajiny, do Normandie (údolie rieky Eure a údolie Seiny), kde 
biotop 6210 zohráva osobitnú úlohu pri prijímaní a rozptyľovaní týchto druhov. 

Z dlhodobých experimentálnych dôkazov v Spojenom kráľovstve však vyplýva, že biotop je 
voči vplyvom zmeny klímy (v podobe letných súch a vyšších zimných teplôt) odolný (Grime 
a kol. 2008). 

Zmena klímy môže podporiť aj vývoj inváznych nepôvodných druhov, ktoré sú menej citlivé 
na zmeny životného prostredia. 
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3.5.2. Zraniteľnosť biotopu voči zmene klímy a jeho adaptačná kapacita 

Len malý počet štúdií bol venovaný modelovaniu reakcie niektorých typov travinno-
bylinných porastov na zmenu klímy. Typy biotopov predstavujú zložité celky dynamického 
charakteru, preto by malo modelovanie ich budúcej distribúcie vychádzať z prvkov, ktoré 
ich tvoria, a to najmä z rastlinných druhov, ktoré sú pre ne charakteristické (Bittner a kol. 
2011). Pri príchode nových druhov alebo strate druhov sa však menia aj medzidruhové 
vzťahy a funkcie, čo môže mať za následok nové alebo modifikované typy biotopov 
s odlišnými a neočakávanými reakciami v súvislosti s klimatickými premennými. 

Na úrovni EÚ bolo vypracovaných niekoľko modelovacích štúdií, z ktorých vyplýva, že sa 
bude vyskytovať viac záplav a dlhšie trvajúcich období sucha (ICCP 2007). Zo simulácie 
výskytu niekoľkých typov biotopu travinno-bylinných porastov chránených v EÚ do roku 
2060 v Európe pod vplyvom zmeny klímy vyplýva, že celkový výskyt chránených biotopov 
travinno-bylinných porastov v Európe bude klesať (Bittner a kol. 2011). V prípade 
niektorých typov biotopov by však mohla zmena klímy priniesť v niektorých oblastiach 
priaznivejšie klimatické podmienky. Dlhšie trvajúce a častejšie sa vyskytujúce suchá by 
napríklad mohli priniesť zväčšovanie oblastí biotopov suchomilných travinno-bylinných 
porastov (6120*, 6210) v severnej Európe (Rusina 2017). 

Očakáva sa, že areál výskytu väčšiny druhov sa v dôsledku zmeny klímy posunie smerom 
na severovýchod. Hranica areálu výskytu európskeho vtáctva sa posunie v priemere 
o 550 km a zmenší sa v priemere o 20 % (Huntley a kol. 2008). Na druhy s nižším 
potenciálom rozptylu, ako majú vtáky (napríklad rastliny a bezstavovce), môže mať zmena 
klímy ešte väčší vplyv. So zmenou areálu výskytu druhov sa zmenia aj spoločenstvá druhov 
a interakcia medzi nimi. To môže spôsobovať výskyt druhovo nestabilných spoločenstiev 
s vysokým rizikom introdukcie a šírenia inváznych druhov (Auniņš 2009). 

Buse a kol. (2015) uvádzajú, že xerofytné travinno-bylinné porasty sú podľa všetkého 
menej citlivé na zmenu klímy ako iné typy biotopov, ktoré študovali, zatiaľ čo mezofilné 
horské travinno-bylinné porasty budú zmenou klímy s veľkou pravdepodobnosťou 
ovplyvnené, a to najmä pokiaľ ide o druhové zloženie a abundanciu druhov. 

V Poľsku sa predpokladajú dlhšie teplé letné obdobia, čo by biotopu 6210 mohlo dokonca 
prospievať. Na niektoré typické druhy, ako napríklad druhy poniklecov (Pulsatilla), však 
môžu mať výrazné letné suchá alebo absencia mrazivých zimných období negatívny vplyv, 
keďže z niektorých dôkazov vyplýva, že mráz je nevyhnutným predpokladom úspešného 
zakvitnutia poniklecov a ich produkcie semien (Wójtowicz 2004). 
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Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) (Milan Barlog) 

 
Vplyv variability počasia na dynamiku rastlinného spoločenstva v suchomilných travinno-
bylinných porastoch študovali Dostálek a Frantík (2011) v Českej republike. Zistili sa 
korelácie medzi rôznymi funkčnými skupinami druhov a jednotlivými druhmi na jednej 
strane a variabilitou počasia na druhej strane. Počas deviatich rokov štúdie v piatich 
prírodných rezerváciách sa pozorovali tieto reakcie vegetácie suchomilných travinno-
bylinných porastov na poveternostné podmienky: i) poveternostné podmienky, najmä 
v zime, mali vplyv na dominantnosť a bohatosť viacročných trávnych druhov a zníženie 
výskytu ružicových rastlín; ii) medziročné zvyšovanie zimných teplôt malo za následok 
pokles dominancie krátkosteblových tráv a plazivých bylín; iii) jarné sucho malo 
nepriaznivý vplyv na celkovú abundanciu, najmä na abundanciu dvojklíčnolistových 
druhov, ako aj na bohatosť druhov. Tieto vzťahy sa však môžu prejavovať na rôznych 
miestach inak a v niektorých prípadoch môže daná vegetácia nachádzajúca sa na iných 
miestach reagovať na poveternostné podmienky opačne. 

Niektorí experti podieľajúci sa na vypracovaní tohto akčného plánu uvádzajú, že druhovo 
bohaté trávne porasty sú dobre adaptované na meniace sa poveternostné podmienky. 
Xerotermným druhom sa darí v suchých rokoch a mezofytným zase vo vlhkejších rokoch. 

Podľa niektorých expertov je samotný biotop v podstate nezávislý od hladiny podzemnej 
vody a jeho druhy sú zväčša adaptované na suché a polosuché podmienky. Priame a dobre 
pozorovateľné vplyvy sa preto neočakávajú. Nemal by sa vylúčiť nepriamy vplyv (zvýšená 
zraniteľnosť a zníženie adaptačnej kapacity), a to z dôvodu potenciálnej zmeny 
manažmentu a potenciálnej novej úlohy inváznych druhov – takéto vplyvy však možno 
analyzovať iba v miestnych prípadových štúdiách. 

Možné účinky môžu v niektorých prípadoch súvisieť s vplyvmi zmeny klímy na vodu, keďže 
udržanie osobitej flóry a štruktúry travinno-bylinných porastov v období sucha závisí od 
nedostatku vody. 
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3.5.3. Závery a odporúčania 

 V dôsledku nedostatočných poznatkov a dôkazov o vplyvoch zmeny klímy na tento 
biotop je podľa všetkého vhodné podporiť štúdie, ktorých výsledky by zaplnili túto 
medzeru v poznatkoch a v ktorých by sa analyzovala zraniteľnosť biotopu voči zmene 
klímy a identifikovali možné adaptačné opatrenia. Tieto štúdie by sa mali týkať aj 
typických druhov bezstavovcov a potenciálne zraniteľných alebo citlivých druhov 
s metapopuláciami. 

 S cieľom zvrátiť možné dôsledky zmeny klímy by sa mohla na posilnenie štruktúry, 
hustoty a floristického zloženia existujúcich ostrovčekov biotopu využiť lokálna 
zárodočná plazma (semená a propaguly) pochádzajúca z vhodných okolitých oblastí, 
skutočné zvrátenie príčin tohto tlaku sa však môže udiať len vo väčšom meradle. 

 Zabránením fragmentácie biotopu a zabezpečením jeho konektivity sa zlepší 
adaptačná kapacita biotopu 6210 na zmenu klímy. 
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4. OCHRANA BIOTOPU A CIELE MANAŽMENTU 
 
Udržiavanie týchto travinno-bylinných porastov spočíva v pravidelnom manažmente 
formou extenzívnej pastvy a/alebo kosby. Na zotavenie oblasti, štruktúry a funkcií môžu 
byť potrebné aj opatrenia obnovy, ak sú travinno-bylinné porasty závažne degradované 
alebo zmizli. Dôležité je aj monitorovanie vplyvu manažmentu biotopu. 

Na úrovni biogeografického regiónu možno stanoviť ciele a priority ochrany a ich plnením 
dosiahnuť priaznivý stav ochrany a riešiť hlavné výzvy, ktorým daný biotop čelí. Medzi tieto 
ciele patrí napríklad zlepšenie oblasti, štruktúra, funkcia či potreby súvisiace s obnovou. 
Potom je potrebné ich pretaviť do konkrétnych cieľov na úrovni krajiny. 

Ciele ochrany je potrebné stanoviť aj pre lokality sústavy Natura 2000 s cieľom 
maximalizovať prínosy týchto lokalít k dosahovaniu priaznivého stavu ochrany biotopu. 

Potrebné budú aj opatrenia mimo lokalít sústavy Natura 2000, aby sa zabezpečila 
dlhodobá ochrana daného biotopu, ekologická variabilita a primeraná konektivita. 

 

4.1. Pozadie a kontext 

V smernici o biotopoch sa vyžaduje zavedenie a vykonávanie ochranných opatrení na 
udržiavanie alebo obnovu typov a druhov biotopov európskeho významu tak, aby 
dosahovali priaznivý stav ochrany Podľa smernice sa bude stav ochrany prirodzeného 
biotopu považovať za „priaznivý“, keď: 

 jeho prirodzený areál výskytu a plochy pokryté v rámci daného areálu sú stabilné 
alebo sa zväčšujú, 

 existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé 
udržiavanie, a je pravdepodobné, že budú v dohľadnom čase naďalej existovať, a 

 stav ochrany jeho typických druhov je priaznivý. 

Okrem toho sa v smernici vyžaduje zriadenie sústavy Natura 2000 pozostávajúcej 
z osobitných chránených území, kde je potrebné zaviesť a vykonávať potrebné ochranné 
opatrenia týkajúce sa typov biotopov a druhov, ktoré sa nachádzajú v daných lokalitách, 
pričom sa v nej zároveň vyžaduje zriadenie režimu ochrany s cieľom zabrániť zhoršovaniu 
stavu biotopov a disturbancii druhov, ktoré boli dôvodom vymedzenia daných území. 
Vyžaduje sa aj posúdenie plánov alebo projektov na predchádzanie nepriaznivým účinkom 
na integritu lokalít. 

V stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 sa vyžaduje, aby členské štáty na svojom 
území do roku 2020 obnovili aspoň 15 % degradovaných ekosystémov. Táto stratégia sa 
zameriava aj na dosiahnutie významného a merateľného zlepšenia stavu ochrany druhov 
a biotopov chránených v zmysle spomínaných dvoch smerníc o prírode. Osobitná 
pozornosť sa v stratégii venuje aj zabezpečovaniu účinného manažmentu lokalít sústavy 
Natura 2000, a to najmä prostredníctvom vykonávania plánov manažmentu lokalít 
a ochranných opatrení. Ďalším cieľom stratégie je zabezpečiť, aby sa do kľúčových politík 
týkajúcich sa využívania pôdy a vody podľa možnosti vždy začlenili požiadavky súvisiace 
s manažmentom druhov a biotopov. 
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4.2. Celkový cieľ tohto akčného plánu 

Celkovou ambíciou plánu je dosiahnuť priaznivý stav ochrany. V pláne sa navrhuje, aby sa 
vytýčili všeobecné ciele ochrany a manažmentu tohto typu biotopu na biogeografickej 
úrovni, ktoré by sa mali následne premietnuť do konkrétnejších cieľov na úrovni krajiny. 
V pláne sa takisto navrhuje, aby sa identifikovali prioritné lokality a oblasti s cieľom 
zabezpečiť ochranu biotopu a prispieť k plneniu cieľov stanovených na vyššej úrovni (napr. 
biogeografickej, vnútroštátnej), a to ako v sústave Natura 2000, tak aj mimo nej. 

 

4.3. Stanovenie cieľov na biogeografickej úrovni a úrovni krajiny 

Na biogeografickej úrovni aj úrovni krajiny je potrebné zvážiť stav ochrany typu biotopu 
a parametre, ktorými sa tento stav vymedzuje (oblasť, štruktúra a funkcie, vyhliadky do 
budúcnosti), a analyzovať hrozby alebo kombináciu hrozieb, ktoré mohli spôsobiť súčasný 
stav a od ktorých sa odvíjajú dané trendy. 

Ak je stav ochrany priaznivý: ciele by sa mali zameriavať na udržiavanie biotopu tak, aby 
dosahoval priaznivý stav ochrany, a to na základe zachovania vhodného systému 
manažmentu biotopu a predchádzania vzniku možných hrozieb a tlakov, ktoré by mohli 
ovplyvňovať jeho stav. 

Ak je stav ochrany nepriaznivý (nedostatočný – N1 alebo zlý – N2), mal by sa zlepšiť. 
V závislosti od stavu parametrov, ktoré sa posudzujú pri nepriaznivom stave, si to môže 
vyžadovať: 

– zväčšenie areálu výskytu, 
– zlepšenie stavu oblasti, 
– zlepšenie štruktúry a funkcií biotopu, 
– zlepšenie vyhliadok biotopu do budúcnosti. 

Zväčšenie areálu výskytu a danej plochy si bude vyžadovať obnovu biotopu vo vhodných 
lokalitách a zároveň zabránenie zmenšovania celkovej plochy biotopu, ako aj množstva 
lokalít biotopu v krajine. V jednotlivých krajinách by sa mali na biogeografickej úrovni 
identifikovať a vybrať vhodné lokality na obnovu biotopu tak, aby sa zabezpečila dlhodobá 
ochrana daného biotopu a s ním súvisiacich druhov, jeho ekologická variabilita 
a primeraná konektivita v rámci jeho areálu prirodzeného výskytu. 

Zlepšenie štruktúry a funkcií biotopu. Štruktúra a funkcie typu biotopu sa týkajú jeho 
druhového zloženia a rozmanitosti, ekologických funkcií a procesov slúžiacich na 
zachovanie biotopu, ako aj jeho ekologickej konektivity. Zlepšenie štruktúry a funkcií môže 
byť potrebné v oblastiach, v ktorých biotop degraduje. To si vyžaduje obnovu a zabránenie 
ďalšej degradácii odstránením hlavných hrozieb a tlakov pôsobiacich na daný typ biotopu 
a znížením ich počtu. Pri zlepšovaní štruktúry a funkcií biotopu je potrebné zvážiť aj 
rozmanitosť a distribúciu rastlinných spoločenstiev a druhov charakteristických pre daný 
biotop na vnútroštátnej úrovni. 
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Zlepšenie vyhliadok biotopu do budúcnosti si zvyčajne vyžaduje riešenie základných príčin 
vzniku hlavných hrozieb a tlakov na biotop, aby bolo možné zlepšiť trendy v rozličných 
parametroch. Môže ísť napríklad o: zníženie depozície atmosférických živín, zastavenie 
rozširovania krovín a inváznych druhov, zabránenie opusteniu pôdy a zabezpečenie 
náležitého manažmentu oblastí s výskytom daného biotopu atď. 
 
 

Všeobecné ciele 

Na biogeografickej úrovni a úrovni krajiny sa v pláne navrhujú tieto všeobecné ciele: 

 Udržiavanie areálu výskytu a konkrétnej oblasti či v prípade potreby obnova 
a zväčšenie danej oblasti, udržiavanie alebo zlepšenie štruktúry a funkcie týchto 
travinno-bylinných porastov (v závislosti od aktuálneho stavu týchto parametrov) 
a zabezpečenie priaznivých vyhliadok do budúcnosti vzhľadom na celú oblasť ich 
distribúcie zo strednodobého až dlhodobého hľadiska. 

 Zabezpečenie zachovania ekologickej rozmanitosti typu biotopu a preň 
charakteristických rastlinných spoločenstiev, ako aj typických druhov bezstavovcov, 
ako sú opeľovače, v celej oblasti ich distribúcie. K tomu môže patriť stanovenie 
osobitných cieľov pre jednotlivé krajiny s prihliadnutím na rozmanitosť a osobitné 
prvky, ktoré je potrebné v celom regióne zachovať. 

 Zabezpečenie ekologickej konektivity v celom areáli výskytu biotopu. Je dôležité 
zabezpečiť konektivitu oblastí, v ktorých sa tento biotop vyskytuje, keďže zohrávajú 
významnú úlohu pri prepájaní populácií niektorých druhov, ako napríklad motýľov 
a ďalších relevantných opeľovačov, s inými druhmi fauny a flóry. V záujme fungovania 
rastlinných a živočíšnych metapopulácií je potrebné vytvoriť nespojité koridory 
s cieľovou vegetáciou, a tak zlepšiť konektivitu krajiny. 

 Výmena a harmonizácia poznatkov a skúseností v oblasti ochrany a manažmentu 
biotopu medzi krajinami v tom istom biogeografickom regióne. 

 Vypracovanie podobných prístupov v rámci schém podpory (napr. pokiaľ ide o typy 
subvencií/stimulov) vo všetkých krajinách v tom istom biogeografickom regióne. 

 

 
4.3.1. Ciele a kvantitatívne hodnoty týkajúce sa cieľov ochrany 

V niektorých krajinách boli stanovené konkrétne ciele na zlepšenie stavu ochrany, napr. 
pokiaľ ide o plochu biotopu, ktorú treba obnoviť. V iných prípadoch boli stanovené iba 
všeobecnejšie ciele. Niekoľko príkladov sa uvádza ďalej. Kvantitatívne hodnoty týkajúce sa 
cieľov ochrany by sa mohli lepšie stanoviť vtedy, ak sú známe priaznivé referenčné hodnoty 
týkajúce sa daného typu biotopu. 

Príklady cieľov ochrany týkajúcich sa suchomilných travinno-bylinných porastov 6210 
v niektorých členských štátoch 

– Belgicko (Flámsko): zväčšenie plochy na 7,8 ha, čo je v porovnaní so súčasnou plochou 
zväčšenie o 875 %. Jedna lokalita s európskym významom, na ktorej sa vyskytuje biotop 
6210, je označená za lokalitu s kľúčovým významom. 

– Lotyšsko: zabezpečenie konektivity krajiny a charakteristických ekologických procesov 
(rozmanitosť vegetačnej štruktúry a kolobeh živín). Obnova vhodných biotopov tak, aby 
sa zvýšil počet lokalít a zlepšil stav ochrany typických, vzácnych a zraniteľných druhov 
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a ich populácií. Obnova a udržanie rozmanitosti lišajníkov, machov, bezstavovcov 
a druhov a spoločenstiev vyšších rastlín (Rūsiņa, 2017). 

– Luxembursko: rozšírenie oblasti biotopu prostredníctvom rozvoja oblastí s potenciálom 
extenzifikácie, obnova intenzívne využívaných oblastí biotopu, ako aj obnova 
opustených a degradovaných oblastí. Na obnovu daného biotopu bola stanovená 
cieľová rozloha aspoň 350 ha (ako aj na obnovu oblastí biotopu v danom ťažobnom 
regióne, ktoré nie sú súčasťou tohto cieľa, keďže nie sú kvantifikovateľné) (Naumann 
a kol. 2013). Vytvorenie ekologickej sústavy poloprirodzených suchomilných travinno-
bylinných porastov na zabezpečenie genetickej výmeny medzi travinno-bylinnými 
porastmi na vápnitom substráte. 

 

4.4. Stanovenie cieľov ochrany na úrovni lokalít 

Ako sa už uvádza v predchádzajúcom texte, na ochranu a zachovanie tohto typu biotopu 
sa vymedzilo 4 437 lokalít sústavy Natura 2000. Mnohé z týchto lokalít boli vymedzené ako 
osobitné chránené územia a v súvislosti s týmito oblasťami sa stanovili osobitné ciele 
ochrany a ochranné opatrenia. 

V súvislosti s lokalitami sústavy Natura 2000 treba stanoviť ciele ochrany na úrovni lokality, 
a tak zabezpečiť nevyhnutné ochranné opatrenia, ktoré sú potrebné v prípade typov 
biotopov a druhov vyskytujúcich sa v nich, ktorými sa zabezpečí vymedzenie chránenej 
lokality19. 

V cieľoch ochrany na úrovni lokalít by sa mala vymedziť kondícia predmetného typu 
biotopu, ktorá sa má v príslušných lokalitách dosiahnuť v záujme zabezpečenia 
maximálneho prínosu týchto lokalít k priaznivého stavu ochrany na vnútroštátnej, 
biogeografickej alebo európskej úrovni. 

Stanovenie cieľov ochrany si bude vyžadovať posúdenie konkrétneho významu 
jednotlivých lokalít pre ochranu tohto typu biotopu a aktuálneho potenciálu jednotlivých 
lokalít pre daný biotop, čo si vyžaduje preskúmanie týchto aspektov: 

– významu jednotlivých lokalít z hľadiska dosahovania cieľov na biogeografickej 
úrovni a úrovni krajiny, 

– aktuálne podmienky daného biotopu v jednotlivých lokalitách a potenciálu jeho 
zotavenia alebo obnovy, 

– historického manažmentu, pomocou ktorého sa biotop udržiaval, alebo zmien 
a faktorov, ktoré mohli viesť k degradácii biotopu a možným dlhotrvajúcim 
vplyvom. 

Po dokončení tejto analýzy sa môže vykonať posúdenie cieľov ochrany, ktoré už boli 
stanovené pre lokality sústavy Natura 2000, v ktorých sa nachádza predmetný biotop, aby 
sa mohlo v prípade potreby upraviť alebo zlepšiť ich vymedzenie. Okrem toho je potrebné 
stanoviť príslušné ciele týkajúce sa lokalít, v prípade ktorých sa dosiaľ nestanovili ciele 

                                                 
19  Oznámenie Komisie týkajúce sa stanovenia cieľov ochrany pre lokality sústavy Natura 2000 (2012), 

k dispozícii na stránke  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/com
mission_note2_SK.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SK.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SK.pdf
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ochrany, a to vzhľadom na ich relatívny význam, podmienky a potenciál pre daný typ 
biotopu. 
 
Pri vymedzovaní cieľov ochrany lokality je potrebné zvážiť aj tieto aspekty: 

– ekologické požiadavky na biotop v každej konkrétnej lokalite, 
– hrozby a tlaky pôsobiace na lokalitu, ktoré môžu ovplyvniť biotop, 
– podmienky v okolitých oblastiach, ktoré môžu ovplyvniť stav biotopu v lokalite. 

 
Príklad pomerne podrobných cieľov ochrany stanovených v prípade tohto typu biotopu 
v konkrétnom osobitnom chránenom území v Írsku sa uvádza ďalej (tabuľka 6). 
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Tabuľka 7. Ciele ochrany stanovené v prípade biotopu 6210 v osobitnom chránenom území 
v Írsku 
 

  

Ciele ochrany pre: osobitné chránené územie vrchoviska Clara Bog [000572]  

6210 Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových 
porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) (*významné miesta 
výskytu orchideí) 

Obnova priaznivej kondície fácií poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných 
a krovinových porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) na osobitnom chránenom 
území vrchoviska Clara Bog. Kondícia sa vymedzuje na základe tohto zoznamu atribútov a cieľov:  

Atribút Meraná 
hodnota 

Cieľ Poznámky 

Plocha biotopu  Hektáre  Stabilná alebo zväčšujúca 
sa plocha v závislosti od 
prírodných procesov.  

Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-
bylinných a krovinových porastov na vápnitom 
substráte (Festuco-Brometalia) sa často 
vyskytujú v úzkom vzťahu s inými biotopmi 
travinno-bylinných porastov. Dwyer 
s kolektívom identifikovali dve malé plochy 
s výskytom tohto biotopu uvedeného v prílohe I 
(spolu 1,36 ha). (2007). Komentár: Na danom 
osobitnom chránenom území sa môžu 
vyskytovať aj ďalšie plochy.  

Distribúcia 
biotopu  

Výskyt  Bez poklesu v závislosti od 
prírodných procesov. 
Známa distribúcia sa 
uvádza na mape 3.  

Biotop bol zmapovaný v dvoch lokalitách, 
v malých častiach na eskerovom chrbáte 
v severnej časti vrchoviska Clara Bog. Komentár: 
Na danom osobitnom chránenom území sa 
môžu vyskytovať aj ďalšie plochy.  

Zloženie 
vegetácie: typické 
druhy  

Počet 
v reprezentatívnom 
vyjadrení 
monitorovacích lokalít  

Aspoň sedem druhov, 
ktoré sú pozitívnym 
indikátorom, vrátane 
dvoch druhov, ktorú sú 
indikátorom vysokej 
kvality.  

Zoznam druhov, ktoré sú pozitívnym 
indikátorom, vrátane druhov, ktoré sú 
indikátorom vysokej kvality, ktoré boli 
identifikované v rámci írskeho prieskumu 
poloprirodzených travinno-bylinných porastov 
(O’Neill a kol. 2013). Ďalšie podrobnosti je 
potrebné vyhľadať v tomto dokumente.  

Zloženie 
vegetácie: druhy, 
ktoré sú 
negatívnym 
indikátorom  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Druhy, ktoré sú 
negatívnym indikátorom, 
spoločne maximálne 20 % 
pokrytie, s pokrytím 
jednotlivými druhmi 
maximálne 10 %.  

Zoznam druhov, ktoré sú negatívnym 
indikátorom, identifikovaný autormi O’Neill 
a kol. (2013).  

Zloženie 
vegetácie: 
nepôvodné druhy  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Pokrytie nepôvodnými 
druhmi maximálne 1 %.  

Atribút a cieľ podľa štúdie od autorov O’Neill 
a kol. (2013).  

Zloženie 
vegetácie: druhy 
drevín a paprade  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Pokrytie druhmi drevín 
(okrem niektorých 
uvedených druhov) 
a papraďou (Pteridium 
aquilinum) maximálne 5 %.  

Medzi druhy drevín, ktorých výskyt môže 
presahovať 5 % pokrytie, patrí borievka 
obyčajná (Juniperus communis) a ruža 
bedrovníkolistá (Rosa spinosissima). Atribút 
a cieľ podľa štúdie od autorov O’Neill a kol. 
(2013). Autori Dwyer a kol. (2007) uvádzajú, že 
v tejto lokalite sú prerastené kroviny a paprade 
(orličník obyčajný, Pteridium aquilinum).  

Vegetačná 
štruktúra: 
širokolisté byliny: 
pomer tráv  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Podiel širokolistých bylín 
vo vegetácii od 40 do 90 %.  

Atribút a cieľ podľa štúdie od autorov O’Neill 
a kol. (2013).  

Vegetačná 
štruktúra: výška 
porastu  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Aspoň 30 % porastu má 
výšku od 5 cm do 40 cm.  

Atribút a cieľ podľa štúdie od autorov O’Neill 
a kol. (2013).  

Vegetačná 
štruktúra: 
opadanka  

Percentuálny podiel 
v rámci 
reprezentatívneho 
počtu monitorovacích 
zastávok  

Pokrytie opadankou 
maximálne 25 %.  

Atribút a cieľ podľa štúdie od autorov O’Neill 
a kol. (2013).  
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Okrem toho by v závislosti od pokrytia tohto biotopu v sústave Natura 2000 mohlo byť 
potrebné prijať opatrenia aj mimo chránených území, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
ochranu tohto biotopu, jeho ekologickú variabilitu a primeranú konektivitu v celom areáli 
jeho prirodzeného výskytu, ako aj ochranu druhov súvisiacich s týmto biotopom. 

V tabuľke 4 sa na stranách 33 – 34 uvádza percentuálny podiel plochy tohto typu biotopu 
v sústave Natura 2000 podľa jednotlivých krajín a biogeografických regiónov (na základe 
informácií zo súboru údajov podľa článku 17). Na vnútroštátnej a biogeografickej úrovni by 
sa mala vykonať podrobnejšia analýza na určenie najvhodnejších oblastí v záujme 
zlepšenia stavu ochrany alebo obnovy biotopu. 
 

4.4. Stanovenie cieľov a prístupy k manažmentu v konkrétnej oblasti 
 
V závislosti od kondície daného travinno-bylinného porastu môže byť potrebná jeho 
údržba, obnova alebo opätovné vytvorenie (pozri vymedzenia ďalej). 
 
Obrázok 16. Prístupy k manažmentu v oblasti ochrany poloprirodzených travinno-bylinných 
porastov [Rusina (ed.) 2017] 
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bylinný porast 
v neprimeranom alebo zlom 
stave Vegetačná štruktúra 
vykazuje odchýlky od typickej 
štruktúry, nevyhnutné 
ekologické procesy sú 
prerušené alebo zmenené; 
plocha je prerastená 
krovinami; nevhodne 
manažovaná (mulčovaná, 
nadmerne spásaná, 
kultivovaná, oraná, osievaná); 
odvodňovaná (drenážne ryhy 
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travinno-bylinný porast (opätovné zavodnenie 
alebo odvodnenie pôdy, zníženie jej úrodnosti, 
zníženie obsahu pôdnych živín, začatie vhodného 
manažmentu)  
Obnova vegetačnej štruktúry a zloženia druhov 
charakteristických pre daný poloprirodzený 
travinno-bylinný porast (odstránenie stromov 
a krov, dodatočný výsev semien voľne žijúcich 
rastlinných druhov, opatrenia zamerané na 
uľahčenie šírenia druhov, regulácia expanzívnych 
druhov) 
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lesná plantáž. Iná pôda: 
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povrchové bane a lomy, 
bývalé staveniská, 
rekultivovaná skládka atď. 
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charakteristických pre daný poloprirodzený 
travinno-bylinný porast (vytvorenie vhodných 
vlhkostných podmienok, úprava úrodnosti pôdy)  
Vytvorenie vegetačnej štruktúry a zloženia druhov 
charakteristických pre daný poloprirodzený 
travinno-bylinný porast (výsev zmesí semien 
cieľových druhov, výsadba, začatie vhodného 
manažmentu) 
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Údržba poloprirodzených travinno-bylinných porastov spočíva v ochrane a udržiavaní 
druhového zloženia a charakteristickej štruktúry predmetného poloprirodzeného 
travinno-bylinného porastu a ekologických podmienok a procesov potrebných na jeho 
udržiavanie v priaznivej kondícii. Zvyčajne si vyžaduje vykonávanie opakujúcich sa opatrení 
(pastva, kosba atď.), často každoročne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj 
potrebám v oblasti manažmentu typických spoločenstiev bezstavovcov. Existuje čoraz viac 
príkladov toho, ako sa manažovaným suchomilným lokalitám s travinno-bylinným 
porastom darí udržiavať si typické druhy rastlín a vegetáciu, no nevyskytujú sa v nich 
prakticky žiadne typické druhy bezstavovcov, ako napríklad motýle. Podľa zistení dochádza 
prinajmenšom v niektorých regiónoch Nemecka v solídne chránených oblastiach 
(Hallmann a kol. 2017), ale aj v iných krajinách, napríklad v Holandsku (Hallmann a kol. 
2018), k poklesu výskytu hmyzu uvedeného v prílohe I k smernici o biotopoch, pričom sa 
predpokladá, že ide o minimálne o európsky, ak nie celosvetový, problém. K významným 
faktorom, ktorým sa pripisujú hlavné príčiny tohto javu, patrí používanie pesticídov 
vrátane pesticídnych povlakov semien, simultánny manažment monotónnych porastov 
a príliš veľkých plôch, napríklad pokosenie všetkých spoločenstiev vyskytujúcich sa 
v danom biotope v rámci lokality v priebehu jedného či dvoch dní, ako aj fragmentácia. 
Preto potrebujú účinný manažment aj prvky fauny. 

Obnovenie spočíva v zlepšení kondície travinno-bylinných porastov, kde sú naďalej 
prítomné niektoré prvky alebo procesy daného typu biotopu travinno-bylinných porastov. 
Ide napríklad o obnovenie trávnej plochy prerastenej krami, kde sú stále prítomné 
ekologické podmienky a procesy, vďaka ktorým sa darí zachovávať daný biotop (napr. 
zloženie pôdy a jej chemické vlastnosti). Ekologická obnova zvyčajne spočíva 
v jednorazových opatreniach, akými sú napríklad výrub stromov a krov alebo 
odstraňovanie ich koreňov. Jej súčasťou môže byť aj intenzívnejšia pastva a kosba počas 
určitého obdobia až do vtedy, kým sa znovuzarastanie krovinami nedostane pod kontrolu 
a nebude možné vykonávať extenzívnejšiu a pravidelnejšiu údržbovú pastvu alebo kosbu 
(Rusina 2017). 

Opätovné vytvorenie poloprirodzeného travinno-bylinného porastu spočíva 
v zabezpečení environmentálnych podmienok potrebných pre daný biotop a v introdukcii 
druhov, ktoré sú preň charakteristické, na miesto, z ktorého predmetný biotop zmizol. 
Opätovné vytvorenie biotopov môže byť relevantnejšie v krajinách, v ktorých je súčasná 
plocha biotopu menšia ako oblasť schopná zabezpečiť priaznivý stav ochrany pre jeho 
druhy a spoločenstvá a v ktorých dochádza k zmenšovaniu existujúcej plochy v dôsledku 
opúšťania pôdy, intenzifikácie alebo z iných príčin, ktoré vedú k miznutiu daného biotopu. 
Opätovným vytvorením sa môžu aspoň čiastočne vykompenzovať dôsledky zničenia 
biotopu či zmenšenia jeho plochy. 

Platí hlavná zásada, že je vždy lepšie chrániť a udržiavať prirodzené ekosystémy tým, že 
sa všade tam, kde je to možné, odstránia nepriaznivé účinky a rozsiahle tlaky, pretože 
obnova degradovaných ekosystémov vždy predstavuje riziko zlyhania a vysokých nákladov. 
Mnohé prírodné hodnoty môžu byť nenapraviteľne poškodené, pričom zdroje a investície 
potrebné na obnovu prirodzených ekosystémov ďaleko prevyšujú zdroje potrebné na ich 
zachovanie. Čím je väčšia degradácia, tým sú vyššie náklady. Preto je vždy prioritou riadna 
ochrana a udržiavanie prirodzených ekosystémov, pričom obnova alebo manažment sa 
využívajú len ako nástroj na zotavenie už degradovaných ekosystémov. Opätovne 
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vytvorené biotopy vyskytujúce sa vo fragmentovanej krajine, v ktorej je v prípade istých 
druhov rekolonizácia ťažšia či dokonca nemožná, bývajú často chudobnejšie na druhy, a to 
dokonca aj z dlhodobého hľadiska. 

Vo všeobecnosti platí, že obnova predchádzajúceho „ideálneho“ stavu (pokiaľ ide o oblasť 
biotopu, druhové zloženie a funkčné procesy) je možná len vtedy, ak v danej oblasti a jej 
okolí neexistujú žiadne nezvratné ani významne zhoršené podmienky, ktoré by znemožnili 
obnovu biotopu a jeho nevyhnutných procesov (Rusina 2017 alebo Priede a Rūsiņa 2017). 
Niekedy je možné len zlepšenie aktuálneho stavu. 

Ekologická obnova alebo vytvorenie biotopu poloprirodzeného travinno-bylinného 
porastu je časovo náročným procesom. Obnovou sa môžu výsledky dosiahnuť rýchlo (napr. 
do dvoch rokov) len vtedy, ak je stále prítomná väčšina charakteristických druhov a naďalej 
prebiehajú všetky potrebné ekologické procesy. Vo väčšine prípadov však proces obnovy 
trvá aspoň 5 až 10 rokov (Rusina 2017) a ak ide o úplnejšiu obnovu populácií druhov 
bezstavovcov, aj niekoľko desaťročí. 

Ak sa činnosťami obnovy dosiahli očakávané výsledky, na zachovanie dobrej kondície 
travinno-bylinného porastu sú potrebné opatrenia zamerané na jeho údržbu. Okrem toho 
opatrenia obnovy a údržby nebývajú vždy prísne oddelené, ale môžu sa uskutočňovať 
súčasne. 
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5. OCHRANNÉ OPATRENIA A OPATRENIA OBNOVY 
 

Udržiavanie tohto biotopu v dobrej kondícii závisí od extenzívneho spásania alebo 
kosenia porastu podľa miestnych podmienok a historických postupov manažmentu. 
Potrebná môže byť aj regulácia krovín alebo inváznych druhov. 

V závislosti od cieľov ochrany lokalít sa môže vyžadovať prispôsobenie manažmentu 
potrebám konkrétnych druhov. 

 

5.1. Kľúčové postupy manažmentu na účely udržiavania dobrej kondície 
biotopu 

Tento typ biotopu vo všeobecnosti nepredstavuje klimaxové spoločenstvo a závisí od 
extenzívnych postupov manažmentu v takmer celom areáli jeho výskytu. Kľúčové biotické 
faktory jeho ochrany do veľkej miery súvisia s možnosťou obmedzenia sekundárnej 
sukcesie. To sa vo všeobecnosti zabezpečuje spásaním porastu voľne žijúcimi 
bylinožravcami, no najmä domácimi hospodárskymi zvieratami (ovce, kozy, hovädzí 
dobytok, kone, osly). Kosenie môže predstavovať vhodný nástroj ochrany, ktorý súvisí 
s najvýznamnejším mezickým aspektom daného biotopu (t. j. biotopu so stredným 
stupňom vlhkosti). 

Rozhodnutie, či je na účely pravidelného manažmentu vysokokvalitných travinno-
bylinných porastov na vápnitom substráte vhodnejšia pastva alebo kosba, môže závisieť 
od podmienok a manažmentu predmetných oblastí v minulosti a od podtypu prítomného 
biotopu. Hoci sa vo väčšine štúdií ako najvhodnejší spôsob manažmentu travinno-
bylinných porastov na vápnitom substráte odporúča pastva, podľa zistení M. Fischera a S. 
Wipfovej (2002) tradične koseným travinno-bylinným porastom na vápnitom substráte, 
ktoré sa vyskytujú v oblasti vyššieho subalpínskeho stupňa, vyhovuje skôr kosenie ako 
spásanie. Medzi spásanými a kosenými travinno-bylinnými porastmi existujú rozdiely 
v druhovom zložení, ktoré zodpovedajú rôznym vegetačným jednotkám a podtypom. Na 
zachovanie úplnej biodiverzity biotopu 6210 môže byť potrebná regionálne adaptovaná 
kombinácia oboch druhov manažmentu. 

História a charakter spoločenstva patria pri vymedzovaní vhodných režimov manažmentu 
k veľmi dôležitým premenným (Grime a kol. 2000, Britton a kol. 2001). V experimente 
týkajúcom sa vplyvov niekoľkých režimov manažmentu (pastva, kosba a bezzásahový 
režim) na biodiverzitu holandského travinno-bylinného porastu na kriedovom podloží sa 
vďaka pastve dosiahla najvyššia úroveň a v prípade nezasahovania zase najnižšia úroveň 
biodiverzity (During a Willems 1984). Okrem toho sa pastva ukázala ako účinnejšia ako 
kosenie aj pri kompenzácii následkov zvýšených úrovní dusíka (Butaye a kol. 2005). 

Ak sa v minulosti žiadne kosenie neuskutočňovalo, je potrebné vyhodnotiť, aké 
pravdepodobné účinky na ochranu daného travinno-bylinného spoločenstva bude mať 
prechod zo spásania porastu na jeho kosenie. Osobitne dôležité to môže byť pre 
bezstavovce. V danom biotope sa budú v skutočnosti nachádzať tie druhy bezstavovcov, 
ktorých životný cyklus zodpovedá existujúcemu dlhodobému režimu manažmentu. Je 
pravdepodobné, že podobný vplyv bude mať aj prechod z tradičného režimu kosenia 
porastu na jeho spásanie, ktorý môže vyústiť do zmien zloženia rastlinných druhov 
(Rodwell 1992). Pri skoro kvitnúcich druhoch, ktoré sú z hľadiska udržania stavu populácií 
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závislé od produkcie semien, môže v dôsledku takejto zmeny dôjsť k poklesu ich početnosti 
alebo k ich zmiznutiu. V prípade pochybností by sa malo pri plnení cieľov ochrany prírody 
postupovať na základe prístupu predbežnej opatrnosti, ktorý spočíva v potrebe vyhýbať sa 
zmenám dlhodobo zavedeného manažmentu (Crofts a Jefferson 1999). 

 

 

Prioritný biotop s orchideami (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1. Pastva 

V prípade suchomilných travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte ide zväčša 
o systémy s nízkou produkciou stráviteľných tráv, a preto sa na ich udržiavanie zvyčajne 
využíva skôr pastva ako kosba. Pastva zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní druhovej 
bohatosti, a to obmedzením schopnosti kompetitívnych druhov dosiahnuť dominanciu. 
V prípade ochrany bezstavovcov ide o uprednostňovanou možnosťou manažmentu. 
S výnimkou stád s vysokou hustotou sa pomocou pastvy odstraňuje rastlinný materiál 
postupnejšie ako kosením. Mobilnejšie bezstavovce tak majú šancu presunúť sa do iných 
oblastí s travinno-bylinným porastom (Crofts a Jefferson 1999). 

Dlhodobé vplyvy rôznych režimov pastvy však nie sú veľmi známe, a to najmä, ak ide 
o vplyvy na spoločenstvá bezstavovcov. Zo štúdií týkajúcich sa vplyvu pastierskych činností 
na travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte v Burgundsku vyplýva, že napriek 
zvýšeniu floristickej rozmanitosti môžu byť dôsledky na bezstavovce pozitívne aj negatívne, 
a to v závislosti od pastierskych postupov (Croquet a Agou 2006). Nespásané plochy sú 
významné aj ako útočisko alebo miesto prezimovania mikrofauny (Pearson a kol. 2006). 

Spásanie porastu prináša aj ďalšie výhody. Mierne zošľapovanie porastu môže byť 
prínosné: kopytá ťažkých zvierat, ako napríklad hovädzieho dobytka, narúšajú opadanku 
a zošľapujú a drvia hrubú vegetáciu. Istý počet prázdnych miest možno pripísať aj 
zošľapovaniu porastu kopytami zvierat. To je dôležité pre životný cyklus mnohých 
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bezstavovcov, ako aj pre typy rastlín, ktoré si na klíčenie a zakorenenie vyžadujú prázdne 
miesta bez porastu (Calaciura a Spinelli 2008). 

Režim pastvy 

Na biologické prvky travinno-bylinného porastu má veľký vplyv, v mnohých prípadoch 
určujúci, režim pastvy, ktorý sa v súvislosti s ním využíva. Medzi významné faktory, ktoré 
treba súhrnne zvážiť, patrí typ využívaných zvierat, hustota stáda a časový harmonogram 
pastvy (je potrebné uviesť, že pod daný typ zvieraťa patria kategórie ako druh zvieraťa, 
jeho plemeno, vek, pohlavie či návyky). 

Možnosti zavedenia vhodného režimu pastvy na účely ochrany vychádzajú z množstva 
rôznych parametrov: 

– typ stáda (hovädzí dobytok, ovce, poníky atď.) a hustota stáda, 
– obdobia pastvy (sezóna pastvy) a trvanie pastvy, 
– systém pastvy (poradie a vzorec pastevných udalostí), 
– košiarovanie zvyčajne mimo biotopu, ak je vôbec potrebné. 

Vzájomná interakcia týchto parametrov s cieľom zabezpečiť vplyv na travinno-bylinný 
porast je často zložitá, čo sťažuje presnosť prognózovaných výsledkov. To však takisto 
znamená, že požadovaný výsledok možno často dosiahnuť pomocou rôznych režimov. 

Pastevné zvieratá 

Travinno-bylinné porasty sa v celej Európe udržiavajú pomocou pastvy rôznych typov 
pastevných zvierat, napríklad hovädzieho dobytka, oviec, kôz, oslov či koní. V dôsledku 
pôsobenia všetkých typov stád s nízkou hustotu dochádza k vytváraniu travinno-bylinných 
porastov s mozaikovou (ostrovčekovou) štruktúrou, ktoré majú zmiešaný charakter. Vzor 
a rozsah vegetačnej mozaiky sa môžu líšiť v závislosti od výberu stáda: odlišné typy zvierat 
môžu vytvárať rôznorodé typy mikrobiotopu (Crofts a Jefferson 1999). 

Spôsob merania nízkej hustoty stáda má veľký vplyv na efektivitu spásania. Neustále sa 
pohybujúce stádo, ktoré sa pasie pod dohľadom pastiera, má síce vysokú lokálnu hustotu, 
no môže vykazovať celoplošne nízku hustotu chovu. Celková nízka hustota stáda 
v ohradenej oblasti vedie k veľmi selektívnemu spásaniu a môže mať za následok úplne iný 
konečný produkt, keďže stádo nie je nikdy nútené spásať prvky, ktoré sú preň menej 
atraktívne. Uprednostňujú sa pastevné systémy, ktoré sú schopné získavať živiny zo 
systémov. 

Všetky zvieratá sa pasú selektívne. Preferované časti vegetácie spasú ako prvé a menej 
obľúbené rastliny ponechajú až nakoniec alebo ich nespasú vôbec. Výber a odmietanie 
určitých druhov rastlín pasúcimi sa zvieratami oproti iným môže zohrávať kľúčovú úlohu 
pri udržiavaní bohatosti druhov a určovaní štruktúry a floristického zloženia travinno-
bylinného porastu. 
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Pasúce sa ovce (C. Olmeda) 

Hovädzí dobytok sa do veľkej miery líši od oviec v tom, že uprednostňuje spásanie dlhších 
tráv a pri spásaní nie je taký selektívny. Hovädzí dobytok okolo rastlín obtáča jazyk 
a následne ich trhá, a tak za sebou zanecháva trsy nespasenej vegetácie i nakrátko spasené 
plochy. No ovce sú oveľa selektívnejšie ako hovädzí dobytok a spásajú len vrchnú časť 
rastliny, pričom sa pohybujú po celej trávnej ploche, kde vytvárajú homogénnejšiu 
štruktúru vegetácie (McDonald 2007a). Hovädzí dobytok vegetáciu rozrúša a zanecháva po 
sebe otvorené ostrovčeky, ako aj štrukturálne rôznorodú výšku vegetácie. Takéto 
„otvorené“ štruktúry vyhovujú celej škále rastlinných druhov známych regeneráciou zo 
semien, ako je napríklad prvosienka jarná (Primula veris). Ovce fungujú priam ako 
„kosačky“ – vegetáciu prekyprujú a uzatvárajú a zároveň posilňujú druhy podzemkových 
rastlín. Tieto dva mechanizmy pôsobia kontraproduktívne, čo má dôsledky na vegetáciu 
(a tým aj na podporované spoločenstvá bezstavovcov). 

Kozy môžu spásať buď trávne alebo krovinové porasty. Kone dokážu spásať trávu oveľa 
bližšie pri zemi ako hovädzí dobytok či ovce a potrebujú sa pásť oveľa dlhšie, keďže majú 
rozdielnu fyziológiu trávenia (Rook a kol. 2004). Osly sa svojou selektívnou pastvou 
podobajú poníkom. Králiky nie sú schopné spásať vysoké trávne porasty, pri pastve sú 
veľmi selektívne a v stredne hustých porastoch vytvárajú ostrovčekovú mozaiku plôšok 
s porastom ohryzeným v rôznej výške. Dôležitá je aj telesná veľkosť: menšie zvieratá si 
vyberajú kvalitnejšiu potravu, keďže v pomere k veľkosti tela potrebujú viac energie (Rook 
a kol. 2004). 

Druhy hovädzieho dobytka však majú pri vysokom pastevnom tlaku menší vplyv; 
poškodenie vo forme celkového poklesu bohatosti rastlinných druhov sa zistilo v lokalitách 
silne spásaných koňmi, ako aj hovädzím dobytkom (Crofts a Jefferson 1999). 

Vplyvy zošľapovania sa líšia aj podľa jednotlivých druhov. Fyzický tlak vyvíjaný ovcami na 
travinno-bylinný porast sa odhaduje na 0,8 až 0,95 kg na cm², v prípade hovädzieho 
dobytka sa tento tlak odhaduje na 1,2 až 1,6 kg na cm² (Spedding 1971). 

Uprednostňovanou možnosťou by malo byť udržanie daného typu hospodárskych zvierat, 
ktoré sa v danej oblasti tradične využívali, keďže zmeny môžu mať negatívne dôsledky. 
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Mnohé charakteristické rastlinné druhy, ktoré sa adaptovali na spásanie konkrétnym 
typom zvieraťa, pri zmene pastevného zvierať miznú, pretože sa stávajú zraniteľnými voči 
inému spôsobu pastvy (Pearson a kol. 2006). Podmienky v rôznych geografických 
oblastiach určujú aj to, ktorý typ hospodárskych zvierat je najvhodnejšie využiť. Veľmi 
suché pasienky v južnej Európe sú napríklad vo všeobecnosti oveľa vhodnejšie na spásanie 
ovcami ako hovädzím dobytkom, keďže ovce dokážu lepšie znášať extrémne podmienky. 

Zmiešaná pastva však môže byť niekedy prínosná, keďže v závislosti od pastevných 
preferencií rôznych zvierat môže prinášať tvorbu rôznych štruktúr travinno-bylinných 
porastov; je nepravdepodobné, že by sa potravinové preferencie rôznych typov 
pastevných zvierat zhodovali. V rámci režimu sa môže vyžadovať oddelená pastva: hovädzí 
dobytok sa môže napríklad využiť najskôr na spásanie vysokých neskorých travinno-
bylinných porastov, po ňom môžu nastúpiť ovce alebo poníky, pretože došlo k zníženiu 
výšky travinno-bylinného porastu na úroveň, s ktorou si tieto druhy pasúcich sa zvierat 
poradia účinnejšie. Je potrebné identifikovať rôzne zdroje pastvy a posudzovať ich 
samostatne, aby sa uskutočnili len tie najvhodnejšie úpravy (Crofts a Jefferson 1999). 

Na plochách s travinno-bylinnými porastmi, ktoré sa určitý čas nespásali, možno na 
odstránenie krovín a krov, ktoré začali v lokalite rásť, využívať kozy. Zavedenie oplôtkovej 
pastvy kôz môže byť účinnou metódou obnovy suchomilných travinno-bylinných porastov 
s rozširujúcimi sa krami. Dôkazy o tom sa uvádzajú v štúdii, v ktorej sa v priebehu siedmich 
rokov skúmal vplyv oplôtkovej pastvy kôz s relatívne vysokým pastevným tlakom (0,6 až 
0,8 LU/ha ročne) na štruktúru biotopu a bohatosť druhov v šiestich lokalitách 
s prerastajúcim suchomilným travinno-bylinným porastom na dolnom toku Sály 
v strednom Nemecku. Zmiernenie prerastania a zvýšenie počtu cieľových druhov koreluje 
so zlepšeným stavom ochrany týchto veľmi cenných suchomilných typov biotopov 
travinno-bylinných porastov (Elias a kol. 2018). 
 

 
Pasenie kôz na osobitnom chránenom území Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 
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Pastevný tlak. Hustota stáda 

Pastevný tlak predstavuje mieru objemu vegetácie, ktorý je podľa očakávania schopný 
spásť určitý počet pastevných zvierat konkrétneho druhu a veľkosti na danej ploche 
s travinno-bylinným porastom počas spásania tohto porastu. Ak pastevný tlak prekročí 
nosnú kapacitu danej plochy s travinno-bylinným porastom, zvyčajne to bude mať za 
následok poškodenie ekologického a produktívneho charakteru trávneho porastu, čo 
zodpovedá pojmu „nadmerné spásanie porastu“. Výsledok pastevného režimu bude 
závisieť od počtu pastevných zvierat a dĺžky ich zotrvania v danej lokalite. 

Pastevný tlak sa považuje za optimálny, ak sa ním podporuje a udržiava vegetačná 
mozaika – po takejto pastve zostávajú na ploche trávne porasty s nerovnomernou dĺžkou 
a trsnaté políčka. To je možné len vtedy, ak pastevné zvieratá môžu trávny porast spásať 
selektívne. Príležitosť na selektívnu konzumáciu rastlín vytvára len extenzívna pastva. Na 
druhej strane, intenzívne spásanie má za následok jednotnú výšku trávneho porastu, 
v dôsledku čoho majú rôzne rastlinné a živočíšne druhy menšiu šancu prežiť. 

Na vyhodnotenie zaťaženia hospodárskymi zvieratami je užitočné uskutočniť prieskum 
vegetácie pasienkov. Podstata údržbovej pastvy spočíva v každoročnom odstraňovaní 
porastu pred začiatkom ďalšieho vegetačného obdobia. Ročný výnos z rastlinnej biomasy 
predstavuje horný limit pastevného tlaku, ktorý dokáže konkrétny trávny porast zniesť. 
Ciele ochrany si vo všeobecnosti vyžadujú takú hustotu stáda, ktorá neprekračuje nosnú 
kapacitu danej plochy s travinno-bylinným porastom. Tým sa dosiahne, že podstatnú časť 
ročnej produkcie trávneho porastu hospodárske zvieratá nespasú, takže môže vstúpiť do 
iných potravinových reťazcov (napr. spoločenstvá bylinožravých bezstavovcov alebo 
dekompozitorov) alebo posilniť štruktúrnu rozmanitosť biotopu. Hustotu stáda je preto 
potrebné znížiť dostatočne pod úroveň teoretickej nosnej kapacity trávneho porastu, aby 
bolo v záujme splnenia cieľov ochrany možné zabezpečiť dostatočný objem nespasenej 
vegetácie počas vegetačného obdobia (Crofts a Jefferson 1999). 

V mnohých prípadoch však nie je možné stanoviť optimálne štádium sukcesie, a teda ani 
hustotu stáda v praxi. V malých jednotkách biotopov môže byť obzvlášť náročné dosiahnuť 
rovnováhu intenzity spásania, a pritom sa vyhnúť invázii krovín a nadmernému spásaniu 
porastov. Nie je isté, či tento manažment sám osebe postačuje na boj proti šíreniu krovín. 
 
Časový harmonogram pastvy a jej trvanie 

Dôležitým faktorom je načasovanie pastvy. Jarná pastva má na rast rastlín najpriamejší 
vplyv, keďže sa odohráva v čase najintenzívnejšej produkcie listov. Intenzita jarnej pastvy 
by nemala byť príliš vysoká, aby mohli rastliny rásť a kvitnúť. V opačnom prípade sa ňou 
môže poškodiť zloženie rastlinného spoločenstva. Jesennou pastvou sa zároveň môže znížiť 
objem potravinových zložiek, ktoré dokážu rastliny cez zimu uchovávať, čím sa v ďalšom 
období zníži ich vitalita. 

Pokiaľ ide o trvanie pastvy, predpokladá sa, že medzi veľkosťou stáda a trvaním pastvy 
existuje nepriama úmera. Kratšie obdobia intenzívnej pastvy môžu byť vhodné v čase 
výskytu problémových druhov burín. Je však pravdepodobné, že krátke obdobia 
intenzívnej pastvy v travinno-bylinnom poraste budú mať vo všeobecnosti katastrofický 
vplyv na niektoré druhy bezstavovcov, ktoré počas celého svojho životného cyklu závisia 
od kontinuity štruktúry travinno-bylinného porastu. Najmenej škodlivá bude v zime, keď 
sa väčšina hmyzu žijúceho nad povrchom pôdy nachádza vo fáze dormancie. Rovnaký 
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celoročný pastevný tlak možno dosiahnuť aj s využitím menšieho stáda – no iba vtedy, ak 
sa tento typ údržby porastov realizuje dlhší čas; stále sa dosiahne žiaduca štruktúra 
travinno-bylinného porastu, no bezstavovcom sa poskytne viac času na redistribúciu 
(Crofts a Jefferson 1999). 
 
Systém pastvy 

Systém pastvy je rutinný organizovaný sled pohybu pasúceho sa stáda na ploche pasienka. 
Rôzne systémy pastvy možno v podstate zjednodušiť na dve základné stratégie: fixná 
hustota stáda a rotačná pastva, ktoré možno aj kombinovať (Calaciura a Spinelli 2008). 

Stratégia fixnej hustoty stáda sa využíva vtedy, keď je na poli dlhší čas, niekedy celoročne, 
ponechaný „fixný“ počet zvierat. Pri nízkej hustote stáda môže vďaka fixnej hustote dôjsť 
k chronologickému vývoju nespasených častí travinno-bylinných porastov, čím sa 
zabezpečí viac ekologických ník, ktoré môžu živočíšne druhy využívať (kvety, semená, 
stojaci alebo spadnutý odumretý materiál) (Crofts a Jefferson 1999). Udržaním nízkej 
hustoty zvierat v chove možno regulovať výskyt inváznych rastlinných druhov, a tak 
udržiavať faunu bezstavovcov, ktorá závisí od tráv (RSPB 2004b). Hustotu stáda možno 
podľa potreby upravovať, a to zvyčajne jeho znižovaním s postupom sezóny a s poklesom 
produktivity travinno-bylinných porastov. Ak sú spásaním alebo zošľapovaním ohrozené 
osobitne cenné rastlinné druhy, môže byť potrebné vytvoriť špeciálne oblasti na ochranu 
týchto druhov pred pastevným tlakom (Colas a Hébert 2000). Orchidey zvyčajne 
zošľapovanie nie sú schopné znášať. Ak sa poškodí novovyrastená listová ružica, už sa 
nezmladí. V systémoch pastvy s veľmi nízkou hustotou dokážu niektoré druhy orchideí 
prežiť a založiť významné populácie. Zároveň pre ne nie je vhodné skoré kosenie, keďže 
kvitnú až v júni a júli (Rusina 2017). Oplotenými výbehmi skutočne možno zlepšiť zloženie 
a kvalitu travinno-bylinných porastov a podporiť tak regeneráciu vzácnych a ohrozených 
rastlín charakteristických pre tento biotop. 

Rotačná pastva sa vyznačuje rozdelením pastevnej plochy na časti (hony, oplôtky alebo 
pásy) alebo aktívnym manažmentom stáda pastierom a presúvaním stáda v príslušných 
intervaloch na čerstvé plochy pastvy. Zvieratá sa v pravidelných a častých intervaloch 
presúvajú na nové plochy a postupujú po celej ploche pasienka v štruktúrovanom slede. 
Do pôvodnej oblasti pasienka sa vrátia vtedy, keď daný travinno-bylinný porast znovu 
nadobudne svoju úplnú produktívnu kapacitu, ale ešte nezačal kvitnúť (Brockman 1988). 

Rotačnú pastvu možno využiť na dosahovanie cieľov manažmentu ochrany, a to najmä 
vtedy, keď sa majú v nízkych travinno-bylinných porastoch udržať špecializovanejšie 
spoločenstvá, ktoré od nich závisia, a keď je daná oblasť travinno-bylinného porastu 
roztrúsená v mnohých samostatných lokalitách. Tento prístup často najlepšie funguje 
v lokalitách, v ktorých je potrebná zimná pastva, keďže cieľom je jednoducho to, aby 
zvieratá spásli čo najviac porastu z predchádzajúceho obdobia. Potom je travinno-bylinný 
porast pripravený na to, aby sa začala nová sezóna produkcie (Crofts a Jefferson 1999). 

Na obmedzenie pohybu zvierat a vytvorenie niekoľkých zón, v ktorých sa bude striedavo 
uskutočňovať pastva, je vhodné ohradenie hospodárskych zvierat. 
 
Sezónny presun zvierat a transterminancia Presun hospodárskych zvierat na dlhé a stredné 
vzdialenosti (na základe transhumancie – ich sezónneho presunu do 100 km a na základe 
transterminancie, teda ich presunu z údolia do vrchov v prípade kratších vzdialeností) 
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predstavuje pri údržbe týchto travinno-bylinných porastov kľúčovú prax. Využívajú sa 
pritom predovšetkým tradičné chodníky slúžiace na presun hospodárskych zvierat (tratturi 
v Taliansku, draillies v južnom Francúzsku alebo vías pecuarias v Španielsku) a zároveň sa 
tak zachovávajú tradičné ekologické poznatky (Otero-Rozas a kol. 2013). Sezónny presun 
zvierat a transterminancia prispievajú k rozptylu semien – sú relevantné predovšetkým 
v súvislosti s rozptylom semien na dlhé vzdialenosti (Manzano a Malo 2006). Tento rozptyl 
a s ním súvisiaca genetická výmena sú mimoriadne dôležité z hľadiska prípravy travinno-
bylinného porastu na zmenu klímy. V niektorých programoch EPFRV existujú osobitné 
opatrenia na zachovanie týchto tradičných postupov a biotopov spojených s uvedenými 
porastmi. 
 

5.1.2. Kosenie 

Kosenie je vhodné vtedy, ak ide o tradičný spôsob manažmentu travinno-bylinných 
porastov, alebo predstavuje alternatívu v prípade, že spásanie porastov nie je 
realizovateľné, hoci práve pastva je uprednostňovanou alternatívou. Pravidelné kosenie 
porastu, obdobne ako jeho spásanie, zabraňuje dominancii odolných kompetitívnych tráv 
a bylín, ako aj prenikaniu krov a stromov. Ak sa teda realizujú, darí sa vďaka nim udržiavať 
dané trávne spoločenstvo. Kosením sa však nevytvára rovnaká mozaika podmienok 
biotopu ako pastvou, a to najmä v prípade využívania homogénneho režimu kosby (Crofts 
a Jefferson 1999). 

Pastva s nízkou intenzitou sa často považuje za osvedčený postup manažmentu (dokonca 
lepší ako kosenie), pretože sa od nej očakáva zabezpečenie rôznorodosti na malej ploche, 
a to prostredníctvom rôznorodej mozaiky správania hospodárskych zvierat vrátane 
spásania či zošľapovania porastu, ako aj defekácie, vďaka čomu by sa mala zlepšiť 
koexistencia viacerých druhov ako pri homogenizačnom režime kosby. Na druhej strane, 
Turtureanu a kol. (2014) zistili, že za inak podobných podmienok oplývajú kosené 
suchomilné travinno-bylinné porasty oveľa väčšou bohatosťou rastlinných druhov ako 
spásané (+25,8 druhu = 51 % na 10 m2), pričom tento rozdiel existoval na všetkých 
testovaných plochách s rôznym rozsahom (1 cm2 až 100 m2) (podľa autorov Dengler a kol. 
2014). Sledovanie pokrývalo rôzne režimy manažmentu a typy vegetácie fytocenologickej 
triedy Festuco-Brometea v Transylvánskej kotline v Rumunsku. 

Metódy manažmentu kosenia sa delia podľa: časového harmonogramu, frekvencie, 
distribúcie a metód. 
 
Časový harmonogram kosenia 

Manažment lúk na účely ochrany prírody zvyčajne spočíva v jednom neskorom kosení. 
Termíny kosenia sa budú značne líšiť v závislosti od lokality a povahy významu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Crofts a Jefferson 1999). 

Neskoré kosenie môže byť užitočné z hľadiska ochrany živočíšnych druhov (najmä vtákov 
a hmyzu), ktoré potrebujú vysokoštruktúrovanú vegetáciu, ktorá im poskytuje potravu aj 
útočisko. Takáto kosba zároveň umožňuje neskoro kvitnúcim rastlinám produkovať 
semená. Okrem toho je príležitostné kosenie trávy (koniec augusta/september) (napr. raz 
za päť rokov) praktické v lokalitách, v ktorých sa darí neskoro kvitnúcim druhom (Crofts 
a Jefferson 1999). 
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Skoré kosenie môže byť užitočné v prípade bohatej vegetácie, ktorá by sa inak začala 
rozkladať, a ak je potrebné spomaliť rozvoj nepôvodných druhov. Je však známe, že 
opakovanou skorou kosbou sa znižuje bohatosť druhov na lúkach (Smith 1994). Kosenie by 
sa nemalo uskutočňovať pred vyliahnutím mláďat hniezdiacich vtákov alebo pred 
vysemenením populácií „žiaducich“ charakteristických rastlinných druhov, ktorých 
regenerácia závisí od produkcie semien. 

Frekvencia kosenia 

Travinno-bylinné porasty zväzu Mesobromion sa spravidla kosia raz ročne, niekedy 
dokonca len raz za dva roky, pretože majú nízku produktivitu (Pearson a kol. 2006), hoci 
mezofilnejšie a produktívnejšie travinno-bylinné porasty možno pokosiť aj dvakrát 
(Rodwell a kol. 2007). Viac ako jedno kosenie ročne môže byť potrebné na simulovanie 
predchádzajúceho manažmentu pastvy, ktorý už nie je možné realizovať. 

Vo všeobecnosti však platí, že kosenie by sa nemalo uskutočňovať viac ako raz, maximálne 
dvakrát, pretože častejšie kosenie obmedzuje možnosti vývoja mnohých živočíšnych 
a rastlinných druhov (Essl 2005). 

Distribúcia kosby 

Odporúča sa vyhnúť sa nárazovému pokoseniu celej plochy s travinno-bylinným porastom, 
a namiesto toho túto činnosť časovo rozložiť tak, aby sa zabránilo poškodeniu mikrofauny. 
Plazy, hmyz a pavúky sa pohybujú buď veľmi pomaly, alebo sa nepohybujú vôbec, a preto 
je dôležité ponechať nepokosené oblasti, v ktorých si môžu nájsť útočisko. Rozložením 
termínov kosenia sa predĺži aj fáza opeľovania rastlín a obdobia dostupnosti nektáru 
a peľu. Preto je vhodné vylúčiť z kosenia malú časť (cca 5 – 10 %) celkovej plochy a pokosiť 
ju nasledujúce leto. Každoročne by sa tak mala realizovať rotačná kosba inej časti plochy, 
a teda by sa konkrétny nepokosený ostrovček na danej ploche mal znova pokosiť raz za 
4 – 6 rokov (Pearson a kol. 2006). Okrem toho treba podotknúť, že ruderálne spoločenstvá 
a ekotóny sú mimoriadne bohaté na druhy a nevyhnutné pre život mnohých bezstavovcov, 
ktoré ich využívajú napríklad na hibernáciu alebo v nich počas jesene a zimy nachádzajú 
zdroje. Preto by sa tieto citlivé oblasti nemali kosiť každý rok, pričom by sa v jednom roku 
nikdy nemala pokosiť celá okrajová zóna. Tieto ekotóny by sa nemali meniť na 
poľnohospodárske (často uzavreté) cesty a stávať sa prekážkami pre druhy (napr. cesty na 
okrajoch lesa). 

Metódy kosenia 

Podľa možnosti by bolo lepšie použiť lištové (oscilačné) kosačky. Rotačné kosačky usmrcujú 
oveľa viac živočíchov, ktoré nemajú možnosť úniku. Kosenie rotačnými kosačkami treba 
kombinovať so zmenou zvyčajnej výšky kosby (8 – 10 cm) a s prechodom na vykášanie 
zvnútra von, ak je potrebné umožniť únik živočíchov z lúky (Pearson a kol. 2006). 

Je potrebné zabrániť koseniu príliš blízko pri zemi, keďže tak môže dochádzať 
k nadmernému vytrhávaniu porastu (tzv. skalpovaniu), ktoré má za následok vytváranie 
prázdnych plôch v travinno-bylinnom poraste. Tie predstavujú priaznivé oblasti na inváziu 
nežiaducich druhov. Na druhej strane môže byť istá menšia disturbancia vhodná pre 
klíčenie semien zároveň prospešná pre bezstavovce. Odporúča sa nepoužívať lisy na trávnu 
hmotu, ktoré spôsobujú veľké škody na faune (minimálne 30 až 60 % úmrtnosť včiel). 
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Pokosený materiál sa vo všeobecnosti odporúča odstrániť, aby sa zabránilo obohacovaniu 
pôdy s travinno-bylinným porastom živinami. 

 

5.1.3. Manažment voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

Je dôležité mať na pamäti, že vďaka historickému manažmentu lokality sa areál daného 
taxónu, ktorý sa v nej vyskytuje, bude aj naďalej formovať, a preto by sa tento model 
manažmentu, ak je známy, mal zachovať. Na režim pastvy alebo kosenia, ktorý sa v danej 
oblasti tradične využíva, sa adaptovalo veľké množstvo druhov. Mnohé z nich takisto 
využívajú okrajové a prechodné oblasti medzi typmi vegetácie, takže sa môžu líšiť aj 
požiadavky týkajúce sa ich manažmentu. 

Z dôvodu potenciálnych vplyvov na iné významné prvky nemožno vždy odporúčať 
adaptovanie manažmentu na potreby konkrétnych druhov. Vo všeobecnosti sa preto 
odporúča využívať také prístupy k manažmentu, ktoré môžu byť prospešné pre rôzne 
skupiny druhov prítomné v lokalite. 

Pri stanovovaní priorít ochrany travinno-bylinných porastov z pohľadu ochrany druhov je 
potrebné venovať pozornosť výskytu druhov, ktoré sú vzácne na miestnej či vnútroštátnej 
úrovni. 
 
Bezstavovce – štruktúra biotopu a požiadavky na manažment 

V závislosti od typu travinno-bylinného porastu a zloženia rastlinných druhov sa môže 
v suchomilných travinno-bylinných porastoch na vápnitom substráte vyskytovať jedinečný 
súbor druhov bezstavovcov (hmyz, pavúky, slimáky). Tieto travinno-bylinné porasty 
zabezpečujú významný zdroj nektáru a peľu pre mnohé druhy hmyzu. V období kvitnutia 
sa pozoruje veľká rozmanitosť motýľov a ďalšieho antofilného hmyzu – rodov Coleoptera 
(chrobáky), Hymenoptera (blanokrídlovce – divé včely, osy atď.) a Diptera (dvojkrídlovce, 
napr. pestrice). Takisto sa môže vyskytovať veľké množstvo druhov radu druhov 
Orthoptera, a to lúčnych koníkov, kobyliek a svrčkov. Vzhľadom na svoju schopnosť skákať, 
ako aj vzhľadom na svoje teplotné nároky potrebujú tieto druhy radu Orthoptera 
prostredie s nízkou alebo otvorenou vegetáciu. Tieto nároky úplne závisia od druhov a ich 
životného štádia, napr. Decticus verucivorus. 

V tomto biotope sa vyskytuje aj bohatá pôdna fauna – drobné článkonožce, háďatká, larvy 
hmyzu, dážďovky. V spásaných travinno-bylinných porastoch žijú najrôznejšie saprofágne 
(živiace sa rozkladajúcou sa organickou hmotou) bezstavovce (hmyz, roztoče, háďatká), 
ktoré sú závislé od živočíšnych exkrementov. Plochy zošliapané hospodárskymi zvieratami 
a holé ostrovčeky s piesčitou pôdou sú dôležité pre hmyz na suchých pasienkoch. 

Miestne populácie bezstavovcov si vyvinuli stratégie prispôsobené tradičným postupom 
manažmentu. Ak sa porasty v rámci predmetnej lokality historicky dlhodobo spásajú alebo 
kosia, pričom daný model manažmentu je známy, mal by sa naďalej realizovať s cieľom 
zabezpečiť zachovanie adaptovaných stratégií týkajúcich sa životného cyklu bezstavovcov. 
Rôznymi úrovňami spásania sa zabezpečujú rôzne typy porastov, od veľmi krátkych po dlhé 
trávy a kry. Pre druhy s významom pre ochranu sú cenné všetky typy porastov. Niektoré 
významné druhy si v skutočnosti vyžadujú viac ako jeden typ porastov na lokalitu či 
dokonca detailnú mozaiku mikrobiotopov (Alexander 2003). 
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Veľmi nízkym porastom sa darí zvyčajne tam, kde sa vyskytujú druhy žijúce na plochách 
s obnaženou pôdou (vrátane predátorov a živočíchov živiacich sa rastlinnými zvyškami) 
a na miestach, kde nízky porast udržiavajú veľké bylinožravce jeho spásaním, a teda sa tam 
vyskytuje trusová fauna (Alexander 2003). Plochy s pôdou bez porastu zošľapované 
hospodárskymi zvieratami a otvorené ostrovčeky s piesčitou pôdou sú dôležité pre hmyz 
na suchých pasienkoch, najmä pre včely a osy. 

Nadmerné a časovo zle naplánované spásanie porastov by však mohli zapríčiniť 
disturbanciu pôdy, ktorá zase spôsobuje pokles rozmanitosti epigeických (na povrchu pôdy 
žijúcich) chrobákov a slimákov [Rusina (ed.) 2017]. Nadmerné spásanie môže úplne 
zdegradovať faunu bezstavovcov. 

Vyššie kvetinové porasty udržiavané pravidelným spásaním, po ktorom nasleduje 
uvoľnenie pastevného tlaku, sú častejšie vhodné pre živočíchy živiace sa potravou na báze 
rastlín, a to z kvetov, ovocia či pukov (Alexander 2003). Hustejšie a tvrdšie travinno-bylinné 
porasty s menším zastúpením kvetov, ale s hojnou vrstvou opadanky, sú vhodné pre druhy 
dekompozitorov a poskytujú útočisko na hniezdenie a zimovanie (Alexander 2003). trsnaté 
oblasti predstavujú štrukturálne zložky trávnych plôch dôležité pre pavúky. 

Mnohé druhy hmyzu si vyžadujú mozaiku prvkov, a teda nie len jeden konkrétny prvok, 
čiže lokalita sa často musí nachádzať v komplexnom prostredí, pričom v ľahkej doletovej 
vzdialenosti musia byť k dispozícii ďalšie prvky (Alexander 2003, Ssymank 1991 v prípade 
pestríc). Mnohé druhy sú závislé od prítomnosti stromov a krov, teda potrebujú, aby sa 
v rámci biotopu alebo v jeho blízkosti nachádzali krovinové a lesné plochy. 

Motýle zvyčajne existujú v rámci siete miestnych populácií, medzi ktorými dochádza 
k určitej výmene dospelých jedincov, čím sa vytvára metapopulácia. Cieľom manažmentu 
by malo mať udržiavanie tejto populačnej siete na celej ploche, a to s prihliadnutím na 
skutočnosť, že vždy nemusí byť vhodná každá lokalita (hoci určité kľúčové lokality budú 
vhodné vždy) (van Swaay a kol. 2012). V dôsledku intenzívneho a uniformného 
manažmentu môže dôjsť k závažnému poškodeniu populácií motýľov, dokonca až k ich 
vyhynutiu (van Swaay a kol. 2012; Westrich 2018). 

Na včely, ktoré závisia od jedného alebo viacerých druhov kvetov, môže mať odstránenie 
týchto zdrojov v dôsledku spásania alebo kosenia porastu v čase maximálneho kvitnutia 
výrazný vplyv, preto je aj v tomto prípade rozumným prístupom rotačný manažment. Ak 
sa v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov spasie alebo skosí celá lokalita, dôjde tak 
k závažnému zhoršenie stavu ochrany danej lokality pre hmyzích návštevníkov kvetov. 

Časové a geografické obmeny pastevného tlaku majú úplne odlišný účinok ako neustále 
využívanie rovnakého postupu. Vďaka zmenám pastevného tlaku sa populácie 
bezstavovcov dokážu vyrovnávať s lokalizovaným úbytkom zdrojov, ktorý by za iných 
okolností mal pre ich ročný životný cyklus fatálne následky. 

V prípade bezstavovcov je dôležité, aby škála rotácie alebo variácie manažmentu 
nepresahovala plochu väčšiu ako cca 100 m, čo zodpovedá maximálnemu rozsahu 
získavania potravy väčšiny menších samotárskych včiel (Zurbuchen a kol. 2010a, b). 

 

Hmyz nemá dlhodobé odpočinkové štádiá, a preto potrebuje medzigeneračnú kontinuitu 
biotopu (na rozdiel od rastlín so semennou bankou, ktorá im umožňuje mnohoročnú 
životaschopnosť). Kontinuita manažmentu je preto pre bezstavovce nevyhnutná. Dlhšie 
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ako rok trvajúci vplyv rotačného manažmentu zároveň prospieva populáciám 
bezstavovcov, keďže sa tak počas každoročného kosenia neodstránia druhy zimujúce 
v kvetoch a tobolkách obsahujúcich semená, zatiaľ čo z nich môžu mať úžitok včely, a to 
vďaka kvetom kvitnúcim po skorom skosení trávneho porastu. 
 
Odporúčania týkajúce sa manažmentu biotopu prospešného pre bezstavovce (van Swaay 
a kol. 2012, Alexander 2003): 

 Vytváranie plôch s pôdou bez porastu a otvorených ostrovčekov s piesčitou pôdou na 
južných svahoch vďaka spásaniu porastov a pravidelnému výrubu krovín. 

 Udržiavanie porastov jarných kvitnúcich krov, ako je slivka trnková (Prunus spinosa), 
ako aj oblastí s porastmi rastlín kvitnúcich na konci leta (čeľade astrovité, bôbovité, 
zvončekovité atď.) 

 Udržiavanie mozaiky biotopov prostredníctvom pastvy pod dohľadom pastiera alebo 
prostredníctvom pravidelnej pastvy, po ktorej nasledujú obdobia minimálneho alebo 
žiadneho spásania porastu s cieľom zachovať ostrovčeky s vysokou trávou 
a krovinami. 

 Obnova ostrovčekov s vhodným biotopom s cieľom zabezpečiť plynulé i nespojité 
koridory, ktoré slúžia na prepojenie kľúčových populácií mobilných bezstavovcov 
a metapopulácií. 

 Ak sa biotop kosí, termíny kosenia by mali byť v celej lokalite sústavy Natura 2000 čo 
najrozmanitejšie, aby sa v jednom úzkom časovom horizonte nepokosili všetky oblasti 
naraz. V ideálnom prípade by sa mala využívať mozaika maloplošnej kosby, a teda by 
sa mal pred mechanizáciou uprednostňovať model tradičného manažmentu. Okraje 
a ekotóny si vyžadujú osobitnú pozornosť a nikdy by sa nemali kosiť úplne. 

 

Manažment suchomilných travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte 
prospešný pre divé včely 

 Samotárske včely potrebujú, aby sa kombinácia špecifických rastlín, ktorými sa živia, 
a ich biotop hniezdenia nachádzali blízko seba. Pieskárka (Andrena fulvago) si 
napríklad vyžaduje neskoro kvitnúce žlté kvety čeľade astrovité a pôdu s riedkou 
vegetáciou, v ktorej si môže vytvárať hniezdiská. 

 Čmele si vyžadujú prostredie s dlhým časovým rozpätím kvitnúcich zdrojov 
(jednotlivé druhy uprednostňujú rôzne typy kvetov); hniezdiská (buď v opadankovej 
podstielke na zemi alebo zvyčajnejšie v starých podzemných hniezdach malých 
cicavcov); oblasti párenia; a oblasti hibernácie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú pod 
zemou. 

 Ak sa využíva kosenie, zvyčajnou praxou je odstránenie materiálu, ktorý zostane po 
kosení. Existuje však malá skupina včiel, ktoré hniezdia v starých slimačích ulitách, 
napr. Osmia bicolor a Osmia aurlenta. Tieto ulity sa môžu pri odhrabávaní odstrániť, 
čím sa v podstate odstráni jedna zo zložiek čiastkového biotopu, ktorá je nevyhnutná 
na úspešné zavŕšenie životného cyklu. V tomto prípade neexistuje jednoduché 
riešenie, rozumným prístupom často býva určitá forma rotačného manažmentu. 

 Treba sa usilovať o zabezpečenie väčšej štrukturálnej rôznorodosti na malej ploche, 
ako napríklad otvorených ostrovčekov na danej ploche, ktoré prospievajú divým 
včelám (Murray a kol. 2012). 
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Manažment suchomilných travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte 
prospešný pre motýle uvedené v smernici o biotopoch 

 Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) si vyžaduje nakrátko spásanú vegetáciu 
vhodnú pre druhy dúšky (rodu Thymus) a pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 
a mravce (druhy rodu Myrmica, najmä M. sabuleti). Ideálna výška vegetácie sa 
v rôznych častiach areálu jej distribúcie líši. V severnej časti areálu dosahuje 
zvyčajne výšku do 2 – 3 cm, no v južných regiónoch môže dosahovať výšku viac ako 
20 cm (EK 2009). Najvýznamnejším faktorom úspešnej reprodukcie je to, že rastliny, 
na ktoré sa kladú vajíčka a mravce, ktoré sú hostiteľmi lariev, sú blízko seba (Casacci 
a kol. 2011). Prospieva to aj iným druhom, ktoré v larválnom štádiu žijú v hniezdach 
mravcov s podobnou biológiou, ako je napríklad rod pestríc Microdon. 

 Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) si vyžaduje ostrovčeky, na ktorých sa 
vyskytuje zanoväť regensburská (Chamaecytisus ratisbonensi) – rastlina, ktorou sa 
živia jeho larvy. Potrebuje teda teplé suchomilné travinno-bylinné porasty 
nachádzajúce sa v rámci rôznorodej biotopovej mozaiky s určitými lesnými okrajmi 
a rozvoľnenými lesmi. Plocha s travinno-bylinným porastom musí byť extenzívne 
a nerovnomerne spásaná tak, aby na nej zostali ostrovčeky s krovinami a hrubou 
trávou, kde môžu v opadanke hibernovať húsenice (van Swaay a kol. 2012). 
Nadmerné spásanie porastov ovcami je škodlivé podobne ako vypaľovanie, pretože 
ovce požierajú plodné výhonky rastlín slúžiacich ako potrava. 

 Jasoň červenooký (Parnassius apollo) si vyžaduje prítomnosť hostiteľských druhov 
rastlín rodu Sedum na kamenistých miestach s plytkou pôdou, ako sú skalnaté 
odkryvy, netmelené kamenné steny alebo kamenné terasy (Gimenez Dixon 1996). 
Potrebuje extenzívne spásanie hospodárskymi zvieratami alebo kosenie, ktorým sa 
udržiava abundancia nektárodajných rastlín, ako sú bodliaky, bez použitia pesticídov 
a odstraňovania kvitnúcich burín (van Swaay a kol. 2012).  

 

Ak je potrebná obnova travinno-bylinného porastu a návrat k vhodnému režimu 
manažmentu, podmienky pre bezstavovce všeobecne možno zlepšiť podporou travinno-
bylinného porastu bohatého na kvety, ktorý je výhodný pre bežné druhy navštevujúce 
kvety a v prípade potreby aj pre živočíchy živiace sa potravou na báze kvetov, ktoré sa 
špecializujú na konkrétne druhy kvetov. 
 
Vtáky 

Zloženie druhov vtákov závisí od niekoľkých faktorov. Na vtáky má najväčší vplyv vlhkostný 
režim, terén, výška a štruktúra vegetácie travinno-bylinného porastu počas hniezdneho 
obdobia a prítomnosť rôznych krajinných prvkov. Tieto parametre sú vo všeobecnosti 
určované tým, či sa travinno-bylinný porast spása alebo kosí. V hniezdnom období trávia 
niektoré druhy celý čas v travinno-bylinnom poraste, kde nachádzajú potravu a zároveň aj 
hniezdia, zatiaľ čo iné druhy ho využívajú iba na získavanie potravy a hniezdia v iných 
neďalekých biotopoch. Počas migrácie (na jar a na jeseň) môže byť v závislosti od daného 
miesta dôležitým ukazovateľom aj počet druhov vtákov nachádzajúcich sa v predmetnom 
travinno-bylinnom poraste [Rusina (ed.) 2017]. 
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Spásaním porastu sa zachováva nízka vegetácia, vďaka čomu majú vtáky žijúce na trávnych 
plochách ľahší prístup k pôde, a zabezpečuje sa ním rozmanitá výška mozaikovitej 
vegetácie, ktorá môže niektorým vtákom hniezdiacim na zemi zabezpečovať vhodné 
podmienky. Na druhej strane môže pastva predstavovať riziko ušliapania hniezda (Pavel 
2004). 

Je veľmi dôležité pochopiť, aký vplyv na vtáky má manažment travinno-bylinných porastov, 
napríklad časový harmonogram kosenia, keďže môže mať vplyv na viacero druhov, ktoré 
v travinno-bylinných porastoch nachádzajú potravu i hniezdia. Skorá kosba môže ovplyvniť 
úspešné zahniezdenie na zemi hniezdiacich vtákov v prípade, že pri nej dôjde k zničeniu 
hniezd ešte pred vyvedením mláďat. Odložením kosenia trávy sa zvyšuje abundancia 
semien a bezstavovcov ako koristi pre vtáky; výraznejšia výška a hustota porastu však 
môže nepriaznivo ovplyvňovať prístup k potrave a obmedzovať príťažlivosť travinno-
bylinného porastu ako zdroja potravy. Ak je pravdepodobné, že sa v ňom budú vyskytovať 
hniezdiace vtáky, je rozumné na jar uskutočniť prieskum a identifikovať, o aké druhy ide 
a kde sa nachádzajú. Hniezdiskám sa potom bude možné pri kosení lúky vyhnúť a oblasti 
s hniezdami ponechať na neskoršie kosenie po vyvedení mláďat. 

Ochrana rozmanitosti druhov vtákov si okrem toho vyžaduje, aby sa v určitých oblastiach 
zachovali kry a stromy, čo je potrebné zvážiť pri plánovaní odstraňovania krovín a stromov. 
Tým sa podporí aj štrukturálna rozmanitosť travinno-bylinného porastu a vytvoria 
ekologické niky, ktoré môžu využívať druhy vtákov žijúcich v travinno-bylinných porastoch, 
ktoré potrebujú otvorené priestranstvo. 
 
Cicavce 

Jarný rast vegetácie predstavuje pre malé cicavce príležitosti, ktoré však majú krátke 
trvanie, keďže v dôsledku následného kosenia a spásania porastov je pre ne biotop do 
veľkej miery nevhodný. Všetky plochy s trsnatými trávami a vyššími bylinami, ktoré sa 
manažujú na základe dlhšej rotácie v rámci danej biotopovej mozaiky, však môžu byť 
prínosné pre malé cicavce, ako napríklad myšku drobnú (Micromys minutus). 

 

5.1.4. Manažment konfliktných situácií 

Pri plánovaných opatreniach ochrany a manažmentu biotopov poloprirodzených travinno-
bylinných porastov môže dochádzať ku konfliktným momentom, ak sa v daných porastoch 
vyskytujú druhy, ktoré si vyžadujú rozdielne environmentálne podmienky, a preto môžu na 
manažment reagovať odlišne. V týchto prípadoch z cieľov ochrany týkajúcich sa 
predmetnej lokality vyplynie, ktorý z nich je prioritným druhom. Buď sa vyberie hlavná 
hodnota travinno-bylinného porastu, ktorej sa prispôsobí daný prístup v rámci 
manažmentu opatrení (v takých prípadoch môžu utrpieť a časom sa zhoršiť iné prírodné 
hodnoty), alebo sa zvolí kompromis, na základe ktorého sa zachovajú všetky cieľové druhy, 
hoci sa budú vyskytovať v menšom počte alebo budú mať menší podiel. 

Napríklad hmyz potrebuje otvorené priestranstvá, ktoré sa striedajú 
s krovinatými oblasťami, a to na ploche jedného štvorcového metra, kým vtáky alebo 
cicavce potrebnú širšie oblasti v rozsahu jedného hektára (Croquet a Agou 2006). Žiaduca 
štruktúra porastu alebo mozaika štruktúr konkrétneho travinno-bylinného porastu bude 
závisieť od konkrétnych cieľov ochrany prírody. 
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Neskorým kosením porastu a môže zmierniť miera ničenia hniezd a mláďat určitých druhov 
vtákov, ale takisto aj znížiť počet a rozmanitosť druhov rastlín, pretože v jeho dôsledku 
dochádza k akumulácii pôdnych živín, čo vedie k nadmernému rastu určitých druhov 
trávneho porastu, ktoré potláčajú rozmanitosť ostatných druhov rastlín. Kompromisom 
môže byť v tomto prípade skoré kosenie s využitím metód, ktoré sú ohľaduplné voči 
vtákom (zariadenia na plašenie zvierat, smer kosenia) alebo kosenie iba časti plochy. 
Rozmanitosť rastlinných druhov sa zachová na úkor mierneho poklesu úspešnosti 
zahniezdenia určitých druhov vtákov v konkrétnom travinno-bylinnom poraste, keďže 
niektoré hniezda by mohli byť tak či tak poškodené. Vo všeobecnosti sa však zachová 
rozmanitosť rastlín aj cieľová populácia druhov vtákov. 

Vo všetkých prípadoch je potrebné vyhodnotiť prioritu ochrany a podmienky travinno-
bylinného porastu a vyhnúť sa pritom snahe premeniť danú plochu s travinno-bylinným 
porastom na systém, ktorý nebude v dôsledku miestnych environmentálnych podmienok 
udržateľný. Pri posudzovaní priority ochrany by sa mali v širšom kontexte zvážiť 
potenciálne hrozby pre jednotlivé druhy, pričom by sa najvyššia priorita mala priznať 
druhom, ktorých populácie sú globálne ohrozené (podľa kritérií únie IUCN), a potom 
druhom a biotopom ohrozeným na úrovni EÚ alebo na regionálnej úrovni (prílohy 
k smernici o biotopoch a k smernici o ochrane voľne žijúceho vtáctva, červené zoznamy 
druhov na úrovni EÚ a vnútroštátnych úrovniach). Napokon je potrebné vyhodnotiť aj 
hrozby na vnútroštátnej aj miestnej úrovni. Ak hlavná hodnota travinno-bylinného porastu 
spočíva v konkrétnom druhu, a nie v biotope ako takom, mal by sa zvoliť taký manažment, 
ktorým sa zabezpečí prežitie daného druhu. Treba uviesť, že na každý chránený druh sa 
vzťahujú iné požiadavky. 

Možné riešenia by sa mali zvažovať v kontexte cieľov ochrany týkajúcich sa danej lokality. 
Niektoré riešenia môžu byť vo vzťahu k iným konfliktné, preto sa podniknuté opatrenie určí 
s prihliadnutím na naliehavosť cieľov. 

Ďalej sa uvádza niekoľko príkladov opatrení, ktoré sa v rôznych krajinách považujú za 
vhodné z hľadiska ochrany tohto typu biotopu. 
 

Manažment na účely udržiavania biotopu 6210 v niektorých krajinách EÚ 
 

V Nemecku sa rozlišujú dva hlavné podtypy biotopu 6210 v závislosti od historického využívania 
pôdy a manažmentu, ktorý sa v nich uplatňuje: tradične extenzívne kosené biotopy a extenzívne 
spásané biotopy 6210. Každá z týchto skupín má iný typ vegetácie a charakteristické druhy, ako aj 
vlastné regionálne variácie. V prípade podtypu vytváraného kosením je typickým ochranným 
opatrením kosenie raz za rok alebo v prípade niektorých variantov kosenie každé 2 – 3 roky. Dátum 
kosby závisí od druhového zloženia, napr. rôzne druhy orchideí, a zväčša sa vykonáva v lete, a to 
od polovice mája do polovice augusta. V záujme ochrany a zlepšenia štrukturálnej rozmanitosti by 
sa malo kosenie vykonávať v jednotlivých častiach v rôznych časoch (Ackermann a kol. 2016). 
V rámci projektu LIFE s názvom Trockenrasen Saar sa napríklad každý rok pokosila tretina každej 
lokality, pričom sa pokosená vegetácia vždy odstránila (aby sa zabránilo obohacovaniu pôdy 
dusíkom). V prípade podtypu vytváraného spásaním porastov je vhodná extenzívna pastva oviec 
(prípadne aj spolu s kozami s cieľom obmedziť rast krovín) alebo extenzívna zmiešaná pastva 
veľkých bylinožravcov20. Vo väčšine oblastí je potrebné pravidelne čiastočne odstrániť kry. Ekotóny 

                                                 
20  V Nemecku bolo vydané usmernenie týkajúce sa extenzívnej pastvy v biotopoch uvedených 

v prílohe I, ktoré obsahuje všetky aspekty intenzity pastvy, techník, chovu hospodárskych zvierat, 
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lesov, krov a pod. vyznačujúce sa lemovou vegetáciou sú veľmi dôležité z hľadiska zachovania 
vysokého podielu charakteristických druhov bezstavovcov, ktoré ich potrebujú počas celého svojho 
životného cyklu a ktoré sú nevyhnutné z hľadiska udržiavania rôznych funkcií, medzi ktoré patrí 
napríklad opeľovanie. 

V Írsku je v oblastiach, v ktorých sa stále vyskytuje biotop 6210, hlavným ochranným opatrením 
extenzívna pastva s pravidelným odstraňovaním krovín. V rámci schémy monitorovania travinno-
bylinných porastov (Grassland Monitoring Scheme, Martin a kol. 2018) sa zaznamenali tieto 
opatrenia s pozitívnym vplyvom na lokality s biotopmi 6210/*6210, ktoré sú zaradené do vzorky: 
neintenzívne spásanie porastov hovädzím dobytkom; iné neintenzívne spásanie porastov ovcami 
a koňmi, ako aj zmiešaná pastva; spásanie porastu nedomestikovanými zvieratami, napríklad 
zajacmi, králikmi a jeleňmi; odstraňovanie krovín. Spôsob, ako možno každoročne na krátke 

obdobia zabezpečiť spásanie porastov v opustených lokalitách, je využívanie mobilných 

(prevážaných) ovčích stád (z anglického „flying flocks“). Mobilné stáda oviec sa uprednostňujú 
pred mobilnými stádami hovädzieho dobytka, keďže pre pohyb hovädzieho dobytka platí viac 
obmedzení, ktorými sa zabraňuje šíreniu chorôb zvierat (Martin a kol. 2018). Pri zvažovaní 
„preferencií“ je však potrebné prihliadnuť aj na rôzne výsledky spásania porastov v súvislosti 
s jednotlivými modelmi stád. V prípade lokalít, v ktorých neexistujú oplotenia ani živé ploty, je 
potrebné preskúmať možnosť využitia virtuálnych ohrád. V prípade iných lokalít by sa mohla ako 
kľúčový faktor obnovy ukázať zmena časového harmonogramu pastvy; pastva na jar môže 
napríklad prispieť k regulácii drsných tráv, ktoré už neskôr počas roka nie sú chuťovo vyhovujúce. 

V Taliansku sa na účely udržiavania alebo opätovného zavádzania tradičných činností 
extenzívneho manažmentu navrhuje vypracovanie a realizácia pastevných plánov, ktorých 
základom je pastierstvo a využívanie domácich hospodárskych zvierat (oviec, kôz, kráv, koní, 
oslov) a podľa možnosti (len v prípade mezických typov) aj pravidelné kosenie. Tieto plány by mali 
obsahovať špecifikácie druhu a počtu zvierat, vyhradených plôch, času pobytu hospodárskych 
zvierat na nich a ich pohybu, počet vodných bodov atď. Takisto by sa mal zabezpečovať vedecký 
dohľad nad vypracovaním plánov pastvy, a to s prihliadnutím na druh rastlinných spoločenstiev 
tvoriacich biotop a ekologické podmienky vrátane nadmorskej výšky, pôdy, expozície, sklonu, 
klímy (mikroklíma, topoklíma a makroklíma), biogeografického kontextu a potenciálnej 
prirodzenej vegetácie. Navrhuje sa aj zber lokálnej zárodočnej plazmy 
typických/dominantných/vzácnych druhov biotopu 6210 v danom kontexte homogénneho 
územia a jej konzervácia v na to určených štruktúrach (bankách zárodočnej plazmy) na účely 
budúcich intervencií s cieľom posilnenia alebo obnovy biotopu. 

V Poľsku sa extenzívna pastva považuje za typické a štandardné ochranné opatrenie pre tento typ 
biotopu. Podľa skúseností z Poľska by intenzita pastvy nemala byť vyššia ako 0,5 kravy, 4,5 ovce 
alebo 3,1 kozy na jeden hektár. Treba však prihliadať aj na druh pastevného zvieraťa. Ak je to 
možné, odporúča sa obnova historického manažmentu s využitím niektorých druhov zvierat 
v konkrétnych miestnych podmienkach: kone na spasenie smlzu kroviskového (Calamagrostis 
epigeios), kozy na likvidáciu rozširujúcich sa krov. Kosenie je užitočné iba za určitých okolností. 
V niektorých prípadoch môže dokonca vyvolať negatívne zmeny, ako napríklad rozširovanie 
lúčnych tráv a pokles počtu teplomilných druhov. Vo všeobecnosti by sa nemalo využívať ako 
náhrada za spásanie porastu, no v prípade konkrétnych podtypov travinno-bylinných porastov sa 
môže využívať spolu s pastvou (pozri Barańska a kol. 2014). Vypaľovanie možno považovať za 
kontroverzný nástroj ochrany, v niektorých situáciách však môže byť užitočné. V niektorých 
prípadoch poľnohospodári bežne pristupujú k nezákonnému jarnému vypaľovaniu trávnych 
porastov. Ako sa zdá, tomuto miestnemu faktoru možno pripísať zásluhu za zachovanie travinno-
bylinných porastov v danom krajinnom prostredí. V iných situáciách z dôkazov vyplýva, že 

                                                 
ako aj množstvo príkladov osvedčených postupov vyplývajúcich z projektov (Bunzel-Drüke a kol. 
2015). 
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vypaľovanie môže spustiť negatívne zmeny, napríklad rozšírenie smlzu kroviskového 
(Calamagrostis epigeios). Sú potrebné ďalšie štúdie a experimenty. 

V Rumunsku si udržiavanie biotopu vyžaduje predovšetkým zabezpečenie vhodnej intenzity 
pastvy, kosby alebo ich kombinácie. Prihliada sa na ciele konkrétnej lokality a na 
miestne/regionálne využívanie pôdy, ako aj na tradície, postupy a techniky chovu hospodárskych 
zvierat. Na financovanie manažmentu travinno-bylinných porastov možno využiť schémy 
poľnohospodárskej podpory vrátane agroenvironmentálnych opatrení. 

V Španielsku je najvýznamnejším ochranným opatrením zachovanie extenzívneho chovu 
hospodárskych zvierat. Stáda oviec a kôz sa zmenšili oveľa viac ako stáda hovädzieho dobytka. Ide 
o vhodné druhy na zachovanie biotopu EÚ 6210 pomocou pastvy. Aj koňovité zvieratá sú 
z hľadiska ochrany typu biotopu EÚ 6210 zaujímavé druhy hospodárskych zvierat, ich počet je 
však v súčasnosti v Španielsku veľmi nízky, keďže dopyt po konskom mäse je veľmi malý. 

V Škótsku (Spojené kráľovstvo) je tento biotop osobitne závislý od intenzity spásania porastu, 
ktorá je dostatočne vysoká na to, aby sa ňou zabezpečila rozličná výška porastu (vrátane plôch 
s nízkym porastom, kde môžu prežiť menšie a menej životaschopné druhy) a ktorá je zároveň 
dostatočne nízka na to, aby sa ňou umožnilo kvitnutie rastlín a aby nespôsobovala eróziu pôdy. 
Na väčšine územia výšin sa naďalej relatívne často využíva spásanie porastu ovcami a jeleňmi, čo 
v kombinácii s atraktívnosťou tohto biotopu pre zvieratá živiace sa spásaním porastu znamená, že 
rozsah využívania tohto prvku sa pravdepodobne nijako výrazne nezmenší, hoci nadmerné 
spásanie porastov môže mať aj negatívne vplyvy. Lokálne sa zaznamenávajú určité škody 
spôsobované zošľapovaním v dôsledku rekreačných aktivít človeka. K dispozícii sú mechanizmy na 
riešenie tlakov súvisiacich s poľnohospodárskou alebo športovou činnosťou (spásanie 
a zošľapovanie porastov) (SNH 2013). Do veľkej miery závisia od prijatia agroenvironmentálnych 
schém obhospodarovateľmi pôdy alebo od spoločného pracovného postupu, na základe ktorého 
vládne agentúry spolupracujú s obhospodarovateľmi pôdy pri riešení problémov súvisiacich 
s neprimeraným vplyvom bylinožravcov. To môže vyústiť aj do štatutárnych procesov. Ochranné 
opatrenia sa vykonávajú na základe vymedzenia lokality (za osobitné chránené územie, územie 
osobitného vedeckého významu), štatutárnych postupov (zákon o jelenej zveri, oddiel 7), 
agroenvironmentálnych schém (SRDP) a dohôd o manažmente pôdy (SNH). 

 

5.2. Obnova travinno-bylinného porastu 

Plánovanie obnovy travinno-bylinného porastu by sa malo začať stanovením jasného cieľa, 
t. j. určením toho, aký by mal obnovený travinno-bylinný porast byť. Okrem toho je 
potrebné určiť, aké by mali byť environmentálne podmienky, aké by mali prebiehať 
ekologické procesy a aká vegetácia a druhy sa môžu obnoviť. Ciele sa môžu líšiť v závislosti 
od možností obnovy. Podľa stupňa degradácie môže obnova travinno-bylinného porastu 
trvať aspoň 5 – 10 rokov (Rusina 2017). Veľmi kvalitná obnova a vysoká rozmanitosť 
druhov vrátane bezstavovcov si zvyčajne vyžadujú oveľa viac času (pozri. napr. nemecký 
červený zoznam biotopov, Finck a kol. 2017). 

Pri plánovaní obnovy travinno-bylinného porastu v lokalite je potrebné vždy zvážiť 
environmentálne (klímu, pôdu, geologické a hydrologické podmienky, fragmentáciu 
krajiny a jej vplyv na populácie druhov), ekonomické (finančné obmedzenia) a sociálne 
podmienky (verejnú mienku, často aj názor poskytovateľov finančných prostriedkov). 
Opatrenie bude úspešnejšie, ak bude súčasťou plánovania aj posúdenie rizík. 

Kosba a pastva na účely obnovy sú intenzívnejšie ako bežné kosenie a spásanie porasti. Ide 
o najjednoduchšiu, ale zároveň časovo najnáročnejšiu metódu, ak sa využije ako jediné 
opatrenie na obnovu alebo vytvorenie poloprirodzeného travinno-bylinného porastu. Po 
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použití tejto metódy sa zabezpečí prirodzený rozvoj vegetácie z fondu miestnych druhov 
(Rusina 2017). 

Samotné kosenie na účely obnovy sa môže využiť iba na miestach, ktoré boli opustené len 
nedávno, takže ho nebudú komplikovať kroviny či stromy, ani trsnaté porasty. Pri obnove 
alebo vytváraní travinno-bylinného porastu sa musí zabezpečiť adaptácia frekvencie 
kosenia a intenzity pastvy na podmienky danej lokality. Príliš úrodné lokality a lokality, 
v ktorých prevažujú expanzívne druhy, sa musia kosiť aspoň dvakrát za sezónu alebo 
intenzívne spásať. V niektorých prípadoch je mierne nadmerné spásanie porastov 
potrebné. Kosenie a pastva na účely obnovy nemusia fungovať v lokalitách, ktoré boli 
intenzívne hnojené. Ak je pôda príliš úrodná, môže dôjsť k rozmáhaniu nežiaducich 
ruderálnych alebo na dusík náročných rastlinných spoločenstiev vysokých tráv (Rusina 
2017). 

Najúčinnejšou metódou obnovy biotopu v niektorých krajinách je zimná pastva bez 
prikrmovania zvierat. Na dosiahnutie výsledkov v želanom časovom horizonte môže byť 
potrebná zmena pastevného režimu. V oblastiach, ktoré zvieratá spásajú len čiastočne, by 
mohlo byť potrebné dodatočné kosenie (Rusina 2017). 
 

Skúsenosti s obnovou biotopu 6210 v niektorých krajinách EÚ 
 

Od roku 2000 sa vďaka finančnej podpore z programu LIFE podarilo v Belgicku sa uskutočniť 
významné projekty v oblasti obnovy, a to najmä v lokalitách sústavy Natura 2000. Práce 
v oblasti obnovy zahŕňali výrub krovín a stromov, ničenie pňov a drevného odpadu 
a vykonávanie náležitého manažmentu prostredníctvom pastvy alebo kosby. Keďže väčšina 
travinno-bylinných porastov bola dlhý čas opustená a zarastená lesom (niekedy viac ako 
100 rokov), je potrebný pravidelný výrub mladín stromov a krov, čo je časovo aj finančne 
náročné. Rekonštitúcia bylinnej vrstvy závisí od prítomnosti typických druhov v blízkosti 
a/alebo od ich prežitia v zalesnených travinno-bylinných porastoch alebo od ich pôdnej 
semennej banky. Ak došlo k vymiznutiu typických druhov, môže byť potrebná ich opätovná 
introdukcia aplikáciou sena alebo semien. Vzhľadom na miestne charakteristiky travinno-
bylinných porastov sa využívalo ich spásanie ovcami, ktoré podľa možnosti sprevádzalo 
spásanie kozami. Vo fáze regenerácie a obnovy sa využíva rotačná krátkodobá pastva, ktorá sa 
vyznačuje vysokou hustotou stáda. V dôsledku ústupu pastierskej profesie zvieratá spásajú 
porasty na plochách nachádzajúcich sa v rámci trvalých alebo polotrvalých (elektrických) 
oplôtkov. Obdobie a trvanie pastvy závisia od miestnych charakteristík (produktivita trávnej 
vrstvy) a druhov, ktoré sa majú chrániť. K dispozícii sú agroenvironmentálne fondy na 
manažment týchto porastov miestnymi chovateľmi. 

V Litve k hlavným nástrojom obnovy patria: odstraňovanie drevinovej vegetácie; zastavenie 
šírenia miestnej expanzívnej flóry [napr. smlz kroviskový (Calamagrostis epigejos)]. Extenzívna 
pastva a kosenie sa využívajú ako podporné nástroje. 

V Luxembursku sa v národnom akčnom pláne týkajúcom sa biotopov stanovujú tieto opatrenia 
(Naumann a kol. 2013): Obnova všetkých opustených a krovinami zarastených oblastí 
pomocou odstránenia krovín a opätovného zavedenia pastvy (cieľ: približne 50 ha travinno-
bylinného porastu na vápnitom substráte a 50 ha komplexu travinno-bylinného porastu na 
území ťažby). Pravidelná kontrola (raz za 3 – 5 rokov) na predchádzanie prerastania krovín, ako 
aj pravidelný výrub alebo pastva. Vytvorenie nových plôch s travinno-bylinným porastom na 
vápnitom substráte prostredníctvom prenosu zeleného sena na vhodné pôdy bez porastu, ako 
aj prostredníctvom rozšírenia existujúcich plôch na susediace ostrovčeky manuálnym 
prenosom semien (cieľ: približne 20 ha). Ochrana veľmi ohrozených charakteristických 
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rastlinných druhov prostredníctvom ich pestovania ex situ a reintrodukcie v záujme posilnenia 
existujúcich porastov a ich reintrodukcie do novovytvorených a degradovaných oblastí. 
Opatrenia na opätovné zavedenie genetickej výmeny medzi existujúcimi oblasťami biotopu 
(ekologická sústava). 

V Poľsku sa projekt LIFE s názvom XericGrasslandsPL – Ochrana a obnova xerotermných 
travinno-bylinných porastov v Poľsku – teória a prax (LIFE08 NAT/PL/000513, január 
2010 – december 2013) zameriaval na plochu s rozlohou približne 225 ha, kde sa v 8 lokalitách 
sústavy Natura 2000 na severozápade a juhovýchode Poľska vyskytuje biotopová mozaika 
xerotermných travinno-bylinných porastov. Vďaka projektu sa začal proces regenerácie plochy 
s rozlohou 20,2 ha, na ktorej sa vyskytuje biotop travinno-bylinného porastu 6210: odstránili 
sa húštiny krovín alebo stromov, invázne nepôvodné bylinné rastlinné druhy [vrátane 
boľševníka Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)] a opätovne sa zaviedla pastva (Baranska 
a kol. 2014). V degradovaných oblastiach sa obnovili xerotermné travinno-bylinné porasty 
odstránením najvrchnejšej vrstvy pôdy, zasadením semien xerotermných druhov, 
transplantáciou dobre zachovaných ostrovčekov s travinno-bylinnými porastmi atď. Do roku 
2015 sa kondícia spásaných travinno-bylinných porastov podstatne zlepšila, pričom sa znížil 
podiel expanzívnych druhov (mätonoha, pieskomilná tráva Calamovilfa longifolia a kry) 
(Murawy Life 2015). Obdobie pastvy sa skrátilo na 3 mesiace (od júna do augusta), čiastočne 
v dôsledku zlepšenej kondície a čiastočne v dôsledku sucha, čím sa ešte viac obmedzili 
expanzívne druhy a umožnil sa vývoj xerotermných druhov. 

Na Slovensku sa v rámci projektu LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) uskutočnil plán obnovy tohto 
biotopu, ktorý bol prediskutovaný s príslušnými zainteresovanými stranami v rámci lokality 
s európskym významom Devínska Kobyla. Opatrenia zahŕňali mechanické odstránenie drevín 
a krovín na ploche s rozlohou 58 ha, ktorá bola prerastená suchomilnými travinno-bylinnými 
porastmi, eradikáciu agátu bieleho a od roku 2015 opätovné spásanie porastov, najmä kozami. 
Vplyv opatrení v rámci manažmentu obnovy bol monitorovaný predovšetkým v prípade typu 
biotopu 6210* v rôznych fázach sukcesie. V dôsledku vyklčovania oblasti sekundárnej sukcesie 
bol po dvoch rokoch monitorovania zaznamenaný významný nárast počtu svetlomilných 
a teplomilných druhov, ako sú poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), skorocel prostredný 
(Plantago media), sinokvet mäkký (Jurinea mollis), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), 
ostrica Micheliho (Carex michelii), zanoväť rakúska (Chamaecytisus austriacus), ľanolistník 
prostredný (Thesium linophyllon), ľan tenkolistý (Linum tenuifolium). Celkový počet druhov bol 
v roku 2016 vyšší ako pred začatím manažmentu. Tieto druhy sa pravdepodobnejšie 
vyskytovali v pôdnej semennej banke, a na mieste s otvoreným povrchom tak mohli vyklíčiť. 
Zabezpečenie pastevnému manažmentu a odstraňovanie náletov predstavujú významný 
predpoklad priaznivého vývoja vegetácie v posudzovaných oblastiach. Už na jar po intervencii 
v rámci manažmentu sa v druhovom zložení začal prejavovať postupný nárast početnosti 
druhov. Optimálnou metódou manažmentu je spásanie porastu ovcami alebo zmiešanými 
stádami oviec a kôz, v dôsledku čoho sa môžu oslabiť a postupne odstrániť výhonky drevín. 
Rotácia extenzívnejšej a intenzívnejšej pastvy je optimálnym riešením na dosiahnutie 
a udržanie priaznivého stavu prioritných biotopov travinno-bylinných porastov. V lokalite sa 
v dôsledku opatrení obnovy vykonaných v rámci projektu zaznamenali aj dve mikropopulácie 
hmyzovníka včelovitého (Ophrys apifera, červený zoznam IUCN). V roku 2017 bol v lokalite 
zaznamenaný aj jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum) uvedený v prílohe II 
k smernici o biotopoch, ktorý je na Slovensku ohrozený (do 600 kusov). 
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5.2.1. Manažment krovín 

Opatrenia týkajúce sa manažmentu biotopu by mali byť zamerané na udržanie prerastania 
krovín pod vhodným percentuálnym pokrytím (napr. 30 %) celkovej plochy (Pearson a kol. 
2006). Nesmie sa však zabúdať na to, že jednotlivé druhy, ktoré sa spoločne označujú ako 
„kroviny“, samy osebe predstavujú významné biotopy, pokiaľ je zachovaná rovnováha 
s biotopmi v podobe otvorených travinno-bylinných porastov. 

Na účely vyváženia kolonizácie krovinami a zachovania požadovanej rovnováhy možno 
odstrániť niektoré staršie porasty, pretože dlhodobo rastúce kroviny spôsobujú 
akumuláciu dusíka v rastlinnej biomase, ako aj obohatenie pôdy živinami. Po vyklčovaní 
stromov a krovín často z koreňov a pňov vyrastú nové výhonky, ktoré by sa mali odstrániť. 

Tento zásah niekedy treba urobiť len raz a potom stačí porast spásať alebo kosiť. Inokedy 
sú v prvých rokoch potrebné ďalšie a doplnkové opatrenia spílenia pomocou strojov alebo 
ďalšie mulčovanie a kyprenie (Essl 2005). Ak takto kroviny nemožno odstrániť, na údržbu 
porastu sa odporúča jeho spásanie/alebo rotačné zrezávanie. 

Ak sa krovina začala rekolonizovať, jej semenáčiky je potrebné okamžite odstrániť. 
Nasledujúcu jar by sa mohla uskutočniť kontrola výskytu nových rastlín, ktoré sa podľa 
vhodnosti môžu ručne vyplieť alebo vytiahnuť z pôdy. Cieľom by mohlo byť zabezpečenie 
výskytu zmesi krovín v sukcesii, a to počnúc rastlinami, ktoré sa nachádzajú na úrovni zeme 
až po staršie kríky s výraznejším kmeňom. Hmyzu prospieva rozmanitosť vekového 
zloženia, olistenia i obdobia kvitnutia porastov. Preto je vhodné pred odprataním 
vyrúbaných krovín vykonať prieskum bezstavovcov. Každoročným odstraňovaním malých 
krovín v rôznych štádiách vývoja sa okrem toho z dlhodobého hľadiska ušetrí množstvo 
ťažkej práce a súčasne sa zachová tento biotop životne dôležitý pre vtáky, pre ktoré je aj 
zdrojom potravy (RSPB 2004b). 

Výrub a rezanie krovín by sa mali realizovať na jeseň alebo v zime, aby sa tak predišlo 
poškodeniu voľne žijúcej fauny počas reprodukčného obdobia. Výrubom realizovaným 
v období od začiatku septembra do konca februára sa možno vyhnúť obdobiu hniezdenia 
vtákov a vďaka výrubu realizovanému koncom zimy budú môcť zase vtáky a cicavce 
konzumovať bobuľové plody. Výrub a rezanie možno vykonávať pomocou špeciálneho 
krovinorezu, ktorý nepoškodzuje malé živočíchy (Pearson a kol. 2006). 

Rotačná pastva môže predstavovať vhodný spôsob regulácie krovín, ak sa dôkladne 
monitoruje s cieľom zabrániť nadmernému spásaniu alebo neúmernému zošľapovaniu 
porastov (Buglife 2007). Osly môžu spásať prerastajúci krovinový porast, a tak 
zabezpečovať užitočnú reguláciu krovín v poloprirodzenej vegetácii. Hovädziemu dobytku 
sa obzvlášť darí ušliapavať a narúšať vysokú nepoddajnú vegetáciu, ako je papradie 
a krovie. Kozy dokážu ohrýzať kôru a pri obozretnom využívaní zabezpečovať štrukturálnu 
rozmanitosť. Ovce nespásajú plochy s vysokou trávou tak efektívne ako hovädzí dobytok 
alebo poníky, ale kvalitne spásajú nízke krovinové porasty – niektoré kry dokážu úplne 
zbaviť listov. Niektoré plemená oviec sa navyše dokážu efektívne pretláčať cez krovie, hoci 
mladšie zvieratá a ľahšie plemená sa v ňom zvyknú zaseknúť. Preto sa odporúča začať pri 
danom druhu či plemene s menším stádom (cca 0,25 LU/ha), monitorovať účinky 
a vykonávať príslušné úpravy (Crofts a Jefferson 1999, RSPB 2004d). 

Samotné spásanie krovín však vo všeobecnosti na ich reguláciu nepostačuje. Súčasťou 
režimu pastvy, ktorého základom je spásanie porastu v zimnom období, bude zvyčajne 
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musieť byť napríklad aj pravidelný opakovaný výrub krovín s cieľom odstraňovať postupné 
prírastky drevín (Crofts a Jefferson 1999). V niektorých prípadoch sa preto odporúča 
zároveň so spásaním porastu vykonávať aj jeho kosenie. Najvhodnejší čas na túto činnosť 
závisí od prítomnosti voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Najzraniteľnejšie bývajú často 
vajíčka a larvy hmyzu. Odporúča sa porast nekosiť až do konca leta/do jesene, aby sa mohli 
vytrúsiť semená kvetov a tráv, alebo až do konca zimy/do začiatku jari a umožniť hmyzu, 
aby ho využil ako útočisko na prezimovanie. 
 
5.2.2. Regulácia buriny a inváznych druhov 

Burinu možno vymedziť ako druh, ktorý je na účel/cieľ manažmentu travinno-bylinných 
porastov nežiaduci. Za určitých podmienok sa môžu niektoré druhy rastlín (napr. bodliaky, 
paprade, starček Jakubov) prílišne rozmnožovať a rýchlo nahrádzať spoločenstvá s vyššou 
hodnotou z hľadiska ochrany (Pearson a kol. 2006). Tieto rastliny sú vysokokompetitívne, 
často jedovaté a po ujatí vytvárajú počas vegetačného obdobia intenzívny tieň, čo od 
zakorenenia odrádza iné rastlinné druhy (vrátane orchideí)(Crofts a Jefferson 1999). 
Zamoreniu burinou možno predísť osvedčenými postupmi manažmentu, napríklad 
zabránením vytvárania veľkých plôch pôdy bez porastu, ktoré predstavujú príležitosti na 
inváziu a šírenie burinových druhov. 

Po ich ujatí možno vykonať tieto opatrenia (Crofts a Jefferson 1999): 

– ručné techniky regulácie: „vykopávanie“ alebo kosenie (nevhodné v prípade starčeka 
Jakubovho) tesne pod úrovňou pôdneho povrchu a/alebo ručné vytrhávanie (toto je 
vhodné naozaj iba na malých plochách) tesne pred otvorením kvetov cieľovej buriny; 
ručné vytrhávanie sa musí vykonávať niekoľko rokov, ak má vôbec priniesť výsledok, 

– mechanické vytrhávanie alebo kosenie: v prípade bodliakov a starčeka Jakubovho by sa 
malo vytrhávanie uskutočňovať po vyrastení kvetnej stonky do maximálnej výšky, ale 
pred výsevom, pričom v nasledujúcich rokoch bude potrebné znížiť rozsah viacročných 
cieľových druhov. Lepším prístupom je pokosiť rastliny, keď sa im predĺži kvitnúca 
stonka. Tento postup možno bude potrebné počas roka opakovať. Opakovaným 
kosením toppermi (traktorovými sekačkami) možno predísť výsevu a znížiť vitalitu 
buriny, rastliny sa ním však nezničia a môžu sa životaschopne regenerovať zo stonky. 
Obdobne ako pri pokosenej tráve, aj tu by sa mala posekaná trávna hmota z lokality 
odstrániť, 

– cielená regulácia pastvy, 
– chemická regulácia: hoci zvyčajne sú žiaduce ručné metódy regulácie a používanie 

chemických výrobkov sa vo všeobecnosti nepovoľuje, cielená herbicídna regulácia 
(ošetrenie na konkrétnom mieste, odburiňovanie) týchto druhov bude často prijateľná 
v lokalitách ochrany prírody, v ktorých je neustály manažment pasienkov/lúk 
základným predpokladom plnenia cieľov ochrany prírody. Je potrebné uvedomiť si, že 
odburiňovanie nie je selektívne a často môže viesť k závažnému poškodeniu iných 
druhov, pri ktorých existuje záujem o ich ochranu. Ak je odstraňovanie buriny vôbec 
potrebné, odporúča sa selektívna aplikácia len na cieľové buriny. 

Burina by sa mala odstraňovať v skorých štádiách vývoja, keď pri tejto činnosti stačí 
vynaložiť málo úsilia a poľahky dosiahnuť dobré výsledky. 
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Programy regulácie by mali byť dôkladne naplánované tak, aby sa v nich zohľadňovali aj 
iné možné účinky; v niektorých prípadoch môže byť úplná eradikácia burín, a to dokonca 
aj vtedy, ak je dosiahnuteľná, pre voľne žijúce živočíchy a rastliny škodlivá. 
 

5.3. Opätovné vytvorenie travinno-bylinného porastu 

S vytváraním travinno-bylinného porastu by sa malo začať po posúdení environmentálnych 
podmienok v teréne (vlhkostný režim, vlastnosti pôdy, vegetácia, druhy, ktoré sú 
k dispozícii), od ktorých sa odvíja uskutočniteľnosť opätovného vytvorenia biotopu. 
Opätovné vytvorenie porastu si vyžaduje pomoc a účasť expertov na pôdnu problematiku, 
hydrológov a ekológov, ako aj expertov na vegetáciu a tie skupiny organizmov, ktoré sú 
dôležité pre biotop, ktorý sa má vytvoriť. Plán vytvorenia travinno-bylinného porastu by sa 
mal vypracovať podobne ako plán obnovy travinno-bylinného porastu (Rusina 2017). 

Určenie najvhodnejších techník pri vytváraní a zakladaní biotopu sa odvíja od takých 
faktorov, ako je typ substrátu, požadovaný harmonogramom či blízkosť danej lokality 
k oblastiam s travinno-bylinnými porastmi, ktoré sú podobné cieľovému typu (Ashwood 
2014). Možno zvážiť rôzne možnosti. 

Prirodzená kolonizácia substrátov bez porastu môže byť vhodná tam, kde sú prijateľné dlhé 
časové rámce ujatia porastu a ak sa v susedstve nachádzajú travinno-bylinné spoločenstvá 
na vápnitom substráte bohaté na druhy. Ak už v oblasti pred jej disturbanciou a následnou 
regeneráciou existoval nížinný travinno-bylinný porast na vápnitom substráte, 
v existujúcom substráte môže zostať pôdna semenná banka, ktorú je potrebné posúdiť 
pomocou testov klíčivosti. Prirodzená kolonizácia môže viesť k biotopom bohatým na 
druhy, ktoré sú vhodné pre miestnu oblasť. Tento proces býva veľmi pomalý a založenie 
stabilného spoločenstva môže trvať desiatky rokov. 

Prirodzená kolonizácia sa môže zrýchliť pomocou selektívnej introdukcie travinno-
bylinných druhov prostredníctvom inokulácie mačiny a aplikácie zeleného sena. Mačinu na 
inokuláciu možno odobrať z okolitých darcovských oblastí a zaviesť do substrátu bez 
porastu. Môže ísť buď o celé fragmenty mačiny, alebo kusy travinno-bylinných porastov 
obsahujúce žiaduce druhy. Ak nie je možné jednoznačne určiť typ darcovského travinno-
bylinného porastu na vápnitom substráte, školený botanický prieskumník by mal vykonať 
prieskum vegetácie. V niektorých prípadoch môže byť úspešnejšie zasadenie exemplárov 
predpestovaných z miestnych alebo regionálnych semien. 

Pri realizácii metódy prirodzenej kolonizácie alebo inokulácie mačiny môže byť výhodné 
najskôr zasadiť pioniersku zmes/zmes tieniacich rastlín zlepšujúcich teplotné pomery 
v poraste (tzv. nurse plants). Prínosmi riedkeho sadenia pionierskych druhov sú napríklad 
stabilizácia substrátov a rýchle vytvorenie príťažlivého porastu pri ponechaní dostatočnej 
pôdnej plochy bez porastu, aby sa umožnila prirodzená kolonizácia. 

Aplikácia zeleného sena je užitočnou alternatívou k inokulácii mačiny alebo prirodzenej 
kolonizácii. Táto metóda spočíva v pozbieraní čerstvo pokosenej trávnej hmoty, ktorá 
obsahuje semená, z plochy s miestnym travinno-bylinným porastom na vápnitom 
substráte a v aplikovaní tejto hmoty na plochu lokality, ktorá sa má kolonizovať. Je 
potrebné zabezpečiť, aby sa tráva kosila po kvitnutí, ale vo fáze, keď ešte obsahuje semená; 
na zabezpečenie najlepších výsledkov sú potrebné solídne praktické poznatky o cieľových 
druhov a o tom, kedy dochádza k rozsevu ich semien. Senná hmota by sa malo aplikovať 
do 24 hodín od zberu, aby sa zabránilo poškodeniu alebo strate semien počas 
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uskladňovania. Použitie miestnych zdrojov znamená, že sa zlepší harmonickosť novej 
a existujúcej plochy s travinno-bylinnými porastmi a zabezpečí sa natívny genotyp tráv; 
takisto to pomôže udržať prepravné náklady na minimálnej úrovni. 

Ak nie je k dispozícii miestna darcovská lokalita s travinno-bylinným porastom na vápnitom 
substráte, na založenie počiatočného porastu možno použiť komerčne dostupnú zmes 
semien. Pri sadení možno využiť semená zozbierané z miestnej darcovskej lokality. Je 
potrebné dávať pozor, aby sa zásoby semien v darcovskej lokalite v dôsledku prílišného 
zberu nevyčerpali. Alternatívne je možné semená zakúpiť. Nemali by obsahovať 
medzidruhové (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) ani medzirodové 
hybridy (×Festulolium) ani polyploidné odrody (tetraploidné druhy rodov Lolium 
a Trifolium). Renomovaný semenársky podnik dodá zmesi semien, ktoré sú vhodné pre 
klimatické a kľúčové pôdne podmienky vo vašej lokalite. V prípade dostupnosti by mali 
semená pochádzať z miestnych zdrojov. 

Poľné kvety a trávy sa zvyčajne sejú spolu, keďže trávy pomáhajú stabilizovať pôdu a v zime 
poskytujú dôležitú pokryv. V zmesi by mal byť dostatočne nízky podiel semien trávy, aby 
bolo možné zabezpečiť ujatie bylín a ponechať miesto na prirodzenú rekolonizáciu ďalších 
druhov. Výsev sa realizuje zvyčajne v septembri/októbri, a to buď ručne, alebo pomocou 
poľnohospodárskych strojov, ako sú štrbinové sejačky a sejacie stroje s diskovou sekciou, 
ktoré slúžia na maximalizáciu výsevnej plochy vzhľadom na použité osivo (Crofts 
a Jefferson, 1999). Odporúča sa semená rozmetávať po povrchu, a teda nezapracúvať do 
pôdy. Väčšinu strojov možno na daný účel nastaviť. v záujme regulácie dominantných 
jednoročných druhov je nevyhnutné, aby sa v roku zakorenenia často kosili, a to až trikrát 
ročne. Celkovým cieľom je zakorenenie viacerých viacročných druhov, ktoré sa počas 
prvého roka nesprávajú tak konkurenčne ako jednoročné rastliny. Osobitne to platí 
v prípade existencie veľkej záťaže, ktorú predstavujú druhy burín vyskytujúcich sa na ornej 
pôde (pozri Nowakowski a Pywell 2016). 

Bez ohľadu na výber metódy založenia porastu je dôležité uvedomiť si, že proces ujímania 
travinno-bylinného porastu a jeho vývoj na stabilné spoločenstvo trvá niekoľko rokov. 
Náležitý manažment travinno-bylinného porastu je kľúčovým predpokladom vývoja 
druhovo bohatého spoločenstva a jeho udržiavania. 

Na opätovné vytváranie plôch s travinno-bylinnými porastmi na vápnitom substráte sa 
využíva zdegradovaná, pôvodne orná pôda (napríklad v južnom Anglicku), a to pomocou 
selekcie druhov vyskytujúcich sa v danom type rastlinného travinno-bylinného 
spoločenstva na vápnitom substráte [trávna plocha s porastom stoklasa vzpriameného 
(Bromus erectus)], ktoré je v danom regióne dominantným travinno-bylinným 
spoločenstvom a v programoch obnovy sa bežne využíva ako cieľové spoločenstvo (Fry 
a kol. 2018). V Spojenom kráľovstve sa čoraz častejšie využívajú možnosti opätovného 
vytvárania plôch s poloprirodzeným suchomilným travinno-bylinným porastom, napr. 
prostredníctvom inovačných a invenčných schém slúžiacich na vytváranie takýchto plôch 
pri cestách. Jeden z projektov opätovného vytvorenia porastu pri ceste v juhozápadnom 
Anglicku sa začal v roku 2012, v tejto lokalite sa teraz vyskytuje druhovo bohatá vegetácia 
a od jej založenia v nej bolo zaznamenaných 30 druhov motýľov (polovica druhov 
vyskytujúcich sa v Spojenom kráľovstve). 
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Opätovné vytvorenie biotopu travinno-bylinného porastu v Spojenom kráľovstve v rámci schém 
zakladania porastov pri cestách (Sam Ellis) 

5.3.1. Manažment biotopu a monitorovanie po jeho opätovnom vytvorení 

Travinno-bylinný porast na vápnitom substráte by sa mal vytvárať iba vtedy, ak existuje 
silný predpoklad, že daný režim manažmentu sa bude realizovať dlhodobo, a to na základe 
plánu manažmentu lokality. Vďaka manažmentu porastu sa darí zabraňovať dominancii 
krovín a iných agresívnych druhov nad trávnymi porastmi a udržiava sa ním bohatosť 
druhov. Ujatie travinno-bylinného porastu trvá zvyčajne 3 až 5 rokov. Počas tohto obdobia 
sa vyžaduje režim kosenia a mierneho spásania porastu; presné požiadavky budú závisieť 
od konkrétnej lokality. 

V prípade travinno-bylinných porastov zakorenených na minerálnom substráte bez 
porastu zvyčajne nebude potrebné uplatňovať režim prvoročného kosenia, no môže byť 
potrebný v prípade lokalít bohatších na druhy, kde treba udržiavať porast kratší ako 10 cm. 
Čas kosenia sa musí naplánovať tak, aby kosba nenarúšala život vtákov hniezdiacich na 
zemi. Kosenie podporuje prekyprovanie vegetácie; takisto sa ním znižuje kompetícia 
bujných druhov a prerastanie krovín. 

Po kosbe by sa mala pokosená trávna hmota z lokality odstrániť. Ak sa v poraste 
nachádzajú semená, môžu sa použiť pri aplikácii sena v iných lokalitách. Travinno-bylinný 
porast by sa mal pokosiť raz v druhom a treťom roku po ukončení tvorby semien kvetov 
a tráv. Spásanie králikmi, hovädzím dobytkom a ovcami by sa malo počas týchto prvých 
troch rokov regulovať, alebo by sa mu malo predchádzať, aby sa daný travinno-bylinný 
porast na ploche ujal; t. j. aby sa v prípade sadeníc vytvorili dostatočné koreňové systémy, 
ktoré zabránia ich vykoreňovaniu pri spásaní porastov. Po zakorenení travinno-bylinného 
porastu sa môže začať s jeho ľahkým spásaním. 

Dlhodobý manažment prostredníctvom pastvy a/alebo kosenia je nevyhnutným 
predpokladom zachovania bohatosti druhov. Z historického hľadiska bola pastva 
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a v niektorých regiónoch kosba typickou technikou manažmentu. Kosenie však môže byť 
vhodnejšie v prípade malých lokalít a lokalít nachádzajúcich sa na miernych svahoch. 
Spásaním vegetácie hovädzím dobytkom a ovcami možno zabezpečiť celoročný 
manažment daného porastu, ak ide o pastvu s nízkou hustotou stáda, hoci to závisí od 
produktivity lokality. Neproduktívne lokality môžu byť vhodné len na zimnú pastvu, 
v prípade ktorej sa však musí monitorovať rozdupávanie porastu –zhutňovanie alebo 
fyzické rozrúšanie štruktúry pôdy pod nohami ťažkých zvierat. 

Cieľom pastvy by malo byť vytvorenie mozaiky rôznorodo vysokého travinno-bylinného 
porastu a plôšok krovín (napr. max. 25 – 30 % celkovej plochy). Niektoré typy pastevných 
zvierat sú napríklad pri výbere konzumovaných rastlín selektívne, a preto sa môžu využívať 
na vytváranie mozaikovitej štruktúry porastu. Hovädzí dobytok konzumuje nepoddanejšie 
rastlinstvo a zošliapava porasty intenzívnejšie ako ovce. Zošliapané ostrovčeky vytvárajú 
medzery, na ktorých sa môžu ujať nové rastliny. Podrobnejšie informácie o manažmente 
sa nachádzajú v publikácii autorov Crofts a Jefferson (1999). 

Aj v prípade vytvorenia porastu vo veľmi vhodnej lokalite je v záujme posúdenia jeho ujatia 
a dlhodobej úspešnosti potrebné vyhodnotiť predmetné postupy manažmentu. Treba mať 
k dispozícii dlhodobý plán manažmentu konkrétnej lokality. Mal by obsahovať program 
monitorovania a hodnotenia, na základe ktorého bude možné daný režim manažmentu 
podľa potreby upravovať. 

Monitorovanie opätovného vytvárania biotopov nížinných travinno-bylinných porastov by 
sa mohlo týkať: 
– rozsahu zakladania travinno-bylinného porastu: % pôdnej pokrývky, obnažené plôšky 

bez porastu a výskyt listovej opadanky, 
– zloženia porastu: pomeru medzi trávami a bylinami, druhov, ktoré sú pozitívnym 

indikátorom, druhov, ktoré sú negatívnym indikátorom, druhov s typickými miestnymi 
charakteristikami, 

– typického druhového zloženia vrátane výberu indikačných druhov z rôznych 
taxonomických a funkčných skupín, ako sú opeľovače (bodavé druhy rodov 
blanokrídlovce, pestricovité, motýle) a epigeická a endogeická skupina (predátory 
a dekompozitory). 

Opätovné vytvorenie travinno-bylinných porastov na ornej pôde v Českej republike 

Premena ornej pôdy na druhovo bohatý travinno-bylinný porast bohatý si vyžaduje dlhý čas. 
Úspech v tomto prípade nezávisí iba od metódy obnovy a od zloženia použitej zmesi semien, 
ale aj od miestnych podmienok v lokalite, ktorá sa má „opätovne zatrávniť“ (Jongepierová 
a Malenovský 2012, Jongepierová a kol. 2012, Scotton a kol. 2012, Ševčíková a kol. 2014). 
Obnova hmyzích spoločenstiev je úspešnejšia v krajinných prostrediach, v blízkosti ktorých sa 
nachádza veľká plocha s poloprirodzeným travinno-bylinným porastom bohatým na druhy, 
keďže špecializované fytofágne druhy hmyzu majú obmedzenú schopnosť šíriť sa (Woodcock 
a kol. 2010a, 2010b). Najčastejšie využívané metódy opätovného vytvárania biotopov sú 
stručne predstavené ďalej. 

Spontánna sukcesia. Samotná sukcesia môže viesť k obnove travinno-bylinného porastu len 
v prípade veľmi suchých alebo naopak veľmi vlhkých lokalít, v ktorých je znemožnené ujatie krov 
a stromov, a len v prípade, ak sú v blízkom okolí zachované trvalé lúky alebo pasienky. Na 
opustených poliach s ornou pôdou v suchých lokalitách najteplejších častí krajiny z monitorovania 
vyplynulo, že pokiaľ ide o druhové zloženie, staršie porasty prechádza do prirodzenej stepnej 
vegetácie (Jírová a kol. 2012). Zvyčajne je však po treťom roku po opustení poľa potrebné 
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pravidelné kosenie. Obnova travinno-bylinných porastov s ekologicky priaznivým druhovým 
zložením trvá približne desať (Lencová a Prach 2011) až dvadsať rokov (Prach a kol. 2014), ale 
rastliny a niektoré skupiny bezstavovcov si môžu na dosiahnutie obnovy pôvodnej rozmanitosti 
druhovo bohatej vegetácie vyžadovať dlhší čas. 

Komerčné zmesi semien. Siatie komerčne dostupných zmesí semien tráv a bôbovitých rastlín je 
najčastejším spôsobom veľkoplošnej premeny ornej pôdy na plochu s travinno-bylinným 
porastom. Aj keď to nemožno považovať za ekologickú obnovu, takéto pôvodne druhovo chudobné 
porasty možno časom doplniť o cieľové rastlinné a živočíšne druhy, najmä ak sa tieto druhy v okolí 
stále vyskytujú. Potvrdzuje sa to aj vo výsledkoch monitorovania z pohoria Biele Karpaty (Prach 
a kol. 2014, Jongepierová a kol. 2018). Na miestach, na ktorých je následná kolonizácia žiaducimi 
druhmi obmedzená z dôvodu ich neprítomnosti v okolí, ich možno pridať k porastom, ktoré vznikli 
zasiatím alebo výsadbou komerčných zmesí tráv. 

Regionálne zmesi semien. Regionálne zmesi semien sa zbierajú, rozmnožujú a aplikujú 
v konkrétnej oblasti bez využitia procesov šľachtenia rastlín. Toto druhové zloženie vychádza 
z prirodzených spoločenstiev v danej oblasti (Scotton a kol. 2012). Vďaka druhom, najmä bylinným, 
sa zvyšuje rozmanitosť živočíchov, ktoré od nich závisia pri získavaní potravy či z iných dôvodov. 
Hlavná výhoda tejto metódy spočíva v tom, že vo veľkej miere pomáha pri zachovávaní prirodzenej 
genetickej variability populácií, a tak zabraňuje šíreniu cudzích genotypov, či dokonca aj 
nepôvodných druhov alebo odrôd. Vo viacerých publikáciách možno nájsť inštrukcie týkajúce sa 
získavania a používania regionálnych semien (Scotton a kol. 2012, Jongepierová a kol. 2012, 
Jongepierová a Prach 2014 a Ševčíková a kol. 2014). Hlavné zásady: 
 Semená možno získať z čerstvo pokosenej trávnej biomasy (zeleného sena) daného trávneho 

porastu, ktorá sa ihneď aplikuje na plochu, ktorá sa má obnoviť. Táto metóda sa využíva najmä 
v Holandsku a Nemecku, a to nielen na ornej pôde, ale aj v iných lokalitách, napr. na skládkach 
popolčeka (Kirmer a kol. 2014). 

 Ak sa pokosená biomasa po pokosení vysuší, môže sa použiť priamo ako zdroj semien, prípadne 
sa môže pred použitím vymlátiť (vymlátené seno). 

 Ak sa žne kombajnom, porast sa pokosí a vymláti priamo na mieste. 
 V prípade zberu tzv. kefovým zberačom sa semená vyčesávajú priamo zo vzpriameného porastu. 
 V prípade potreby možno menšie množstvo semien zozbierať aj ručne. 
 Vzhľadom na komplikovaný zber semien (rôzne veľkosti a časy dozrievania) sa odporúča 

pestovať rastliny v osivových lôžkach.   
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Druhovo bohaté regionálne zmesi semien sa doteraz vo veľkom meradle využívali pri tvorbe 
travinno-bylinných porastov na ornej pôde iba v pohorí Biele Karpaty, kde sa už týmto spôsobom 
„opätovne zatrávnila“ plocha s rozlohou 600 ha (Jongepierová 2008, Jongepierová a Prach 2014, 
Prach a kol. 2013, 2015a, Jongepierová a kol. 2015). 

Presun horných vrstiev pôdy alebo blokov mačiny. Na lokalite, ktorá sa má obnoviť, je možné 
rozprestrieť hornú vrstvu pôdy alebo sa na ňu môžu preniesť celé bloky mačiny. Je to však nielen 
technicky a finančne náročné, ale problém predstavuje aj škoda spôsobená na zdrojovej lokalite. 
Táto metóda môže byť opodstatnená v malom rozsahu alebo na miestach, na ktorých dochádza 
k úbytku zdrojovej lokality (napr. postupujúca ťažba alebo výstavba). Projekty realizované v Českej 
republike, ktoré sa týkajú stepnej flóry v neúrodných lokalitách (železničný tunel v Obřanoch, 
vápencová jama v Hádoch a lom Dálky pri Čebíne), priniesli pozitívne výsledky, pokiaľ ide o prežitie 
stepných druhov v nových lokalitách, no takmer žiadny z prenesených xerofilných druhov sa 
nerozšíril do okolia a ak aj áno, len veľmi pomaly. 

 

5.4. Plánovanie manažmentu ochrany v konkrétnej oblasti 

Keďže prvky biotopu, hodnoty týkajúce sa jeho ochrany, ako aj kontext ochrany (história 
a vývoj) sa medzi jednotlivými krajinami a biogeografickými regiónmi do veľkej miery líšia, 
pri plánovaní manažmentu biotopu je dôležité prihliadnuť na tieto všeobecné aspekty, 
ktoré umožnia prijímanie citlivých rozhodnutí v oblasti manažmentu: 

– ciele a zámery týkajúce sa konkrétnej lokality vzhľadom na stav ochrany druhov, 

– tradície, postupy a techniky v oblasti miestneho/regionálneho využívania pôdy 
a chovu hospodárskych zvierat – dnešné hodnoty týkajúce sa ochrany sú často 
výsledkom využívania pôdy a režimov pastvy v minulosti. 

Hoci často nie je možné ani vhodné či potrebné kopírovať historický manažment, súčasný 
manažment by mal podľa možnosti vychádzať z existujúcich poznatkov a skúseností. 

Podrobné preskúmanie podmienok lokality prispeje k identifikácii najlepších techník 
a metód na udržiavanie alebo obnovu biotopu a k posúdeniu ich vhodnosti pre konkrétnu 
situáciu (a to aj pri zvážení dostupných zdrojov), k posúdeniu rozsahu, v akom možno dané 
ciele dosiahnuť, ako aj k predvídaniu možných prekážok. 
 

Kľúčové aspekty na zváženie pri plánovaní ochrany travinno-bylinných porastov a ich 
manažmentu (Rusina 2017) 

Ekologické hľadiská 

 Konektivita v rámci danej krajiny je veľmi dôležitá z hľadiska dlhodobého prežitia 
travinných druhov. Zabezpečuje sa ňou ich presun z jednej trávnej plochy na druhú 
a udržiavanie dostatočne veľkých a geneticky rozmanitých populácií. Preto je dôležitejšie 
zlepšovať/obnovovať stav travinno-bylinných plôch nachádzajúcich sa v systéme iných 
travinno-bylinných porastov alebo na väčšej ploche bohatej na poloprirodzené travinno-
bylinné porasty, ako je izolovaná plocha s travinno-bylinnými porastmi nachádzajúca sa 
na zalesnenej pôde alebo v intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajine. 
V tomto prípade bude obnova úspešnejšia, keďže druhy budú môcť z iných travinných 
plôch preniknúť na plochu s obnoveným travinno-bylinným porastom a rozptýliť sa na 
nej. 
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 Plochy s travinno-bylinnými porastmi sú dôležité z hľadiska ochrany druhov rastlín, vtákov 
a bezstavovcov. Preto by sa mala v prípade existencie ďalších podobných faktorov (pozri 
ďalej), priorizovať obnova väčších plôch s travinno-bylinnými porastmi. 

 Biodiverzita travinno-bylinného porastu – čím väčšia je, tým dôležitejšie je takúto trávnu 
plochu obnoviť. 

 Prítomnosť chránených druhov – ak na ploche s travinno-bylinným porastom prežil 
chránený druh, ochrana takejto trávnej plochy by sa mala uprednostniť pred ochranou 
plochy s travinno-bylinným porastom, na ktorej sa takýto druh nenachádza. 

 Zmeny environmentálnych podmienok travinno-bylinného porastu: uprednostňuje sa 
obnova travinno-bylinných porastov, v prípade ktorých sú environmentálne podmienky 
zmenené v menšej miere. 

Sociálno-ekonomické hľadiská 

 Perspektíva dlhodobého manažmentu: mali by sa priorizovať travinno-bylinné porasty 
s vyššou pravdepodobnosťou trvalého manažmentu po obnove. Obnovu sa oplatí 
plánovať len na miestach, na ktorých sa očakáva dlhodobý manažment travinno-
bylinných porastov. V opačnom prípade budú finančné prostriedky investované do 
obnovy vynaložené neudržateľne a zabezpečí sa nimi len dočasný prínos (alebo vôbec 
žiadny) k ochrane biodiverzity (v závislosti od bezprostrednej úspešnosti obnovy). 
Multifunkčnosť travinno-bylinného porastu: prioritou sú travinno-bylinné porasty, 
v prípade ktorých sa po obnove očakáva napríklad rozmanitejšie využitie a ktorých 
manažmentom sa nebude zabezpečovať iba biodiverzita, ale aj potrava zvierat určených 
na poľnohospodárske účely, ako aj travinno-bylinné porasty využívané na účely 
cestovného ruchu, zber liečivých rastlín alebo environmentálne vzdelávanie. Manažment 
travinno-bylinného porastu sa považuje za produkciu aj v prípade, ak sa porast nevyužíva 
na produkciu krmiva pre zvieratá, pretože sa za produkciu považuje zabezpečovanie 
prírodných hodnôt a biodiverzity. 

 Prístup miestnej komunity, obce, vlastníka a obhospodarovateľa: čím viac miestna 
komunita oceňuje význam biodiverzity a jej prínosy, tým lepšia je perspektíva 
dlhodobého udržania obnoveného travinno-bylinného porastu. 

 Náklady na obnovu v súvislosti s očakávanými výsledkami: mali by sa priorizovať travinno-
bylinné porasty, ktoré možno obnoviť s minimálnymi investíciami a maximálnym 
prínosom (očakáva sa veľmi vysoká úspešnosť obnovy). Vo fáze plánovania (vrátane 
finančného plánovania) by sa mal zvážiť aj náklady na údržbu travinno-bylinného porastu. 
Mali by sa zvážiť náklady alebo príjmy súvisiace s materiálmi vytvorenými pri obnove 
alebo manažmente biotopu – drevom, pokosenou biomasou, odstránenou ornicou atď. 
Praktické využitie týchto materiálov môže byť náročné, a preto je možné, že odstránenie 
a ďalšie využitie takýchto „vedľajších produktov“ obnovy biotopu bude mať za následok 
významné dodatočné náklady. 

Ciele obnovy a údržby travinno-bylinného porastu možno dosiahnuť na základe rôznych 
riešení. Metódy a techniky sa môžu do veľkej miery líšiť v závislosti od finančných, ako aj 
časových zdrojov, preto je na výber najlepšieho riešenia potrebné vypracovať dôslednú 
štúdiu uskutočniteľnosti a vyhodnotenie alternatív. Pri výbere prác a postupov týkajúcich 
sa obnovy a údržby porastu treba prihliadať na tri aspekty: ekologické podmienky lokality, 
dostupné zdroje druhov a požadovaný harmonogram dosahovania cieľa. 

Obnova a manažment by sa mali vykonávať podľa individuálneho plánu obnovy 
a manažmentu konkrétnej lokality. Kľúčové kroky plánu obnovy a údržby travinno-
bylinného porastu sú zhrnuté ďalej. 
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Plánovanie krokov obnovy travinno-bylinného porastu (zdroj: Rusina ed. 2017) 

1. Zber informácií o podmienkach v oblasti vrátane kľúčových ekologických procesov na 
ochranu typu travinno-bylinného porastu: vegetácii, zložení živočíšnych a rastlinných 
druhov, pôdnych charakteristikách, teréne, vlhkostnom režime, systéme odvodnenia 
a jeho stave, historickom i aktuálnom manažmente atď. 

2. Zavedenie cieľa udržiavania alebo obnovy travinno-bylinného porastu, napr. dosiahnutie 
alebo udržanie priaznivej kondície daného biotopu (štruktúra, ekologické procesy 
a charakteristické druhové zloženie), a zabránenie jeho degradácii. Zváženie možných 
konfliktných priorít manažmentu a vymedzenie uprednostňovaných možností (pozri 
oddiel X.X). 

3. Posúdenie vhodnosti aktuálneho manažmentu na dosahovanie cieľa a vymedzenie 
potrebných úprav (podľa potreby). 

4. Identifikácia požadovaných opatrení a metód týkajúcich sa obnovy alebo zachovania 
biotopu, ako aj ich kombinácií. Rôzne časti tej istej trávnej plochy si môžu vyžadovať 
rôznorodé opatrenia obnovy alebo udržiavania. Napríklad v časti travinno-bylinného 
porastu s hojnou populáciou chránených rastlinných druhov sa opatrenia obnovy budú 
zameriavať na to, aby sa v prípade týchto druhov dosiahla priaznivá kondícia, kým na 
inom mieste bude cieľom zabezpečiť takú štruktúru vegetácie, ktorá bude vhodná pre 
určité živočíšne druhy (napr. vtáky, motýle), pričom inde bude zase cieľom obmedziť 
expanzívne druhy. V takých prípadoch je žiaduce zmapovať potrebné opatrenia. 

5. Identifikovanie ekologických a krajinných obmedzení a výhod v súvislosti s vykonávaním 
opatrení obnovy alebo udržiavania. 

6. Identifikovanie sociálno-ekonomických, právnych a finančných obmedzení a výhod 
opatrení obnovy alebo udržiavania, napr. vrátane nákladov, právnych obmedzení 
v súvislosti s opatreniami obnovy alebo údržby na jednej strane, ako aj možných 
stimulov, finančných zdrojov, podpory z existujúcich programov a pod. na druhej strane. 

7. Podrobná špecifikácia cieľov obnovy alebo údržby travinno-bylinného porastu 
s prihliadnutím na environmentálne, právne a sociálno-ekonomické obmedzenia 
a výhody, napr. zlepšenie vegetačnej štruktúry biotopu, zlepšenie podmienok pre 
konkrétne druhy rastlín či vtákov alebo iné druhy. 

8. Vypracovanie harmonogramu činností obnovy a údržby. Naplánovanie postupnosti 
a času vykonávania požadovaných prác na účely obnovy a údržby v závislosti od 
pôvodnej kondície travinno-bylinného porastu. 

9. Vypracovanie monitorovania úspešnosti obnovy a údržby vrátane pravidelného 
hodnotenia s cieľom zaviesť potrebné úpravy do procesu obnovy a udržiavania biotopu. 

 

5.5. Kritériá priorizácie opatrení a identifikácie prioritných oblastí, 
v ktorých sú potrebné opatrenia 
Priorizácia môže zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní maximálnej efektívnosti 
činností ochrany, optimalizovaní nákladov na monitorovanie a manažment a času na tieto 
úlohy, ako aj pri hodnotení vhodnosti činností manažmentu biotopu. S týmto cieľom sa 
môžu vymedziť špecifické kritériá priorizácie opatrení. 

Tieto kritériá sa považujú za užitočné na účely priorizácie ochranných opatrení v prípade 
tohto typu biotopu: 
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– geografická situácia, 
– čas opustenia lokality, 
– charakter skutočnej vegetácie, 
– stupeň prerastania krovín, 
– uskutočniteľnosť, napr. prístupnosť oblasti pre potrebnú technológiu atď., 
– prispievanie k dosahovaniu priaznivého stavu ochrany na biogeografickej alebo 

regionálnej úrovni. 

Príkladom môže byť priorizačná príručka vypracovaná v rámci projektu LIFE13 
NAT/IT/000371 „SUNLIFE – Stratégia pre sústavu Natura 2000 v regióne Umbria“. V tomto 
dokumente sa na jednej strane prisudzuje významná úloha vnútorným prvkom biotopu, 
ako sú priorita biotopu, reprezentatívnosť/vzácnosť biotopu na regionálnej úrovni, 
bohatosť rastlinného spoločenstva (rozmanitosť fytocenóz) počet 
skutočných/potenciálnych druhov uvedených v prílohách II až IV, počet 
skutočných/potenciálnych druhov z červeného zoznamu, a na strane druhej sa pri 
priorizácii prihliada na vonkajšie prejavy, vďaka ktorým možno zdôrazniť skutočné riziko 
degradácie, ako sú: antropogénne tlaky, stav ochrany na vnútroštátnej úrovni a vnútorné 
riziko premeny (dynamické procesy). 

V Lotyšsku sa prihliada na tieto všeobecné kritériá: 

– druhy špecifické pre biotop vrátane chránených druhov, ktorým hrozí miestne 
vyhynutie v dôsledku zhoršovania kvality biotopu a jeho izolácie; v nasledujúcich 
desaťročiach sa očakáva zmenšenie ich areálu distribúcie, 

– daný biotop je jediným alebo takmer jediným miestom výskytu aspoň jedného 
z druhov uvedených v prílohe II k smernici o biotopoch alebo v smernici o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva, prípadne druhu, ktorý je v Lotyšsku veľmi vzácny (vyskytuje sa 
len na niekoľkých miestach) alebo chránený, prípadne je dôležitý z hľadiska migrácie 
či hniezdenia alebo z hľadiska inej dôležitej súčasti životného cyklu druhu alebo ide 
o biotop chráneného druhu s rýchlo klesajúcou distribúciou. 

Pri výbere lokalít sústavy Natura 2000 s najväčším významom pre ochranu prioritných 
typov biotopu sa prihliada na tieto kritériá (musia byť splnené aspoň štyri z nich): 

– v konkrétnej lokalite sústavy Natura 2000 sa nachádzajú významné oblasti pokryté 
špecifickým biotopom a/alebo je tento biotop veľmi typický a vysoko reprezentatívny 
(aspoň na úrovni B), čo je dôležité na zabezpečenie priaznivého stavu ochrany v celej 
krajine, 

– obnova tohto konkrétneho biotopu v tejto oblasti je dôležitá na účely ochrany daného 
typu biotopu na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni boreálneho biogeografického 
regiónu EÚ, 

– v dôsledku straty biotopu v tejto lokalite sústavy Natura 2000 môže dôjsť k zmenšeniu 
jeho areálu distribúcie, 

– v konkrétnej lokalite sústavy Natura 2000 je biotop degradovaný, ale schopný 
zotavenia; obnova bude viesť k významnému zlepšeniu kondície a/alebo zväčšeniu 
plochy biotopu, 

– je možné zabezpečiť udržateľný režim manažmentu biotopu zameraný na dosiahnutie 
priaznivého stavu jeho ochrany, 

– odhadované náklady na obnovu biotopu v konkrétnej lokalite sústavy Natura 2000 sú 
primerané prínosom, 
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– obnova biotopu v konkrétnej lokalite sústavy Natura 2000 nebude mať nepriaznivé 
vplyvy na iné chránené biotopy alebo významné druhy a/alebo neprinesie 
environmentálne či sociálno-ekonomické problémy. 

 

5.6. Hlavné zainteresované strany, ktoré majú vymedziť a vykonávať 
predmetné opatrenia 

Vo všeobecnosti sa za nevyhnutný predpoklad efektívneho vykonávania potrebných 
ochranných opatrení považuje zapojenie širokej škály príslušných zainteresovaných strán 
a ich partnerstvo. Pri navrhovaní a vykonávaní ochranných opatrení sa za dôležité považujú 
participatívne realizačné prístupy s účasťou nasledujúcich zainteresovaných strán: 

– poľnohospodári, vlastníci pôdy, užívatelia pôdy, 
– správcovia lokalít, verejná správa (národná, regionálna, miesta), 
– inštitúcie a organizácie na ochranu prírody, 
– poľnohospodárske inštitúcie a organizácie, 
– vedeckí poradcovia a supervízori, 
– poradenské služby a technická pomoc poľnohospodárom pri vykonávaní opatrení, 
– mimovládne organizácie, 
– miestne komunity, 
– miestni poskytovatelia služieb cestovného ruchu a podnikatelia v tejto oblasti 

(častými príťažlivými krajinnými prvkami bývajú kvitnúce byliny vyskytujúce sa 
v suchomilných travinno-bylinných porastoch; lokálne produkty, medzi ktoré 
možno zaradiť aj produkty pastevných zvierat). 

 

5.7. Výzvy, ťažkosti a možné riešenia 

Významné výzvy a ťažkosti súvisia s potrebou rozvoja sebestačného hospodárstva 
v okrajových oblastiach, v ktorých sa vyskytuje biotop 6210. V dôsledku kolapsu horských 
hospodárskych systémov, ktoré nedokážu konkurovať rozsiahlym moderným systémom 
produkcie, sa zintenzívnili a rozšírili procesy spôsobené opúšťaním pôdy. Úsilie 
o potláčanie tohto procesu by sa malo sústrediť na vývoj udržateľných systémov produkcie, 
ktorými možno zaručiť udržanie stavu miestnych populácií. 

Technické problémy môžu vyplynúť aj z potreby vedeckého dohľadu v záujme korektného 
a udržateľného využívania suchomilných travinno-bylinných porastov nachádzajúcich sa 
v rámci biotopu 6210. Tieto systémy sú nesmierne krehké a v dôsledku nadmerného 
využívania by mohlo dôjsť k ich závažnému poškodeniu. Pri vhodnom manažmente je by 
sa malo prihliadať na miestne, ekologické, floristické a biogeografické charakteristiky 
využívaného travinno-bylinného porastu, pričom by sa mal vybrať najvhodnejší typ a počet 
pastevných zvierat (Frattegiani a kol. 2017). Všetci poľnohospodári a výrobné podniky by 
mali využívať prostriedky z programov monitorovania určených na daný účel, ktoré by 
mohli zaručovať adaptívny manažment. 

Ďalšie možné obmedzenia a riešenia potrebné na vykonávanie ochranných opatrení sa 
uvádzajú ďalej: 

 Pred návratom k spásaniu porastu je nevyhnutné odstrániť z plôch kroviny a obnoviť 
alebo vybudovať miesta prísunu vody pre hovädzí dobytok. Poľnohospodári to často 
pred získaním priamych platieb v rámci SPP nedokážu financovať sami, preto musia 
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finančné zdroje na účely obnovy, a niekedy aj pracovná sila, pochádzať z externého 
projektu. 

 Úrovne minerálnych látok obsiahnutých v porastoch spásaných počas roka v biotope 
6210 sú všeobecne nízke a bez dopĺňania stravy bude pravdepodobne dochádzať 
k nedostatku minerálov, najmä fosforu, medi, kobaltu a selénu. Preto je potrebné 
dopĺňať stravu minerálnymi lizmi, doplnkovými koncentrátmi alebo dávkami 
minerálov. Fosfor sa však musí hospodárskym zvieratám podávať tak, aby sa 
minimalizovali jeho vplyvy na bohatosť a rozmanitosť druhov. 

 Travinno-bylinný porast si môže vyžadovať pravidelný manažment krovín a inváznych 
burín vrátane inváznych nepôvodných druhov. Tieto opatrenia sú náročné na pracovnú 
silu. Vďaka manažmentu biotopu s nízkou pracovnou intenzitou by zvýšila schopnosť 
poľnohospodárov pravidelne vykonávať tieto práce. Zároveň sa tým zabezpečí, že daná 
plocha bude aj naďalej oprávnená na priame platby v rámci SPP. 

 Na niektorých miestach (napríklad na Aranských ostrovoch v Írsku) dochádza 
v dôsledku fragmentovanosti poľnohospodárskych podnikov a malej veľkosti 
pozemkov k tomu, že na konkrétnom pozemku môže byť obdobie pastvy krátke. Je 
potrebné zabezpečiť prístup na tieto malé pozemky, aby bolo možné okolo nich viesť 
dobytok, pričom jeho presun je potrebné riadiť tak, aby bolo možné na 
fragmentovaných častiach pôdy poľnohospodárskeho podniku udržiavať optimálny 
režim pastvy. 

 V niektorých oblastiach je identifikácia a terénne mapovanie biotopu naďalej 
problematické (napr. v Poľsku). Nie všetky cenné lokality sú dobre zmapované 
a posúdené, čo môže spôsobovať problémy s identifikáciou vlastníkov, ako aj 
s plánovaním a vykonávaním ochranných opatrení. 

 Logistické a organizačné problémy s obnovou/vykonávaním pastvy. Spásanie porastov 
zvieratami v súčasnosti v mnohých regiónoch nepredstavuje prvok miestneho 
poľnohospodárskeho systému. Na zabezpečenie spásania travinno-bylinných porastov 
musia byť dobre zorganizované všetky logistické prvky (zvieratá, stajne, oplotenie, 
voda, zimná potrava), čo je komplikované, nákladné a náročné na ľudské zdroje. Preto 
sa spásanie porastov v niektorých projektoch nahrádza ich kosením, ktoré vždy 
nepredstavuje optimálny manažment travinno-bylinného porastu. 

 

5.8. Závery a odporúčania 

 Ciele a priority ochrany možno stanoviť na úrovni biogeografického regiónu, a to 
v záujme dosiahnutia priaznivého stavu ochrany a riešenia hlavných hrozieb, ktorým 
čelí predmetný biotop, vrátane identifikácie potrieb týkajúcich sa obnovy s cieľom 
podľa potreby zlepšiť stav danej oblasti, štruktúry či funkcie. 

 Ciele ochrany stanovené na úrovni biogeografického regiónu sa musia premietnuť do 
špecifickejších cieľov na úrovni krajiny a následne na úrovni lokality. V akčnom pláne 
sa takisto navrhuje identifikácia prioritných lokalít a oblastí s cieľom zabezpečiť 
ochranu biotopu a prispieť k plneniu cieľov stanovených na vyššej úrovni (napr. 
biogeografickej, vnútroštátnej) ako v sústave Natura 2000, tak aj mimo nej. 

 V cieľoch ochrany na úrovni lokalít by sa mala vymedziť kondícia predmetného typu 
biotopu, ktorá sa má v príslušných lokalitách dosiahnuť v záujme zabezpečenia 
maximálneho prínosu týchto lokalít k priaznivého stavu ochrany na vnútroštátnej, 
biogeografickej alebo európskej úrovni. 
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 Okrem toho, v závislosti od pokrytia tohto biotopu v sústave Natura 2000 by mohlo 
byť potrebné prijať opatrenia aj mimo chránených území, a to s cieľom zabezpečiť 
dlhodobú ochranu tohto biotopu, jeho ekologickú variabilitu a primeranú konektivitu 
v celom areáli jeho prirodzeného výskytu, ako aj ochranu druhov spájajúcich sa 
s týmto biotopom. 

 Udržiavanie tohto biotopu v dobrej kondícii závisí od extenzívneho spásania alebo 
kosenia porastu podľa miestnych podmienok a historických postupov manažmentu. 
Potrebná môže byť aj regulácia krovín alebo inváznych druhov. 

 Podrobné preskúmanie podmienok lokality prispeje k identifikácii najlepších techník 
a metód na udržiavanie alebo obnovu biotopu a k posúdeniu ich vhodnosti pre 
konkrétnu situáciu (a to aj pri zvážení dostupných zdrojov), k posúdeniu rozsahu, 
v akom možno dané ciele dosiahnuť, ako aj k predvídaniu možných prekážok. 

 Kľúčovými aspektmi, ktoré je potrebné zohľadniť pri plánovaní ochrany a obnovy 
travinno-bylinných porastov sú ekologické a sociálno-ekonomické hľadiská, ktoré 
určujú možnosti manažmentu a obnovy. Obnova a manažment by sa mali vykonávať 
podľa individuálneho plánu obnovy a manažmentu konkrétnej lokality. 

 V závislosti od cieľov ochrany lokalít sa môže vyžadovať prispôsobenie manažmentu 
potrebám konkrétnych druhov. 

 V niektorých situáciách môže byť potrebné alebo vhodné opätovné vytvorenie 
travinno-bylinných porastov. Uskutočniteľnosť tejto úlohy by sa mala náležite 
preskúmať za pomoci príslušných expertov (na pôdnu problematiku, hydrológiu, 
ekológiu, vegetáciu atď.). Plán vytvorenia travinno-bylinného porastu by sa mal 
vypracovať podobne ako plán obnovy travinno-bylinného porastu. 

 Významné výzvy týkajúce sa ochrany týchto travinno-bylinných porastov súvisia 
s ťažkosťami pri udržiavaní sebestačného hospodárstva v okrajových oblastiach, 
v ktorých sa vyskytuje biotop 6210. Prebieha všeobecný proces upúšťania od 
tradičného manažmentu travinno-bylinných porastov. Úsilie o potláčanie tohto 
procesu by sa malo sústrediť na vývoj udržateľných systémov produkcie, ktorými 
možno zaručiť udržanie stavu miestnych populácií. 
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6. POZNATKY A MONITOROVANIE 

V záujme plánovania ochrany tohto typu biotopu je zároveň dôležité zlepšovať poznatky 
a metodiky týkajúce sa posudzovania stavu ochrany, hrozieb a tlakov, ako aj vykonávanie 
vhodných schém monitorovania. Odporúča sa stanoviť harmonizované metodiky na 
monitorovanie stavu ochrany biotopu 6210 a jeho priebežného vývoja v náležitých 
intervaloch. Schémy monitorovania by mali pokrývať vysokú variabilitu typu biotopu 6210. 

Zároveň by sa mala monitorovať a posudzovať účinnosť opatrení v oblasti manažmentu 
biotopu, a to pomocou vhodných indikátorov, z ktorých vyplývajú zjavné signály 
o dosiahnutých výsledkoch. 

 

6.1. Metódy monitorovania biotopov 

Ako sa spomína v oddiele venovanom posúdeniu stavu ochrany, viaceré krajiny EÚ už 
disponujú schémami a protokolmi monitorovania biotopov, alebo ich aktuálne pripravujú 
či zlepšujú. 

Monitorovanie sa zvyčajne vykonáva vo vybratých lokalitách a na vytýčených plochách, 
prípadne prostredníctvom monitorovacích transektov, prostredníctvom ktorých sa 
zaznamenávajú hlavné prvky biotopu, pričom sa uplatňujú príslušné kritériá a prahové 
hodnoty na parametre použité na posúdenie stavu ochrany (oblasť, štruktúra a funkcie, 
vyhliadky do budúcnosti). 

Monitorovacie prieskumy môžu pokrývať určitý percentuálny podiel distribúcie biotopu, 
pričom sledovaná vzorka by mala dostatočne reprezentovať celkovú variabilitu biotopu 
a rozličné podmienky v ňom. 

Ďalej sa uvádza niekoľko relevantných príkladov schém a protokolov monitorovania 
biotopov, ktoré sú k dispozícii v krajinách EÚ. Najnovší prehľad vývoja systémov 
monitorovania v členských štátoch EÚ sa uvádza v publikácii, ktorú vydal G. Ellwanger 
a kol. v roku 2018. 

V Nemecku Spolková agentúra pre ochranu prírody v úzkej spolupráci s jednotlivými 
agentúrami spolkových krajín zaoberajúcimi sa ochranou prírody vypracovala odporúčania 
na monitorovanie a posudzovanie stupňa ochrany prirodzených biotopov a druhov 
spoločného záujmu, ktoré vychádzajú z prieskumov jednotlivých výskytov (napr. 
v lokalitách), ako aj z podrobnej odbornej expertízy (BfN a BLAK 2017). Parameter 
„štruktúry a funkcie“ biotopu sa posudzuje na základe niekoľkých kritérií (úplnosť 
typických štruktúr biotopu a druhového zloženia, tlaky), ktorými sa skúmajú kľúčové 
atribúty biotopu. Posúdenie týchto kľúčových atribútov sa porovnáva so stanovenými 
prahovými hodnotami, ktoré vyjadrujú kondíciu biotopu. 

V prípade biotopu 6210 kritériá úplnosti typických štruktúr biotopu spočívajú v istom počte 
charakteristických štrukturálnych typov a v pokrytí týmito typmi (napr. terofyty, 
pionierske, krátkosteblové alebo viacvrstvové travinno-bylinné porasty, ostrovčeková 
vegetácia s obnaženými plôškami pôdy, bryofyty, lišajníky, teplomilné lemové rastliny 
alebo kroviny), ako aj v pokrytí bylinami (okrem indikátorov disturbancie). Pokrytie sa 
meria v percentách. Na získanie posúdenia potvrdzujúceho výborný stav (A) musí napríklad 
pokrytie typickými štruktúrami biotopu predstavovať aspoň 75 %. Ak pokrytie typickými 
štruktúrami biotopu klesne pod 50 %, štruktúry sú priemerne alebo čiastočne degradované 
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(C). Úplnosť typického druhového zloženia posudzujú experti na základe národného 
referenčného zoznamu charakteristických druhov rastlín, ktorý možno na regionálnej 
úrovni upraviť. 

Kritérium „tlaky“ sa delí na podkritériá: pokrytie indikátormi disturbancie (napr. indikátory 
eutrofizácie alebo pôdy ležiacej úhorom, neofytov), priame poškodenie vegetácie 
(pokrytie; vrátane dôvodu poškodenia, napríklad v dôsledku zošliapania), krovinatá 
pokrývka v dôsledku nedostatočného manažmentu, lesná pokrývka v dôsledku 
opätovného zalesnenia/výsadby stromov, nedostatky manažmentu a iné tlaky v prípade 
biotopu 6210. Pokrytie sa meria v percentách, napr. pokrytie indikátormi disturbancie do 
5 % a bez výskytu inváznych neofytov vedie k posúdeniu „žiadny alebo malý vplyv tlakov“ 
(A), vyššie ako 25 % pokrytie zase k posúdeniu „malý vplyv tlakov“ (C). Nedostatky 
manažmentu a iné tlaky posudzujú experti. 

Na základe írskeho prieskumu poloprirodzených travinno-bylinných porastov (ISGS) sa 
v Írsku zaviedli metódy monitorovania biotopov21 vrátane kritérií posúdenia biotopu 6210 
(O’Neill a kol. 2013). V rokoch 2015 – 2017 sa uskutočnil nový prieskum monitorovania 
travinno-bylinných porastov nachádzajúcich sa v biotope 6210 (Martin a kol. 2018). Do 
prieskumu, ktorý bol zameraný na lokality s najvyššou kvalitou, bolo zahrnutých 55 lokalít 
s výskytom biotopu 6210/*6210. Išlo o plochu s rozlohou 237,83 ha, čo predstavovalo 
17 % z 1 416 ha tohto aktuálne evidovaného biotopu. V rámci prieskumu monitorovania 
travinno-bylinných porastov sa pri každej lokalite posudzovala jej oblasť, štruktúra 
a funkcie, ako aj vyhliadky do budúcnosti. 

Oblasť sa posudzovala preskúmaním súčasného rozsahu biotopu a jej porovnaním oproti 
oblasti zmapovanej v predchádzajúcich prieskumoch alebo porovnaním oproti oblastiam 
zmapovaným na základe rôznych sérií leteckých fotografií a satelitných snímok (Martin 
a kol. 2018). Úbytky oblastí sú vyjadrené ako ročná percentuálna strata za konkrétne 
obdobie. 

Štruktúra a funkcie sa posudzovali na základe niekoľkých kritérií, ktorými sa skúmajú 
kľúčové atribúty biotopu v porovnaní so stanovenými referenčnými alebo prahovými 
hodnotami vyjadrujúcimi priaznivú kondíciu biotopu (Martin a kol. 2018). Kritériá sa 
skúmajú a posudzujú na plochách s fixnou veľkosťou, ktoré sú delimitované pomocou 
meracieho pásma alebo na základe štvorcových metrov. 

Kritériá týkajúce sa štruktúry a funkcií boli stanovené na základe národného súboru údajov 
s cieľom poskytnúť ekológom usmernenie na účely uznávania a posudzovania biotopu 
6210 v Írsku (Martin a kol. 2018). Počas prieskumu monitorovania travinno-bylinných 
porastov boli tieto kritériá prehodnotené podľa individuálnych lokalít a upravené tak, aby 
boli relevantné na posúdenie miestnych rozdielov. V prípade horských oblastí biotopu 
6210/*6210, ktoré môžu byť často bohaté na bryofyty, boli ako pozitívne indikátory 
zahrnuté bryofyty Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera a Tortella 
tortuosa. 

                                                 
21 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102 %20Annex%201 %20Grass
lands.pdf. 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-
surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/. 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Vyhliadky do budúcnosti sa posudzovali preskúmaním súčasných tlakov, budúcich hrozieb 
a prínosných postupov manažmentu uplatňovaných v prípade biotopu, ako aj budúceho 
očakávaného trendu oblasti, jej štruktúry a funkcií. 

Metóda monitorovania z írskeho prieskumu poloprirodzených travinno-bylinných 
porastov sa v roku 2014 použila aj pri prieskume 25 lokalít travinno-bylinných porastov na 
vápnitom substráte bohatých na orchidey (*6210) (Curtis a Wilson 2014, citované 
v publikácii autorov Martin a kol. 2018). 

V talianskej príručke monitorovania biotopov (Angelini a kol. 2016; Gigante a kol. 2016a, 
2016b) sa vymedzujú konkrétne štandardné protokoly monitorovania pre každý typ 
biotopu uvedený v prílohe I, ktorý sa vyskytuje v Taliansku, vrátane biotopu 6210. 

Parameter oblasť sa vymedzuje ako efektívna plocha, na ktorej sa nachádza daný biotop 
(Gigante a kol. 2016c). Odporúča sa kartografické znázornenie v mierke 1:10:000. Biotop 
by sa mal mapovať každých šesť rokov pomocou interpretácie fotografií v kombinácii 
s terénnymi prieskumami. Stav ochrany podľa oblasti potom možno analyzovať 
porovnaním kartografických znázornení z rôznych období (diachrónna analýza) 
a kvantifikovaním zmien a trendov. Okrem toho sa odporúča, aby sa v záujme uvedenia 
užitočných podrobností týkajúcich sa stavy ochrany vypracovala aj analýza metriky krajiny 
(napríklad celková plocha, fragmentácia, plocha ostrovčekov, vzdialenosti medzi 
ostrovčekmi atď.). 

Parametre štruktúra a funkcia boli vymedzené s odkazom na hlavné prvky rastlinných 
spoločenstiev tvoriacich biotop: úplný zoznam druhov, celkové pokrytie, výskyt 
dominantných druhov/pokrytie dominantnými druhmi, výskyt typických druhov/pokrytie 
typickými druhmi, výskyt druhov orchideí/pokrytie druhmi orchideí, výskyt druhov, ktoré 
sú indikátormi disturbancie/pokrytie takýmito druhmi, výskyt nepôvodných 
druhov/pokrytie nepôvodnými druhmi, výskyt druhov, ktoré sú indikátormi 
dynamiky/pokrytie týmito druhmi. Tieto údaje by sa mali každých šesť rokov získať 
z trvalých plôch (16 m2) zaradených do vzorky. Počet plôch zaradených do vzorky by mal 
byť primeraný celkovej ploche, ako aj miestnej ploche daného biotopu a jeho 
všeobecnej/miestnej variabilite. Optimálnym obdobím posudzovania vzoriek v apeninskej 
a alpínskej oblasti je máj až jún (júl) v prípade kopcovitých území a jún až júl (august) 
v prípade horských oblastí. 

Stav ochrany na základe štruktúry a funkcie potom možno analyzovať diachrónnou 
analýzou hodnôt vyplývajúcich z týchto indikátorov. Z trendov týkajúcich sa 
výskytu/pokrytia, a to v prípade nepôvodných druhov, druhov, ktoré sú indikátormi 
dynamiky, druhov, ktoré sú indikátormi disturbancie, dominantných/typických druhov 
a druhov orchideí, môžu vyplývať spoľahlivé ukazovatele stavu ochrany monitorovaného 
biotopu. 

Úplný súbor typických druhov nemožno a priori zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni 
v dôsledku mimoriadnej floristickej bohatosti tohto biotopu a jeho obrovskej lokálnej 
rozmanitosti. Popri typických druhoch, ktoré sa už uvádzajú vo vnútroštátnych 
a európskych príručkách (EK 2013), je potrebné identifikovať aj cieľové druhy, a preto boli 
regionálne orgány poverené touto úlohou. Z niektorých regionálnych skúseností vyplýva, 
že sa uvádzajú prevažujúce druhy s dominantnou/diagnostickou úlohou na regionálnej 
úrovni [napr. v príručke monitorovania vypracovanej v rámci projektu SUNLIFE LIFE13 
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NAT/IT/000371, v ktorej sa spomína stoklas vzpriamený (Bromus erectus), mrvica skalná 
(Brachypodium rupestre) a kavyľ (Stipa dasyvaginata poddruh apenninicola)]. 

Okrem toho je podľa všetkého potrebné zvážiť činnosti človeka, a to najmä s cieľom 
zaregistrovať a kvantifikovať prebiehajúce činnosti pastvy alebo kosenia, ako aj ďalšie 
parametre biologického významu, ako je výskyt hmyzu a vtákov. 

Vo Francúzsku bola vypracovaná metóda monitorovania stavu ochrany 
poľnohospodárskych a pastevných biotopov v lokalitách sústavy Natura 2000 (Maciejewski 
a kol. 2013). 

Identifikácia a monitorovanie biotopov sa testuje pomocou satelitných snímok. Napríklad 
na Slovensku sa testuje lokalizačné, klasifikačné a dynamické časopriestorové 
monitorovanie biotopov, pri ktorom sa využívajú nové metódy filtrovania, segmentovania 
a sledovania údajov získavaných radarom Sentinel-1 so syntetickou apertúrou (SAR), 
údajov vyplývajúcich z multispektrálneho zobrazovania získavaných radarom Sentinel-2 
a ich kombinácie. Softvér na spracovanie obrazu umožňuje určiť presnú polohu oblastí 
biotopu sústavy Natura 2000 vyjadrenú v statických a dynamických údajoch z pozorovania 
Zeme s presnosťou pixelového rozlíšenia. Okrem toho bude na základe vyvinutého 
softvéru možné nepretržite monitorovať dynamiku biotopu s možnosťou vydávania 
upozornení v prípade náhlych zmien kondície chránených území sústavy Natura 2000 
alebo v prípade ich fragmentácie. 

 

6.2. Kritériá výberu lokalít/miest monitorovania 

Vytýčené plochy, ktoré sú určené na monitorovanie, by mali primerane reprezentovať 
regionálnu distribúciu daného biotopu a jeho variabilitu. Tieto údaje by sa mali získavať na 
základe posúdenia vzoriek lokalít sústavy Natura 2000 aj mimo nej. 

Počet plôch zaradených do vzorky by mal dostatočne pokrývať daný biotop v celej jeho 
rozmanitosti (s prihliadnutím na všetky možné podtypy), aby bolo možné dospieť 
k štatisticky významným výsledkom. 

Údaje získavané z lokalít monitorovania by mali poukazovať na štatisticky významné trendy 
stavu ochrany, ako aj na kľúčové biologické a štrukturálne parametre. Na plochách 
zaradených do vzorky by sa mali vyskytovať porasty s dobrým aj zlým stavom ochrany. 

Využívanie leteckých fotografií a kartografického prieskumu je určite užitočné na získanie 
počiatočného prehľadu oblastí, ktoré si najviac vyžadujú preskúmanie. Hoci základným 
východiskovým bodom je sústava trvalých vytýčených plôch, neskôr možno na základe 
aktuálneho vývoja biotopu pridať ďalšie body. 

V každom období podávania správ je potrebné monitorovať minimálny percentuálny 
podiel vnútroštátnej oblasti biotopu 6210. Časť oblastí by sa mohla vybrať na základe 
náhodného stratifikovaného prístupu a ďalšia časť zase spomedzi „vnútroštátne 
významných“ lokalít. Monitorovanie sa niekedy môže príliš zameriavať na veľké a dobre 
preštudované lokality, takže v prípade lokalít biotopu 6210 by mohol existovať limit, a to 
10 ha, pričom v prípade, že sa na monitorovanie vyberú lokality väčšie ako 10 ha, by sa 
daná lokalita mala následne rozdeliť na časti s plochou ~10 ha a potom zvoliť jedna oblasť. 

Počet plôch zaradených do vzorky by sa mohol v danej krajine určiť na regionálnej úrovni. 
Vďaka tomu by sa prehĺbil význam výraznej bohatej rozmanitosti daného biotopu v rámci 
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krajiny. Môže to byť aj vhodný spôsob. vďaka ktorému môžu zodpovednosť za 
monitorovanie zdieľať všetky zapojené správne subjekty. 

V koncepcii robustného sledovania vzoriek by sa mali zohľadniť všetky tieto aspekty, 
a preto je veľmi náročné definovať ju na vnútroštátnej úrovni v krajinách s veľmi veľkou 
rozlohou a vysokou rozmanitosťou tohto typu biotopu, ako napríklad v Taliansku. V týchto 
prípadoch môže byť dobrým riešením stanovenie určitých kritérií na vnútroštátnej úrovni 
a ich následné uplatnenie na regionálnej úrovni na základe podrobných poznatkov 
o danom území, a to ako v lokalitách sústavy Natura 2000 tak aj mimo nej. 

V Litve bol systém monitorovania stanovený na základe výsledkov súpisu biotopov (2014). 
Hlavnými kritériami výberu oblastí trvalého monitorovania sú: 

 monitorovanie biotopov s európskym významom (areálu výskytu a konkrétnej 
oblasti) sa vykonáva na 64 monitorovacích štvorcoch, ktoré predstavujú 10,27 % 
celkového počtu monitorovacích štvorcov v danej krajine, 

 vzorky jednotlivých typov biotopov by mali tvoriť aspoň 10 % všetkých polygónov 
biotopov v krajine, ktoré sú zahrnuté do súpisu (v prípade biotopu 6210 tvoria 
vybraté monitorovacie polygóny 15,43 % všetkých polygónov zahrnutých do súpisu) 
a 

 podiel monitorovacích štvorcov v chránených územiach predstavuje 27,26 % 
a v nechránených územiach 72,74 %. 

Pozorovania v jednotlivých monitorovacích štvorcoch/trvalých monitorovacích oblastiach 
sa vykonávajú aspoň dvakrát počas obdobia podávania správ. 

Na Slovensku boli trvalé monitorovacie lokality biotopov vybraté v rámci procesu 
stratifikovaného výberu v systéme GIS na základe týchto kritérií (Šefferová a kol. 2015): 

– veľkosť oblasti (0,5 – 70 ha), 
– dominantný cieľový biotop v oblasti trvalých monitorovacích lokalít v prípade 

komplexov biotopov, 
– návrh a posúdenie trvalých monitorovacích lokalít nezávisle v rámci jednotlivých 

biogeografických bioregiónov (alpínsky, panónsky), 
– geografické pokrytie – distribúcia trvalých monitorovacích lokalít v celej oblasti 

biotopov s cieľom predísť vzniku veľkých prázdnych miest a ich koncentrácii v jednej 
lokalite, 

– zachytenie rôznorodej kvality s cieľom čo najpodrobnejšie zachytiť 
reprezentatívnosť, t. j. začleniť do siete trvalých monitorovacích lokalít lokality 
s vysokou kvalitou, ako aj degradované lokality. 

V roku 2015 sa využívalo 286 trvalých monitorovacích lokalít s biotopom 6210. Biotop je 
rozšírený najmä v alpínskom biogeografickom regióne, hoci niekoľko lokalít sa nachádza aj 
na južnom Slovensku v panónskom regióne. Nachádzalo sa tam 81 trvalých 
monitorovacích lokalít prioritného biotopu 6210*. 
 

Posúdenie stavu ochrany pomocou jednoduchých indikátorov – príklad z Dánska 

Stav ochrany travinno-bylinného porastu v biotope 6210, ako aj iných typov biotopov 
možno posúdiť na základe údajov získaných v rámci štandardizovaného opakovateľného 
postupu mapovania. Táto metóda je užitočná na posúdenie stavu ochrany individuálnych 
výskytov, ako aj na akejkoľvek úrovni oblasti (lokalita sústavy Natura 2000, krajina, 
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biogeografický región alebo celá EÚ). Táto metóda je užitočná aj na zaznamenávanie zmien 
stavu v priebehu času. 

Stav ochrany sa vyhodnocuje na základe skóre priradeného k váženým indikátorom 
štruktúry (index štruktúry) a váženého skóre rastlinných druhov vyskytujúcich sa v okruhu 
5 m v oblasti s charakteristickými prvkami homogénnej vegetácie v danom type biotopu 
(index druhov) 

Štrukturálne indikátory zvažované v prípade biotopu 6210: 1. vegetačná štruktúra; 2. 
hydrologické podmienky (nie sú relevantné pre biotop 6210); 3. manažment; 4. 
hrozby/tlaky a 5. osobitné štruktúry, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé typy 
biotopov. 

Každému rastlinnému druhu bola priradená hodnota od –1 do 6. Záporná hodnota sa 
priraďuje problematickým alebo inváznym druhom, hodnota 0 
adventívnym/poľnohospodárskym druhom a hodnota od 1 do 6 ostatným rastlinám, 
pričom vyššie hodnoty sa priraďujú zraniteľným/vzácnym druhom, ktoré sa vyskytujú len 
na floristicky najpriaznivejších lokalitách. 

Hodnoty jednotlivých indikátorov alebo rastlinných druhov sa zadajú do vzorca, ktorého 
výsledkom je hodnota od 0 do 1. Hodnoty indikátorov sú kalibrované takto: 0 – 0,2 = zlý 
stav ochrany, 0,2 – 0,4 = nedostatočný stav ochrany, 0,4 – 0,6 = priemerný stav ochrany, 
0,6 – 0,8 = dobrý stav ochrany a 0,8 – 1,0 = výborný stav ochrany. 

V Dánsku sa všetky výskyty typov biotopov v lokalitách sústavy Natura 2000 mapujú 
každých šesť rokov. V plánoch manažmentu týchto oblastí sa navrhuje, aby daný biotop 
dosahoval v aspoň 75 % zmapovaných výskytov dobrý alebo výborný stav ochrany. 
Cieľom manažmentu lokalít je preto zabezpečiť, aby ochrana vyskytujúcich sa biotopov 
dosahovala dobrý alebo výborný stav, a pomocou nevyhnutných opatrení zlepšiť kvalitu 
biotopov, ktoré sa vyznačujú zlým, nedostatočným alebo priemerným stavom. 

 

6.3. Závery a odporúčania 

V záujme plánovania ochrany tohto typu biotopu je zároveň mimoriadne dôležité 
zlepšovať poznatky a metodiky týkajúce sa posudzovania stavu ochrany, hrozieb a tlakov, 
ako aj vykonávanie vhodných schém monitorovania. 

Všeobecné vymedzenia parametrov používaných na posúdenie stavu ochrany (oblasť, 
štruktúra a funkcia) umožňujú jednotlivým krajinám pomerne voľný výklad a sťažujú 
serióznu reguláciu trendov a procesov na úrovni EÚ. 

Na úrovni EÚ by sa mohli dohodnúť harmonizované štandardné kritériá a postupy 
monitorovania daného biotopu. Mohla by sa zriadiť expertná skupina na vypracovanie 
náležitých štandardov na monitorovanie tohto typu biotopu (premenné, parametre, 
kritériá, prahové hodnoty). Na základe vedeckých dôkazov by sa mala vypracovať spoločná 
metodika na úpravu premenných, parametrov, kritérií a prahových hodnôt podľa 
biogeografických regiónov. 

Prahové hodnoty, presne tak ako priaznivé referenčné hodnoty, predstavujú výzvu. Nie 
vždy totiž ide o jednoznačné referencie odkazujúce na definitívne stanovenú ideálnu 
kombináciu prvkov, ktorá zodpovedá vymedzeniu „priaznivej“ kondície. Premenné 
a súvisiace procesy bývajú mimoriadne rôznorodé. 
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Keďže 6210 je sekundárny biotop, ktorý možno nahradiť inými typmi biotopu uvedenými 
v prílohe I (alebo tieto typy biotopu dokáže sám nahradiť), ideálna kvantifikácia jeho 
optimálneho rozšírenia je pomerne voľná a môže závisieť predovšetkým od globálnej 
rovnováhy a strategických príležitostí. 

Vďaka metodickým protokolom vychádzajúcim zo štandardných nástrojov a vedeckých 
poznatkov o vegetácii (vegetačné zápisy, zoznam druhov a hodnoty pokrytia a mapovanie 
vegetácie) by sa zabezpečilo dodanie významného množstva temporálnych 
a georeferenčných údajov, ktoré by sa mohli náležite spracovať na vnútroštátnej 
a európskej úrovni. Z existencie už vyvinutých nástrojov na ukladanie, uchovávanie 
a spracovanie veľkých súborov údajov vyplýva, že je to možné a žiaduce22. 

Navrhujú sa tieto ciele: 

 

 Zlepšenie schém monitorovania biotopov v prípade tohto typu biotopu. 
Považuje sa za potrebné stanoviť aspoň na biogeografickej úrovni harmonizované 

metodiky na monitorovanie stavu ochrany biotopu 6210 a jeho vývoja v priebehu času. 
Schémy monitorovania by mali pokrývať vysokú variabilitu typu biotopu 6210. 

 Vymedzenie a príprava harmonizovaných metód na posúdenie stavu ochrany. 
Metódy posúdenia rôznych parametrov (areál výskytu, oblasť, štruktúra a funkcia, 

trendy a vyhliadky do budúcnosti) by mali umožňovať porovnanie posúdení stavu ochrany 
aspoň medzi krajinami patriacimi do tohto istého biogeografického regiónu. Harmonizácia 
si môže vyžadovať medzinárodnú spoluprácu a porovnávanie metód využívaných 
v rôznych krajinách. Pri metódach by sa malo prihliadať aj na rôzne existujúce podmienky 
a prvky biotopu. 

Identifikovanie referenčných lokalít týkajúcich sa predmetného biotopu v každom 
členskom štáte/biogeografickom regióne by mohlo pomôcť pri harmonizácii posudzovania 
stavu ochrany a monitorovania biotopu. Výberom týchto lokalít by sa mala zabezpečiť 
ekologická variabilita biotopu v prirodzenom areáli jeho výskytu. V ideálnom prípade by 
v prípade jednotlivých biogeografických regiónov mali existovať referenčné lokality 
s biotopom s optimálnymi ekologickými podmienkami. 

 Vypracovanie vhodných metodík na vymedzenie priaznivých referenčných hodnôt. 
Niektoré krajiny v súčasnosti vypracúvajú metodiky na stanovovanie priaznivých 

referenčných hodnôt pre typy biotopov nachádzajúce sa v EÚ vrátane travinno-bylinných 
porastov. Tieto metódy by sa mali porovnať a harmonizovať, aby mohli všetky krajiny pri 
stanovovaní priaznivých referenčných hodnôt pre tento typ biotopu uplatňovať podobné 
prístupy. 

 Vypracovanie štandardných metodík s cieľom identifikovať a kvantifikovať hrozby 
a tlaky 
Vo všeobecnosti možno povedať, že na úrovni krajín neexistujú žiadne štandardné 

postupy a metodiky na stanovenie a posúdenie hlavných hrozieb a tlakov, ktorým čelí 
biotop 6210. Niektoré krajiny v súčasnosti pripravujú štandardné metodiky na posúdenie 
hrozieb a tlakov, ktorým čelia biotopy a druhy európskeho významu (napr. Španielsko). 

                                                 
22  Pozri napr. EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data  alebo 

VegItaly – http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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Malo by sa vykonať porovnanie a analýza dostupných metód, vďaka ktorým by sa dosiahla 
dohoda týkajúca sa spoločných štandardov posudzovania hrozieb a tlakov, ktorým čelí 
tento biotop. 

 Zlepšenie poznatkov o fragmentácii biotopu. 
O fragmentácii tohto typu biotopu neexistujú dostatočné poznatky. Tento nedostatok 

by sa mal vyriešiť, aby bolo možné v prípade potreby navrhnúť a vykonať vhodné opatrenia 
na zlepšenie konektivity biotopu. 

 Bolo by vhodné, aby sa monitorovanie zamerané na vegetáciu doplnilo aj 
o monitorovanie biodiverzity fauny (najmä bezstavovcov typických pre travinno-
bylinné porasty). 

 

 

6.4. Monitorovanie účinnosti akčného plánu a ochranných opatrení 

Na posúdenie platnosti a účinnosti opatrení v oblasti manažmentu biotopu by malo 
postačovať vykonávanie seriózneho vedecky kontrolovaného monitorovania biotopu 
pomocou štandardných vedeckých protokolov. Z monitorovania biotopu by mali vyplynúť 
jasné indikátory výsledkov manažmentu (účinnosť, neúčinnosť, škody). 

K možným indikátorom na posúdenie účinnosti opatrení v oblasti manažmentu biotopu by 
mohli patriť tieto indikátory: 

– oblasť biotopu s priaznivým stavom ochrany, 
– premenlivý charakter oblasti, ktorú pokrýva daný biotop, a to celkovo a vo 

vybratých lokalitách, 
– zväčšenie manažovaných oblastí, zlepšenie alebo udržiavanie priaznivého stavu 

v manažovaných oblastiach, zlepšenie stavu typických druhov, regresia neželaných 
druhov (napr. príliš vysoký počet krovín alebo lemových druhov, nitrofilné druhy), 

– rozmanitosť druhov typických pre biotop, ohrozených alebo vzácnych druhov, 
výskyt problematických druhov, 

– floristické zloženie; vysoká rozmanitosť pôvodných druhov; vegetačná štruktúra, 
indikačné druhy (pozitívne aj negatívne a z rôznych skupín organizmov vrátane 
pôdnej bioty), tzv. dáždnikové druhy (umbrella species), 

– faunistické zloženie; vysoká rozmanitosť pôvodných druhov; funkčná štruktúra 
spoločenstiev, ekosystémových služieb a zastúpenie typického druhového zloženia 
vo všetkých hlavných taxonomických skupinách, najmä dostatočné zastúpenie 
bezstavovcov s dobrým stavom, 

– biodiverzita travinno-bylinných porastov (výskyt a stav typických druhov rastlín 
a bezstavovcov), 

– kľúčové parametre procesov sukcesie (pokrytie krovinami a výška krovín); 
prerastanie krovín, 

– riadne manažovaná plocha, 
– náklady na opatrenia a financovanie. 
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6.5. Preskúmanie akčného plánu 

S prihliadnutím na to, že biotopy potrebujú na to, aby na dané zmeny zareagovali, dlhší 
čas, by bolo primerané predmetný akčný plán každých dvanásť rokov preskúmať a upraviť, 
a teda pokryť dva cykly podávania správ (v zmysle článku 17 smernice o biotopoch). 

Vykonávanie opatrení je však potrebné skúmať každých šesť rokov, aby sa skontrolovali 
vykonávané činnosti a priebežné výsledky, zistili možné medzery, ťažkosti a obmedzenia, 
ktoré je potrebné vyriešiť. 
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7. NÁKLADY, FINANCOVANIE A NÁSTROJE PODPORY 
 

7.1. Náklady na ochranné opatrenia 

Náklady na manažment a obnovu sú pomerne variabilné v závislosti od 
environmentálnych podmienok (napr. topografie) a stavu biotopu (napr. prenikanie 
krovín, stupeň zhoršenia). Posúdenie nákladov predstavuje jeden z najvýznamnejších 
krokov pri vypracovaní plánov manažmentu travinno-bylinných porastov a pri jeho 
realizácii by sa mali dodržiavať určité kľúčové zásady. 
 

7.1.1. Posúdenie nákladov 

Posúdenie nákladov predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov pri príprave plánov 
manažmentu travinno-bylinných porastov. Náklady sa v priebehu času menia a len zriedka 
ich možno zovšeobecňovať vzhľadom na špecifické práce alebo súbor opatrení, ktoré sú 
potrebné na zlepšenie kondície biotopu. Náklady na podobné práce sa môžu výrazne líšiť, 
a to v závislosti od geografickej polohy, zložitosti prác, dostupnosti pracovníkov 
a špeciálneho vybavenia, ako aj od ďalších faktorov. Pri príprave týchto usmernení sa 
počítalo s tým, že sa budú uplatňovať v priebehu dlhšieho obdobia, preto sa v nich 
neuvádzajú presné náklady. 

Náklady sa musia posúdiť osobitne za každé opatrenie alebo za celú prácu na konkrétnom 
mieste a v konkrétnom čase. 

Navrhovatelia plánov na ochranu prírody a veľkých projektov (napr. LIFE) by mali v prípade 
rozsiahlej lokality alebo niekoľkých lokalít sústavy Natura 2000 pri odhade nákladov na 
manažment biotopu a činnosti obnovy na obdobie 2 až 5 rokov postupovať podľa 
nasledujúcich zásad. 

V malých oblastiach (do 1 ha), ako aj v prípade pravidelného manažmentu alebo v prípade, 
že sú známe určité parametre (napríklad ročná kosba, pastva, vykopávanie alebo vypĺňanie 
drenážnych jám určitej veľkosti), sa môžu náklady všeobecne určiť podľa nákladov na práce 
vykonané inde alebo na základe rozhovorov s potenciálnymi pracovníkmi a dohodnutím 
celkových nákladov na všetky práce. 

Kľúčové zásady určovania primeraných nákladov na plánované opatrenia 
(Jātnieks a Priede 2017) 

 Po vyhodnotení lokality, v prípade ktorej sa plánuje manažment, je potrebné zvoliť si 
najvhodnejšie opatrenia, metódy a technické prostriedky. V záujme správneho výberu 
opatrení manažmentu a obnovy biotopu by sa mali viesť konzultácie s expertom na 
ochranu druhov a biotopov. 

 Odporúča sa prácu rozdeliť na časti, a to na základe časového harmonogramu a podľa 
charakteru práce. V záujme objektívnejšieho posúdenia napríklad formou stanovenia 
cenových položiek za jednotlivé pracovné činnosti (vrátane manuálnej práce a využitia 
konkrétneho vybavenia) a následným sčítaním. Náklady a účinnosť prác často závisia 
od obdobia, napríklad opätovné zavodnenie mokradí by sa malo uskutočňovať 
v období sucha, inak môžu náklady nepredvídateľne narásť, no cieľ sa nedosiahne 
alebo sa dosiahne s nedostatočnou kvalitou. 
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 Výpočet priamych nákladov v náležitých jednotkách: osobohodinách, človekodňoch, 
nákladoch na vybavenie na hodinu, nákladoch na materiály na plochu alebo objem 
v závislosti od prác (v m3, km, kg, tonách). Mal by sa posúdiť a zosumarizovať počet 
jednotiek potrebných na účely všetkých prác. Zo skúseností vyplýva, že pri týchto 
výpočtoch bežne dochádza k chybám, preto sa vždy odporúča použiť dostupné 
informácie, ktoré sa týkajú podobných, už vykonaných prác (napríklad správy 
o projektoch či špecifických prácach), ako aj skúsenosti inštitúcií (agentúry pre ochranu 
prírody, úrady poskytujúce služby na podporu vidieka, obecné a mimovládne 
organizácie). Ak súbor plánovaných činností pozostáva z rôznych prác, ktoré sa 
predtým nevykonávali, alebo ak nie sú k dispozícii ich ceny, môže sa urobiť zisťovanie, 
ktoré sa bude týkať aspoň troch potenciálnych dodávateľov. V tomto prípade možno 
dospieť k výsledku rýchlejšie, ale zvyšuje sa riziko, že počas prác sa vyskytnú 
nepredvídané náklady, ktoré môžu dosiahnutie daného cieľa skomplikovať. 

 Je potrebné posúdiť nepriame prípravné náklady týkajúce sa manažmentu a prác na 
obnove biotopu, ako sú náklady na prieskum lokality, získanie odborných poznatkov, 
na technické predpisy, povolenia a dohody na základe regulačných predpisov. Patria 
k nim náklady na pracovný čas a prepravné a administratívne náklady, ktoré sa často 
posudzujú nedostatočne. V prípade zložitých pracovných projektov je potrebné 
vyhradiť čas a prostriedky na informovanie verejnosti a objasnenie potrebných krokov. 

 Je potrebné zvážiť regionálne rozdiely v nákladoch a dostupnosť dodávateľov vo 
vzdialenosti do 30 km od lokality plánovanej činnosti. Ak budú musieť vykonávatelia 
prác pricestovať a/alebo sa bude vybavenie musieť dopraviť z väčšej vzdialenosti, 
náklady sa môžu podstatne zvýšiť. Z tohto dôvodu budú osobitné činnosti, ktoré si 
vyžadujú špeciálne vybavenie alebo zručnosti (napr. odstraňovanie ornice), vždy 
nákladnejšie ako jednoduché činnosti (kosenie, výrub krov, drvenie ornice). 

 Posúdenie nákladov treba zveriť odborníkom (manažérom/správcom, riadiacim 
špecialistom, praktickým odborníkom, podnikateľom) a naplánovať príslušné práce, 
ako aj dostatočné financovanie. 

 Potenciálny príjem z činností obnovy a manažmentu biotopu je potrebné zahrnúť do 
finančného plánovania – drevo, pokosená tráva, odstránená ornica a ďalšie materiály. 
V ideálnom prípade ich možno, aspoň čiastočne, využiť priamo na mieste (napríklad na 
výstavbu hrádzí pri opätovnom zavodňovaní), prípadne ich možno odviezť z oblasti 
a použiť inde (ako napríklad drevné štiepky alebo drevo a trstinu na zastrešenie, 
biomasu ako krmivo a na kogeneráciu, prípadne materiál obsahujúci semená cieľových 
druhov na introdukciu druhov na inom mieste a rašelinu na kompostovanie alebo pri 
pestovaní plodín). V praxi však majú tieto materiály len zriedka využitie, ak ich je malý 
objem a lokality, z ktorých sa získavajú, sú rozptýlené na veľkej a ťažko dostupnej 
ploche. Preto by sa malo prihliadnuť na to, že využitie „vedľajších produktov“ 
pochádzajúcich z činností obnovy biotopu nemusí byť vždy hospodársky prínosné. 

 

Náklady a podporné platby v jednotlivých členských štátoch 

K dispozícii sú informácie o nákladoch na opatrenia manažmentu biotopu 6210 poskytnuté 
niekoľkými krajinami a vyplývajú z nich veľké rozdiely v závislosti od podmienok v danej 
lokalite a typu činnosti. Ďalej sa uvádza niekoľko príkladov. 
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Náklady poľnohospodárov na spásanie porastov a predchádzanie rastu krovín a stromov 
dosahujú v Nemecku 450 EUR/ha, no náklady na obnovu travinno-bylinného porastu môžu 
predstavovať 3 000 až 8 000 EUR/ha. 

Náklady na zabezpečenie náležitého spásania porastov v Poľsku dosahujú výšku od 300 do 
3 000 EUR/ha ročne. Nižšie číslo predstavuje náklady na motivačnú platbu, ak má vlastník 
pôdy potrebné hospodárske zvieratá; vyššie náklady zodpovedajú trhovej cene za 
vykonanie komplexných služieb pastvy (s prenájmom zvierat a všetkých potrebných 
zariadení). 

Náklady na zmluvy v rámci manažmentu biodiverzity, ktoré sa týkajú sa kosenia tohto 
biotopu, predstavujú v Luxembursku 420 EUR na hektár. 

V prípade Lotyšska sa v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 vyhodnotili 
náklady na manažment v súvislosti s výpočtom objemov podpory týkajúcich sa 
agroenvironmentálneho opatrenia Manažment biodiverzity v travinno-bylinných 
porastoch. V prípade biotopu 6210 boli náklady na manažment vypočítané na úrovni 
86 EUR/ha (kosenie raz ročne a zber sena, v sume nie sú zahrnuté ďalšie výdavky). 
Vypočítaná miera podpory predstavovala 206 EUR/ha (do podpory je zahrnutá strata 
príjmu). 

Výdavky na systém podpory kosby alebo pastvy biotopu 6210 predstavujú v Estónsku 
sumu 85 až 250 EUR/ha v závislosti od režimu manažmentu (ktorý sa uplatňuje iba na 
chránených územiach). 

V Maďarsku stojí kosenie (ak je fyzicky možné a prijateľné ako metóda manažmentu) 
približne 100 EUR/ha ročne. 

Obnova travinno-bylinného porastu je vo všeobecnosti finančne náročnejšia ako jeho 
údržba. 

Náklady na odstraňovanie/eradikáciu krovín boli v Poľsku vyčíslené na 
2 000 – 3 000 EUR/ha. Okrem toho môže byť potrebné päť po sebe nasledujúcich rokov 
odstraňovať náletovú vegetáciu, čo stojí približne 1 000 EUR/ha ročne. 

Eradikácia inváznych druhov v Maďarsku môže stáť od 800 do 2 000 EUR/ha. 

V Lotyšsku predstavujú náklady na obnovu tohto typu biotopu, ktorý je nadmerne 
zarastený krami a charakterizujú ho komplikované topografické podmienky, a preto si jeho 
obnova vyžaduje množstvo manuálnej práce (trsnatá tráva, hustá vrstva opadanky), okolo 
3 200 EUR/ha za 3 roky (Jātnieks, Priede 2017). 

V rámci estónskeho systému podpory sa na obnovu biotopu 6210 vyčleňuje až 590 EUR/ha 
v závislosti od hustoty krovinovej a stromovej vrstvy, týka sa to však len chránených území. 

Ako vyplýva z niektorých plánov manažmentu prírody realizovaných v Litve, obnova 
a udržiavanie dobrého stavu ochrany biotopu 6210 môže stáť v priebehu 3 až 5 rokov od 
400 do 8 500 EUR na hektár. Do veľkej miery to závisí od pôvodného stavu biotopu, jeho 
veľkosti a geografickej polohy. 
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7.2. Potenciálne zdroje financovania 

Spoločná poľnohospodárska politika je najvýznamnejším zdrojom financovania 
manažmentu ochrany týchto travinno-bylinných porastov a ich udržiavania. 
Ďalšími často využívanými zdrojmi financovania z prostriedkov EÚ sú program LIFE 
a projekty v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci iniciatívy európskej 
územnej spolupráce (INTERREG). 
 
Najviac sa na účely financovania obnovy biotopu, jeho manažmentu ochrany, ako aj jeho 
monitorovania a na účely zvyšovania povedomia verejnosti využívajú vnútroštátne fondy 
a financovanie z prostriedkov EÚ v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a to 
najmä z programov rozvoja vidieka, z programu LIFE a z projektov v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja vrátane projektov európskej územnej spolupráce (INTERREG). 
 

7.2.1. Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 

Na zabezpečenie ochrany poloprirodzených travinno-bylinných porastov je potrebné 
pravidelné kosenie alebo pastva, preto sa ochrana a manažment týchto biotopov financujú 
najmä v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky. Užitočnými nástrojmi na podporu 
manažmentu travinno-bylinných porastov sú I. pilier (priame platby na udržiavanie 
poľnohospodárskej činnosti a na zabezpečenie ochrany trvalých trávnych porastov), ako aj 
II. pilier (opatrenia na rozvoj vidieka). Programy rozvoja vidieka (spolufinancované 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a členskými štátmi) 
predstavujú osobitne významný zdroj financovania manažmentu travinno-bylinných 
porastov na účely zabezpečenia biodiverzity vo väčšine krajín EÚ prostredníctvom 
agroenvironmentálnych opatrení a odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti 
vykonávania opatrení a investovania do obnovy atď. 

Z dôkazov však vyplýva, že súčasná podpora týkajúca sa správy travinno-bylinných 
porastov na vápnitom substráte v rámci SPP nie je dostatočná na to, aby sa ňou zabezpečila 
primeraná obnova a manažment týchto porastov a aby sa zabránilo opúšťaniu takýchto 
plôch či intenzifikácii ich využívania. Na podporu ochrany biotopov travinno-bylinných 
porastov európskeho významu je potrebné ďalšie úsilie zamerané na intenzívnejšie 
využívanie agroenvironmentálnych opatrení a ďalších schém podpory v rámci SPP. 

Agroenvironmentálne opatrenia 

Agroenvironmentálne opatrenia sa využívajú na podporu manažmentu ochrany cenných 
travinno-bylinných porastov v EÚ. Napriek tomu, že sa určité cenné skúsenosti podarilo 
úspešne aplikovať v praxi, v mnohých regiónoch sa agroenvironmentálne zmluvy stále 
nevyužívajú dostatočne. Na podporu a posilnenie využívania agroenvironmentálnych 
opatrení v prípade extenzívne manažovaných travinno-bylinných porastov sú potrebné 
vyššie platby a v niektorých prípadoch aj zjednodušenie pravidiel pre poľnohospodárov 
manažujúcich daný biotop. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné 
prostriedky na investície do opatrení obnovy, napríklad na účely obnovy oplotenia alebo 
iných foriem ohradenia plochy, prísunu vody či obnovy brán, ktoré sú potrebné na 
opätovné zavedenie systémov pastvy, ako aj na pravidelné odstraňovanie krovín. 

Osobitne relevantným prístupom je realizácia schém založených na výsledkoch, ktoré 
umožňujú zamerať sa na dosahovanie pozitívnych výsledkov v oblasti ochrany biodiverzity 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en


 

111 

a zároveň ponúkajú väčšiu flexibilitu pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa manažmentu, 
ktoré sú špecificky adaptované na jednotlivé lokality. Príklad biotopu 6210 sa uvádza 
v rámčeku ďalej. 

Program týkajúci sa oblasti Burren: miestnou komunitou vedený agroenvironmentálny 
program založený na výsledkoch 

Program týkajúci sa oblasti Burren je agroenvironmentálne klimatické opatrenie vedené 
miestnou komunitou v rámci írskeho programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020. Ide 
o „hybridný“ program, keďže sa z neho financuje manažment biotopu založený na 
výsledkoch, ako aj doplnkové neproduktívne kapitálové investície. Platby sa priznávajú na 
základe skóre kondície biotopu v jednotlivých lokalitách. Kľúčovými kritériami sú: úroveň 
spásania, úroveň opadanky, absencia poškodenia v okolí lokalít kŕmenia a prírodných 
vodných zdrojov, absencia pôdy bez porastu a erózie, nízka úroveň prerastania krovín, 
papradí, bezkolenca belasého, poľnohospodársky uprednostňovaných druhov/burín, oblasť si 
zachováva svoju ekologickú integritu23. 

Významným prvkom programu je to, že všetci zúčastnení poľnohospodári získavajú ročný 
príspevok 100 EUR/ha na uskutočňovanie prác obnovy (napr. odstraňovanie krovín, oprava 
a rekonštrukcia oplotenia, brán či nestmelených kamenných múrov, vodné prvky, cestičky), 

a to v maximálnej výške 7 000 EUR ročne. Vyžaduje sa od nich, aby programovému tímu 
zodpovednému za konečné schvaľovanie navrhovali pracovné ponuky (s uvedením ich opisu, 
mapy a odhadovanej ceny). Programový tím zároveň zabezpečuje všetky požadované 
povolenia týkajúce sa prác, pričom vedie databázu poľnohospodárov ochotných vykonávať 
zmluvné práce pre iných poľnohospodárov, ktorí danú pracovnú úlohu nedokážu vykonávať. 
Opatrenia týkajúce sa odstraňovania krovín znamenajú, že pozemok bude naďalej oprávnený 
na priame poľnohospodárske platby. 

Ďalším významným prvkom je osobné poradenstvo poskytované poľnohospodárom: 
poradcovia platení poľnohospodármi vykonávajú každoročne počas leta návštevu 
poľnohospodárskeho podniku, aby vyhodnotili kondíciu jednotlivých lokalít a poskytli priame 
poradenstvo týkajúce sa predmetného programu, krížového plnenia a všetkých ďalších 
dohôd, ktoré uzavrel daný poľnohospodár. Poľnohospodári potom každý rok dostanú záznam 
o dosiahnutom skóre za každú lokalitu a odporúčania týkajúce sa manažmentu, ktoré sa 
týkajú spôsobov, ako možno budúci rok uvedené skóre lokalít zvýšiť. Poľnohospodári, ktorí 
nie sú so skóre spokojní, môžu navštíviť kanceláriu zodpovednú za daný program a získať 

osobnú spätnú väzbu týkajúcu sa ich skóre, ako aj informácie o alternatívach manažmentu. 

 

Oprávnenosť na priame platby alebo iné formy podpory príjmu poľnohospodárskych 
podnikov 

Kľúčovým problémom podpory biotopu 6210 a ďalších poloprirodzených travinno-
bylinných porastov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je výskyt krovín a ďalších 
krajinných prvkov, v dôsledku ktorých daná pôda nie je oprávnená na priame platby. 
V dôsledku tejto koncepcie sa poľnohospodárom znemožňuje prístup k najcennejšiemu 
zdroju financovania, ktorý je určený na priebežnú údržbu porastov prostredníctvom ich 
spásania pastevnými zvieratami, čo vedie k rozšírenej invázii krovín a opúšťaniu pôdy, 

                                                 
23  Bodovací hárok M1 programu ochrany oblasti Burren týkajúci sa zimných pasienkov (určených na 

pastvu známu ako „winterage“). http://www.burrenprogramme.com/wp-
content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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alebo v jej dôsledku dochádza k tomu, že poľnohospodári odstraňujú z pôdy všetky 
kroviny, a ničia tak väčšinu jej prírodnej hodnoty hodnej ochrany. Takáto pôda je už 
oprávnená na priame platby v rámci SPP, ak sa členské štáty rozhodnúť prispôsobiť kritériá 
oprávnenosti aj na iné plochy ako pasienky, na ktorých sa vyskytuje iná ako bylinná 
vegetácia24, ale daná oprávnenosť je rozsahom obmedzená a viazaná na určité podmienky, 
ktoré je ťažké splniť a kontrolovať. Príkladom prínosu pre biotop 6210 je Francúzsko (pozri 
rámček ďalej). 
 

Oprávnenosť poloprirodzených travinno-bylinných porastov s krovinami na priame platby vo 
Francúzsku 
 

Francúzsky vnútroštátny orgán vyčlenil významné zdroje na návrh proporcionálneho systému, 
ktorý by bol v súlade s nariadeniami EÚ a ktorý by poľnohospodárom zároveň umožňoval získať 
priame platby za spásaný areál pozemku s krovinami, a to aj v prípade mozaiky s biotopom 6210. 
Proporcionálny systém sa využíva na výpočet miery platby s prihliadnutím výlučne na spásateľné 
prvky; neprihliada sa v ňom na neoprávnené prvky (napr. skaly, nespásateľné stromy). Týka sa 
pastevných plôch s drevnatým porastom, ktorý môže dominovať, niektorých zalesnených 
pasienkov (so spásateľným porastom pod stromami) a spásaných dubových a gaštanových 
hájov, a to aj vtedy, ak sa dané plochy nevyznačujú prvkami spásateľnosti porastu. Typológia 
drevnatého spásateľného porastu sa určuje na základe šírky a výšky krovín. Zaviedol sa národný 
zoznam nejedlých druhov, aby sa mohli vylúčiť nespásateľné porasty (napríklad nedostupné 
kríky). 

Zdroj: prípadová štúdia spoločnosti Oréade-Breche vypracovaná pre organizáciu Alliance 
Environnement (2019). Hodnotenie vplyvu SPP na biotopy, krajinné prostredia, biodiverzitu. 
Štúdia vypracovaná pre GR AGRI Európskej komisie. 
 

                                                 
24  Od súhrnného nariadenia z roku 2017 [nariadenie (EÚ) 2017/2393] sa členským štátom umožňuje 

rozšíriť vymedzenie trvalého trávneho porastu tak, aby zahŕňal kry a stromy, ktoré produkujú 
krmivo pre zvieratá, no ktoré nie sú zvieratami priamo spásané. 
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Zdroj diagramu: Ministerstvo potravinárstva a poľnohospodárstva a Agentúra pre platby 
a služby (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents 2018.  

 
 
Poradenstvo a podpora pre poľnohospodárov 

Veľmi dôležité je aj poskytovanie podpory poľnohospodárom s cieľom uľahčiť im prístup 
k relevantným schémam a pomôcť im s vykonávaním náležitých opatrení. Túto pomoc 
možno poskytovať prostredníctvom poľnohospodárskych poradenských služieb 
financovaných prostredníctvom SPP, existujú však aj zaujímavé skúsenosti s účasťou 
miestnych alebo regionálnych orgánov a MVO, ktoré sa týkali podpory ochranných 
opatrení pre travinno-bylinné porasty (pozri rámček ďalej). 

Iniciatívy občianskej spoločnosti zohrávajú významnú úlohu pri motivovaní 
poľnohospodárov a šírení povedomia o dôležitosti travinno-bylinných porastov bohatých 
na druhy. Je potrebné podporovať ďalšiu spoluprácu a podporu medzi zainteresovanými 
stranami s cieľom vytvoriť sebestačný systém manažmentu. 

  



 

114 

 

Poľnohospodárske poradenská služba v rumunskej župe Târnava Mare 

MVO Fundaţia ADEPT Transilvania v spolupráci s miestnymi komunitami, rumunským 
ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvom životného prostredia 
a lesov zaviedla v rumunskej župe Târnava Mare službu v oblasti poľnohospodárstva venovanú 
prepojeniu, ktoré existuje medzi ochranou biodiverzity, povinnosťami týkajúcimi sa biotopov 
zaradených do sústavy Natura 2000 a povinnosťami v oblasti ochrany a medzi podporou príjmov 
na vidieku. Cieľom tejto služby je dosiahnuť ochranu biodiverzity na úrovni krajiny na základe 
spolupráce s drobnými poľnohospodármi s cieľom vytvoriť stimuly na ochranu nimi vytvorených 
poloprirodzených prostredí. Služba pomohla drobným poľnohospodárom získať oprávnenosť na 
priame platby v rámci SPP, asistovala im pri navrhovaní a propagácii cielených 
agroenvironmentálnych schém a otvorila im odbytové príležitosti. Pomohla im získať 
oprávnenosť na priame platby v rámci SPP. Približne 60 % podnikov v tejto oblasti nedosahuje 
minimálnu veľkosť (celkovo 1 ha pozostávajúci z minimálne 0,3 ha pozemkov) požadovanú na 
získanie priamych platieb v rámci 1. piliera SPP v Rumunsku. MVO však uľahčila podmienky tak, 
aby si aktívni poľnohospodári mohli prenajímať pôdu od susedov a získali tak nárok na platby 
prideľované podľa veľkosti plochy, ktorú obhospodarujú Popritom obce, ktoré vlastnia spoločné 
pasienky a nemajú nárok na platby, súhlasili s dlhodobým prenájmom pasienkovým združeniam, 
aby mohli požiadať o agroenvironmentálne zmluvy. Vďaka tomu sa na tieto veľké pôdne plochy 
vzťahujú schémy obhospodarovania, ktoré sú financované v rámci SPP, a danej pôde tak už 
nehrozí riziko opustenia. 

 
Cielené financovanie manažmentu travinno-bylinných porastov na účely ochrany 
konkrétnych druhov 

Agroenvironmentálne opatrenia možno špecificky adaptovať na chránené druhy – v EÚ je 
k dispozícii množstvo skúseností s viacerými druhmi vrátane fauny spojenej s travinno-
bylinnými porastmi biotopu 6210. V Anglicku majú napríklad zaujímavé skúsenosti 
s manažmentom travinno-bylinných porastov, v ktorých sa vyskytujú ohrozené druhy 
motýľov (pozri rámček ďalej). 
 

Agroenvironmentálna schéma vyššieho stupňa navrhnutá so špecifickým prihliadnutím na 
výskyt hnedáčika chrastavcového na plochách s travinno-bylinným porastom na kriedovom 
podloží 
 

Populácie hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia), ktorý vo veľkých častiach Európy 
takmer vyhynul v dôsledku straty vlhkomilných travinno-bylinných porastov na kriedovom 
podloží, sa po zavedení cielenej agroenvironmentálnej schémy v Anglicku stabilizovali alebo sa 
zväčšujú. Výskyt tohto druhu na zvlnenej pahorkatine na kriedovom podloží nachádzajúcej sa 
v rámci biotopu 6210 sa zaznamenal len nedávno, keďže v dôsledku odvodňovania a zlepšovania 
poľnohospodárskych postupov došlo k strate mnohých lokalít s výskytom vlhkomilných 
travinno-bylinných porastov, ako aj k zníženiu pastevného tlaku na tento typ terénu, vďaka čomu 
mohli hostiteľské rastliny narásť do väčšej (teda priaznivejšej) výšky. 
Prostredníctvom agroenvironmentálnej schémy sa financujú alternatívy manažmentu, vďaka 
ktorým sa vytvárajú nerovnomerné mozaiky ostrovčekov s krátkou a vysokou vegetáciou 
rastúcou na trávnych plochách na kriedovom podloží, s extenzívnym spásaním porastov 
hovädzím dobytkom alebo tradičnými plemenami koní, ako aj so selektívnym kosením 
a výrubom krovín. V dôsledku pastvy hovädzieho dobytka a koní je porast spasený 
nerovnomerne, a preto sa pri financovaní uprednostňuje spásanie porastu práve týmito 
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zvieratami pred jeho tradičným spásaním ovcami, ktoré sa zvyčajne využíva na spásanie tráv na 
mierne zvlnenom trávnom teréne na kriedovom podloží. 
Zdroj: Ellis a kol. (2012).  

 
Podpora v rámci SPP na zabezpečenie pridanej hodnoty poľnohospodárskych výrobkov 

Mnohí poľnohospodári, ktorí pôsobia na území sústavy Natura 2000 a na pôdach 
s travinno-bylinnými porastmi vyznačujúcimi sa vysokou prírodnou hodnotou, čelia 
problémom s predajom svojich výrobkov. Často totiž ide o malých výrobcov vo vzdialených 
oblastiach, v ktorých je málo zákazníkov, ktorí dokážu zaplatiť vyššie ceny. Na druhej strane 
sú niektorí z nich v dobrej pozícii, aby mohli využiť výhody priameho odbytu v rámci 
ekoturistiky či a služieb cestovného ruchu, ako sú hotely a reštaurácie. V niektorých 
regiónoch sa poľnohospodárom podarilo vybudovať úspešne fungujúce priame odbytové 
prepojenia na supermarkety. Do škály podpory poľnohospodárov, ktorí sa snažia dať 
svojim výrobkom pridanú hodnotu, patrí podpora pri zakladaní skupín výrobcov, vývoj 
systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov a zavádzanie označovania a chránených 
označení pôvodu. 
 

Miestna schéma označovania na podporu travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte: 
Altmuehltaler Lamm 

Región Altmuehltal v nemeckom Bavorsku je typický výskytom borievkových krovín na plochách 
s travinno-bylinnými porastmi na vápnitom substráte. Mäso jahniat pásavaných v stádach pod 
dohľadom pastiera býva veľmi kvalitné a to isté možno povedať aj o vlne takto sa pasúcich oviec. 
Ovčiari a majitelia pozemkov, ktorí pôsobia v regionálnom družstve, sú presvedčení o správnosti 
toho, že aspoň polovica ich oviec spása porasty v rámci prírodnej rezervácie Altmuehltal a že 
svoje ovce chovajú výlučne doplnkovým krmivom získanými z miestnych zdrojov, pričom 
dodržiavajú usmernenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a hustoty pasúceho 
sa stáda, pričom rešpektujú zákaz používania pesticídov a hnojív. Ovčiari majú zaručenú 
spravodlivú cenu za svoje zvieratá. Jahňacie mäso sa predáva v miestnych hoteloch 
a mäsiarstvach pod značkou Altmuehltaler Lamm. 

 

7.2.2. Projekty LIFE 

V rámci viacerých projektov LIFE sa vypracovali opatrenia na zlepšenie stavu ochrany 
biotopu 6210 zamerané na obnovu, ochranu a zvyšovanie povedomia. 

Niekoľko príkladov úspešných projektov obnovy významných oblastí biotopu 6210 sa 
uvádza v rámčeku ďalej. 
 

Úspešné projekty LIFE zamerané na obnovu a udržiavanie biotopu 6210 

V Írsku sa v rámci projektu AranLIFE (2014 – 2018) na Aranských ostrovoch vykonali opatrenia 
obnovy s cieľom zlepšiť manažment pastvy a otestovalo sa udeľovanie skóre na základe 
výsledkov na plochách s výskytom biotopu 6210/*621025. Vďaka projektu sa zlepšil stav ochrany 
na viac ako 700 ha mozaiky biotopu 6210 s vápencovými chodníkmi (biotop 8240). K zlepšeniu 
manažmentu pastvy prispeli tieto opatrenia: lepší prístup a manažment pastvy prostredníctvom 
obnovy terénnych cestičiek a nestmelených kamenných múrov; odstránenie prerastených 
krovín a papradí; zavedenie infraštruktúry na prísun vody pre pasúce sa hospodárske zvieratá; 

                                                 
25  https://www.aranlife.ie/. 
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opatrenia na nápravu minerálnej nerovnováhy v prípade hospodárskych zvierat (lízne minerálne 
soli, doplnkové koncentráty alebo minerálne bolusy); spolupráca s poľnohospodármi s cieľom 
zvýšiť počet zvierat spásajúcich daný porast a zaznamenávať časy pastvy a výstupy týkajúce sa 
biomasy v záujme výpočtu optimálnej intenzity pastvy (McGurn a kol. 2018). 

V Poľsku sa v rámci projektu LIFE LIFE08NAT/PL/000513 realizoval výrub krovín, pastva a obnova 
biotopu na základe odstránenia ornice, pričom sa otestovali experimentálne metódy ochrany na 
ploche so suchomilnými travinno-bylinnými porastmi s rozlohou 226 ha (Barańska a kol. 2014; 
pozri aj oddiel 5.3). Vďaka projektu sa dosiahlo významné zlepšenie kondície niekoľkých stoviek 
hektárov spásaných travinno-bylinných porastov a zníženie podielu expanzívnych druhov 
(mätonoha, Calamovilfa longifolia a kry) (Murawy Life 2015). Predstavuje to obnovu približne 
desatiny biotopu travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte (6210) v poľskej sústave 
Natura 2000. V rámci projektu bol takisto publikovaný podrobný akčný plán týkajúci sa biotopov 
a usmernenie týkajúce sa obnovy biotopu 6210 v Poľsku. 

Na Slovensku sa projekt LIFE uskutočnil v lokalite s európskym významom Devínska Kobyla 
(LIFE10 NAT/SK/080), kde sa oproti úrovniam z roku 1949 oblasť suchomilných travinno-
bylinných spoločenstiev zmenšila o 61,1 % (Hegedűšová, Senko 2011). Na základe plánu obnovy, 
ktorý bol prediskutovaný s príslušnými zainteresovanými stranami, sa od roku 2015 podarilo 
vyčistiť plochu s rozlohou 58 ha, na ktorej sa vyskytovala prerastená vegetácia suchomilných 
travinno-bylinných porastov, a to mechanickým odstránením drevín a krovín, eradikáciou agátu 
bieleho a opätovným zavedením režimu spásania porastov, a to najmä kozami. Vplyv opatrení 
v rámci manažmentu obnovy bol monitorovaný predovšetkým v prípade biotopu 6210* 
v rôznych fázach sukcesie.  

 
Zoznam aktuálnych projektov LIFE zameraných na ochranu suchomilných travinno-
bylinných porastov sa nachádza v prílohe. 

7.2.3. Európsky fond regionálneho rozvoja a ďalšie fondy EÚ 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) naprogramovali niektoré členské štáty tak, aby 
ponúkal príležitosti na financovanie obnovy a manažmentu travinno-bylinných porastov, 
napríklad v Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Príležitosti na dvojstranné projekty 
ochrany týkajúce sa sústavy Natura 2000 ponúka aj fond európskej územnej spolupráce 
(predtým známy ako Interreg), z ktorého sa financoval manažment travinno-bylinných 
porastov v Maďarsku. 
 
7.2.4. Iné prístupy a nástroje podpory týkajúce sa pastvy a pastierstva 

Ústup pastvy pod dohľadom pastiera, ku ktorému dochádzalo v posledných desaťročiach, 
mal negatívne vplyvy na veľké oblasti poloprirodzených spásaných biotopov. Obmedzený 
počet pastierov disponujúcich potrebnými zručnosťami a vysoké náklady na nich 
predstavujú problém, ktorý je v oblastiach so spoločnými pasienkami, ktoré sa nachádzajú 
v mnohých regiónoch južnej a východnej Európy, veľmi rozšírený (García-González 2008; 
Pardini a Nori 2011). 

V niektorých oblastiach Írska sa realizujú iniciatívy na riešenie nedostatku pastevných 
zvierat v opustených lokalitách, ako napríklad mobilné stáda oviec. Spôsob, ako možno 
každoročne na krátke obdobia zabezpečiť spásanie porastov v opustených lokalitách, je 
využívanie mobilných (prevážaných) ovčích stád (z anglického „flying flocks“). Stáda oviec 
môžu zakúpiť miestne orgány zodpovedné za ochranu prírody a potom ich prenajímať na 
účely manažmentu daného porastu, a to buď voľnou pastvou zvierat alebo ich pastvou pod 
dohľadom pastiera. 
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Vo Francúzsku existujú iniciatívy miestnych orgánov na plochách obecných pozemkov, 
prírodných rezervácií a regionálnych prírodných parkov, ktoré sú zamerané na 
vykonávanie a rozvoj projektov ekologickej pastvy. Ich cieľom je udržiavanie alebo obnova 
biotopov travinno-bylinných porastov (najmä 6210). Tieto opatrenia často sprevádza 
podpora poskytovaná poľnohospodárom na zabezpečenie udržateľnosti investície. 
Organizácia CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine napríklad 
manažuje viaceré lokality na vápencových svahoch, na ktorých vykonáva opatrenia 
ochrany biotopu 6210. Najčastejšie vykonávaným opatrením v oblasti manažmentu 
biotopu je extenzívne spásanie porastov. Organizácia CEN preto vlastní a spravuje stáda 
zvierat rôznych plemien (hovädzí dobytok, kone, kozy a ovce), čo jej umožňuje vykonávať 
vhodný manažment travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte. 
 
V regióne Burgundsko-Franche-Comté realizuje Poľnohospodárska komora departementu 
Haute-Saône v spolupráci s riadiacimi štruktúrami (Conservatoire des Espaces Naturels de 
Franche-Comté) a vedeckými inštitúciami (Národné botanické múzeum Franche-
Comté – Regionálne monitorovacie stredisko pre bezstavovce, Univerzita vo Franche-
Comté, Lotrinská univerzita, INRA, VetAgro-Sup v meste Clermont-Ferrand) program 
financovaný štátom s cieľom ponúknuť poľnohospodárom konkrétne riešenia podľa typu 
travinno-bylinného porastu vrátane suchých až veľmi suchých pasienkov typu 6210 
(usmernenie sa pripravuje). 
 

7.3. Hlavné medzery a ťažkosti v súvislosti s financovaním 

Kľúčovou výzvou v oblasti financovania biotopu 6210 je financovanie opatrení obnovy 
a iných opatrení (napr. nákup hospodárskych zvierat alebo prístup k nim) potrebných na 
reštartovanie manažmentu pastvy. Program LIFE (a v niektorých prípadoch štrukturálne 
fondy) predstavuje hlavný zdroj finančných prostriedkov na podporu obnovy cenných 
travinno-bylinných porastov a opätovné zavedenie tradičných poľnohospodárskych 
postupov. Zdá sa, že na vnútroštátnej úrovni sú obmedzené finančné zdroje na podporu 
ochrany tohto biotopu, preto je po skončení čerpania finančných prostriedkov EÚ v rámci 
projektov LIFE náročné zabezpečiť kontinuitu opakovaných opatrení v oblasti manažmentu 
biotopu, akým je spásanie porastov. 

Ťažkosti sa vyskytujú aj pri financovaní obnovy travinno-bylinných porastov z prostriedkov 
programu rozvoja vidieka. Výdavky na agroenvironmentálne platby v súvislosti s cieľmi 
ochrany sústavy Natura 2000 nie sú dostatočne sledované. Programy zamerané na 
podporu a odbyt výrobkov získaných spracovaním poloprirodzených travinno-bylinných 
porastov nie sú dostatočne prepracované. 

Systémy kompenzačných platieb pre vlastníkov pôdy v lokalitách sústavy Natura 2000, ako 
aj stimuly (vrátane fiškálnych) sú vo väčšine európskych krajín nedostatočne 
prepracované. 

Ešte zložitejšia býva obnova a údržba trávnych plôch, ktoré sa nachádzajú mimo sústavy 
Natura 2000. Financovanie pre plochy s travinno-bylinnými porastmi nachádzajúce sa 
v sústave Natura 2000 sa získava ľahšie ako prostriedky pre takéto plochy, ktoré sú 
situované mimo nej. Z dôvodu problémov týkajúcich sa konektivity by si ochrana 
travinno-bylinných porastov mimo sústavy zaslúžila viac pozornosti. Finančné prostriedky 
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v rámci programu LIFE sú k dispozícii iba na obnovu biotopov v lokalitách sústavy Natura 
2000, a nie mimo nej. 
 

7.4. Závery a odporúčania 

 Po skončení čerpania časovo obmedzených finančných prostriedkov, napríklad v rámci 
projektov LIFE, je potrebné zabezpečiť kontinuitu náležitého manažmentu biotopu 
6210. 

 Na financovanie manažmentu tohto biotopu by bolo lepšie využiť schémy 
poľnohospodárskej podpory vrátane agroenvironmentálnych opatrení. 

 Vo všeobecnosti je relatívne jednoduché vypracovať projekty ochrany a podať žiadosti 
o financovanie pre tento typ biotopu – potreby v oblasti ochrany sú zvyčajne jasné 
a potrebné opatrenia sú dobre známe a jednoducho sa plánujú; čiastočné výsledky sú 
po niekoľkých rokoch zvyčajne viditeľné a vykazovateľné. Problematickejšie je však 
financovanie prípravných opatrení, medzi ktoré patria napríklad prieskumy biotopov, 
ich mapovanie a posudzovanie, ako aj financovanie kontinuálneho monitorovania. 
Opatrenia slúžiace na prieskum a monitorovanie však možno financovať v rámci 
krátkodobých projektov, ktoré sa týkajú aj aktívnej ochrany. 

 Takisto je potrebné dôslednejšie sledovať výdavky na agroenvironmentálne platby 
a ich podiel na dosahovaní cieľov ochrany biotopu 6210 v rámci sústavy Natura 2000 aj 
mimo nej. Mali by sa navrhnúť náležité indikátory, na základe ktorých bude možné 
monitorovať tieto výdavky prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako 
aj iných fondov. 

 Požadované opatrenia na zlepšenie stavu ochrany tohto biotopu je potrebné začleniť 
do prioritných akčných rámcov členských štátov na obdobie financovania po roku 2020. 

 



 

119 

ODKAZY 
 
Ackermann, W., Streitberger, M. & S. Lehrke (2016): Maßnahmenkonzepte für ausge-
wählte Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zur Verbesserung des 
Erhaltungszustands von Natura 2000-Schutzgütern in der atlantischen biogeografischen 
Region– Zielstellung, Methoden und ausgewählte Ergebnisse – BfN-Skripten 449: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/6210_Magerrasen.pdf 

Alexander, K.N.A. 2003. A review of the invertebrates associated with lowland calcareous 
grassland. English Nature Research Reports, UK. 

Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (Eds.), 2016. Manuali per il monitoraggio di 
specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, 
Serie Manuali e Linee Guida, 142/2016. ISBN 978-88- 448-0789-4. 

Apostolova, Iva & Dengler, Jürgen & di pietro, Romeo & Gavilán, Rosario & Tsiripidis, 
Ioannis. 2014. Dry Grasslands of Southern Europe: Syntaxonomy, Management and 
Conservation. Hacquetia. 13. 10.2478/hacq-2014-0015. 

Apsīte E., Bakute A., Elferts D., Kurpniece L., Pallo I. 2011. Climate change impacts on river 
runoff in Latvia. Climate Research 48 (7): 57–71. 

Ashwood F. 2014. Lowland calcareous grassland Creation and management in land 
regeneration. Best Practice Guidance for Land Regeneration. BPG Nnote 18. The Land 
Regeneration and Urban Greenspace Research Group. Forest Research. UK. 

Auniņš A. (ed.) 2013. European Union protected habitats in Latvia. Interpretation manual. 
2nd revised edition. Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Rīga. Available at: 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_EN.pdf 

Baranska, K., Chmielewski, P., Cwener, A., Kiaszewicz, K. and Plucinski, P. 2014. 
Conservation and restoration of xerothermic grasslands in Poland: theory and practice 
(LIFE project final report), Poland: Naturalists' Club Publishers. Available at: 
http://www.murawy-life.kp.org.pl/. 

Baude, M, Kunin, W E, Boatman, N D, Conyers, S, Davies, N, Gillespie, M A. K., Morton, R. 
D, Smart, S M., Memmott, J. 2016. Historical nectar assessment reveals the fall and rise of 
floral resources in Britain. Nature 530 (7588): 85-88. 

Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. Cahiers 
d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La 
Documentation française, Paris, 2 volumes: 445 p. et 487 p. + cédérom. 

Bijlsma R.J., Agrillo E., Attorre F., Boitani L.,Brunner A., Evans P.5 Foppen R., Gubbay S., 
Janssen J.A.M., van Kleunen A., Langhout W., Noordhuis R., Pacifici M., Ramírez I., 
Rondinini C., van Roomen M., Siepel H. & Winter H.V. Defining and applying the concept 
of Favourable Reference Values for species and habitats under the EU Birds and Habitats 
Directives. Technical report . Alterra (Wageningen Environmental Research). 

Biondi E., Blasi C., 2015. Prodromo della vegetazione italiana. MATTM, SBI. Available online 
at www.prodromo-vegetazione-italia.org. 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/natura2000/Dokumente/6210_Magerrasen.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_EN.pdf
http://www.murawy-life.kp.org.pl/
http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/


 

120 

Bittner T., Jaeschke A., Reineking B., Beierkuhnlein C., 2011. Comparing modelling 
approaches at two levels of biological organisation - Climate change impacts on selected 
Natura 2000 habitats. J. Veg. Sci., 22(4): 699-710. doi: 10.1111/j.1654-1103.2011.01266.x 

Bódis J., Biró, É., Nagy, T., Takács, A., Molnár V. A., Lukács, B., 2018. Habitat preferences of 
the rare lizard-orchid Himantoglossum adriaticum H. Baumann. TUEXENIA 38:329-345. 

Britton A.J., Pakeman R.J., Carey P.D., Marss R.H. 2001. Impacts of climate, management 
and nitrogen deposition on the dynamics of lowland heathland. J. Veg. Sci. 12, p. 797–806. 

Brockman J.S. 1988. Grassland. In: R.J. Halley & R.J. Soffe, eds. Primrose McConnell’s The 
Agricultural Notebook. London: Butterworths. 177-206. 

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust 2007. Advice on managing BAP habitats. 
Upland Calcareous Grassland. Visited in October 2007. Available on: 
http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareou
sgrassland.htm 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) FFH-Monitoring 
und Berichtspflicht (Hrsg.) (2017): Bewertungsschemata für die Bewertung des 
Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für ein bundesweites 
FFH-Monitoring. Teil II: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (mit Ausnahme 
der marinen und Küstenlebensräume). – BfN-Skripten 449: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript481.pdf 

Buse J., Boch S., Hilgers J., Griebeler E.M. 2015. Conservation of threatened habitat types 
under future climate change– Lessons from plant-distribution models and current 
extinction trends in southern Germany. Journal for Nature Conservation 27: 18-25. doi: 
10.1016/j.jnc.2015.06.001 

Bunzel-Drüke, m., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P. et al. (2015). Naturnahe Beweidung 
und Natura 2000. Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und 
Arten im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000. Heinz Sielmann Stiftung, 
Duderstadt, 291 S. ISBN 978-3-9815804-4-0 

Butaye J., Adriaens D. and Honnay O. 2005. Conservation and restoration of calcareous 
grasslands: a concise review of the effects of fragmentation and management on plant 
species. Biotechnol. Agron. Soc. Envir., Vol. 9, No. 2. Available on: 
http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=1516 

Calaciura B. & Spinelli O. 2008. Management of Natura 2000 habitats. 6210 Semi-natural 
dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) 
(*important orchid sites). European Commission. 

Casacci, L P, Witek, M, Barbero, F, Patricelli, D, Solazzo, G, Balletto, E and Bonelli, S. 2011. 
Habitat preferences of Maculinea arion and its Myrmica host ants: implications for habitat 
management in Italian Alps. Journal of Insect Conservation No 15 (1-2), 103-110. 

CFA - Centro Flora Autoctona. 2007. Germinazione e conservazione di Orchidee autoctone 
delle Prealpi Lombarde. Visited in September 2007. Available on: 
http://www.parcobarro.lombardia.it/_cfa 

http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareousgrassland.htm
http://www.buglife.org.uk/conservation/adviceonmanagingbaphabitats/uplandcalcareousgrassland.htm
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript481.pdf
http://popups.ulg.ac.be/Base/document.php?id=1516


 

121 

Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. 2007. Suché trávníky [Dry grasslands]. – In: Chytrý M. 
(ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech 
Republic 1. Grassland and heathland vegetation], p. 371–470, Academia, Praha. 

Chytrý, M., Dražil, T., Hájek, M., Kalníková, V., Preislerová, Z., Sibik, J., Ujházy, K., 
Axmanová, I.,Bernátová, D., Blanár, D., Dančák, M., Dřevojan, P., Fajmon, K., Galvánek, D., 
Hájková, P., Herben, T., Hrivnák, R., Janeček, Š., & Janišová, M., Vymazalová, M. 2015. The 
most species-rich plant communities of the Czech Republic and Slovakia (with new world 
records). Preslia,-Praha. 87:217 –278. 

Colas S., Hébert M. 2000. Guide d’estimation des coûts de gestion des milieux naturels 
ouverts. Édition 2000. Espaces Naturels de France. 

Crofts A. and Jefferson R.G. (eds). 1999. The Lowland Grassland Management Handbook. 
2nd edition. English Nature/The Wildlife Trusts. Royal Society for Nature Conservation. 
Available on: http://www.english-nature.org.uk/pubs/handbooks/upland.asp?id=5 

Croquet V., Agou P. 2006. Les ORGFH: un outil pour la préservation des habitat 
remarquables. L’exemple des pelouses sèches en Bourgogne. In: Faune Sauvage n° 
270/janvier, 56-59. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, France. 

Davies, C.E., Moss, D., Hill M.O. 2004. EUNIS Habitat Classification Revised 2004. European 
Environment Agency, Copenhagen 

DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs 2007. Conserving the 
Biodiversity- The UK Approach. Crown copyright 2007. Available on: 
http://www.defra.gov.uk/wildlifecountryside/pdfs/biodiversity/ConBioUK-Oct2007.pdf 

Dengler, J., Becker, T., Ruprecht, E., Szabó, A., Becker, U., Beldean, M., Bita-Nicolae, C., 
Dolnik, C., Goia, I., Peyrat, J., Sutcliffe, L.M.E., Turtureanu, P.D., Ugurlu, E., 2012. Festuco-
Brometea communities of the Transylvanian Plateau (Romania) – a preliminary overview 
on syntaxonomy, ecology, and biodiversity. Tuexenia 32, 319–359. 

Dengler, J., Janišová, M., Török, P. & Wellstein, C. 2014. Biodiversity of Palaearctic 
grasslands: a synthesis. Agriculture, Ecosystems and Environment 182: 1–14. 

Dostalova, A., Montagnani, C., Hodalova, I., Jogan, N., Kiraly, G., Ferakova, V. & Bernhardt, 
K.G. 2013. Himantoglossum adriaticum. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T162219A5559772.en 

Dostálek, J., Frantík, T. 2011: Response of dry grassland vegetation to fluctuations in 
weather conditions: a 9-year case study in Prague (Czech Republic). Biologia (2011) 66: 
837. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0079-1. 

During H.J. and Willems J.H. 1984. Diversity models applied to a chalk grassland. In: 
Vegetatio 57, 103-114. Dr W. Junk Publishers, Dordrecht. Netherlands. 

EC. 2009. Large blue butterfly, Maculinea arion factsheet. EU Wildlife and Sustainable 
Farming Project 2009. European Commission. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20
arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf 

EC. 2013. Interpretation manual of European Union habitats – EUR28. Brussels: European 
Commission, DG Environment (ed.). 

EEA - European Environment Agency 2001. Copenhagen, Denmark. 

http://www.english-nature.org.uk/pubs/handbooks/upland.asp?id=5
http://www.defra.gov.uk/wildlifecountryside/pdfs/biodiversity/ConBioUK-Oct2007.pdf
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T162219A5559772.en
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Maculinea%20arion%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf


 

122 

Elias, D., Hölzel, N., Tischew, S. 2018. Goat paddock grazing improves the conservation 
status of shrub-encroached dry grasslands. Tuexenia 38: 215–233. Göttingen 2018. doi: 
10.14471/2018.38.017, available online at www.zobodat.at 

Ellenberg H, Leuschner C. 2010. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, 
dynamischer und historischerSicht. 6th ed. Stuttgart: Ulmer. 

Ellis, S, Bourn, N A D and Bulman, C R. 2012. Landscape-scale conservation for butterflies 
and moths: Lessons from the UK. Butterfly Conservation, Wareham, Dorset, UK. 
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-
and-moths-report.html 

Ellis, S., Wainwright, D. 2012. Targeting restoration management to stabilise Duke of 
Burgundy metapopulations on the North York Moors. In: Ellis S, Bourn NAD and Bulman 
CR (ed) Landscape-scale conservation for butterflies and moths: lessons from the UK. 
Butterfly Conservation, Wareham, Dorset, pp 80-85. 

Else, G and M. Edwards, 2018. Handbook of the Bees of the British Isles, Ray Society. 

Ellwanger, G., Runge, S., Wagner, M., Ackermann, W., Neukirchen, M., Frederking, W., 
Müller, C., Ssymank, A. & Sukopp, U. 2018. Current status of habitat monitoring in the 
European Union according to Article 17 of the Habitats Directive, with an emphasis on 
habitat structure and functions and on Germany. Nature Conservation 29: 57-78. 
(https://doi.org/10.3897/natureconservation.29.27273). 

Essl, F. 2005. 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen). In: 
Ellmauer, T. (Hrsg.), Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur 
Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000- Schutzgüter. Band 3: 
Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Im Auftrag der neun 
österreichischen Bundesländer, des Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH, 616: 197-211. 

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field 
Guides, Bloomsbury, London. 

Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. & Ssymank, A. 2017. Rote Liste der gefährdeten 
Biotoptypen Deutschlands – dritte fortgeschriebene Fassung 2017 - Natursch. Biol. Vielf. 
156, 637 s. Third edition of the ‘German Red List of threatened Habitats’. German Federal 
Agency for Nature Conservation. BfN. 

Fischer M., Wipf S. 2002. Effect of low-intensity grazing on the species-rich vegetation of 
traditionally mown sub-alpine meadows. Biol. Conserv. 104, p. 1–11. German Federal 
Agency for Nature Conservation 2017 

Fox, R., Brereton, T. M., Asher, J, August, T.A., Botham, M. S., Bourn, N. A. D., Cruickshanks, 
K. L., Bulman, C. R., Ellis, S., Harrower, C. A., Middlebrook, I., Noble, D. G., Powney, G D, 
Randle, Z, Warren, M S and Roy, D B. 2015. The State of the UK's Butterflies 2015. Butterfly 
Conservation and the Centre for Ecology & Hydrology, Wareham, Dorset. 

Gigante D., Attorre F., Venanzoni R., Acosta A.T.R., Agrillo E., Aleffi M., Alessi N., Allegrezza 
M., Angelini P., Angiolini C., Assini S., Azzella M.M., Bagella S., Biondi E., Bolpagni R., Bonari 
G., Bracco F., Brullo S., Buffa G., Carli E., Caruso G., Casavecchia S., Casella L., Cerabolini 
B.E.L., Ciaschetti G., Copiz R., Cutini M., Del Vecchio S., Del Vico E., Di Martino L., Facioni 

http://www.zobodat.at/
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-and-moths-report.html
http://butterfly-conservation.org/3045/landscape-scale-conservation-for-butterflies-and-moths-report.html


 

123 

L., Fanelli G., Foggi B., Frattaroli A.R., Galdenzi D., Gangale C., Gasparri R., Genovesi P., 
Gianguzzi L., Gironi F., Giusso Del Galdo G., Gualmini M., Guarino R., Lasen C., Lastrucci L., 
Maneli F., Pasta S., Paura B., Perrino E.V., Petraglia A., Pirone G., Poponessi S., Prisco I., 
Puglisi M., Ravera S., Sburlino G., Sciandrello S., Selvaggi A., Spada F., Spampinato G., 
Strumia S., Tomaselli M., Tomaselli V., Uzunov D., Viciani D., Villani M., Wagensommer R.P., 
Zitti S., 2016a. A methodological protocol for Annex I Habitats monitoring: the contribution 
of Vegetation science. Plant Sociology, 53(2): 77-87. doi: 10.7338/pls2016532/06 

Gigante D., Buffa G., Foggi G., Frattaroli A.R., Lasen C., Pirone G., Selvaggi A., Strumia S., 
Del Vico E., Facioni L., Carli E., Allegrezza M., Viciani D., 2016b. 6210 Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia). In: Angelini P. et al. (Eds.), 2016b. Manuali per il monitoraggio di specie e 
habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. ISPRA, Serie 
Manuali e Linee Guida, 142/2016. ISBN 978-88- 448-0789-4. pp. 140-141. 

Gigante D., Foggi B., Venanzoni R., Viciani D., Buffa G., 2016c. Habitats on the grid: The 
spatial dimension does matter for red-listing. Journal for Nature Conservation, 32: 1–9. 
doi: 10.1016/j.jnc.2016.03.007 

Gimenez Dixon, M. 1996. Parnassius apollo. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: 
e.T16249A5593483. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T16249A5593483.en -
Downloaded on 28 February 2019. 

Grime, J P, Fridley, J D, Askew, A P, Thompson, K, Hodgson, J G and Bennett, C R. 2008. 
Long-term resistance to simulated climate change in an infertile grassland. Proceedings of 
the National Academy of Sciences No 105 (29), 10028-10032. 

GWT - Gloucestershire Wildlife Trust 2000. Gloucestershire Biodiversity Action Plan: 
Unimproved limestone grassland. Habitat Action Plan. 

Jacquemyn H., Brys R., Hermy M. (2003). Short-term effects of different management 
regimes on the response of calcareous grassland vegetation to increased nitrogen. Biol. 
Conserv. 111, p. 137–147. 

Janák M., Marhoul P. and Matějů J. 2013. Action Plan for the Conservation of the European 
Ground Squirrel Spermophilus citellus in the European Union. European Commission. 

Janišová, M., Bartha, S., Kiehl, K. & Dengler, J. 2011. Advances in the conservation of dry 
grasslands: Introduction to contributions from the seventh European Dry Grassland 
Meeting, Plant Biosystems 145/3: 507-513. 

Janišová, Monika. 2005. Vegetation-environment relationships in dry calcareous 

grassland. Ekologia Bratislava. 24. 25-64. 

Janssen, J.A.M., Rodwell, J.S., Garcia Criado, M., Gubbay, S., Haynes, T., Nieto, A., Sanders, 
N., Landucci, F., Loidi, J., Ssymank, A., Tahvanainen, T., Valderrabano, M., Acosta, A., 
Aronsson, M., Arts, G., Attorre, F., Bergmeier, E., Bijlsma, R.-J., Bioret, F., Biţă -Nicolae, C., 
Biurrun, I., Calix, M., Capelo, J., Čarni, A., Chytrý, M., Dengler, J., Dimopoulos, P., Essl, F., 
Gardfjell, H., Gigante, D., Giusso del Galdo, G., Hajek, M., Jansen, F., Jansen, J., Kapfer, J., 
Mickolajczak, A., Molina, J.A., Molnar, Z., Paternoster, D., Piernik, A., Poulin, B., Renaux, B., 
Schaminee, J.H.J., Šumberová, K., Toivonen, H., Tonteri, T., Tsiripidis, I., Tzonev, R., 
Valachovič, M. 2016. European Red List of Habitats – Part 2. Terrestrial and freshwater 
habitats. European Union, Luxembourg, 38 pp. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T16249A5593483.en


 

124 

Jātnieks, J., Priede, A. 2017. Cost estimation. In: Rūsiņa S. (ed.) Protected Habitat 

Management Guidelines for Latvia. Vol. 3. Semi-natural Grasslands, Nature 

Conservation Agency, Sigulda, 92-93. 

Jermaczek M. 2008. - Czy każda łąka jest „naturowa”? Wybrane problemy z interpretacją 
łąkowych i murawowych siedlisk przyrodniczych w Polsce Zachodniej [Is every meadow 
Natura 2000? [Selected problems in the interpretation of meadow and grassland biotopes 
in Western Poland]. Przegl. Przyrodn. 19, 1-2: 53-66. 

Jermaczek-Sitak M. 2012. Interpretacja i ocena stanu siedlisk – doświadczenia 
transgraniczne na przykładzie dolnej Odry [Interpretation and assessment of habitats – 
cross-border experience in Lower Odra Valley]. Przegl. Przyrodn. 26, 4: 66-75. 

Jongepier J. W. & Jongepierová I. 1995. The orchid flora of the White Carpathians. – 
Eurorchis 7: 73–89. 

Jongepierová I., Pešout P., Prach K. [eds.] 2018. Ekologická obnova v České republice II. 
(Ecological restoration in the Czech Republic II) Agentura ochrany prírody a krajiny České 
republiky, Praha. 

Lasen C., Wilhalm T. 2004. Natura 2000 Habitat in Alto Adige. Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige, Ripartizione natura e paesaggio, Bolzano. Italy. Available on: 
http://www.provincia.bz.it/service/publ/publ_details_i.asp?publ_id=26842 

Latkovska I., Apsīte E., Kurpniece L., Elferts D., Zubanovičs A. 2012. Ledus režīma pārmaiņas 
Latvijas upēs un ezeros. [Changes of ice regime in Latvian rivers and lakes] Latvijas 
Ģeogrāfijas biedrība, Latvijas Universitāte, IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress. Referātu tēzes. 
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, Rīga, 122–123. 

Life-Natur-Projekt Trockenrasen Saar, Regeneration und Erhaltung von Trockenrasen in 
Deutschland“, - Regeneration and preservation of dry grassland in Germany (LIFE00 
NAT/D/007058) (http://www.nls-saar.de/stiftung/trockenrasen/) 

Maciejewski L., Seytre L., Van Es J., Dupont P., Ben-Mimoun K., 2013. Etat de conservation 
des habitats agropastoraux d’intérêt communautaire, Méthode d’évaluation à l’échelle du 
site. Guide d’application. Version 2. Mai 2013. Rapport SPN 2013-16, Service du patrimoine 
naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 179 pages. 
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-
conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e 

Manzano, P., & Malo, J. E. 2006. Extreme long‐distance seed dispersal via sheep. Frontiers 
in Ecology and the Environment, 4(5), 244-248. 

Marhoul, P and Olek, M (2012) Action Plan for the Conservation of the Danube Clouded 
Yellow Colias myrmidone in the European Union. EU Species Action Plan, European 
Commission, Brussels. 

Martin, J.R., O’Neill, F., Daly, O.H. 2018. The monitoring and assessment of three EU 
Habitats Directive Annex I grassland habitats. Irish Wildlife Manuals No 102. National Parks 
and Wildlife Service, Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. 

Mauss, V.,Schindler, M. 2002. Diversität von Hummeln auf Magerrasen (Mesobromion) 
der Kalkeifel (Apidae, Bombus), in Osten, T (ed) Beiträge der Hymenopterologen-Tagung 
in Stuttgart (4.-6.10.2002), pp35-36. Arbeitskreis Hymenoptera der DGaaE, Deutsches 
Entomologisches Institut, Stuttgart (4.-6.10.2002). 

http://www.provincia.bz.it/service/publ/publ_details_i.asp?publ_id=26842
http://www.nls-saar.de/stiftung/trockenrasen/
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/1461/guide-d-application-pour-evaluer-l-etat-de-conservation-des-habitats-agropastoraux-dans-les-sites-natura-2000?%20lg%20=%20e


 

125 

McGurn, P, Browne, A, Chonghaile, G. 2018. AranLIFE 2014-2018 Layman’s Report. 

Mereďa, P., Hodálová, I. 2011a. Cievnaté rastliny [Vascular plants]. Atlas chránených 
druhov Slovenska v rámci území NATURA 2000. Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš. 

Mereďa P. jun. & Hodálová I. 2011b. Pulsatilla. – In Mereďa P. jun. & Hodálová I.: Atlas 
druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku [The Atlas of Species 
of European Interest for NATURA 2000 Sites in Slovakia]: 99–107. – Bratislava: Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikulaš. 

Mucina et al. 2016. Vegetation of Europe: Hierarchical floristic classification of vascular 
plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science. 19 (Suppl. 1): 
3–264. 

Murray, T.E., Fitzpatrick, Ú., Byrne, A., Fealy, R., Brown, M.J.F., Paxton, R.J., 2012. J. Appl. 
Ecol. 49, 998–1008. 

Murawy Life (2015) News 2015. Available at http://www.murawy-
life.kp.org.pl/news113.php 

Nowakowski, M. & Pywell, R.F. 2016. Habitat Creation and Management for Pollinators. 
Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK. 

NPWS. 2013. The Status of EU Protected Habitats and Species in Ireland (2006-2012): 
Habitat Assessments Volume 2. National Parks & Wildlife Services, Department of Arts, 
Heritage and the Gaeltracht, Dublin. 

Oberdorfer E., Korneck D. 1978. Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43. In: Süddeutsche 
Pflanzengesellschaften. 

Offer et al, 2003. Grazing heathland: a guide to impact assessment for insects and reptiles. 
publications.naturalengland.org.uk/publication/59019. 

O’Neill, F.H., Martin, J.R., Devaney, F.M. & Perrin, P.M. 2013. The Irish semi-natural 
grasslands survey 2007-2012. Irish Wildlife Manuals, No. 78. National Parks and Wildlife 
Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. 

Otero-Rozas, E., Ontillera-Sánchez, R., Sanosa, P., Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 
& González, J. A. 2013. Traditional Ecological Knowledge among transhumant pastoralists 
in Mediterranean Spain: learning for adaptation to global change. Ecology and 
Society, 18(3), 33. 

Parker M., McNally R., 2002. Habitat loss and the habitat fragmentation threshold: an 
experimental evaluation of impacts on richness and total abundances using grassland 
invertebrates. Biological Conservation, 105(2): 217-229. 

Pearson S., Schiess-Bühler C., Hedinger C., Martin M., Volkart G. 2006. Gestione di prati e 
pascoli secchi. Editors: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Berna; AGRIDEA, Lindau, 
Confederazione Svizzera. 

Pignatti, S. 1982. Flora d’Italia. Volume II, Edagricole, Bologna. 

Pihl, S., Ejrnæs, R., Søgaard, B., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. 2001: 
Habitats and species covered by the EEC Habitats Directive. A preliminary assessment of 
distribution and conservation status in Denmark. - National Environmental Research 

http://www.murawy-life.kp.org.pl/news113.php
http://www.murawy-life.kp.org.pl/news113.php
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/59019


 

126 

Institute, Denmark. 121 pp. - NERI Technical Report No 365. Http://faglige-
rapporter.dmu.dk 

Priede A. 2008. Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā. [(Distribution of invasive 
foreign plant species in Latvia] Latvijas Veģetācija 17: 1−149. 

Rodwell J.S. (ed.) 1992. British Vegetation Communities. III Grassland and montane 
communities. Cambridge, University Press. 

RSPB – The Royal Society for the Protection of Birds 2004. Conservation: Why manage 
scrub on chalk and limestone grassland? Visited in October 2007. Available on: 
http://www.rspb.org.uk/ourwork/conservation/advice/scrub/manage.asp 

Rūsiņa S. 2006. Diversity and contact communities of mesophytic and xerophytic 
grasslands in Latvia. Summary of doctoral thesis. University of Latvia Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Riga, Latvia. 

Rūsiņa S. (Ed.). 2017. Protected Habitat Management Guidelines for Latvia. Volume 3. 
Semi-natural grasslands. Nature Conservation Agency, Sigulda. 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines
_2017_3_Grasslands_01.pdf 

Sardet, E., Roesti, C., Braud, Y. (2015) Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg & 
Suisse. Biotope Éditions, Mèze. 

Schaminée JHJ, Chytrý M, Hennekens SM, Mucina L, Rodwell JS, Tichý L (2012) 
Development of vegetation syntaxa crosswalks to EUNIS habitat classification and related 
data sets. Report to the European Environmental Agency, Copenhagen. Alterra, 
Wageningen. 

Schaminée J.H.J. 2016. E1.2a Semi-dry perennial calcareous grassland. European Red List 
of Habitats - Grasslands Habitat Group. Available at: 
https://forum.eionet.europa.eu/european-red-list-habitats/library/terrestrial-
habitats/e.-grasslands/e1.2a-semi-dry-perennial-calcareous-grassland-1/ 

Schaminée, J.H.J., Chytrý, M., Dengler, J., Hennekens, S.M., Janssen, J.A.M., Jiménez-
Alfaro, B., Knollová, I., Landucci, F., Marcenò, C., Rodwell, J.S., Tichý, L. 2016. Development 
of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification. European 
Environment Agency [Report EEA/NSS/16/005], Copenhagen, DK: 171 pp. 

Slater, M., Ellis, S. 2012. Restoration of a Small Blue metapopulation on the Southam Lias 
Grasslands of Warwickshire. In: Ellis S, Bourn NAD and Bulman CR (ed) Landscape-scale 
conservation for butterflies and moths: lessons from the UK. Butterfly Conservation, 
Wareham, Dorset, pp 58-65. 

Smith R.S. 1994. Effects of fertilisers on plant species composition and conservation 
interest of UK grassland. In: R.J. Haggar & S. Peel, eds. Grassland management and nature 
conservation. Occasional Symposium No. 28. Reading: British Grassland Society. pp 64-73. 

Soons M.B., Messelink J.H., Jongejans E., Heil G.W., 2005. Journal of Ecology, 93: 1214-
1225. 

Spedding C.R.W. 1971. Grassland ecology. Oxford: Oxford University Press. 

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines_2017_3_Grasslands_01.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/Hab_Manage_Guidelines_2017_3_Grasslands_01.pdf


 

127 

Škodová, I., Janišová, M., Dúbravková, D., Ujházy, K. 2014. Festuco-Brometea. In: Rastlinné 
spoločenstvá Slovenska. 5. Travinno-bylinná vegetácia (Vegetation of Slovakia, 5. 
Grassland vegetation). - Bratislava: Veda, p. 35-146. 

Ssymank, A. 1991. Die funktionale Bedeutung des Vegetationsmosaiks eines Waldgebietes 
der Schwarzwaldvorbergzone für blütenbesuchende Insekten - untersucht am Beispiel der 
Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae). - Phytocoenologia 19 (3): 307-390, Braunschweig. 

Ssymank, A. 2013. Die Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk der EU 27-Staaten., 
S. 13-24 – In: TMLFUN (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz) (Hrsg.): Steppenlebensräume Europas. Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen 
und Schutz. Erfurt. 

Turtureanu, P.D., Palpurina, S., Becker, T., Dolnik, C., Ruprecht, E., Sutcliffee, L.M.E., Szabó, 
A., Dengler, J., 2014. Scale- and taxon-dependent biodiversity patterns of dry grassland 
vegetation in Transylvania. Agric. Ecosyst. Environ. 182, 15–24. 

van den Berg LJ, Vergeer P, Rich TCG, Smart SM, Guest D & Ashmore MR (2010) Direct and 
indirect effects of nitrogen deposition on species composition change in calcareous 
grasslands. Global Change Biology. 

van Swaay, C.A.M. 2002. The importance of calcareous grasslands for butterflies in Europe. 
Biological Conservation 104 (2002) 315–318 

van Swaay, C., Warren, M. and Lois, G. 2006. Biotope use and trends of European 
butterflies. Journal of Insect Conservation. 2006. 10:189–209. Springer 2006 DOI 
10.1007/s10841-006-6293-4. 

van Swaay, C A M, Collins, S, Dusej, G, Maes, D, Munguira, M L, Rakosy, L, Ryrholm, N, Šašic, 
M, Settele, J, Thomas, J, Verovnik, R, Verstrael, T, Warren, M S, Wiemers, M and Wynhoff, 
I. 2012. Do's and don'ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union. 
Nature Conservation No 1, 73-153. 

WallisDeVries, Michiel & Poschlod, Peter & H Willems, Jo. 2002. Challenges for the 
conservation of calcareous grasslands in Northwestern Europe. Biological Conservation. 
104. 265-273. 10.1016/S0006-3207(01)00191-4. 

WallisDeVries MF, van Swaay CAM. 2009. Grasslands as habitats for butterflies in Europe. 
In: Veen P, Jefferson R, de Smidt J, van der Straaten J, editors. Grasslands in Europe of high 
nature value. Zeist: KNNV Publishing. 

Westrich, P, 1996 The Problem of Partial Habitats. In The Conservation of Bees, ed 
Matheson. Academic Press 

Westrich, 2018, Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer. 

WCC - Worcestershire County Council 1999. Worcestershire Biodiversity Action Plans. 
Early-Gentian Action Plans. 

Wilson, J.B., Peet, R.K., Dengler, J., Pärtel, M., 2012. Plant species richness: the world 
records. J. Veg. Sci. 23, 796–802. 

Willner W. 2011. Unambiguous assignment of relevés to vegetation units: The example of 
the Festuco-Brometea and Trifolio-Geranietea sanguinei. Tuexenia 31,1: 271-282. 



 

128 

Wójtowicz W. 2004. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. W: Sudnik-Wójcikowska 
B., Werblan-Jakubiec H. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 
168–171. 

Zurbuchen, A, Landert, L, Klaiber, J, Müller, A, Hein, S and Dorn, S. 2010a. only few 
individuals have the capability to cover long foraging distances. Biological Conservation No 
143 (3), 669-676. 

Zurbuchen, A, Cheesman, S, Klaiber, J, Müller, A, Hein, S and Dorn, S. 2010b. Long foraging 
distances impose high costs on offspring production in solitary bees. Journal of Animal 
Ecology No 79, 674-681. 
 
 
  



 

129 

PRÍLOHA 
 
Akčný plán udržiavania a obnovy priaznivého stavu ochrany typu biotopu 
6210 Fácie poloprirodzených suchomilných travinno-bylinných a krovinových 
porastov na vápnitom substráte (Festuco-Brometalia) (*významné lokality 
výskytu orchideí) 
 

1. Vymedzenie biotopu 

1.1. Vymedzenie podľa Výkladovej príručky biotopov Európskej únie 

Podľa Výkladovej príručky biotopov Európskej únie (EK 2013) obsahuje typ biotopu 6210 
suchomilné až polosuchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte patriace 
do fytocenologickej triedy Festuco-Brometea. 

Biotop pozostáva z rastlinných spoločenstiev patriacich do dvoch radov v rámci triedy 
Festuco-Brometea: stepných alebo subkontinentálnych travinno-bylinných porastov (rad 
Festucetalia valesiacae) a travinno-bylinných porastov oceánskych a submediteránnych 
regiónov (rad Brometalia erecti alebo Festuco-Brometalia). V druhom prípade sa rozlišuje 
medzi primárnymi suchomilnými travinno-bylinnými porastmi zväzu Xerobromion 
a sekundárnymi (poloprirodzenými) polosuchomilnými travinno-bylinnými porastmi zväzu 
Mesobromion (alebo Bromion) so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus). Druhý zväz je 
charakteristický bohatým výskytom orchideí. Opustenie pôdy má za následok rozšírenie 
teplomilných krovín s medzistupňom teplomilnej lemovej vegetácie (Trifolio-Geranietea). 

Typ vegetácie sa považuje za prioritný vtedy, ak ide o významnú lokalitu výskytu orchideí. 
Významné lokality výskytu orchideí by sa mali považovať za lokality, ktoré sú významné, ak 
je splnené minimálne jedno z nasledovných troch kritérií: 

a) predmetná lokalita je domovom bohatej škály druhov orchideí; 
b) predmetná lokalita je domovom významnej populácie aspoň jedného druhu orchideí, 

ktorý sa na území daného štátu považuje za menej bežný; 
c) predmetná lokalita je domovom jedného alebo viacerých druhov orchideí, ktoré sa na 

území daného štátu považujú za vzácne, veľmi vzácne alebo výnimočné. 

Vo výkladovej príručke sa uvádzajú tieto charakteristické druhy rastlín: Adonis vernalis, 
Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus 
inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, 
Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, 
Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis 
mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, 
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica 
prostrata, V. teucrium. 

Niektoré druhy bezstavovcov sa uvádzajú aj vo výkladovej príručke pre tento typ biotopu: 
Vidlochvost feniklový (Papilio machaon), vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) 
(Lepidoptera); druhy rodu Libelloides, modlivka zelená (Mantis religiosa) (Neuroptera).  
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1.2. Vymedzenie biotopu podľa systému EUNIS 

Podľa klasifikácie biotopov v rámci systému EUNIS (Európsky informačný systém o prírode) 
(Davies a kol. 2004, Schaminée a kol. 2012) pozostáva tento typ biotopu (6210) z dvoch 
úplne odlišných podtypov s rôznou distribúciou, druhmi, problémami v oblasti ochrany 
a manažmentu, v dôsledku ktorých je náročné ich manažovať v rámci jedného typu. 
V Európskom červenom zozname biotopov (Janssen a kol. 2016) sa preto považujú za dva 
rôzne typy, pričom oba sú hodnotené ako cenné: 

E1.2a: Polosuchomilné trvalé travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte 
vyskytujúce sa v celej Európe od submediteránnej po hemiboreálnu zónu. Charakteristické 
sú pre ne polosuché (semiarídne) zásadité pôdy. Tento biotop predstavuje druhovo 
najbohatšie rastlinné spoločenstvo Európy. Viac ako 90 % tvorí biotop typu 6210 vrátane 
väčšiny typov bohatých na orchidey. V dôsledku nepresných vymedzení vo výkladovej 
príručke boli niektoré veľmi podobné typy v niektorých krajinách zaradené do iných 
prioritných biotopov, a to aj napriek tomu, že z floristického a ekologického hľadiska patria 
do typu E1.2a (ako podtyp biotopu 6210). Ide o mezoxerické časti biotopu 6270 bohaté na 
zásady (severské krajiny), mezoxerické časti biotopu 6240* (východná a stredná Európa) 
a mezoxerické časti biotopu 62A0 (ilýrsky región). Na účely odstránenia nezrovnalostí 
medzi krajinami by mali byť všetky mezoxerické bazifilné travinno-bylinné porasty Európy 
začlenené do biotopu 6210. Typ E1.2a zodpovedá radu Brachypodietalia pinnati 
uvedenému v publikácii autorov Mucina a kol. (2016), je však doplnený o niekoľko zväzov, 
ktoré sa v nej nenachádzajú, konkrétne o zväzy Scorzonerion villosae a Brachypodion 
phoenicoidis (a niektoré ďalšie vyskytujúce sa na Ukrajine a v Rusku). 

E1.1i: Trvalé skalnaté travinno-bylinné porasty na vápnitom substráte subatlanticko-
submediteránnej Európy: Vyskytujú sa iba v častiach areálu výskytu typu E1.2a, konkrétne 
vo Francúzsku, v Španielsku, Belgicku, na západe Talianska, na západe Nemecka, na 
západe Švajčiarska a na juhu Spojeného kráľovstva. Nejednotnosť vyplýva zo skutočnosti, 
že vo zvyšku Európy nie sú xerické a/alebo skalnaté bazifilné travinno-bylinné porasty 
začlenené do biotopu 6210, ale do iných typov biotopov (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). 
Typ E1.1i tvorí iba malý zlomok oblasti biotopu 6210, keďže je charakteristický 
extrémnejšími podmienkami (suchšie podmienky s často strmšími svahmi), menšou 
bohatosťou druhov, ale zároveň je aj menej náchylný na sukcesiu a eutrofizáciu. Táto 
jednotka zodpovedá radom Brachypodietalia phoenicioidis (okrem Brachypodion 
phoenicolidis) a Artemisio albae-Brometalia erecti uvedeným v publikácii autorov Mucina 
a kol. (2016). 
 
1.3. Vymedzenie biotopu podľa publikácie Vegetácia Európy 

V nedávnom uverejnenej publikácii Vegetácia Európy (Mucina a kol. 2016) sa v rámci 
triedy Festuco-Brometea rozlišuje niekoľko radov s rôznymi zväzmi. Táto hierarchická 
floristická klasifikácia európskej vegetácie bola vypracovaná na základe zostavenia a revízie 
vyššieho syntaxónu a možno ju ďalej využiť na jednotný výklad typov biotopov v celej EÚ. 

V tabuľke uvedenej ďalej sa nachádza prehľad a opis radov a zväzov Festuco-Brometea, 
ktorý vychádza z publikácie Vegetácia Európy (Mucina a kol. 2016). V tabuľke sa uvádzajú 
aj typy biotopov podľa smernice o biotopoch, ktoré sú relevantné pre zväzy, ktoré sú do 
daného biotopu začlenené aspoň v niektorých členských štátoch.  
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Vegetačné spoločenstvá a typy biotopov triedy Festuco-Brometea na základe 
klasifikácie európskej vegetácie podľa Mucinu a kol. 2016 v prípade vyšších rastlín 

Trieda: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Rad Zväz Príloha I 
Typy biotopov 

Opis (skopírovaný od autorov 
Mucina a kol. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezoxerofytný travinno-bylinný 
porast na hlbokých vápnitých 
pôdach Európy. 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mezoxerofytné bazifilné 
travinno-bylinné porasty 
západnej Európy a subatlantickej 
strednej Európy. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in: Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
s., 6260 s. 

Mezoxerofytné bazifilné 
travinno-bylinné porasty 
subkontinentálnych regiónov 
strednej a juhovýchodnej Európy. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel in: 
Dengler a kol. 2003 

6270 s. (suché 
bazifilné časti), 
6210/6210* (v 
severnom 
Nemecku, Dánsku 
atď.) 6280* 
okrajovo 

Mezoxerofilné bazifilné travinno-
bylinné porasty na alvaroch 
Fenoškandinávie a južnom 
pobreží Baltského mora. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in: 
Mucina a kol. 2009 

6210/6210* 
 

Mezoxerofytné bazifilné 
travinno-bylinné porasty 
severozápadnej Európy.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi 
a kol. 2005) Di Pietro in: Di 
Pietro a kol. 2015 

6210/6210* 
 

Suchomilné travinno-bylinné 
porasty na hlbokých pôdach 
bohatých na íl vyskytujúce sa na 
flyšovom podloží v línii 
rovnobežnej s nižšími 
montánnymi pásmi Apenín. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Suchomilné travinno-bylinné 
porasty na hlbokých pôdach 
vyskytujúce sa na kremičitom 
podloží v línii rovnobežnej so 
submontánnym pásom južného 
a stredného Balkánu. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepi a skalnaté stepné travinno-
bylinné porasty na hlbokých 
pôdach v stepnej a lesostepnej 
zóne Európy a severozápadnej 
strednej Ázie. 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepné kostravové travinno-
bylinné porasty na hlbokých 
vápnitých pôdach 
subkontinentálnej strednej 
Európy, Rumunska, Bulharska 
a severozápadnej Ukrajiny. 
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 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 s.), 
(6120* s.) 

Stepné travinno-bylinné porasty 
na kremičitom substráte 
subatlantických 
a subkontinentálnych 
regiónov v miernom európskom 
pásme. 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Suchomilné kavyľové 
a kostravové stepi na hlbokých 
pôdach v Transylvánii, 
Moldavsku a na juhozápadnej 
Ukrajine. 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Reliktné tardiglaciálne xerofytné 
sprašové stepi panónskeho 
regiónu. 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Reliktné tardiglaciálne xerofytné 
kostravové a kavyľové stepné 
skalnaté travinno-bylinné porasty 
v hlbokých intramontánnych 
alpských údoliach. 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Xerofilné stepné travinno-bylinné 
porasty na plytkom skalnatom 
vápnitom a kremičitom substráte 
strednej a juhovýchodnej Európy 
nezarastené krovinovou ani 
stromovou vegetáciou. 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in: Holub 
a kol. 1967 

6190 Xerofilné stepné travinno-bylinné 
porasty rastúce na plytkých 
pôdach vyskytujúce sa na 
kremičitom a ultramafickom 
podloží, ako aj na silúrskom 
vápenci hercýnskej oblasti. 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Xerofilné travinno-bylinné 
porasty skalnatých stepných 
oblastí rastúce na plytkých 
pôdach vyskytujúce sa na 
kremičitom a ultramafickom 
podloží východných Álp a na 
severných okrajoch Panónskej 
panvy. 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina in: Di 
Pietro a kol. 2015 

6190 Xerofilné skalnaté stepné 
travinno-bylinné porasty na 
vápnitom substráte 
severných okrajov Panónskej 
panvy a ukrajinského Podolia. 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Xerofilné skalnaté stepné 
travinno-bylinné porasty na 
vápnitom substráte 
južných okrajov Panónskej 
panvy. 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat a kol. 
1974 

6190 alebo 62A0 Xerofilné skalnaté stepné 
travinno-bylinné porasty na 
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vápnitých substrátoch severného 
Balkánu. 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Xerofilné skalnaté stepné 
travinno-bylinné porasty bohaté 
na polokry na strmých svahoch 
s vápnitým podložím v Dobrudži 
a severovýchodnom Bulharsku. 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in: Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpínske reliktné xerofilné 
stepné travinno-bylinné porasty 
na vápnitom 
substráte juhovýchodnej 
a strednej Európy. 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Dealpínske reliktné xerofilné 
stepné travinno-bylinné porasty 
na vápnitom substráte 
východných Karpát. 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Submediteránne stepné 
travinno-bylinné porasty na 
hlbokých zásaditých až 
neutrálnych vlhkých pôdach 
regiónov bohatých na zrážky 
v juhozápadnej Európe. 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediteránne neutrálne až 
bazifilné stepné travinno-bylinné 
porasty na hlbokých vlhkých 
pôdach na pobreží Ligúrskeho 
a Tyrrhenského mora. 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in: Rivas-Mart. a kol. 
2002 

6210/ 
6210* 

Submediteránne submontánne 
a montánne kyslomilné stepné 
travinno-bylinné porasty na 
úpätiach hôr 
a v intramontánnych údoliach 
Pyrenejí. 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediteránne submontánne 
kyslomilné stepné travinno-
bylinné porasty insubrijských 
južných okrajov Álp bohatých na 
zrážky. 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina 
a kol. 2009 

  Xerofytné bazifilné travinno-
bylinné porasty subatlantickej 
a submediteránnej Európy 
nezarastené krovinovou ani 
stromovou vegetáciou. 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezoxerofytné bazifilné 
travinno-bylinné porasty 
juhozápadnej a strednej Európy 
a Francúzska nezarastené 
krovinovou ani stromovou 
vegetáciou. 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezoxerofytné bazifilné 
travinno-bylinné porasty 
submediteránnych regiónov 
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Provensálska a Ligúrie 
nezarastené krovinovou ani 
stromovou vegetáciou. 

Scorzoneretalia 
villosae Kovacevic 
1959 

  Amfiadriatické suché stepné 
submediteránne pasienky 
prealpínskeho, ilýrskeho 
a dinárskeho regiónu. 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Ilýrske submediteránne skalnaté 
travinno-bylinné porasty na 
plytkých vápnitých pôdach. 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinárske submediteránne 
skalnaté travinno-bylinné porasty 
na vápnitom substráte na 
plytkých pôdach. 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Prealpínske submediteránne 
montánne skalnaté travinno-
bylinné porasty na vápnitom 
substráte na plytkých pôdach. 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, ale 
pravdepodobne 
často klasifikované 
ako 62A0 

Prealpínske a ilýrske 
mezoxerofytné submediteránne 
travinno-bylinné porasty na 
hlbokých a čiastočne 
odvápnených pôdach. 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte a kol. 2005 

62A0 Submediteránne xerické 
pasienky na skalnatých vápnitých 
pôdach Apúlie (južné Taliansko). 

Mucina a kol. (2016) z nomenklatúrnych dôvodov nerozlišujú taliansky endemický zväz. V talianskej 
sústave Natura 2000 je široko využívaný, pričom diagnóza biotopu 6210 vychádza z ekologických 
a druhových charakteristík tohto zväzu. 

Rad Zväz Príloha I 
Typy biotopov 

Opis (podľa autorov Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi a kol. in: Biondi 
a kol. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi a kol. ex 
Biondi a Galdenzi 2012 

6210 Xerofilné až polomezofilné 
sekundárne travinno-bylinné 
porasty na vápnitom podloží 
v Apeninách v submediteránnom 
až miernom pásme s optimom 
v mezotemporálnych oblastiach. 
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2. Opis súvisiacich biotopov 

S biotopom 6210 sa spájajú alebo s ním prichádzajú do kontaktu ďalšie typy biotopov, 
ktoré môžu mať vplyv na jeho manažment. Niektoré biotopy súvisia s biotopom 6210, 
pokiaľ ide o dynamiku a ekologickú sukcesiu alebo vytváranie mozaiky. Keďže gradient 
environmentálnych podmienok suchomilných travinno-bylinných porastov je kontinuálny, 
vegetácia biotopu 6210 často prechádza do iných typov vegetácie, ku ktorým môžu patriť 
nasledujúce typy. 
 
2130* Spevnené duny s bylinnou vegetáciou (sivé duny) 
K prechodu na spoločenstvá Mesobromion dochádza v týchto prípadoch: staré mezofilné 
travinno-bylinné porasty dunových previsov a vnútorných dún (Anthyllido-Thesietum), 
často v mozaike so spoločenstvami Salix repens a osobitne rozšírené na západnej strane 
dún; travinno-bylinné porasty dún s výskytom jazýčkovca Himantoglossum hircinum 
v oblasti De Haan (EK 2013). 

40A0* Subkontinentálne peripanónske kroviny. 
Vyskytujú sa na vápnitých aj kremičitých substrátoch a tvoria mozaikovitú vegetáciu so 
stepnými travinno-bylinnými porastmi (6210) a lesostepnými prvkami alebo rastlinami 
panónskych skalných travinno-bylinných porastov (6190), často popri okrajoch lesných 
plôch (EK 2013). 

Hranica medzi biotopom 6210 a *40A0 Subkontinentálne peripanónske kroviny je v istých 
prípadoch nejasná. Zdá sa, že biotop 40A0 je fáza rozširovania čerešne krovitej (Prunus 
fruticosa) po upustení od spásania porastov biotopu 6210. 

5130 Porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis) na vresoviskách alebo lúkach 
s vápnitým podložím 
Porasty borievky obyčajnej Juniperus communis od rovinatých po horské úrovne 
zodpovedajú najmä fytodynamickej sukcesii spásaných alebo úhorom ležiacich 
mezofilných alebo xerofilných travinno-bylinných porastov na vápnitom substráte triedy 
Festuco-Brometalia (EK 2013) a/alebo vresov. 

V niektorých prípadoch je ťažké odlíšiť biotop 6210 od biotopu 5130 Porasty borievky 
obyčajnej (Juniperus communis). Práve biotop 5130 sa vyznačuje tým, že jeho identifikácia 
a delineácia nie sú v skutočnosti jednoduché, keďže je úzko prepojený s biotopom 6210 
a vegetačnou štruktúrou, ktorá môže byť v rozsahu od riedko sa vyskytujúcich jednotlivých 
rastlín v travinno-bylinných porastoch na vápnitom substráte až po hustú 
a nepreniknuteľnú krovinovú vegetáciu. Je dôležité prihliadať na túto biotopovú mozaiku 
a zabezpečiť vhodný manažment, ktorým sa za primeraných podmienok umožní jeho 
ochrana. 

6110* Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých vápnitých alebo bazifilných 
substrátoch 
Otvorené ostrovčekové spoločenstvá na exponovanom skalnom alebo sypkom 
kamenistom podloží, v ktorých prevažujú jednoročné a sukulentné rastliny. Často sa 
nachádzajú na miestach rozšírenia iných typov biotopov, najmä 6210. V takýchto 
prípadoch by sa nemali biotopy mapovať komplexne, ale príklady tohto typu by sa mali 
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zaznamenať ako prvky v rámci rozsiahlejšieho biotopu26. V niektorých regiónoch Belgicka 
a Nemecka je tento biotop veľmi úzko previazaný so zväzmi Xerobromion a Mesobromion 
(EK 2013). 

6120*  Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch 
Suchomilné travinno-bylinné porasty na otvorených viac či menej vápnitých pieskoch 
patria do typu 6120. V prípade vápnitého piesku možno za typ 6120 považovať typy 
s piesočnatou pôdou, kým v Dánsku možno za typ 6210 (Pihl a kol. 2001) považovať 
morénový typ. 

6230* Druhovo bohaté psiarkové (Nardus spp.) travinno-bylinné porasty na kremičitom 
substráte v horských oblastiach (a v podhorských oblastiach kontinentálnej Európy) 
V Dánsku predstavuje tento typ spoločenstva v oblastiach, v ktorých došlo k čiastočnému 
alebo celkovému odplaveniu obsahu vápnika (pH 6 – 7), fázu prechodu na typ 6230; 
v takých prípadoch sa bude náležitá klasifikácia odvíjať od druhového zloženia (Pihl a kol. 
2001). 

6240* Subpanónske stepné travinno-bylinné porasty 
Plochy so stepnými travinno-bylinnými porastmi, na ktorých prevažujú trsnaté trávy, 
chamaefyty a viacročné rastliny zväzu Festucion valesiacae a súvisiacich syntaxónov. Tieto 
xerotermné spoločenstvá rastú na južných exponovaných svahoch na skalnatom substráte 
a ílovito-piesčitých vrstvách sedimentov obohatených o štrk (EK 2013), ako aj na 
sprašových a hlbokých piesčitých pôdach so suchými letnými klimatickými podmienkami. 
Majú čiastočne prirodzený a čiastočne antropogénny pôvod. Patria k nim suché, 
teplomilné a kontinentálne oblasti charakterizované vplyvom spoločenstiev 
s mediteránno-stepnou distribúciou a azonálnym edafickým a mikroklimatickým výskytom 
v kontinentálnom regióne a čiastočne aj v iných biogeografických regiónoch (pozri 
Ssymank 2013). Referenčným druhom na ich odlíšenie od iných suchomilných typov 
travinno-bylinných porastov môže byť kavyľ vláskovitý (Stipa capillata) (Lasen a Wilham 
2004). 

6270* Fínsko-škandinávske nížinné druhovo bohaté suché až stredne vlhké travinno-
bylinné porasty 
Tento biotop pozostáva z poloprirodzených travinno-bylinných porastov podobnej 
fyziognómie, no nachádza sa v ňom len málo vápnomilných rastlinných druhov alebo 
žiadne. Vyskytuje sa primárne na pôdach chudobných na živiny na rulovom alebo 
žulovom podloží v severských krajinách. 

6280* Severské alvary a ploché skaly z prekambrického vápenca 
V niektorých regiónoch je problém odlíšiť biotop 6210 od biotopu 6280* Severské alvary 
a ploché skaly z prekambrického vápenca, najmä v severnom Estónsku, kde sú vápenaté 
pôdy veľmi plytké, čo zodpovedá biotopu 6280*, ale produktivita a druhová bohatosť 
trávnej vrstvy zodpovedajú biotopu 6210. Zriedkavá nie je ani opačná situácia v niektorých 
západoestónskych oblastiach – produktivita môže byť nízka a niektoré veľmi 
charakteristické druhy sú indikáciou biotopu 6280*, nenachádza sa tam však monolitický 
vápenec ani veľmi plytká pôda. 

62A0 Východné submediteránne suchomilné travinno-bylinné porasty (Scorzoneratalia 
villosae) 

                                                 
26  https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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Xerické travinno-bylinné porasty submediteránnych zón Terstu, Istrie a Balkánskeho 
polostrova na miestach spoločného výskytu so stepnými travinno-bylinnými porastmi radu 
Festucetalia valesiacae (6210), ktoré sa vyvíjajú v oblastiach s menej výraznou 
kontinentalitou ako v prípade stepných tráv spomínaného radu a pre ktoré je príznačný 
intenzívnejší mediteránny prvok (EK 2013). 

6410 Bezkolencové lúky na vápenitých, rašelinných alebo hlinito-ílovitých ťažkých pôdach 
(Molinion caeruleae) 
Prechody na podtyp vyskytujúci sa na neutrálno-alkalických až vápnitých pôdach sa môžu 
vyskytovať v prípade prerušovane mokrých pôd. V Karpatskom pohorí je pre druhovo 
bohaté spoločenstvo Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae typický bežný výskyt 
diagnostických druhov zväzu Molinion, ktoré sú typické pre vlhké pôdy, a teplomilných 
druhov triedy Festuco-Brometalia (Škodová a kol. 2014). 

6510 Nížinné kosné lúky (psiarka lúčna Alopecurus pratensis, krvavec lekársky 
Sanguisorba officinalis) a 6520 Horské kosné lúky 

Sú to poloprirodzené biotopy, ktorých udržiavanie závisí od ľudskej činnosti. Sú bohaté na 
živiny, mezické, pravidelne kosené a neintenzívne hnojené. Ak sa takáto plocha nehnojí 
a ak sa kosba na nej uskutočňuje viac ako raz ročne, niektoré suchšie podtypy tohto 
biotopu majú tendenciu transformovať sa na plochy s travinno-bylinnými porastmi zväzu 
Mesobromion (biotop 6210) (Lasen a Wilham 2004). Odlíšenie biotopu 6210 od niektorých 
foriem biotopu 6510 (v ktorých sú prítomné niektoré teplomilné druhy) je často nejasné, 
najmä v severnom Poľsku a Estónsku, kde sa tento biotop nachádza v limite jeho 
geografického areálu výskytu a daná škála teplomilných druhov je z klimatických dôvodov 
prirodzene obmedzená. Problémy s interpretáciou sa môžu týkať predovšetkým plôch 
s výskytom xerotermných travinno-bylinných porastov (6210), na ktorých sa rozšíril ovsík 
obyčajný (Arrhenatherus elatius), a ktoré boli nevhodne manažované kosením porastov 
namiesto ich spásania. 

7230 Zásadité slatiny 
V čerstvých prehĺbeninách pobrežných dún (valov) a na okraji vápnitých slatín môže typ 
spoločenstva 6210 prechádzať do typu 7230 (Pihl a kol. 2001). 

8240* Vápencové chodníky pozostávajú z blokov vápencového podložia, ktoré môžu tvoriť 
mozaiku s travinno-bylinnými porastmi na vápnitom substráte. Biotop 6210 môže tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť komplexného typu biotopu 8240. Túto mozaiku biotopov, ktorá 
v niektorých častiach EÚ vytvára vzácne krajinné prostredie, je dôležité chrániť. 
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3. Nedávne projekty LIFE zamerané na ochranu suchomilných travinno-
bylinných porastov  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Konektivita sústavy Natura 2000 presahujúca 
belgicko-holandské hranice v povodí rieky Meuse 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov nelesných biotopov 
v Českej republike a na Slovensku 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ – Stepi Lounského Středohoří 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Optimalizácia zabezpečovania manažmentu 
lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na 
južnom Slovensku 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Suchomilné biotopy na vápnitom substráte v kultúrnej 
krajine okresu Höxter 
 

DE 
LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE – Vtáctvo travinno-bylinných porastov v pohorí 
Rhön – travinno-bylinné porasty v hesenskom pohorí Rhön, 
extenzívne pasienky a ich vtáctvo 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Obnova poloprirodzených typov biotopov v celkovom rozsahu 
lokality Helnæs 
 

IE 
LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Udržateľný manažment prioritných suchozemských 
biotopov uvedených v prílohe 1 k smernici o biotopoch na 
Aranských ostrovoch 

IT 
LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE – Xero-grazing – Ochrana a obnova poloprirodzených 
suchomilných travinno-bylinných porastov v údolí Susa 
prostredníctvom manažmentu pastvy 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – Naliehavé opatrenia na ochranu travinno-bylinných 
porastov a pasienkov na území Gran Sasso a Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
a LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE a LIFE IP Gestire 2020 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Obnova degradovaných biotopov 
európskeho významu na chránených územiach Litvy 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Projekt LIFE Ochrana a manažment druhovo bohatých travinno-
bylinných porastov zo strany miestnych orgánov  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Obnova travinno-bylinného porastu na vápnitom 
substráte vo východnom Luxembursku, 2014 – 2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – Obnova prioritných travinno-bylinných porastov 
nachádzajúcich sa v EÚ a podpora ich viacúčelového využívania 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Ochrana a obnova xerotermných travinno-
bylinných porastov v Poľsku – teória a prax 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Ochrana cenných prirodzených nelesných 
biotopov typických pre chránenú krajinnú oblasť Orle Gniazda 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – Ochrana a manažment suchomilných travinno-
bylinných porastov vo východnom Slovinsku 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/
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SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Ochrana biotopov a druhov subpanónskych 
suchomilných travinno-bylinných porastov 

 

 


