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Abstract: Historical park in Rusovce, its development and selected characteristics of 

the vegetation. Contribution deals with the issue of the historical development of the 

park around the castle in Rusovce (a part of Bratislava). Based on the study of historic 

maps (from the year 1782 until now), have been observed basic types of vegetation, 

such as grass, forest, park, orchard, etc. The park and its plant species composition is 

the subject of our research since 2002. Constant attention is paid to selected groups of 

plant indicators: a group of synantrophic and ruderal species and group of protected, 

rare and endangered species. These groups of species considered to be relevant to 

assess the level of management measures in study area. Research has shown that 

historical park in Rusovce is an interesting site that has great cultural, historical and 

natural value. 
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ÚVOD 

 
Rusovský park sa nachádza v mestskej časti (MČ) Rusovce, v 

juhozápadnej časti mesta Bratislava na pravom brehu rieky Dunaj (obr. 1). Park 

je situovaný pri kaštieli, ktorý leží v centre obce a hlavný vstup do jeho areálu je 

z Balkánskej ulice. Rusovský park je rozsiahly prírodný celok, ktorého prírodnú 

os tvorí jedno z dunajských ramien. Tak ako obec Rusovce, aj park má veľmi 

dlhú históriu, počas ktorej sa menila nielen jeho rozloha, ale aj jeho 

architektonické stvárnenie, spôsoby využívania a jeho vegetácia.  

V súčasnosti je ako park chápaný len priestor po Rusovské rameno, 

ktorého výmera je 16,80 ha. V minulosti však patrila k parku aj časť za 

Rusovským ramenom, s ktorou tvorili jeden celok, dodnes je tu vidno stopy 

pôvodných úprav vo forme cestičiek či v druhovom zložení porastov. Pre 

potreby výskumu boli hranice záujmového územia vymedzené v historických 

hraniciach parkového areálu, tak ako je zachytený na dobových dokumentoch, 

aby bolo možné sledovať zmeny v kontexte celého priestoru. Výmera celého 

areálu dosahuje 36,37 ha a reprezentuje dva typy plôch s dvoma spôsobmi 

manažmentu, ktoré rozdeľuje Rusovské rameno na parkovo upravený priestor a 
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priestor s voľnejšími krajinárskymi úpravami. Rusovký park je predmetom 

nášho výskumu už od roku 2002, odkedy v ňom sledujeme druhové zloženie 

vegetácie v jarnom a v letnom aspekte. Pozornosť je venovaná aj vybraným 

skupinám indikačných druhov, a to skupine synantropných a ruderálnych 

druhov a skupine chránených, vzácnych a ohrozených druhov, ktoré 

považujeme za relevantné vo vzťahu k hodnoteniu úrovne manažmentových 

opatrení.  

 
Obr. 1:  Lokalizácia MČ Rusovce v rámci Bratislavy a záujmové územie  

 

 
Hlavným cieľom príspevku je prezentovať výsledky tej časti nášho 

výskumu, ktorý bol zameraný na sledovanie vývoja záujmového územia, 

identifikáciu spôsobov využívania územia a zmeny charakteru vegetácie v 

porovnaní so súčasným stavom. Súčasťou výstupu je zhodnotenie doterajšej 

starostlivosti o územie vo vzťahu k jeho vegetácii a rámcové odporúčania pre 

budúci manažment územia. 

 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A METODIKA VÝSKUMU 
 

Súčasná vegetácia je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorý prebieha pod 

vplyvom prírodných procesov a činnosti človeka. V územiach, ktoré sú 

dlhodobo manažované človekom, závisí jej kvalita najmä od intenzity a spôsobu 

uplatňovaných opatrení. V prípade, že sa zmení intenzita alebo spôsob zásahov, 

M.Č. Rusovce  
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zmení sa aj vegetačná pokrývka. Pri hodnotení vegetácie a jej charakteristík je 

potrebné zadefinovať jej cieľovú kvalitu, ktorá by mala byť v súlade s 

charakterom a spôsobom využívania územia. Medzi najviac využívané 

manažmentové opatrenia v prírodných územiach patria kosenie trávovo-

bylinných porastov, rôzne pestovateľské postupy v lesných porastoch (napr. 

prebierky, obnova, zakladanie) a v porastoch nelesnej drevinovej vegetácie 

(napr. prebierky, odstraňovanie nevhodných porastov). V územiach, ako sú 

parky, je intenzita týchto zásahov spravidla vyššia, s cieľom zachovať základné 

kompozičné a architektonické hodnoty priestoru. Ak starostlivosť absentuje, 

nastupujú procesy sukcesie, synantropizácie a ruderalizácie. Podľa Matějku 

(1995) je ruderalizácia ekosystémov alebo spoločenstiev proces šírenia 

niektorých druhov, ktoré sa pôvodne v ekosystéme alebo v spoločenstve 

nenachádzali, vplyvom ľudskej činnosti. Ľudský vplyv môže byť bezprostredný 

(napr. zošľapávanie, rekreácia) alebo sprostredkovaný (napr. znečistenie 

ovzdušia). Pôvod nových druhov môže variovať od neofytov (Impaties 

parviflora – netýkavka málokvetá) cez archeofyty (Chenopodium album – mrlík 

biely, Ballota nigra – balota čierna) a apofyty s primárnou distribúciu mimo 

lesov (Elytrigia repens – pýr plazivý) alebo s distribúciou do prirodzených 

lesov (Urtica dioica – pŕhľava dvojdomá). V metodickom postupe boli na 

hodnotenie ruderalizácie a synantropizácie využité indikačné druhy rastlín, 

ktoré sme určili podľa Jurka (1990).  

Keďže časť záujmového územia je chránená v zmysle zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako územie európskeho významu, 

sledovali sme aj výskyt chránených a ohrozených druhov rastlín, ich status sme 

spracovali podľa Vyhlášky č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

Vývoj územia a jeho vegetácie sme sledovali na základe štúdia 

historických mapových podkladov, na ktorých bolo možné na základe 

mapových značiek identifikovať rôzne typy vegetácie, napr. park, lúka, les, 

ovocný sad a pod. Použité boli mapové podklady z r. 1856, 1873, 1881, 1906, 

1950, 1961, 1979 a 1988, ktoré boli porovnávané so súčasným stavom. 

Ortofotomapa súčasného stavu slúžila aj na zhodnotenie aktuálnej vegetačnej 

pokrývky a prebiehajúceho sukcesného procesu. 

Názvoslovie rastlín je uvádzané podľa Marhold, Hindák (1998).  

 
 

CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A JEHO PRÁVNA 

OCHRANA 

 

Širšie územie obce aj s parkom je súčasťou Podunajskej nížiny, celku 

Podunajská rovina (Mazúr, Lukniš 1980), nadmorská výška záujmového 

územia kolíše medzi 129-134 m n. m. Podložie je tvorené kvartérnymi 

fluviálnymi sedimentmi, priamo na území parku sa vyskytujú nivné hliny, 
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jemnozrnné až strednozrnné piesky až piesčité štrky na agradačných valoch, 

residimentované nivné piesčité štrky prikorytovej zóny a residimentované nivné 

jemnozrnné piesky (Pristaš 1992). Hrúbku kvartérnych uloženín medzi 

Petržalkou a Rusovcami preskúmali Beránek a Májovský (1968) a konštatujú 

stabilnú hrúbku fluviálnych náplavov v okolí Petržalky (10-15 m), ktorá narastá 

smerom na juh a medzi Rusovcami a Čunovom sa mení skokom z 50 až na 130 

m. V najbližšom okolí Rusovského parku sa vyskytuje hlavná pôdna jednotka 

fluvizem karbonátová (Linkeš et al. 1996), Šály, Šurina (2002) uvádzajú zo 

záujmového územia klasifikačné pôdne jednotky fluvizem kutlizemná 

karbonátová a fluvizem glejová karbonátová. Oblasť Rusoviec zaraďujeme do 

teplej klimatickej oblasti s priemerne 50 a viac letnými dňami za rok a s 

denným maximom teploty vzduchu 25 °C a viac. Priemerná teplota v januári je 

-3 až -4 °C, priemerná teplota v júli je 17 až 19°C. Zrážkový úhrn vo 

vegetačnom období sa pohybuje od 350 do 400 mm, v zimnom období 200 do 

400 mm (Lapin et al. 2002). Z hydrologického hľadiska patrí oblasť Rusoviec 

do povodia Dunaja. Záujmové územie bolo v minulosti (pred vybudovaním 

ochranných hrádzí a reguláciou Dunaja) intenzívne formované činnosťou 

Dunaja a jeho ramien, priamo areálom parku preteká juhovýchodným smerom 

Rusovské rameno v dĺžke 520 m. Na základe fytogeografického členenia (Futák 

1984) zaraďujeme územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), do 

podobvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) a do 

fytogeografického okresu Podunajská nížina. Podľa mapy potenciálnej 

prirodzenej vegetácie Bratislavy (Michalko et al. 1977) by sa v záujmovom 

území vyskytovali mapovacie vegetačné jednotky Vŕbovo-topoľové lužné lesy a 

Jaseňovo-brestovo-dubové nížinné lužné lesy. Jurko (1958) uvádza z územia 

Ostrovných lúčok a jeho širšieho okolia (východná časť záujmového územia) 

výskyt vegetačnej jednotky asociácie Crataegetum danubiale, ktorá tvorí 

prechod medzi lesnými a xerotermnými trávovo-bylinnými spoločenstvami. 

Rusovský park je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park 

Rusovce, park reprezentuje samostatný pamiatkový objekt (Ústredný zoznam 

pamiatkového fondu 2011). Severovýchodná časť záujmového územia za 

Rusovským ramenom je súčasťou dvoch chránených území, v ktorých sú 

predmetom ochrany rastlinné druhy, ich biotopy, príp. rastlinné spoločenstvá, a 

to Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy a Územia európskeho 

významu (ÚEV) Ostrovné lúčky. CHKO Dunajské luhy bola vyhlásená 

Vyhláškou č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, 

dôvodom ochrany je jedinečné spoločenstvo lužných lesov a platí v nej  

2. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny. V záujmovom území prechádza hranica CHKO pravým okrajom 

Rusovského ramena a hranicou lesných porastov pozdĺž Rusovského ramena 

pokračuje juhovýchodným smerom. Do východnej časti záujmového územia za 

Rusovským ramenom zasahuje ÚEV Ostrovné lúčky. Predmetom ochrany sú 

nasledovné biotopy: lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, prirodzené eutrofné 

a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, suchomilné 
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travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia 

Orchideaceae) a lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 

(www.sopsr.sk). Regionálny územný systém ekologickej stability (Králik, 

Trenčanská et al. 1994) v území vyčleňuje nadregionálne biocentrum 

Bratislavské luhy, ktoré sa vyznačuje bohatstvom flóry a fauny – kombináciou 

stepných, lesostepných a lužných spoločenstiev.  

 

  

HISTÓRIA A VÝVOJ ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA Z HĽADISKA 

VÝVOJA VEGETAČNEJ POKRÝVKY 

 

Najstaršia písomná zmienka o Rusovciach, ako o Terra Uruzwar 

pochádza z roku 1208 a z roku 1264 je zaznamenaná písomná zmienka o 

vybudovaní hradu (Hradský, Mallinerits 2007). Aj nemecká aj maďarská 

podoba názvu Rusovce Karlsburg (príp. Kerselburch, Kerelburg, Karelburg, 

Kerchenburg, Kerlburg) alebo Oroszvár (Uruzwar, Orozwar) je dôkazom, že na 

tomto mieste existoval hrad či pevnosť
1
. Údaje o jeho vzhľade sa však 

nezachovali. Podoba dnešného kaštieľa pochádza z obdobia rokov 1840-1850, 

kedy bol prestavaný v tudorovskom slohu. Podľa Hradského, Mallineritsa 

(2007) sa najstaršie murivo nachádza približne v strede severného krídla, 

najstaršou stavbou bol jednoduchý pozdĺžny objekt, na ktorý nadviazal okolo 

roku 1656 jeho vtedajší majiteľ Štefan Zichy. Predpokladáme, že okolie 

kaštieľa bolo upravené a udržiavané v duchu dobových zvyklostí.  

Vývoj záujmového územia z hľadiska jeho rozlohy a spôsobu využívania 

na základe mapových znakov (napr. les, lúka, ovocný sad, park, pastvina) sme 

sledovali na historických mapách. Prvýkrát bolo územie Rusovského parku 

dostatočne podrobne zakreslené na mapách I. vojenského mapovania (mierka 1 

: 28 800). Mapový list, na ktorom je vidieť priestor dnešného parku, bol 

mapovaný v rokoch 1782-1784. Juhovýchodne od budovy kaštieľa je zakreslená 

obdĺžniková plocha barokovej záhrady s murovanou ohradou (obr. 2). Jej 

pôdorysné členenie je pravidelné, s výraznou osovou dispozíciou. Hlavná 

kompozičná os je orientovaná smerom západ  východ, kolmo z nej vychádzajú 

dve vedľajšie osi. Pravidelná sieť cestičiek je lemovaná stromovou vegetáciou. 

Priestor okolo záhrady je odlesnený až po rameno Dunaja. Aj za ramenom, cez 

ktoré prechádzali dva brody, je priestor (nazvaný Insel či Sziget, teda ostrov) 

odlesnený a prechádza ním aleja, ktorej os vychádza z budovy zámku 

východným smerom. Aleja pokračuje priesekom aj v nadväzujúcom lesnom 

poraste až po lúku so solitérne vyznačenými stromami.  

Podrobné informácie o priestore parku v 19. storočí poskytujú katastrálne 

mapy z r. 1856, 1873, 1881, spracované v mierke 1 : 2880. Na katastrálnej 

mape z r. 1856 je vidieť, že pravidelne členená baroková záhrada bola 

prebudovaná vo vtedy modernom duchu prírodno-krajinárskych parkov. 

Vznikol tak veľký krajinársky park, do ktorého zakomponovali aj upravené 

                                                 
1
 vár – pevnosť; burg – hrad, zámok 
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rameno Dunaja – Rusovské rameno. Na mape je nazvané „Alte Donau“. Tento 

vodný tok rozdeľoval park na dve časti: časť južne od kaštieľa na mieste 

pôvodnej barokovej záhrady až po Rusovské rameno a časť za ramenom, ktorá 

sa rozkladala severovýchodným smerom až po polia na lokalite „Zwischen den 

Garten“ (dnes „Záhrady“). Na lokalite „Schweitzer Weide“ sa nachádzala 

hájovňa, pre ktorú sa neskôr zaužívalo pomenovanie Švajčiareň. Časť pri 

kaštieli bola intenzívnejšie upravená, s hustou sieťou chodníkov a spevnených 

plôch. Pred východným priečelím parku bol umiestený reprezentatívny 

ornamentálny záhon. V súlade s princípmi prírodno-krajinárskeho štýlu sa v 

parku striedali rozsiahle trávnaté plochy so skupinami stromov a krov. V 

juhovýchodnom okraji parku bola situovaná ovocná a zeleninová záhrada, od 

okrasnej časti oddelená živým plotom. V týchto miestach parková plocha 

susedila so záhradníctvom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2:  Baroková záhrada pri kaštieli v Rusovciach na mape z I. vojenského 

mapovania (mapový list stĺpec 6, sekcia 9) 

 

Na mape z r. 1873 je cestná sieť redšia a časť parku medzi dnešnou 

Balkánskou ulicou a komunikáciou, ktorá spájala kaštieľ so záhradníctvom je 

znázornená ako ovocný sad. Pozdĺž Rusovského ramena a na východnom okraji 

záhradníctva sú zakreslené ochranné protipovodňové hrádze. Ďalšiu podobu 

parku zachytáva mapa z roku 1881, ale v porovnaní s predchádzajúcimi 

podkladmi nevidíme žiadne zásadné zmeny v trasovaní parkových komunikácií 

ani v rozložení porastov. Chýba reprezentatívny záhon pred východným 

priečelím kaštieľa a jeden z priestorov v južnej časti parku bol zmenený na 

lúčny porast.  
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V roku 1872 kúpil panstvo gróf Hugo Henckel von Donnersmarck, ktorý 

výraznejšie zasiahol do časti záujmového územia za ramenom Dunaja v oblasti 

Švajčiarne. Pre svoj chov koní zhodnotil rozsiahle plochy úpravami terénu a 

vybudovaním systému zavlažovacích kanálov. Zavlažoval 50 ha lúk a ďalších 

20 ha zavlažoval na svoju dobu unikátnym systémom postrekov, a to 

centrifúgou na parný pohon (Hradský, Mallinerits 2007).  

V 20. storočí bol park prvýkrát zachytený na katastrálnej mape z roku 

1906 (mierka 1 : 2880). Podľa Vágenknechtovej (1992) táto mapa znázorňuje 

poslednú vývojovú fázu úpravy parku, ktorá má typické známky neskorého 

obdobia anglických prírodno-krajinárskych parkov z konca 19. storočia. V 

porovnaní s predchádzajúcim stavom je možné skonštatovať, že časť parku v 

okolí kaštieľa nezaznamenala zásadné zmeny ani v trasovaní chodníkov ani v 

členení porastov, v okolí kaštieľa pribudlo niekoľko ornamentálnych záhonov. 

Najvýznamnejšiu zmenu prekonala časť parku za kanálom. Sieť chodníkov bola 

rozšírená a navzájom prepojená tak, že vzniklo niekoľko okruhov, ktoré 

sprístupnili celý priestor. Porasty boli komponované tak, aby vytvorili hustejšie 

skupiny vysokej zelene, ktoré lemovali otvorené lúčne plochy so solitérnymi 

stromami. Rusovské rameno bolo upravené a za hranicou parku zarastené 

tŕstím.  

V roku 1906 kaštieľ a priľahlé pozemky kúpil gróf Elemír Lónyay s 

manželkou, ktorí areál vlastnili až do roku 1945. Podľa údajov Hradského a 

Mallineritsa (2007) v tom období pribudla v juhovýchodnej časti parku 

architektonická dominanta – vodárenská veža s prvkami neogotického slohu a 

pozdĺž juhovýchodnej a severovýchodnej fasády upravili terasovité záhony so 

strihanými drevinami a sochárskou výzdobou. Do tohto obdobia datujeme aj 

vznik tzv. japonskej záhrady, ktorá bola zriadená ako zahĺbená záhrada s 

pergolami a bohatou sochárskou výzdobou severovýchodne od budovy kaštieľa. 

Vo východnej časti parku za Rusovským ramenom, na spevnenej ploche, ktorá 

je napojená na jednu z komunikácií, bol na mape na základe mapového znaku 

identifikovaný altánok alebo podobná jednoduchá stavba. Jeho existencia je 

dôkazom, že aj táto časť parku bola využívaná podobne ako časť pri kaštieli. 

Katastrálna mapa z roku 1950 (mierka 1 : 2880) len zjednodušene 

reprodukuje stav z roku 1906. Až na kópii z pozemkovej mapy, zachytávajúcej 

stav územia v roku 1961, vidíme zmeny, ktoré pravdepodobne začali už v 

období, keď park vlastnili Lónayovci. Pri južnej hranici je zakreslená 

vodárenská veža, ktorá bola vybudovaná Lónayovcami a mala vyriešiť zvýšenú 

potrebu vody vyvolanú rozsiahlou modernizáciou kaštieľa (Hradský, Mallinerits 

2007). Na tejto mape je však prvýkrát vyjadrené rozdelenie parku na dve časti z 

hľadiska charakteru porastov. Na časť pri kaštieli sú použité mapové znaky pre 

park, na časť za Rusovským ramenom sú použité mapové znaky pre les, lúku a 

záhradu. Trasovanie komunikácii je jednoduchšie, hlavne v severovýchodnej 

časti záujmového územia za ramenom. Takmer totožný je stav na katastrálnej 

mape z roku 1979 (mierka 1 : 2880). Terajšia podoba záujmového územia z 

hľadiska členenia jeho priestoru komunikáciami je totožná so stavom na 

katastrálnej mape z roku 1988 (mierka 1 : 1000). Rozdiel je v znázornení 
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porastov. Kým v 80. rokoch 20. storočia boli označené symbolom pre okrasnú 

zeleň, v súčasnosti sú označené symbolom pre neplodnú pôdu, v časti za 

ramenom aj ako les či trvalý trávny porast.  

Druhové zloženie drevín v parku vychádzalo v prvom rade z pôvodných, 

stanovištne prirodzených drevín. V duchu prírodno-krajinárskeho slohu bolo 

toto pomerne chudobné druhové zloženie pre potreby architektonického riešenia 

a estetické pôsobenie obohatené aj o niektoré introdukované druhy. Po roku 

1881 boli v časti za Rusovským ramenom vysádzané skupiny ihličnanov 

(borovíc čiernych), hlavne okolo tzv. Švajčiarne. Výskumy z konca 70. rokov 

minulého storočia, o ktorých predpokladáme, že zachytili aspoň časť druhového 

zloženia z pôvodných úprav, uvádzajú výskyt viacerých introdukovaných 

druhov drevín, napr. Janota, Bagin (1977) uvádzajú z parkovo upravenej časti: 

Platanus hispanica (platan javorolistý), Juglans nigra (orech čierny), 

Liriodendron tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý), Sophora japonica (sofora 

japonská) a Tilia tomentosa (lipa plstnatá), spolu 31 druhov. Benčať (1982) 

park zaradil medzi celoslovensky významné dendrologické objekty, ale uvádza 

z neho len 28 introdukovaných druhov. Podrobný výskum, ktorý v druhej 

polovici 80. rokov minulého storočia vykonali Rešovská, Klučárová (1988), 

potvrdil až 80 introdukovaných druhov. Autorky však mapovali park v jeho 

pôvodnom pôdoryse, teda aj plochu za Rusovským ramenom. V parkovej časti 

bolo zistených 62 druhov a ďalších 18 sa nachádzalo len v časti za ramenom, 

ako napr. Ptelea trifoliata (krídlatec trojlistý), Populus nigra 'Italica' (topoľ 

čierny), Populus angustifolia (topoľ úzkolistý), Cercidiphyllum japonicum 

(cercidovník japonský). V rokoch 2003-2004 (Reháčková, Hudeková 2004) 

bola pre potreby štúdie rekonštrukcie Rusovského parku vykonaná 

inventarizácia drevín. V centrálnej časti parku v blízkosti zámku bolo 

vyhodnotených 682 ks drevín, celkový počet druhov aj s kultivarmi dosiahol 54, 

z čoho boli introdukované dreviny zastúpené 36 taxónmi. Porasty v okrajových 

častiach areálu tvoria dreviny z pôvodných dubovo-brestovo-jaseňových lesov 

ako Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Ulmus minor (brest hrabolistý), Ulmus 

laevis (brest väzový), Quercus robur (dub letný) a Acer campestre (javor 

poľný), dopĺňajú ich napr. Tilia cordata (lipa malolistá), Tilia platyphyllos (lipa 

veľkolistá), Acer platanoides (javor mliečny), Acer pseudoplatanus (javor 

horský), buk lesný (Fagus sylvatica) a Platanus hispanica (platan javorolistý). 

Z ihličnatých drevín sa tu nachádza najmä Pinus nigra (borovica čierna). K 

najkrajším a najatraktívnejším stromom celého areálu patrí aleja z Platanus 

hispanica (platan javorolistý) vo východnej časti medzi chodníkom a ramenom. 

Ojedinelý výskyt majú druhy Gleditsia triacantos (gledíčia trojtŕňová), Picea 

pungens skupina Glauca (smrek pichľavý), Picea omorika (smrek omorikový), 

Acer saccharinum (javor cukrový), Catalpa bignonioides (katalpa 

bignóniovitá), Celtis occidentalis (brestovec západný) a iné. Zatiaľ posledný 

výskum zameraný na dendroflóru Rusovského parku vykonala Reháčková 

(2009), počas ktorého identifikovala 40 introdukovaných druhov, resp. druhov s 

kultúrnym pôvodom v časti parku pri kaštieli. Introdukované druhy sa však 

vyskytujú aj v časti za Rusovským ramenom, hojne sú zastúpené druhy 
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Aesculus hippocastanum (pagaštan konský) a Pinus nigra (borovica čierna), 

zriedkavo aj Gleditsia triacantos (gledíčia trojtŕňová), zaznamenaný bol aj 

jeden exemplár Cercis siliquastrum (judášovec strukový). Zvláštnosťou je 

výskyt Robinia × ambigua (agát, kríženec Robinia pseudoacacia x Robinia 

viscosa – agát biely a a. lepkavý) alebo Spiraea hypericifolia ssp. obovata 

(tavoľník ľubovníkolistý). 

V časti parku pri kaštieli sa v minulosti realizovali aj úpravy bylinného 

poschodia. Potvrdzuje to výskyt niektorých okrasných druhov bylín, ktoré sa 

spontánne rozšírili a vytvorili stále populácie. Ide o druhy: Anemone blanda 

(veternica vznešená), Chionodoxa luciliae (modravka žiarivá) a Brunnera 

marcrophylla (brunera veľkolistá). Tieto druhy sa masovo vyskytujú v jarnom 

období na plochách v okolí kaštieľa po Rusovské rameno.  

Územie parku za Rusovským rameno je z hľadiska charakteru vegetácie 

iné. V blízkosti ramena je porast s charakterom lesa, v ktorom dominujú 

mohutné exempláre Populus x canescens (topoľ sivý). Ďalej, smerom k Dunaju, 

sa porast rozvoľňuje a nadobúda lesostepný charakter. Tieto suchomilné 

spoločenstvá, ktoré, ako uvádza Šremer (1986), ľahko spozná aj nebotanik, 

patria k unikátnym dunajským hlošinám as. Crataegetum danubiale (Jurko 

1958), syn. Asparago-Crataegetum (Jurko 1958) Mucina 1985. Vznikli na 

plytkých štrkovo-piesočnatých vápenatých pôdach dunajských štrkových terás, 

kde štrky vystupujú vysoko nad úroveň hladiny podzemnej vody. Plochy sú 

pokryté prevažne trávovo-bylinnou vegetáciou s ojedinelým výskytom krov 

alebo zakrpatených stromov. Vegetácia je viazaná len na atmosférické zrážky, 

časť z nich ešte oddrénujú štrky. Asociácia Crataegetum danubiale je 

charakteristická výskytom druhov čeľade Orchideaceae: Dactylorhiza maculata 

(vstavačovec škvrnitý), Orchis morio (vstavač obyčajný), Orchis militaris 

(vstavač vojenský), Orchis coriophora (vstavač ploštičný) a Spiranthes spiralis 

(pokrut jesenný). 

 

 

SÚČASNÝ STAV A VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VEGETÁCIE 

ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

 

Súčasný stav územia charakterizujú aj druhy pozemkov a spôsoby ich 

využívania. Ich zastúpenie v záujmovom území je spracované podľa údajov 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

(www.katasterportal.sk/kapor) a je uvedené v tabuľke 1. Plošný podiel 

jednotlivých druhov pozemkov, tak ako sú zastúpené v celom záujmovom 

území, znázorňuje obrázok 3.  

Pozemky evidované ako trvalé trávne porasty, nie sú, ako je aj uvedené v 

spôsobe využitia pozemku na tieto účely využívané, niektoré z nich boli v 

minulosti evidované ako lesné pozemky. Na týchto plochách sa vyskytujú 

ekosozologicky významné spoločenstvá as. Crataegetum danubiale (Jurko 

1958), syn. Asparago-Crataegetum (Jurko 1958) Mucina 1985, na ktorých bol 
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počas výskumného obdobia zaznamenaný trvalý výskyt chránených a 

ohrozených druhov rastlín. Ich zoznam je uvedený v tabuľke 2.  

 

 
Tab. 1:  Výmera a druhy druhov pozemkov v juhozápadnej a severovýchodnej časti 

záujmového územia 

Druh pozemku Spôsob využitia pozemku 
Výmera 

ha  

juhozápadná časť záujmového územia 

ostané plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 

rokliny, výmole, vysoké medze s krovím 

alebo kamením a iné plochy, ktoré 

neposkytujú trvalý úžitok 

14,79 

zastavané plochy a 

nádvoria 

pozemok, na ktorom je postavená nebytová 

budova označená súpisným číslom 
0,88 

vodné plochy 
vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý 

– kanál, náhon a iné)  
0,51 

areálové komunikácie 

nespevnené a spevnené 

pozemky, na ktorých sa nachádzajú cesty a 

chodníky s funkciou prepájania lokalít 
0,63 

spolu 16,80 

severovýchodná časť záujmového územia 

trvalé trávne porasty 

pozemok lúky a pasienku trvalo porastený 

trávami alebo pozemok dočasne 

nevyužívaný pre trvalý trávny porast 

12,53 

ostané plochy 

pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, 

rokliny, výmole, vysoké medze s krovím 

alebo kamením a iné plochy, ktoré 

neposkytujú trvalý úžitok 

0,00 

iné ostatné plochy 

pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, 

uličná alebo sídlisková zeleň, park a iná 

funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné 

a poľovnícke využívanie 

2,11 

lesné pozemky 

pozemok s lesným porastom, dočasne bez 

lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo 

po vykonaní náhodnej ťažby 

6,35 

areálové komunikácie 

nespevnené a spevnené  

pozemky, na ktorých sa nachádzajú cesty a 

chodníky s funkciou prepájania lokalít 
0,67 

spolu 21,66 
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trvalé trávne 

porasty

32,59 %

lesné

 pozemky

16,51 %

ostané

plochy JZ

38,45 %

ostatné 

plochy SV

5,49 %

zastavané 

plochy 

2,28 %

vodné 

plochy

1,32 %

cesty

3,35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 3:  Podiel v % jednotlivých druhov pozemkov v záujmovom území 

 

Práve tieto plochy sú ohrozované postupným zarastaním drevinovou 

vegetáciou, ktorá mení podmienky stanovišťa tak, že citlivé druhy ustupujú a 

ich ďalšia existencia môže byť ohrozená. Podiel plôch zarastených drevinovou 

vegetáciou je vysoký, čo môžeme ilustrovať na príklade plochy v centrálnej 

časti územia, na ktorej bol na podklade ortofotomapy a overenia v teréne 

vyhodnotený podiel jednotlivých typov vegetácie: 

 zapojená stromová a krovinová vegetácia s charakterom lesného porastu 

 rozvoľnená stromová a krovinová vegetácia v trávovo-bylinnom poraste, 

nevytvárajú sa plochy zapojenej vegetácie väčšie ako 100 m
2
 

 trávovo-bylinný porast bez porastov drevín. 

 

 
Tab. 2:  Zoznam chránených a ohrozených druhov rastlín v záujmovom území 

Druh  Ochrana Kategórie IUCN 

Listera ovata (bradáčik vajcovitolistý) § VU 

Orchis coriophora (vstavač ploštičný) § CRr 

Orchis militaris (vstavač vojenský) § VU 

Orchis morio (vstavač obyčajný) § VU 

Spiranthes spiralis (pokrut jesenný) § CRr 

Stipa joanis (kavyľ Ivanov) § VU 

Trinia glauca subsp. glauca (bezobalka sivá pravá)  VU 

Vysvetlivky: §  druh chránený podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny; VU  

zraniteľný druh, CRr – kritický ohrozený druh 
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Ako je vidieť v tabuľke 3, prevládajú plochy so zapojenou stromovou a 

krovinovou vegetáciou s charakterom lesného porastu. Hojne sa vyskytuje 

Pinus nigra (borovica čierna), okraje porastov tvoria domáce druhy, ako napr. 

Quercus x rosacea (dub, kríženec Quercus petraea x Q. robur), Quercus 

pedunculiflora (dub sivý)
2
, Crataegus monogyna (hloh jednosemenný), Ulmus 

minor var. suberosa (brest hrabolistý) a pod. 

 

Tab. 3:  Príklad plochy s výskytom as. Asparago-Crataegetum (Jurko 1958) Mucina 

1985) 

Typ vegetácie  
Výmera 

ha  

Podiel  

%  

porast s charakterom lesa 2,53 59,74 

rozvoľnená stromová a krovinová vegetácia 1,20 28,49 

trávovo-bylinný porast 0,49 11,77 

spolu 4,24 100 

 

Čo sa týka synatropných a ruderálnych druhov ako indikátorov intenzity 

manažmentu, ich výskyt bol sledovaný samostatne v oboch častiach parku. V 

časti pri kaštieli, ktorá je aj v súčasnosti chápaná ako park, je výskyt niektorých 

synantropných druhov dôkazom degenerácie porastov, ktorým bola v minulosti 

(pred rokom 1945) venovaná intenzívna a odborná starostlivosť. Najmä v 

okrajových častiach trávnikových plôch a kríkových porastov bol zaznamenaný 

výskyt: 

 trvácich čerstvomilných druhov radu Artemisietalia a Circaeo-Stachyetalia, 

ku ktorým patrí napr. Arctium lappa (lopúch väčší), Ballota nigra (balota 

čierna), Geum urbanum (kuklík mestský), Chenopodium album (mrlík biely) 

 ruderálne trváce druhy zošľapované triedy Plantaginetea majoris, napr.: 

Cichorium intybus (čakanka obyčajná), Lolium perenne (mätonoh trváci), 

Polygonum aviculare (stavikrv vtáčí), Plantago major (skorocel väčší) 

 ruderálne trváce suchomilné druhy radu Onopordetalia a Agropyretalia, 

napr.: Achillea millefolium (rebríček obyčajný), Bromus sterilis (stoklas 

jalový), Daucus carota (mrkva obyčajná), Hordeum murinum (jačmeň myší). 

Časť parku za Rusovským kanálom má iný charakter, ktorý vyplýva 

hlavne z rozdielnych stanovištných podmienok. V minulosti bol tento priestor 

síce upravený a udržiavaný, ale bol využívaný extenzívnejšie a pravdepodobne 

aj intenzita údržby bola nižšia, trávovo-bylinné porasty sa napr. udržiavali 

pasením. Aj druhové zloženie synantropných druhov sa líši, vyskytujú sa najmä 

druhy okrajov lesov, krovín, medzí a pod. radu Convolvuletalia, napr.: Alliaria 

petiolata (cesnačka lekárska), Anthriscus sylvestris (trebuľka lesná), Heracleum 

sphondylium (boľševník borščový), Urtica dioica (pŕhľava dvojdomá). 

                                                 
2
 Quercus pedunculiflora (dub sivý) je zaradený medzi zraniteľné druhy našej flóry 
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DISKUSIA A ZÁVER 

 

Realizovaný výskum potvrdil, že Rusovký park predstavuje zaujímavú 

lokalitu, ktorá má veľkú kultúrno-historickú a aj prírodovednú hodnotu. 

Sledovanie zmien charakteru vegetácie počas niekoľko storočí trvajúcej 

kultivácie krajiny prinieslo niekoľko nových poznatkov. Územie je približne v 

tejto podobe stabilizované minimálne 200 rokov a z hľadiska charakteru 

porastov a spôsobov využívania územia je rozdelené na dva celky. Plochy 

nadväzujúce na kaštieľ boli využívané intenzívnejšie, časti za Rusovským 

ramenom, ktoré vytvorilo akúsi prírodnú hranicu, boli využívané skôr 

extenzívnym spôsobom a do veľkej miery si zachovali svoj prirodzený 

charakter. Hlavne lesostepné partie patria k veľmi cenným, čo skonštatovali už 

Polák a Kocianová (1998). Výsledok ich práce potvrdil, že lokalita „lesopark za 

kaštieľom v Rusovciach“ je z floristického hľadiska veľmi zaujímavá. Ide o 

územie s prevládajúcim spoločenstvom Asparago-Crataegetum. Svojim 

floristickým zložením sa stotožňuje s lokalitou „Ostrovné lúčky“ pri Čunove 

(prírodná rezervácia). Autori zo záujmového územia uvádzajú druhy ako: 

Orchis coriophora (vstavač ploštičný), Orchis militaris (vstavač vojenský), 

Orchis morio (vstavač obyčajný), Spiranthes spiralis (pokrut jesenný), 

Lycopodioides helveticum (vranček švajčiarsky), Tetragonolobus maritimus 

(paľadenec prímorský), Tithymalus seguierianus (mliečnik Seguierov), Muscari 

racemosum (modrica strapcovitá), Epipactis helleborine (kruštík širolistý), 

Centaurium erythraea (zemežlč menšia), Centaurium pulchellum (zemežlč 

spanilá), Trinia glauca (bezobalka sivá). Na základe týchto hodnôt zaradili 

lokalitu do koncepcie územnej ochrany v SR s návrhom vyhlásiť ju za chránený 

areál, lokalita si však podľa nich vyžaduje urýchlene realizovať osobitý 

manažment. 

Nevyhovujúci stav parku konštatovali v minulosti napr. Rešovská, 

Klučárová (1988) alebo Vágenknechtová (1992). Na základe našich zistení je 

možné konštatovať, že súčasná úroveň manažmentu v záujmovom území nie je 

dostatočná, čoho dôkazom je aj pomerne hojný výskyt synantropných a 

ruderálnych druhov rastlín. V priestore parku, ktorý je situovaný v okolí 

kaštieľa, je intenzitu údržby potrebné zvýšiť na úroveň, ktorá je obvyklá pre 

historické parky, napr. pravidelné kosenie trávnikov v závislosti od výšky 

porastu, prebierky porastov, výchovné zásahy v porastoch, tvarovanie drevín, 

nové výsadby stromov a kríkov, výsadba kvetinových záhonov a pod. Všetky 

zásahy však treba podriadiť kompozičným zámerom a charakteru priestoru, 

ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.  

Časť parku za kanálom tiež vyžaduje urýchlenú realizáciu 

manažmentových opatrení. Pre ÚEV Ostrovné lúčky a pre konkrétne biotopy, 

ktoré sa v ňom nachádzajú, boli Štátnou ochranou prírody SR (www.sopsr.sk) 

zadefinované základné odporúčania, medzi inými napr.: 

 optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie 

znižovaním zápoja) z dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín 



78 

 kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne 

 odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny 

 zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov 

 odstraňovanie inváznych druhov rastlín 

 usmerňovanie návštevnosti územia. 

Z hľadiska minulosti tohto priestoru, ktorý tvoril súčasť rozsiahleho 

areálu stvárneného podľa princípov prírodno-krajinárskeho slohu, je 

diskutabilné odporúčanie odstraňovania zámerne vysadených drevín. Podľa 

nášho názoru je potrebné zvážiť ich asanáciu s prihliadnutím na to, ktoré druhy 

predstavujú riziko z hľadiska predmetu ochrany a ktoré sú súčasťou originálnej 

historickej kompozície.  
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