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Predslov
Zakladaním kvitnúcich plôch môže obec prispieť veľkým dielom k zachovaniu
našej prírody.
Zmesi divých kvetov sa dajú použiť k úprave voľných plôch na území obce
mnohorakým spôsobom: ako sprievodná zeleň v škôlkach a školských
dvoroch, v parkoch, ihriskách a parkoviskách, na dopravných ostrovčekoch,
okrajoch ciest, štrkových trávnikoch, priesakových plochách, atď.
Pri správnom uplatnení je možné uspokojiť želania a nároky všetkých dotknutých strán. Zatiaľ čo pre obyvateľov je dôležitá farebnosť, odolnosť a možnosť
sledovania hmyzu, pre verejnú správu ide najmä o jednoduchú údržbu a nízke
náklady. Kvitnúce plochy neprispievajú iba k udržaniu a podpore druhovej
pestrosti, voľné plochy upravené do pôvodnej prírodnej podoby sú aj významným predpokladom pohody pre človeka. Podporujú kreativitu, dodávajú silu
a sú priestorom pre rekreáciu a uvoľnenie.
Okrem pozitívnych príkladov sa v príručke priznáme i k tomu, čo sa nám
nepodarilo, aby sme ušetrili rovnakých chýb tých, čo budú v starostlivosti
o kvitnúcu krajinu pokračovať.
Príručka nenahrádza odborné záhradnícke usmernenia, ale prináša naše
postrehy a skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri starostlivosti o prírode blízke
miesta na verejných priestranstvách.
Veríme, že môže byť inšpiráciou pre tých, ktorí chcú zakladať a udržovať
verejné priestory.
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1. Projekt BLÜHLINGE
Úbytok motýľov je v poslednom čase zreteľný. Motýle predstavujú vlajkovú
skupinu hmyzu. Najmä tie denné často upútajú pestrosťou farieb a preto si
ich zvlášť všimneme. A zbadáme i to, že ich je naozaj menej, vidíme ich zriedkavo a aj počet druhov je nižší.
Slovensko v porovnaní s Rakúskom má inú geopolitickú históriu. Sceľovanie
pozemkov a veľkoplošné hospodárenie na pôde zničilo drobnú mozaiku slovenskej krajiny. Intenzifikácia poľnohospodárstva je však globálnym problémom, s ktorým súvisí aj nezanedbateľný úbytok hmyzu.
Príroda je len jedna. Chceme veriť, že záujem o kvitnúce lúky v mestách nie
je len módnou, trendovou záležitosťou. Ochrancovia prírody a krajinní architekti, ekológovia i záhradníci by mali spojiť svoje sily spolu s dobrovoľníkmi
a neobmedziť sa hranicami štátov. Pokúšame sa ukázať príklady z Česka,
Rakúska, Slovenska a pomôcť tým, ktorí nemajú pasy – motýľom, včelám,
hmyzu, tým, čo nepoznajú hranice štátov, ani chránených území.
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Za hlavné príčiny úbytku motýľov sa považuje strata vhodných biotopov
v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, odvodňovania mokradí či iných
podobných zásahov do krajiny. K ďalším dôvodom patrí nadmerné využívanie
pesticídov a veľká intenzita svetelného smogu.
Aby sme čelili tomuto negatívnemu vývoju, skoncipovali sme ako rakúska
ochranárska organizácia GLOBAL 2000 a slovenské Bratislavské regionálne
ochranárske združenie BROZ cezhraničný projekt BLÜHLINGE – KVITNÚCA
KRAJINA PRE MOTÝLE NA SLOVENSKU A V RAKÚSKU. Projekt sa zameral na
oblasť od Bisambergu, nachádzajúceho sa severne od Viedne, až po Záhorie
ležiace severne od Bratislavy. V rámci tohto projektu vznikli ukážkové druhovo pestré kvitnúce plochy. Pri zakladaní kvitnúcich lúk sme vylúčili používanie
ekologicky škodlivých prostriedkov, teda pesticídov alebo umelých hnojív.
Projekt Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku (Blühlinge) sa
realizoval od začiatku novembra 2017 do konca októbra 2020. Pokračujúcimi
nositeľmi projektu budú príslušné obce a špeciálne komunity v samosprávach.
Biodiverzitu je potrebné zachovať a zvyšovať všetkými možnými prostriedkami aké máme. V rámci cezhraničného projektu BLÜHLINGE – kvitnúca
krajina pre motýle sme sa preto rozhodli:
získať nové inšpirácie (exkurzie do Rakúska, Českej Republiky),
ukázať a vytvoriť aktívne príklady pre samosprávy i samostatných obyvateľov (biocentrá, kvitnúce plochy vo viacerých mestách a mestských
častiach),
osloviť verejnosť a zvlášť deti (divadlo, ekovýchovné programy na školách, semináre atď),
nadviazať aktívny kontakt a požiadať ľudí o spoluprácu pri spestrovaní
krajiny (besedy pre verejnosť, knižky, balíčky so semienkami, zapojenie
dobrovoľníkov do starostlivosti o vysiate plochy, podpora malých lokálnych komunít v zakladaní kvitnúcich plôch).
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BROZ je mimovládna organizácia zameraná prednostne na ochranu prírody.
Okrem uvedených aktivít v mestskom prostredí sme sa v rámci projektu
rozhodli prispieť k starostlivosti o dve vzácne územia európskeho významu na
Záhorí, zachovať na nich biodiverzitu a prispieť tak k ochrane prírody, ktorú
všetci veľmi potrebujeme. Jedným z nich je UEV Vrchná hora, vzácna orchideová lokalita nad mestom Stupava. Druhým je aktívne využívaná strelnica,
UEV Šranecké piesky vo vojenskom obvode Záhorie. V rámci projektu bolo
obnovených spolu viac ako 120 ha plochy týchto pre motýle a biodiverzitu
vzácnych lokalít.
V rámci projektu sme uzavreli spoluprácu na nasledovných miestach: Pezinok, Stupava, Bratislava – mestské časti Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka,
Vrakuňa, Rusovce, magistrát mesta Bratislava.
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2. Odborné poznatky
Biodiverzita predstavuje rozmanitosť druhov. Sprevádza ju farebnosť, krása,
bzukot hmyzu a vôňa kvetov.
Mestské prostredie môže poskytovať priestor pre prírodné, resp. poloprirodzené pestré trávne porasty. Tieto porasty sú udržované menej častým
kosením, nachádzame ich napríklad na strmších svahoch sídlisk, v parkoch,
na hrádzach riek. Pre život hmyzu i druhovú pestrosť rastlín sú najdôležitejšie
práve plochy, ktoré sú obsadené pestrým spoločenstvom, prirodzene sa tu
vyskytujúcim bez dosievania iných rastlín.
V mestskom prostredí sú však často i veľké plochy bez pestrých trávnikov.
Vtedy je dobré tieto plochy dosiať, ideálne zo semien lokálnych rastlín. Ak
toto nie je možné, použijeme vhodnú zmes semien na založenie druhovo
bohatej plochy.
Starostlivosť o druhovo pestré trávniky je veľmi dôležitá. Kosenie je potrebné
načasovať tak, aby nedochádzalo k produkcii alergénov, aby na plochách boli
rozkvitnuté druhy rastlín vhodné pre motýle a iný hmyz (mozaika), aby porast
chránil pôdu pred eróziou (odnášaním vetrom a vodou) a v neposlednom
rade, aby bol krásny, lahodiaci oku detí i dospelých.
Na zachovanie a podporu biodiverzity v krajine potrebujeme najmä:
•

Zachovať a zlepšovať dobré podmienky v existujúcich chránených
územiach, kde sú najvzácnejšie druhy a spoločenstvá. Preto v rámci projektu zabezpečujeme starostlivosť o SKUEV Šranecké piesky a SKUEV
Vrchná hora.

•

Zachovať a zlepšiť podmienky v mnohodruhových trávnikoch, ktoré sa za
roky vyvinuli v parkoch i v mestách na sídliskách, najmä zmenou režimu
kosenia.
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•

Nahrádzať a vysievať mnohodruhové trávniky na miestach, kde boli
predtým chudobné, viackrát ročne kosené trávniky, meniť ich na dvakrát
ročne kosené mnohodruhové pestré trávniky.

V projekte pri starostlivosti i obnove trávnikov nepoužívame chemické
ošetrenie pôdy. Spolupracujeme s viacerými subjektmi, ktoré sa starajú
o mestskú zeleň. A snáď najrizikovejšia spolupráca je s nepredvídateľným
počasím 🙂.
Rastliny, ktoré zo semien narastú, majú rôzny životný cyklus. V používaných
osivách sú obsiahnuté semená jedno-, dvoj- aj viacročných rastlín.
Jednoročné rastliny, nazývané tiež letničky, vykvitnú v tom roku, kedy ich
zasejeme. Na oživenie mestského prostredia môžeme použiť rôzne zmesi
šľachtených letničiek. Musíme ale počítať s tým, že takéto plochy musíme
zakladať každoročne a musíme ich vysievať až po jarných mrazoch, polievať
a odburiňovať.
Menej náročné sú naše pôvodné jednoročné druhy ako nevädza poľná, nechtík lekársky, ľan siaty, kúkoľ poľný, mak vlčí. Jednoduchá zmes týchto druhov
postačí na osiatie vybraných plôch napr. v školských záhradách, či okrajoch
ciest.
Dvojročné rastliny v prvom roku založia len prízemnú ružicu listov. Na vykvitnutie potrebujú chladový impulz, preto kvitnú až druhým rokom. Medzi nimi
nájdeme napríklad komonicu lekársku a komonicu bielu, hadinec, škardu
dvojročnú, pupalku a divozel veľkokvetý.
Trvalky fungujú podobne ako dvojročné rastliny, ale po vykvitnutí neodumierajú a zostávajú viac rokov v poraste. Aj napriek tomu sa však potrebujú
obnovovať a klíčia najradšej na holej pôde. Preto porast udržujeme nie úplne
zapojený a dbáme, aby aspoň časť rastlín odkvitla a dozreli na nich semená.
Takýmito rastlinami sú napríklad klinčeky, margaréty, ľadenec rožkatý, šalvia
lúčna, ľubovník bodkovaný.
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TIP
Ak chceme dlhodobo zachovať farebný, kvitnúci ráz lúky, je dobre na to
pamätať na začiatku a do pôdy primiešať piesok a udržovať ju tak chudobnú na živiny. Vtedy je väčšia šanca, že ju neprerastú agresívne druhy
tráv, púpavy alebo mrlíkovité rastliny.
Súčasťou starostlivosti môže byť aj narušenie pôdneho krytu a dosiatie
kvitnúcich druhov. Voľné plochy pôdy sú obzvlášť dôležité na vyklíčenie
jednoročných rastlín.
Môžeme kombinovať jednoročné, dvojročné druhy a trvalky, nezabúdajme pri tom ale na dôležité odburinenie trávnika. Naučme sa rozlišovať,
čo môžeme z plochy odstrániť. Dajme pozor zvlášť na to, aby sa nám
nevysemenili invázne druhy a druhy spôsobujúce alergie.
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3. Ako postupovať
Zásady starostlivosti a obnovy
trávnato-bylinných spoločenstiev
Pri obnove lúk v mestskom prostredí musíme najskôr zhodnotiť existujúci
porast. Ak vyhovuje potrebám, stačí iba upraviť režim kosenia. Najlepšie
pre zvýšenie biodiverzity je, ak je na mieste mnohodruhový trávnik, ktorý tu
rastie bez výsevu a v ktorom sú zastúpené druhy kvitnúce v rôznych obdobiach roka. Vďaka tomu je uspokojené nielen ľudské oko, ale aj hmyz. V týchto porastoch vieme zabezpečiť často veľmi dobré podmienky pre mnohé
opeľovače pomocou kosenia mozaikovým spôsobom a vo vhodnej dobe. Ak
je trávnik na suchom a svahovitom mieste, nemusí byť úplne zapojený.
Ak sa rozhodneme, že porast obnovíme výsevom, postupujeme nasledovne:
Príprava pôdy a odburiňovanie
Ak nechceme použiť herbicídy, je nutné opatrne vyberať plochu, ktorú
chceme osiať. Nemala by byť prerastená konkurenčne silnými druhmi rastlín
– pýrom, prípadne agresívnymi jednoročnými burinami.
Ideálne je strhnúť vrchné 2–3 cm pôdy pôdnou frézou, čím odstránime aj
určitú časť semennej banky. Pôdu následne spracujeme rotavátorom (alebo
porýľujeme) a dôkladne ju zbavíme zvyškov korienkov. Pred osiatím ju pohrabeme a zarovnáme povrch. Pôdu nehnojíme.
Osev
Vzhľadom na stanovište vyberieme vhodné osivo – zmes kvitnúcich trvaliek,
letničiek a tráv. Osivo zmiešame so suchým pieskom, aby sme zabezpečili
optimálny výsev podľa odporučenia dodávateľa semien. Semienka s pieskom
priebežne miešame, pretože ťažšie semienka klesajú nižšie a našim cieľom
je mať výsev pravidelný. Semienka rovnomerne rozhodíme po ploche, jemne
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zahrabeme do pôdy a povrch pôdy utlačíme valcom, prípadne doskami, aby
semienka nevyplavil prvý dážď.
Ideálne je, ak vysievame zmes regionálneho pôvodu. V podmienkach Slovenska to ale znamená, že si sami semienka nazbierame.
Ak sme vysievali zmes, ktorá neobsahuje väčšie množstvo letničiek, prvý rok
po výseve rastú najmä korienky lúčnych rastlín. Nad zemou ešte prevažujú
rôzne druhy burín. Tie kosíme pravidelnými odburiňovacími kosbami pri výške
porastu cca 15 cm, aby sa nezadusili klíčiace rastlinky. Tieto zmesi je možné
siať na jar aj na jeseň, dôležitá je pritom vlhkosť pôdy. Najlepšie je vybrať
obdobie, v ktorom sa predpokladajú výdatnejšie zrážky.
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Kvety sú lákadlom
pre hmyz

Kosenie
Porast kosíme kosou, lištovou kosačkou alebo ostrou bubnovou kosačkou.
Cieľom kosby je zabrániť vysemeneniu jednoročných burín, preto termín
kosenia nastavíme najneskôr na obdobie ich kvitnutia. Kosíme trochu vyššie,
aby sme nepoškodili rastúce lúčne trvalky. Zaburinenie v prvom roku nemusí
nutne znamenať neúspech. Pod jednoročnými burinami lepšie klíčia a udržujú si vlahu cieľové rastliny.
Ak sme siahli po zmesi, ktorá obsahuje väčšie percento kvitnúcich letničiek,
mal by byť porast rozkvitnutý už v prvom roku. Zmesi obsahujúce šľachtené
letničky však môžeme siať iba na jar, teda koncom apríla až začiatkom mája,
aby nám klíčiace rastlinky nezničil mráz.
Po výseve je potrebné vytrhať dominantné buriny. Ideálne vždy v čase, keď
buriny dosiahnu rovnakú výšku ako cieľové lúčne druhy. Toto je nutné urobiť
viackrát za rok, najmä v prvom roku od výsevu. Dôležité je pritom dbať na
to, aby pôda nebola ani príliš mokrá (došlo by k utlačeniu porastu), ani príliš
suchá (buriny by sa zle vyťahovali zo zeme).

Iné spôsoby obnovy
V prípade, že máme v blízkom okolí vhodnú lúku, uprednostníme, aby sa
plocha obnovila sama vďaka semienkam šíriacim sa z lúky.
Obnovu môžeme zabezpečiť aj tak, že nastelieme na nízko pokosenú plochu
čerstvo pokosené seno so zrelými a dobre vyvinutými semenami cieľových
druhov z blízkej kvetnatej, druhovo bohatej lokality. Po vysušení seno z lokality odstránime.
Prísev – ak je časť porastu narušená, tak ju urovnáme a osejeme. Na obnovu
narušených plôch, kde chceme zvýšiť kvalitu pôdy, môžeme použiť aj prímes
bôbovitých regionálneho pôvodu (napr. ďateliny, lucernu, vičenec, bôľhoj,
ľadenec).
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Dosadenie, alebo prenos drnu – tento spôsob použijeme na malých
plochách, alebo pokiaľ chceme obohatiť existujúci, alebo vysiaty porast
o konkrétne druhy; drn môžeme priniesť z blízkej druhovo bohatej plochy,
dbáme však na to, aby sme pôvodnú plochu nezničili.

Faktory ovplyvňujúce úspešnosť výsevu
•

Miešanie semien – i počas vysievania zabezpečí, aby veľké a drobné neboli oddelené (veľmi pomôže ich vopred pomiešať so suchým
pieskom).

•

Čas výsevu – semennú zmes s letničkami vysievame na jar od konca
apríla, trávovo-bylinné zmesi na jeseň i skoro na jar.

•

Vysievané množstvo – záleží od veľkosti a skladby semien, ktoré sú
v zmesi – od 1,5 gramu až po 8 gramov na meter štvorcový – podľa odporúčania dodávateľa zmesí.

•

Spôsob výsevu – priamy výsev, alebo dosev.

•

Polievanie – ak je suchá jar, vysiaty porast polievame 6–8 týždňov,
resp. kým sa nezapojí.

•

Priamy výsev – dôležitá je predpríprava pôdy – kvitnúce byliny majú
často drobné semená a klíčia na povrchu pôdy, preto je potrebné pôdu
popredu povalcovať a len jemne narušiť, aby semená nezapadli hlboko
do pôdy. Ideálne je pripraviť pôdu na jeseň, ak sejeme na jar. Tesne pred
siatím pôdu ešte raz spracujeme a dôkladne odburiníme. Semená tráv
sa sejú i 3 cm hlboko do pôdy, byliny na povrch. Pri zmesi, ak nemáme
možnosť siať oddelene trávy a byliny, volíme kompromis: sejeme napr.
do hĺbky 1 cm.
Špeciálny spôsob je siatie s krycou plodinou, napr. jačmeň alebo
ovos sa zapraví do pôdy a potom sa na povrch vyseje a zavalcuje ďatelinovo-bylinná zmes. Jačmeň kryje klíčiace rastlinky a pokosí sa nazeleno,
trvalky sa ďalej rozrastajú.
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Pôda nesmie byť pri vysievaní príliš mokrá, ani úplne suchá.
Po vysiatí povrch zavalcujeme, alebo malé plochy aspoň mierne zatlačíme doskou alebo hrabľami.
Ak chceme obohatiť pritienené miesto, použijeme druhy, ktoré
kvitnú skoro na jar, kým stromy ešte nie sú olistené – snežienky, krivce,
pečeňovník, chochlačky atď.

Ako sa starať o druhovo pestrý porast?
Najlepšie príklady starostlivosti o lúky nájdeme vo vidieckej krajine. Nivné
zaplavované lúky je dobré kosiť dva až trikrát ročne. Vlhké lúky sa kosia
jedenkrát a na otave je následne optimálne pásť zvieratá. Suché xerotermné
svahy slúžili ako pastvina pre kozy a ovce. Takéto plochy je vhodné kosiť raz
ročne, prípadne i raz za niekoľko rokov, ak na nich nemáme možnosť pásť.
Ako to napodobiť a zabezpečiť ideálnu starostlivosť o lúčne porasty
v mestskom prostredí?
Prvú kosbu robiť v čase od polovice mája do konca júna (prípadne júla). Ak
kosíme neskôr v lete, hrozí, že plocha príliš preschne.
Druhýkrát kosiť od polovice septembra do konca októbra. S ohľadom na
hmyz necháme vždy najrozkvitnutejšiu časť porastu nepokosenú. Pre hmyz je
ideálna práve tzv. mozaikovitá kosba.
V obidvoch prípadoch treba skosený materiál po vysušení odstrániť, aby
nedošlo k zaneseniu živín, aby sa mladé rastliny nezadusili a aby mohlo svetlo
prenikať až na zem.
Ak odstránime skosené seno z kvitnúcich plôch, prenikne najmä v prvom
roku k prízemným ružiciam rastlín dostatok svetla, aby sa mohli vyvíjať.
Okrem toho to vedie k postupnému znižovaniu obsahu živín v pôde. Tým sa
vytvorí vyvážená vegetácia, pretože na pôdach bohatých na živiny by sa paleta rastlín obmedzila na niekoľko málo druhov, preferujúcich dusík.
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Ak máme možnosť, necháme časť plochy bez kosenia. Táto časť slúži rôznym
živočíchom ako vítaný úkryt počas noci alebo v zime. Prezimovať tu môžu
napríklad niektoré motýlie kukly, prilepené k stonkám rastlín.
Mulčovanie je neprijateľný spôsob starostlivosti o druhovo bohaté
prírode blízke plochy.
Je dobré, ak okolo menej často kosenej plochy viackrát pokosíme okraje –
napr. meter alebo dva okolo chodníka. Ľudia to lepšie vnímajú a ľahšie pochopia, že nejde o zanedbanie kosenia.
Ak máme možnosť priviesť do mesta živé kosačky, napríklad kozy, zakrslé
ovečky, alebo somáriky, netreba váhať. Potešíme hmyz i deti. Ideálne je
dopásť trávu, ktorá dorastie po prvom kosení – otavu.
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4. Otázky, odpovede,
skúsenosti dobré i tie zlé
TIP
Ktoré druhy si môžeme nazbierať v okolí? Klinček kartuziánsky, margaréty, šalviu lúčnu i hájnu, pamajorán, prvosienky, nátržníky, rebríček,
komonicu lekársku i bielu, mak vlčí, skorocele, hadinec, divozele, dúšku
vajcovitú, chrastavce, silenky a divé mrkvy ako bedrovník, mrkva divá,
paštrnák siaty, smldníky a ďalšie.

TIP
Ak v trávniku vznikajú voľné miesta a porast nie je veľmi vysoký, dosejeme dúšku.

TIP
Rastliny môžeme do trávnika dosiať, alebo dosadiť.
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TIP
Ak v trávniku neustále vyrastá lucerna siata, okolo dosejeme vysoké
druhy ako komonice, mak vlčí, či hadinec.

TIP
Nie všetky druhy vhodné pre motýle sú atraktívne i pre človeka. Pŕhľava
hostí 50 rôznych druhov motýľov a hloh až 126. Ak máme možnosť
nechať tieto druhy rásť napr. v odľahlom rohu záhrady, alebo na svahu
sídliska ako solitérny krík (hloh), urobme tak. Niektoré zaburinené plochy s pichliačmi, bodliakmi a pŕhľavou môžu slúžiť motýľom či stehlíkom
a nie vždy musia prekážať ľuďom.
Tieto rastliny môžeme ponechať napríklad pri rýchlostných cestách či na
svahoch diaľníc.

TIP
Ako udržať rozkvitnutý charakter lúky čo najdlhšie? Ak chceme dlho
zachovať farebný, kvitnúci ráz lúky, je dobre na to pamätať na začiatku
a do pôdy namiešať piesok, udržovať ju chudobnú na živiny. Vtedy je väčšia šanca, že ju neprerastú agresívne druhy tráv, púpavy, alebo mrlíkovité rastliny. Naučme sa rozlišovať, čo je potrebné z plochy odstrániť. Dajme pozor zvlášť na to, aby sa nám nevysemenili invázne druhy a druhy
spôsobujúce alergie , ideálne ak im nedovolíme ani vykvitnúť. Ide najmä
o mrlíkovité rastliny trávy, ambróziu palinolistú a ďalšie.
Súčasťou starostlivosti môže byť aj narušenie pôdneho krytu a dosiatie
kvitnúcich druhov. Voľné plochy pôdy sú dôležité obzvlášť pre vyklíčenie jednoročných druhov rastlín, ale sú tiež dôležitou súčasťou napr.
suchých svahov. Hmyz tu potrebuje voľné plochy bez rastlinného krytu.
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Na čo treba pamätať pri hmyze
1.

Plôšky obnaženej pôdy sú žiadúce. Na zošľapávaných miestach
(skratky cez trávnik, miesta s výhľadom) vzniká riedka, nezapojená vegetácia, prípadne úplne holá pôda. Takéto miesta je potrebné zachovať.
Slúžia ako miesta na slnenie pre lúčne koníky, motýle aj húsenice motýľov, zakladajú si tu hniezda samotárske včielky a kutavky.

2.

Aj suchá nepokosená vegetácia má svoj význam. Hmyz nocuje pod
širákom. Najradšej na chránených miestach, často na suchej tráve alebo
bylinách.

3.

Blato je OK. Ak je k dispozícii potok alebo vodná nádrž s prirodzenými
(blatistými alebo štrkovými) brehmi, hmyz ho s obľubou využíva ako
bezpečný zdroj vody a minerálov. Rovnakú službu spravia aj mláky na
prašnej ceste.

4.

Mŕtve drevo. Ľudia majú tendenciu rezať kmene na „pekné“ klátiky.
Lenže mohutné drevo je cennejšie, ako malé (má stabilnejšiu mikroklímu), zlomy a praskliny sú cennejšie, ako hladký rez. Ideálne umiestnenie
je tam, kde narástlo. Ak je nevyhnutné ho preniesť, ideálne miesto je
v polotieni. Môže slúžiť ako originálna lavička.

5.

Hmyz má iný vkus, ako my. Bodliaky a pichliače sú vynikajúce pre
čmeliaky, veľké samotárky a motýle. Rôzne divé mrkvy a vratiče sú vynikajúce pre pestrice, kvetové fuzáče, kutavky a drobné včielky. Nepatria
všade, ale buďme k nim zhovievaví.

6.

Štruktúrovať, štruktúrovať, štruktúrovať. Mozaika má pre hmyz
nedoceniteľný význam – na každej časovej aj priestorovej škále. Vykosiť
do lúky „diery“ je lepšie, ako kosiť systematicky. Nepravidelný okraj je
lepší, ako rovný. Lúka s vychodenými cestičkami je lepšia, ako lúka bez
chodníčkov.
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TIP
Ako sa starať o parky? Parky sú miestom, kde to priam láka vytvoriť
mozaiku. Okrem miest s hustým nakrátko strihaným trávnikom tu môže
byť kus rozkvitnutej lúky, letničkové i trvalkové záhony či miesta s jarnými cibuľovinami ako sú šafrany , narcisy, tulipány, krivce a snežienky.
Dajme špeciálny pozor na druhy, ktoré tu rastú. Často sú veľmi zaujímavé z hľadiska biodiverzity i opeľovačov. Prežívajú tu napríklad zaujímavé
scily, krivce, fialky. Ak tu prežili desiatky rokov, tak im to nepokazme zle
umiestneným novým záhonom.
Výborné je, ak pri asanácii starých stromov môžu zostať niektoré kmene
stáť ako torzá, prípadne necháme ležať na zemi kusy dreva, ktoré potom
slúžia ako prírodný hmyzí hotel. Pomôžeme tak dutinovým hniezdičom
a v starom dreve sa vyvíjajúcim chrobákom.
Ak sa v parku pasú pávy (ako napr. v Pezinku), alebo iné zvieratá, je to
tiež výborné spestrenie.
Vhodné miesto na pastvu sú aj areály hradov. Niektoré deti na hrad viac
prilákajú pasúce sa zvieratá na nádvorí ako sama história, i keď zvieratá
boli určite tiež jej súčasťou.

Náš somárik Miki sa pásol
v Trenčíne na hrade
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Pôda
Ako vieme zistiť, akú máme pôdu?
•

Dostatočne piesčitá pôda sa mrví a je svetlejšia.

•

Ak sa pôda lepí do guličky, obsahuje veľa ílovitých častíc.

•

O dostatku humusu svedčí i farba pôdy – tmavšia pôda zvyčajne znamená, že je pôda viac humózna, s väčším obsahom živín.

Rastliny
Na ktoré rastliny treba dávať pozor pri zakladaní a starostlivosti
o druhovo pestré plochy?
Druhy rastlín, ktorým vyhovuje znížený počet kosení,
ale sú v plochách nežiaduce:
•

Jačmeň myší (Hordeum murinum) býva veľmi rozšírený pozdĺž ciest a chodníkov. Časté kosenie ho oslabuje, preto je treba okraje chodníkov, kde sa
vyskytuje, dôsledne kosiť, inak sa rozšíri i do plochy. Osina, ktorá sa nachádza na zrelom plode, je veľmi drsná a nepríjemná pre zvieratá aj ľudí.

•

Hviezdnik ročný (Stenactis annua) je invázny druh, ktorý sa šíri semenami, rozširovaný je vetrom. Je nenáročný a vie rýchlo obsadiť narušené
plochy. Ak chceme udržať mnohodruhový porast, potrebujeme ho
vyplieť, alebo pokosiť pred kvitnutím.

•

Zlatobyľ (Solidago canadensis a S. gigantea) je bežná na zanedbaných
plochách, takéto plochy radšej nevyberieme.
Druhy, ktoré sú významným zdrojom alergénov, prípadne sú jedovaté:

•

Mrlíkovité rastliny (Chenopodiaceae) – viaceré druhy mrlíkov a lobody.
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), durman obyčajný (Datura
stramonium), ľuľok čierny (Solanum nigrum). Je potrebné ich vyplieť,
alebo pokosiť. Nenechať ich vykvitnúť a vysemeniť.
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Jačmeň myší

Hviezdnik ročný

Zlatobyľ kanadská

Mrlík mestský

Loboda konáristá

Ambrózia palinolistá

Durman obyčajný

Ľuľok čierny

Ktoré druhy rastlín môžeme považovať za vhodné v trávniku,
kedy ho máme len menej kosiť a nemeniť, znovu nevysievať?
Ak chcete zistiť, čo vám v trávniku naozaj kvitne, tak dovoľte rastlinám vykvitnúť a nechajte nepokosené časti, aby ste ľahšie identifikovali rastliny.
V nami sledovaných mestách – Bratislava, Pezinok a Stupava, za vhodné
rastliny považujeme nasledovné: rebríček (Achillea sp.), smohla lekárska (Anchusa officinalis), kozinec cícerovitý (Astragalus cicer), sedmokráska (Bellis
perennis), šedivka sivá (Berteroa incana), nevädzovec lúčny (Centaurea
jacea), nevädzka porýnska (Centaurea stoebe), čakanka obyčajná (Cichorium
intybus), hadinec obyčajný (Echium vulgare), bocianik rozpukovitý (Erodium
cicutarium), kosáčik (Falcaria vulgaris), pyštek obyčajný (Linaria vulgaris),
ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus), slez lesný (Malva sylvestris), lucerna
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ďatelinová (Medicago lupulina), lucerna kosákovitá (Medicago falcata),
lucerna siata (Medicago sativa), mak vlčí (Papaver rhoeas), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata), skorocel prostredný (Plantago media), nátržník
strieborný (Potentilla argentea), nátržník rovný (Potentilla recta), šalvia lúčna
(Salvia pratensis), ranostaj pestrý (Securigera varia), rozchodník šesťradový
(Sedum sexangulare), silenka obyčajná (Silene vulgaris), ďatelina lúčna (Trifolium pratense), ďatelina plazivá (Trifolium repens), vika plotná (Vicia sepium),
vika vtáčia (Vicia cracca).
Uvedený zoznam zahŕňa len druhy, ktoré sme najčastejšie zaznamenali. Ak
z uvedených druhov v trávniku rastie viac ako 10, určite ho môžete pokladať
za plochu, kde je vhodné obmedzené a mozaikovité kosenie.
Uvedené druhy sa môžu premnožiť a vtedy potláčať ostatné kvitnúce rastliny.
Platí, že všetkého veľa škodí. Napríklad dominantným sa môže stať rebríček
(Achillea sp.), alebo lucerna ďatelinová (Medicago lupulina).
Naopak niektoré druhy, ktoré považujeme za burinné, nemusíme vždy odstraňovať. Ak rastú v ploche v malej miere (len niekoľko rastlín), môžu obohatiť
ponuku pre hmyz. Takéto sú vlčie maky, pupenec, mrkva divá, paštrnák siaty,
bodliaky a pichliače.

Prečo kosiť? Veď vtedy vlastne trháme kvety…
Ak chceme zachovať trávnato-bylinné porasty, potrebujeme buď
kosiť, alebo vypásať.
Ak porasty nekosíme, namiesto rozkvitnutej lúky začnú dominovať trávy,
uchytia sa tu kríky a stromy. V živej krajine vždy vznikala mozaika vďaka
tomu, že sa jednotlivé plôšky kosili v rôznom čase, pásli sa tam rôzne zvieratá a intenzita obhospodarovania sa tiež menila v čase aj v priestore. Toto
môžeme napodobniť i v meste. A ak vysejeme semienka z okolitých lúčnych
porastov, máme najväčšiu šancu, že deťom budeme môcť i na sídlisku ukázať
motýle, cvrčky, lúčne koníky a pestrofarebné voňavé kvety.
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Získané poznatky a skúsenosti
Výber plochy
Pri výbere plochy treba starostlivo skontrolovať, čo tu rastie.
Ak je to pýr (Elytrigia repens), tak mechanickým vyčistením alebo odstránením
povrchového drnu nezlikvidujeme podzemky a prerastie vysiate semienka.
Ak v blízkosti rastú semenné stromy pajaseňov, topoľ biely alebo agát biely,
môžeme očakávať, že semenáče alebo výmladky týchto drevín obsadia plochu, ktorú nedokážeme vyplieť. Ani kosenie dvakrát ročne v ďalších rokoch
nebude dostatočné na potlačenie uvedených inváznych drevín.
Záver: Na výsev druhovo bohatej plochy, ale ani na zavedenie režimu menej
intenzívneho kosenia nevyberieme plochy prerastené pýrom alebo plochy
nachádzajúce sa v blízkosti inváznych stromov či bylín.
Zdroj substrátu
Pozor treba dať aj na zdroj substrátu, ktorý domiešavame
do pôvodnej zeminy.
Ten môže obsahovať veľké množstvo semien burín. Preto je dobré otestovať
ho vopred. V prípade, že necháme na ploche vyklíčiť burinu zo substrátu, je
potrebné vytrhať vyklíčené rastliny, najlepšie minimálne dvakrát predtým,
než tam bude vysiata lúka.
Záver: Prípravu pôdy nezanedbajme. Je veľmi dôležitá pre budúci výsledok.
Polievanie
Pravidelné polievanie po výseve je dôležité hlavne na jar.
Skorým ranným polievaním môžeme tiež zamedziť tomu, aby semienka vyzobávali holuby.
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Ak nastane veľmi suché obdobie ako bol apríl 2020, je potrebné polievať aj
už založenú lúku, prípadne poliať i po letnom pokosení, ak nastanú horúčavy
a nechceme, aby plochu vypálilo slnko.
Záver: Počasie je pri zakladaní a starostlivosti o pestré kvetnaté plochy
dôležitý partner. Ak nespolupracuje, musíme ho skúsiť nahradiť polievaním.
Výsledok sú bohato rozkvitnuté lúčky.
Komunikácia
Komunikácia s ľuďmi je nesmierne dôležitá. Pestrofarebné, krásne, hoci aj
malé plochy povedia viac, ako veľa slov. Začínať treba postupne, aby ste si
získali dôveru. Na začiatku sme preto výsevy skombinovali s letničkami.
Stali sa nám nasledovné situácie:
Výsev letničiek prerástol stavikrvom (Polygonum aviculare), no trvalky
a dvojročné rastliny sa pekne založili a v druhom roku krásne kvitli. Odborný dohľad a komunikácia so samosprávou viedla k veľkej spokojnosti.
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Pri kontrolách plôch nám ľudia vysvetľovali, že ide o plochy pre motýle,
aby sme netrhali kvety 🙂.
Napriek tvrdohlavosti školníka a skorému aprílovému pokoseniu plochy
v druhom roku, rastlinky síce neskôr, ale nádherne a bohato zakvitli.
Komunikácia medzi odborníkmi a samosprávou často nestačí. Vykonávateľ služby – kosenia i napriek odporučeniu kosil a dokonca narušil vysiate
plochy kultivátorom. To viedlo k zničeniu týchto plôch.
Plocha v blízkosti zastávky MHD bola neustále zašľapávaná, museli sme
ju ohradiť.
V blízkosti detského ihriska bol veľký nápor na zošliapanie a zmes
nevyrástla a nevykvitla – pozor na výber plochy aj z hľadiska jej využitia
a pohybu ľudí – nie vždy sú zrejmé pri obhliadke v pracovnom čase 🙂.
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Záver: Komunikácia so samosprávami a vykonávateľmi služieb je nesmierne
dôležitá. Treba začať radšej malými pestrými plochami a postupne ich zväčšovať. Vysvetľovať, čo robíme a oslovovať deti sme sa rozhodli v rámci projektu
vo veľkej miere. Pripravili sme divadlo, knižky aj rozprávku na paneloch. Tam,
kde sa nám to podarilo, sme dostali veľa pochvál od detí i od starších ľudí.

Letný aspekt v druhom roku po vysiatí v Karlovej Vsi.
Uprostred
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5. Ďalšie informácie
Slovenská literatúra
•

Dovalová & Hudeková 2016: Prírode blízka údržba mestskej zelene:
mestske-vcely.sk/app/uploads/2017/02/Príručka-Prírode-blízka-údržba-mestskej-zelene.pdf

•

Hudeková 2018: Príroda v meste: mestske-vcely.sk/app/uploads/
2018/10/Príroda_v_meste.pdf

•

Rumanová & Hudeková 2011: Podpora biodiverzity v urbanizovanom
prostredí. Hlavné mestá biodiverzity 2011: www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/sidla-a-biodiverzita/
materialy-rec/Hlavne-mesta-biodiverzity-2011.pdf

Česká literatúra
•

Calla 2019: Ochrana motýlů v zahradě, ve měste a v krajině:
www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/brozura_motyli_web.pdf

•

Straková et al. 2015: Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního
umění: www.npu.cz/publikace/met60-nczk-travniky.pdf

•

Straková & Jongepierová (eds.) 2018: Standardy péče o přírodu a krajinu.
Krajinné trávníky: standardy.nature.cz/res/archive/414/068350.pdf

•

Viac materiálov na túto tému nájdete na našej webstránke: broz.sk/
projekty/bluehlinge/
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Urobte si zo záhrady
pristávaciu plochu pre motýle
Viac ako polovica druhov motýľov je považovaná za ohrozenú. Bratislavské
regionálne ochranárske združenie sa preto spojilo s rakúskou organizáciou
GLOBAL 2000 a v rámci cezhraničného projektu Interreg SK-AT „Blühlinge“
pomáha vytvárať a obnovovať rozkvitnuté kúsky krajiny od Viedne cez
Bratislavu až po Záhorie. V tejto brožúrke sa dozviete, ako môžete aj vo vašom
meste či vo vašej záhrade vytvoriť cennú prírodnú oázu a ako sa pri tom
zaobísť bez herbicídov. Aby aj v našich záhradách a parkoch mohli ešte dlhé
roky poletovať babôčky, vidlochvosty či žltáčiky.

Informácie o projekte BLÜHLINGE
www.broz.sk/bluehlinge

www.global2000.at/bluehlinge

www.bluehlinge.eu

www.sk-at.eu

