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Abstract: Monitoring of grassland vegetation on the selected forest steppe 
localities of the Danube alluvium 

The presented study bring a short overview of dry grassland vegetation diversity 
and vegetation dynamics in nature reserve Kopáčsky ostrov, nature reserve 
Ostrovné lúčky and the last area is behind Rusovecký park. Altogether 91 
xerotherm species including 7 protected and endangered plant species were 
recorded at monitoring areas, 7 additional plant species were recorded at the 
investigated sites. The predominant association was Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae Sillinger 1931. This paper devote also to taxa from threat 
categories, addict management problems, compare the state of vegetation thirty 
years ago and present state and describe the vegetation progress through 
particular vegetation periods.  
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ÚVOD 

Naplavením štrkopieskov v alúviu Dunaja vznikol uprostred lužných lesov 
špecifický typ biotopu: dunajské lesostepi. Kapilárne vzlínanie vody je veľmi 
slabé a väčšinu atmosférických zrážok oddrénuje štrková vrstva, čo spôsobuje 
xerotermný charakter týchto území. Podľa ŠREMERA (1985) ide o lesostep, 
podmienenú substrátom, nie o lesostep v zmysle geografického poňatia. 

Význam dunajských lesostepí spočíva predovšetkým vo výskyte biotopov 
európskeho významu Tr1 (*6210) Suchomilné travinnobylinné a krovité porasty 
na vápnitom podloží (prioritný biotop) s výskytom vzácnych druhov čeľade 
Orchideaceae (vyhláška č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
Ochrana lesostepných a stepných lokalít má svoje špecifiká, odlišné od ochrany 
lužných lesov. Mnohé lesostepné územia v alúviu Dunaja sú v súčasnosti 
ohrozené procesom prirodzeného zarastania, spôsobeného zvyšujúcou sa 
hladinou podzemnej vody a následným šírením domácich, náletových, 
inváznych, a introdukovaných drevín (napr. Crataegus monogyna, Populus 
alba, Ailanthus altissima a Pinus nigra), zmenou spôsobu využívania týchto 
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území a zanechaním pastvy. Z tohto dôvodu sú dunajské lesostepi v 
posledných rokoch objektom monitoringu, návrhov a realizácie nevyhnutných 
manažmentových opatrení. 

Spoločenstvá lesostepného typu predstavujú významné botanické lokality a 
refúgiá mnohých chránených a ohrozených druhov rastlín (GOJDIČOVÁ 1985; 
KRÁLIK 1994, 1996). ŠREMER (1985) pripravil pracovný zoznam nezvestných a 
kriticky ohrozených taxónov vyšších rastlín Kopáčskeho ostrova, Ostrovných 
lúčok a ďalších lokalít bratislavských lužných lesov. Z Kopáčskeho ostrova 
uviedol napr. druh Anacamptis pyramidalis ako kriticky ohrozený taxón. 

ŠREMER (1985) pozoroval väzbu lesostepných spoločenstiev na zväčša 
plytkejšie pôdy (do hĺbky cca 25-60 cm). Tieto podmienky sú vyhovujúce pre 
výskyt subasociácie dunajskej hložiny s kostravou žliabkovitou (Festuca 
rupicola), teda Crataegetum danubiale festucetosum (syn. Asparago 
Crataegetum (Jurko, 1958) Mucina 1985). Jednou z príčin ohrozenia 
lesostepných spoločenstiev a ekosozologicky významných taxónov je rýchle 
rozširovanie inváznych neofytov (Solidago sp., Ailanthus altissima), ktoré 
predstavuje podľa PIŠÚTA (1995) trvalú hrozbu destabilizácie prírodných 
pomerov. V roku 1958 bol na území PR Ostrovné lúčky založený monokultúrny 
porast Populus alba (GOJDIČOVÁ 1984). V rámci manažmentových opatrení 
zabezpečilo výrub tohto monokultúrneho porastu Bratislavské regionálne a 
ochranárske združenie (BROZ) a na jeho ploche boli vysadené juvenilné 
jedince pôvodných druhov za účelom rozšíriť územie lužného lesa. 

Ďalším faktorom, ktorý významne ovplyvňuje vegetáciu záujmových lokalít je 
výška hladiny podzemnej vody, ktorá bola na území dunajských lesostepí 
sledovaná od 70. rokov 20. storočia, kedy jej hladina vplyvom pretrvávajúceho 
sucha výrazne klesla, čo spôsobilo dočasné vymiznutie niektorých druhov 
(KRÁLIK & KOTHAJOVÁ 1991). Úroveň hladiny podzemnej vody v minulosti 
postupne klesala v dôsledku erózie dna Dunaja, ale po výstavbe VD Gabčíkovo 
sa situácia zmenila a bol zaznamenaný vzostup hladiny podzemnej vody 
(MUCHA & PAULÍKOVÁ 1993; MUCHA et al. 2004). Narastajúci trend zarastania 
lesostepí v dôsledku stúpania hladiny podzemnej vody sa v súčasnosti 
najvýraznejšie prejavuje na území PR Ostrovné lúčky.  

Napriek zvýšenému množstvu exhalátov v ovzduší, spôsobenému 
prítomnosťou rafinérie Slovnaft, je územie Kopáčskeho ostrova považované za 
najreprezentatívnejšiu ukážku lesostepných spoločenstiev (PIŠÚT 1994). 
 
 

METODIKA 

Skúmané lokality a v rámci nich vymedzené monitorovacie plochy (MP) boli 
vybrané na základe kritéria reprezentatívnosti pre lesostepné spoločenstvá a 
výskytu chránených, ohrozených a vzácnych druhov rastlín. Prvá lokalita sa 
nachádza na ľavom brehu Dunaja v mestskej časti (m. č.) Bratislavy – 
Podunajské Biskupice, v prírodnej rezervácii PR Kopáčsky ostrov (82,62 ha, rok 
vyhlásenia 1976), ktorá je súčasťou SKUEV0295 Biskupické luhy (obr. 1). 
Ďalšie dve lokality (2. a 3.) sa nachádzajú na pravom brehu Dunaja v území 
európskeho významu SKUEV0269 Ostrovné lúčky v m. č. Bratislavy – Čunovo 
a Rusovce. Druhá lokalita sa nachádza za Rusoveckým parkom, tretia lokalita 
je súčasťou PR Ostrovné lúčky (rok vyhlásenia 1976) s rozlohou 613,56 ha 
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(obr. 2). Skúmané lokality patria podľa FUTÁKA (1982) do oblasti panónskej flóry 
(Pannonicum), do fytogeografického okresu Podunajská nížina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Lokality  

        v PR Kopáčsky ostrov 

 
 
Obr. 1:  Vymedzenie územia európskeho významu SKUEV0295 Biskupické luhy s 

vyznačenými monitorovacími plochami v prvej lokalite PR Kopáčsky ostrov 
(zdroj: www.sopsr.sk) 
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Obr. 2:  Vymedzenie územia európskeho významu SKUEV0269 Ostrovné lúčky s 

vyznačenými monitorovacími plochami lokality za Rusoveckým parkom a 
lokality v PR Ostrovné lúčky (zdroj: www.sopsr.sk) 
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Terénny výskum v PR Kopáčsky ostrov a na lesostepiach za Rusoveckým 
parkom prebiehal v rokoch 2007-2009, v PR Ostrovné lúčky v r. 2006-2009. 
Monitoring ohrozeného taxónu Spiranthes spiralis (EN) na Ostrovných lúčkach 
bol vykonávaný od r. 2008 do r. 2012 a výskyt taxónu Orchis coriophora bol 
detailne sledovaný v r. 2012 na lokalitách Kopáčsky ostrov, za Rusoveckým 
parkom a Ostrovné lúčky aj mimo monitorovacích plôch. 

Sledované monitorovacie plochy (celkovo 9, tab. 1) boli rozdelené do troch 
skupín: plochy reprezentujúce charakteristické lesostepné spoločenstvo, plochy 
v blízkosti lesa a nelesnej drevinovej vegetácie a plochy s výrazným 
antropogénnym vplyvom. Diverzita flóry bola sledovaná v priebehu celého 
vegetačného obdobia (marec – november), fytocenologické zápisy z každej 
monitorovanej plochy (4 x 4 m) boli vyhotovené raz mesačne podľa metodiky 
zürišsko-montpellierskej školy (BRAUN-BLANQUET 1964). Sledovaná bola 
dynamika spoločenstiev v priebehu jednotlivých vegetačných období, 
definovaných podľa TISCHLERA (1955): skorý jarný aspekt (prevernálny): marec, 
neskorší jarný aspekt (vernálny): apríl - máj, skorý letný aspekt (estiválny): jún – 
júl, neskorší letný aspekt (serotinálny): august – september a jesenný aspekt 
(autumnálny): október – november. 
 
Tab. 1: Lokalizácia monitorovacích plôch v rámci sledovaných lokalít 

Vysvetlivky: Z – plocha reprezentujúca typickú lesostep, B – plocha v blízkosti 
lesa a nelesnej drevinovej vegetácie, C – plocha so zvýšeným antropogénnym 
vplyvom, S – severná zemepisná šírka, V – východná zemepisná dĺžka 

 

 
Nomenklatúra taxónov vychádza z práce MARHOLD & HINDÁK (1998), názvy 

rastlinných spoločenstiev sú uvedené podľa MUCINA & MAGLOCKÝ, eds. (1985), 
legislatívna ochrana (§) zodpovedá vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou 
sa vykonáva Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, kategórie ohrozenosti (CR – kriticky ohrozený, EN – 
ohrozený, VU – zraniteľný, LR:nt – takmer ohrozený) sú citované v zmysle 
FERÁKOVEJ et al. (2001). Údaje boli spracované nepriamou gradientovou 
analýzou (DCA) pomocou programového balíka Canoco for Windows (TER 
BRAAK 1998). 
 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na skúmaných monitorovacích plochách bolo spolu zistených 91 taxónov 
cievnatých rastlín (tab. 2). Prevládajúce boli čeľade Poaceae, Asteraceae a 
Brassicaceae. Z chránených a ohrozených druhov boli zaznamenané Festuca 
vaginata (VU), Melampyrum barbatum (VU), Muscari neglectum (§, EN), Orchis 
coriophora (§, CR), Orchis militaris (§, VU), Orchis morio (§, VU), Pilosella 

Lokality/ typy plôch  Z B C 

PR Kopáčsky ostrov 
S 48°05´44,25´´ 48°05´45,62´´ 48°05´45,50´´ 

V 17°09´34,42´´ 17°09´44,98´´ 17°09´41,60´´ 

PR Ostrovné lúčky 
S 48°02´23,70´´ 48°02´24,50´´ 48°02´23,30´´ 

V 17°10´34,00´´ 17°10´29,90´´ 17°10´34,10´´ 

Za Rusoveckým parkom 
S 48°03´20,50´´ 48°03´13,80´´ 48°03´14,20´´ 

V 17°09´18,70´´ 17°09´20,70´´ 17°09´27,80´´ 



82 

cymosa (LR:nt) a Tetragonolobus maritimus (VU). Všetky uvedené chránené a 
ohrozené druhy boli zaznamenané na monitorovacích plochách jednotlivých 
lokalít PR Kopáčsky ostrov a za Rusoveckým parkom. Na území PR Ostrovné 
lúčky boli druhy z čeľade Orchideaceae zaregistrované len mimo 
monitorovacích plôch. Druh Spiranthes spiralis (§, CR) sa nachádzal len na 
lokalite PR Ostrovné lúčky. Na lokalite za Rusoveckým parkom sme zistili mimo 
monitorovacích plôch aj výskyt nasledovných chránených a ohrozených druhov: 
Carex liparocarpos (VU), Cephalanthera damasonium (§, VU), Epipactis 
helleborine (LR:nt), Listera ovata (VU), Orchis ustulata (§, EN) a Trinia glauca 
(VU). Na Kopáčskom ostrove aj na Ostrovných lúčkach sme zaznamenali 
niekoľko porastov vrančeka švajčiarskeho (Lycopodioides helveticum §, EN). 
 
Fytocenologická klasifikácia a analýza vegetácie monitorovacích plôch 

Prevládajúcim spoločenstvom na sledovaných lokalitách je dunajská hložina 
ass. Asparago-Crataegetum (Jurko, 1958) Mucina 1985. Travinnobylinný 
charakter lesostepí určuje spoločenstvo ass. Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae Sillinger 1931. Prítomné sú tiež subasociácie s Brachypodium 
pinnatum a s Festuca rupicola, ktoré predstavujú prechod medzi lesnými a 
xerotermnými spoločenstvami. 

Asociácia Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1931 z triedy 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen ex Soó 1947, zväzu Festucion valesiacae 
Klika 1931 je charakteristickým spoločenstvom stepných pasienkov západných 
karpatských obvodov. Jej výskyt sa viaže na suché a teplé oblasti Slovenska, 
kde typickým substrátom sú bázické štrky. V súčasnosti sú tieto biotopy 
pomerne vzácne (JANIŠOVÁ et al. 2007). Jedná sa o travinnobylinné rastlinné 
spoločenstvá s dominanciou xerotermofilných a mezofilných druhov tráv, ostríc 
a sitín, jedno-, dvoj- a viacročných bylín, skoro na jar s účasťou kvitnúcich 
efemérnych druhov. Priestory medzi trsmi vypĺňajú poliehavé kríčky a 
polokríčky. Porasty sa primárne nachádzali na plytkých karbonátových pôdach, 
ktoré v historickom vývoji vegetačného krytu neposkytovali podmienky na rozvoj 
lesných spoločenstiev. Druhotne sa rozšírili po vyrúbaní či vypaľovaní lesov, 
odplavení lesných pôd a následným extenzívnym pasienkovým a kosienkovým 
hospodárením. V spoločenstve sa môžu vyskytovať viaceré vzácne až kriticky 
ohrozené druhy orchideí (STANOVÁ & VALACHOVIČ, eds. 2002). 

Lesostepné spoločenstvo monitorovaných lokalít sme klasifikovali ako ass. 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1931 podľa JANIŠOVEJ et al. 
(2007). 

Diagnostické druhy, ktoré boli zaznamenané na skúmaných 
monitorovacích plochách (MP) sú: Stipa capillata, Festuca valesiaca, Acosta 
rhenana, Eryngium campestre, Thlaspi perfoliatum, Sedum sexangulare, 
Astragalus onobrychis, Botriochloa ischaemum, Medicago falcata, Asperula 
cynanchica, Sanguisorba minor, Echium vulgare, Veronica prostrata, Teucrium 
chamaedrys a Holosteum umbellatum. 

Konštantnými druhmi na skúmaných MP sú: Festuca valesiaca, 
Tithymalus cyparissias, Teucrium chamaedrys, Eryngium campestre, Sedum 

sexangulare, Medicago falcata, Pimpinella saxifraga, Botriochloa ischaemum, 

Poa pratensis agg., Hypericum perforatum a Echium vulgare. 
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Najväčšia druhová rozmanitosť bola zaznamenaná počas skorého letného 
na plochách typickej lesostepi na lesostepiach PR Kopáčsky ostrov (35 druhov), 
o niečo nižšia bola na lesostepiach za Rusoveckým parkom (28 druhov). Na 
základe druhového zloženia sa ukázal byť najcharakteristickejší lesostepný 
biotop na území PR Kopáčsky ostrov. 

Plochy, ktoré reprezentujú typickú lesostep, sa v druhovom zložení 
významnejšie nelíšili od plôch so zvýšeným antropogénnym vplyvom, keďže 
všetky sú do istej miery tomuto vplyvu vystavené. Najvyššia pokryvnosť druhov 
bola zistená na plochách v blízkosti prechodu do lesných spoločenstiev (obr. 3, 
plochy č. 1 a 7), keďže tam bola vyššia pôdna vlhkosť a nachádzali sa tam aj 
taxóny kontaktných biotopov. 

V ordinačnom diagrame nepriamej gradientovej analýzy (DCA), ktorý 
znázorňuje ekologické charakteristiky vegetácie sledovaných monitorovacích 
plôch (obr. 3), sa najvýraznejšie prejavil gradient kontinentality a gradient 
teploty a svetla, ako ďalší významnejší sa javí ekologický gradient vlhkosti a 
živín. Výraznejší rozdiel sa prejavil medzi plochami, reprezentujúcimi typickú 
lesostep spolu s plochami so zvýšeným antropogénnym vplyvom na jednej 
strane a plochami v blízkosti iného biotopu (lesa) na druhej strane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 3:  Ordinačný diagram nepriamej gradientovej analýzy (DCA), znázorňujúci 

ekologické charakteristiky vegetácie sledovaných MP. (Vysvetlivky:    (č. 1-3) = 
plochy PR Kopáčsky ostrov,      (č. 4-6) = plochy PR Ostrovné lúčky,      (č. 7-9) 
= plochy za Rusoveckým parkom; č. 1, 4, 7 = plochy v blízkosti iného biotopu 
(1, 7 = les, 4 = nelesná drevinová vegetácia), č. 2, 5, 8 = plochy so zvýšeným 
antropogénnym vplyvom, č. 3, 6, 9 = reprezentatívne plochy, typická lesostep); 
ekologické charakteristiky sú uvedené podľa ELLENBERGA (1992), na analýzu 
boli použité fytocenologické zápisy z 13. 7. 2008 (PR Kopáčsky ostrov) a z  
25. 7. 2008 (PR Ostrovné lúčky a za Rusoveckým parkom)  
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Výskyt typickej lesostepnej vegetácie aj lesostepnej vegetácie so zvýšeným 
antropogénnym vplyvom na Kopáčskom ostrove (MP č. 2, 3) a za Rusoveckým 
parkom (MP č. 8, 9) pozitívne koreluje s gradientami kontinentality, svetla a 
teploty. Pre Ostrovné lúčky (MP. č. 4, 5, 6) sa javí významný gradient pôdnej 
reakcie. Plochy v blízkosti lesa na Kopáči a za Rusoveckým parkom (MP č. 1, 
7) pozitívne korelujú s gradientom vlhkosti a obsahu živín v pôde. 

Monitorovacie plochy PR Ostrovné lúčky vykazujú slabo kyslú pôdnu 
reakciu, všetky skúmané monitorovacie plochy na Kopáčskom ostrove 
prejavujú kyslejší charakter. Môže to byť spôsobené výrazným rozšírením 
taxónov rodu Pinus sp. v minulosti na tejto lokalite. Analýza vzoriek pôdneho 
substrátu z lesostepí, vykonaná v roku 2009 Stavebnou fakultou STU 
Bratislava, potvrdila mierne znížené pH na všetkých troch lokalitách (pH 5,5-
6,0), na Ostrovných lúčkach bolo pH 6,5.  

 
Dynamika lesostepnej vegetácie PR Ostrovné lúčky od r. 1982 

V rokoch 1982-1984 realizovala výskum lesostepnej vegetácie v PR 
Ostrovné lúčky GOJDIČOVÁ (1984). V roku 1982 autorka na tomto území založila 
dve monitorovacie plochy (Trvalá plocha I a II), na ktorých boli pozorované 
taxóny travinnobylinného charakteru. V priebehu štvrťstoročia sa vegetácia 
záujmového územia preukázateľne zmenila. V nadväznosti na výskum 
GOJDIČOVEJ (1984) boli v roku 2006 založené tri monitorovacie plochy, z ktorých 
jedna plocha, reprezentujúca typickú lesostep, sa nachádza na území Trvalej 
plochy I z r. 1982. Územie Ostrovných lúčok, kde sa nachádzala Trvalá plocha 
II a v r. 1984 tu prevládali travinnobylinné spoločenstvá, je v súčasnosti 
sukcesiou zmenená na hustý krovinový porast (ŠMELKOVÁ 2009). Môžeme 
pozorovať zmeny predovšetkým v druhovom zastúpení a v pokryvnosti 
jednotlivých taxónov. Trend zarastania lesostepnej časti krovinovou (najmä 
Crataegus monogyna ale aj Cornus mas, Ligustrum vulgare, Swida sanguinea a 
ďalšie) a stromovou vegetáciou (Ailanthus altissima, Populus alba, Pinus 
sylvestris) pozorovala aj KUBALOVÁ (2007). K zarastaniu prispieva 
pravdepodobne aj zvýšenie hladiny podzemnej vody (v roku 1991: 123 m n. m., 
v roku 2009: 132 m n. m., obr. 4). 

 
Obr. 4:  Trend stúpania hladiny podzemnej vody, ktorý je jednou z príčin zarastania 

lesostepných spoločenstiev od roku 1985; v súčasnosti dosahuje hladinu až 
132 m n. m. (PR Ostrovné lúčky) (zdroj: SHMÚ 2009) 
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Dynamika lesostepných spoločenstiev v priebehu vegetačných období 

Dynamika lesostepných spoločenstiev v priebehu ročných období nebola na 
jednotlivých lokalitách výrazne odlišná, keďže pre jednotlivé druhy na všetkých 
územiach je charakteristický určitý výskyt v priebehu ročných období. Z 
uvedených dôvodov je dynamika vegetácie opísaná všeobecne pre všetky 
skúmané lokality. V grafoch (obr. 5-9) je znázornená dynamika vegetácie na 
monitorovacej ploche Z, reprezentujúcej typickú lesostep v rámci PR Kopáčsky 
ostrov. Vegetácia tejto lokality vykazovala najlesostepnejší charakter, preto sme 
ju použili ako modelové územie pre grafické znázornenie dynamiky 
lesostepných spoločenstiev v priebehu jednotlivých vegetačných období. 

Lesostepné spoločenstvá dosahujú svoj vegetačný vrchol v období skorého 
letného aspektu (jún – júl). V priebehu jednotlivých mesiacov sa mení i vizuálny, 
farebný charakter vegetačnej pokrývky od žltej (Sedum sexangulare, Barbarea 
vulgaris) cez fialovú (Salvia pratensis) až ružovo-fialovú (Astragalus onobrychis, 
taxóny rodu Orchis sp.) po zlatistohnedú (Poaceae). 

Počas jarného aspektu (obr. 5, 6) mali všetky lokality podobný charakter 
(Sedum sexangulare, Tithymalus seguierianus, Globularia punctata, Salvia 
pratensis), z chránených a ohrozených druhov sa vyskytovali Orchis morio (§, 
VU), Orchis coriophora (§, CR), Orchis militaris (§, VU), Muscari neglectum (§, 
EN) a Tetragonolobus maritimus (VU). Od skorého letného aspektu (obr. 7, 8) 
bol rozdiel v druhovom zložení čoraz výraznejší. V skorom letnom období k 
druhom neskorého jarného aspektu pribudli napr. druhy Asperula cynanchica, 
Astragalus onobrychis a Linaria genistifolia. Z ekosozologicky významných 
druhov sa na Kopáčskom ostrove vyskytoval druh Melampyrum barbatum (VU). 
Počas skorého letného aspektu (obr. 7) bola zaznamenaná najvyššia druhová 
rozmanitosť na všetkých lokalitách a na každom type sledovaných plôch (28 
druhov: za Rusoveckým parkom, 32 druhov: Ostrovné lúčky, 35 druhov: 
Kopáčsky ostrov). V jesennom aspekte (obr. 9) prevládali trávy Botriochloa 
ischaemum a Stipa capillata a boli zaznamenané aj vzácne taxóny ako 
Spiranthes spiralis (§, CR) a Festuca vaginata (VU). 

Druhy s najvyššou pokryvnosťou boli Sedum sexangulare, Artemisia 
campestris, Tithymalus cyparissias, T. seguierianus, Thymus serpyllum a v 
jesennom období Botriochloa ischaemum. 

 

Obr. 5: Zastúpenie druhov lesostepnej vegetácie na MP Kopáčsky ostrov počas 
skorého jarného aspektu (marec) 
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Obr. 6:  Zastúpenie druhov lesostepnej vegetácie na MP Kopáčsky ostrov počas 

neskorého jarného aspektu (apríl – máj) 

 

 
Obr. 7:  Zastúpenie druhov lesostepnej vegetácie na MP Kopáčsky ostrov počas 

skorého letného aspektu (jún – júl) 
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Obr. 8:  Zastúpenie druhov lesostepnej vegetácie na MP Kopáčsky ostrov počas 

neskorého letného aspektu (august – september) 

 

 
Obr. 9:  Zastúpenie druhov lesostepnej vegetácie na MP Kopáčsky ostrov počas 

jesenného aspektu (október – november) 

 
Monitoring chránených a ohrozených druhov lesostepných spoločenstiev 

V ostatných rokoch boli zaznamenané veľmi rozdielne údaje o výskyte 
chránených a ohrozených druhov na sledovaných lokalitách. V minulosti bol 
hojný výskyt pokrutu jesenného (Spiranthes spiralis) predovšetkým v PR 
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Ostrovné lúčky a za Rusoveckým parkom. V roku 1991 bolo na území 
Ostrovných lúčok zaznamenaných 281 jedincov druhu Spiranthes spiralis (CR) 
(KRÁLIK 1996), v roku 1992 ich počet klesol o 12 % (KRÁLIK 1994). V roku 2008 
bolo na území lesostepí Ostrovných lúčok založených viacero ohnísk a 
lesostepi boli zošľapované aj jazdcami na koňoch a tento kriticky ohrozený druh 
je citlivý na zošľapovanie ťažkými zvieratami. V roku 2008 sme pozorovali 
úbytok počtu jedincov (len 39), v roku 2009 sme zaznamenali 54 jedincov. V 
roku 2010 sme pozorovali ich nárast na približne 270 kusov, pravdepodobne 
vďaka manažmentovým opatreniam, ktoré boli predošlý rok realizované 
Bratislavským regionálnym a ochranárskym združením v spolupráci so Štátnou 
ochranou prírody. V roku 2011 bol však nájdený len jeden sterilný jedinec. 
Podľa KRÁLIKA (in verb.) je tento stav spôsobený dlhotrvajúcim obdobím sucha 
a vysokých teplôt počas letných mesiacov. Po veľmi teplom a suchom lete, s 
veľkými teplotnými výkyvmi na konci leta, sme v septembri 2012 zaregistrovali v 
PR Ostrovné lúčky výskyt 1 odkvitnutého exemplára pokrutu jesenného 
(Spiranthes spiralis) s výškou cca 10 cm. 

Pri mapovaní lesostepnej vegetácie v roku 2012 sme zistili hojnejší výskyt 
Orchis coriophora na 2 lokalitách. Na Ostrovných lúčkach sa ukázal len 1 kus, 
na lokalite za Rusoveckým parkom sme zaevidovali 28 jedincov a na 
Kopáčskom ostrove 93 jedincov vstavača ploštičného (Orchis coriophora). 

 
Realizované manažmentové opatrenia 

Ešte pred dvadsiatimi rokmi bolo v PR Ostrovné lúčky zakázané akékoľvek 
kosenie, spásanie či odstraňovanie krov (hlohov) a výrub stromov na tomto 
území. Dnes je pravidelné kosenie nevyhnutné pre zachovanie a záchranu 
niektorých vzácnych orchideí ako je Spiranthes spiralis, ktorý je veľmi citlivý na 
výskyt neodhrnutej starej biomasy a na zašliapavanie. V rámci 
manažmentových opatrení bolo v posledných rokoch na území prírodných 
rezervácii Ostrovné lúčky a Kopáčsky ostrov vykonávané kosenie a hrabanie 
trávnatých porastov, odstraňovanie časti krovinových zárastov, osadzovanie 
informačných tabúľ, odstraňovanie inváznych a nepôvodných drevín (Ailanthus 
altissima, Pinus nigra) a zber odpadkov. V PR Ostrovné lúčky boli v rámci 
výskumu navrhnuté a vykonané manažmentové opatrenia v spolupráci so 
Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením (BROZ). V súčasnosti sa pripravuje obnovenie 
prirodzeného spásania travinnobylinného porastu. 
 
 

ZÁVER 

Počas výskumu bolo na deviatich monitorovaných lokalitách zaznamenaných 
celkovo 91 taxónov cievnatých rastlín, z toho 7 chránených a ohrozených 
druhov. Na troch hodnotených lokalitách mimo monitorovacích plôch bol zistený 
výskyt ďalších 7 chránených a ohrozených druhov rastlín. Najvyššia druhová 
rozmanitosť bola zaznamenaná počas skorého letného aspektu (jún – júl) na 
území lesostepí Kopáčskeho ostrova (35 druhov), najnižšia na lesostepiach za 
Rusoveckým parkom (28 druhov). Od skorého jarného aspektu (marec) 
môžeme pozorovať v biotopoch lesostepí vegetačnú aktivitu. Najvyššia 
rozmanitosť chránených a ohrozených taxónov je počas neskorého jarného 
aspektu (máj). Charakteristickou pre lesostepné spoločenstvá je čeľaď 
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Poaceae, ktorá zotrváva počas celého vegetačného obdobia, s dominanciou v 
jesennom období. Travinnobylinné spoločenstvo monitorovaných lokalít sme 
klasifikovali ako ass. Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1931. 

V priebehu roka dochádza k zmenám v druhovom zložení jednotlivých 
sledovaných plôch. Plochy, ktoré reprezentujú typickú lesostep sa v druhovom 
zložení zreteľnejšie nelíšili od plôch so zvýšeným antropogénnym vplyvom, 
väčší rozdiel sa prejavil na plochách v blízkosti lesa. Medzi typicky lesostepné 
taxóny patrili Astragalus onobrychis, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, 
Globularia punctata, Orchis morio, Petorhagia saxifraga, Sedum sexangulare a 
Tithymalus seguierianus. Najfrekventovanejšími druhmi boli Sedum 
sexangulare, Eryngium campestre a Tithymalus cyparissias. 
Najcharakteristickejšie lesostepné spoločenstvá na nachádzajú na území 
Kopáčskeho ostrova (obr. 10). Lesostepné spoločenstvá Ostrovných lúčok 
vykazujú za ostatných 30 rokov vysoký trend zarastania, zrejme v dôsledku 
zvýšenia hladiny podzemnej vody. Rozloha lesostepných spoločenstiev sa 
napriek viacerým manažmentovým opatreniam neustále zmenšuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 10: Lesostep Kopáčskeho ostrova (foto: M. Uherek, 22. 10. 2010) 
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Tab. 2:  Druhy rastlín, zaznamenané na monitorovaných plochách skúmaných lokalít 

 

 

Vysvetlivky: D – drevina, FV – diagnostický druh pre asociáciu Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae, FB – diagnostický druhy pre triedu Festuco-Brometea, ZFV – 
diagnostický druhy pre zväz Festucion valesiacae, I – invázny druh, § – legislatívna 
ochrana podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, CR – kriticky 
ohrozený, EN – ohrozený, VU – zraniteľný, LR:nt – takmer ohrozený (FERÁKOVÁ et al. 
2001) 

 Vedecký názov Zaradenie    Vedecký názov Zaradenie   

č.   č.   

1 Acer campestre D 47 Myosotis arvensis  

2 Acer pseudoplatanus D 48 Odontites vulgaris  

3 Acosta rhenana  49 Orchis coriophora §, CR 

4 Achillea millefolium agg. FV 50 Orchis militaris §, VU 

5 Achillea pannonica  51 Orchis morio §, VU 

6 Allium scorodoprasum  52 Petrorhagia saxifraga  

7 Ambrosia artemisiifolia I 53 Pilosella cymosa LR:nt 

8 Anthyllis vulneraria  54 Pimpinella saxifraga FB 

9 Arrhenatherum elatius FB 55 Plantago lanceolata  

10 Artemisia campestris  56 Poa pratensis  

11 Asperula cynanchica  57 Populus alba D 

12 Astragalus onobrychis  58 Populus nigra D 

13 Barbarea vulgaris  59 Potentilla arenaria  

14 Bothriochloa ischaemum  60 Potentilla argentea  

15 Briza media  61 Potentilla collina FV 

16 Calamagrostis epigejos  62 Potentilla supina  

17 Carex stenophylla  63 Reseda lutea  

18 Carlina vulgaris  64 Rosa canina agg. D 

19 Cirsium arvense  65 Salvia pratensis FB 

20 Clematis vitalba  66 Sanguisorba minor  

21 Colymbada scabiosa  67 Scabiosa ochroleuca ZFV 

22 Crataegus monogyna  68 Securigera varia  

23 Crepis setosa  69 Sedum sexangulare FV 

24 Dactylis glomerata  70 Setaria pumila  

25 Daucus carota  71 Silene vulgaris  

26 Echium vulgare FV 72 Stachys recta  

27 Elytrigia intermedia  73 Stellaria holostea  

28 Eryngium campestre FV 74 Stellaria media agg.  

29 Festuca rubra agg.  75 Stenactis annua I 

30 Festuca rupicola FB 76 Stipa capillata FV 

31 Festuca vaginata VU 77 Taraxacum danubium  

32 Festuca valesiaca FV 78 Teucrium chamaedrys FV 

33 Galium verum FB 79 Tetragonolobus maritimus  VU 

34 Globularia punctata FB 80 Thlaspi perfoliatum FV 

35 Helianthemum nummularium FB 81 Thymus serpyllum agg.  

36 Holosteum umbellatum FV 82 Tithymalus cyparissias  

37 Hypericum perforatum FB 83 Tithymalus seguierianus  

38 Knautia arvensis  84 Trifolium montanum FB 

39 Linaria genistifolia  85 Verbascum chaixii subsp. austriacum FV 

40 Linaria vulgaris  86 Verbascum lychnitis  

41 Lotus corniculatus  87 Veronica austriaca  

42 Matricaria recutita  88 Veronica chamaedrys  

43 Medicago falcata FV 89 Veronica persica  

44 Melampyrum barbatum VU 90 Veronica prostrata  

45 Muscari neglectum  91 Vincetoxicum hirundinaria  

46 Muscari atlanticum      

      

 


