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Abstract: Ecological management in the traditional agrarian country as a 
precondition protecting the quality of the landscape and the environment 

Dispersed settlement of Slovakia represents a suitable model phenomenon for 
the application of the concept of sustainability, both in terms of all its major 
aspects - into environmental, social (including cultural) and economic. 
Significantly for her frequent changes of permanent grassland, pastures and 
small arable land enclaves, forest and built-up areas of settlements themselves. 
They become suitable model area for sustainable environmental management 
and natural resource restoration potential of the surrounding area is intensively 
used. In this article we focus on: 

 analysis of the current method of land use and management, 

 analysis of soil and substrate conditions and selected soil physico-chemical 
properties, 

 proposal environmentally suitable management in selected research areas. 
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ÚVOD 

V súčasnosti sme svedkami neustáleho poklesu biodiverzity s hlbokými 
dôsledkami na prírodný svet a ľudskú spoločnosť. Hlavnými príčinami sú zmeny 
vo všetkých typoch biotopov. Tie sú spôsobené intenzívnou poľnohospodárskou 
produkciou, výstavbou, ťažbou kameňa, nadmerným využívaním lesov, 
oceánov, riek, jazier a pôdy, prenikaním cudzích druhov, znečisťovaním a čoraz 
viac aj globálnou klimatickou zmenou. V dôsledku nerozumného hospodárenia 
a necitlivých zásahov, ktoré nie sú v súlade s prírodnými zákonmi, dochádza k 
10-násobne rýchlejšiemu ubúdaniu diverzity ako prirodzeným procesom (ROTH 

& PLESNÍK 2004).  
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Kultúrna krajina, v ktorej prevažujú krajinné prvky vzniknuté vplyvom 
poľnohospodárskej činnosti človeka môžeme označiť ako poľnohospodárska 
kultúrna krajina. V kultúrnej krajine prevládajú antropoekosystémy, 
v poľnohospodárskej krajine ich označujeme ako agroekosystémy (RUŽIČKA, 
RUŽIČKOVÁ & ŽIGRAI 1978). V rámci poľnohospodárskej krajiny Slovenska 
môžeme nájsť ostrovy štruktúr, na ktoré sa viažu druhovo bohaté rastlinné 
a živočíšne spoločenstvá, ktoré vznikli postupnou sukcesiou trvajúcou aj 
niekoľko storočí. Nazývame ich prvky tradičnej agrárnej krajiny. Tvoria 
mozaikovité štruktúry extenzívne využívaných maloplošných krajinných prvkov 
orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr (trvalé trávne porasty /TTP/ – 
lúky a pasienky, vinice, vysoko kmenné sady, gaštanice), resp. v súčasnosti 
nevyužívaných plôch s nízkym stupňom sukcesie. Charakteristickými prvkami 
tradičnej agrárnej krajiny je prítomnosť vegetačno-antropogénnych prvkov, 
ktoré predstavujú kamenné valy, kamenné kopy a medze. Tradične využívaná  
agrárna krajiny a zachované vegetačno-antropogénnych v krajine ovplyvňuje 
celú škálu vlastností krajiny, ktoré podmieňujú ich environmetálne udržateľné 
využívanie.  

V sfére ekologických vlastností  je to: 

 diverzita využitia zeme a biodiverzita,  

 genofond autochtónnej vegetácie a živočíšstva – genofond kultúrnych 
plodín – sú zdrojom mnohých tradičných krajových odrôd rastlín. 

V sfére environmentálnych vlastností: 

 kvalita prírodných zdrojov a pod. 

 stabilita ekosystému poľnohospodárskej krajiny 

 retencia vody a pozitívne účinky na vodný režim v krajine. 

V sfére kultúrno-hospodárskych ukazovateľov: 

 rozvoj cestovného ruchu 

 informačný zdroj 

 ekonomický zdroj  

 na medzinárodnej úrovni predstavujú jedinečné lokality európskeho 
významu.  
  

METODIKA 

Základné kroky metodického postupu sú: 

 definovanie modelového územia (obr. 1) a výskumných lokalít 

 analýza súčasného využívania krajiny z roku 2010, ktoré boli 
interpretované pomocou Základných máp Slovenskej republiky v mierke 
1 : 10 000 (z rokov 1992-1993) a ortofotosnímok v mierke 1 : 5 000 
z rokov 2002 – 2003 (ORTOFOTOMAPA © GEODIS SLOVAKIA, S. R. O. 2003). 
Tieto boli verifikované rekognoskačným terénnym prieskumom v roku 
2010. Pri hodnotení druhotnej krajinnej štruktúry sme vychádzali 
z legendy vypracovanej v rámci projektu Corine Land Cover z roku 2000 
(FERANEC & OŤAHEĽ 2001, 2008; PETROVIČ, BUGÁR & HREŠKO 2009), 

 analýza súčasného manažmentu biotopov poľnohospodárskej krajiny, 

 analýza a klasifikácia pôdneho typu, subtypu a druhu priamo v teréne 
podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (VÚPOP 

2000) 
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 aktívna pôdna reakcia (pH/H2O) bola stanovená potenciometricky vo 
vodnej suspenzii (pomer pôdy k vode 1 : 2,5) a  výmenná pôdna reakcia 
(pH/KCl) bola stanovená vo výluhu 1M roztoku KCl tiež potenciometricky 
(pomer zeminy k roztoku KCl 1 : 2,5). Celkový obsah organického uhlíka 
(COx) bol stanovený štandardným spôsobom  (FIALA ET AL. 1999). 

 
 

 
 
Obr. 1: Ukážka časti modelového územia – k. ú. Hriňová 

 

V rámci modelového územia boli vyčlenené 4 výskumné lokality, ktoré 
reprezentujú diverzitu prvkov tradičnej agrárnej krajiny záujmového územia a na 
ktorých bol analyzovaný súčasný a navrhovaný manažment (obr. 2):  

 Hriňová – Blato (HB) – mozaiku krajinných prvkov vytvárajú parcely ornej 
pôdy, trvalé trávne porasty s rôznym stupňom využitia a s výskytom 
viacerých typov foriem antropogenného reliéfu 

 Hriňová – Mesto (HM) – mozaika ornej pôdy (úhorov) terasovite 
upravených a trvalé trávne porasty extenzívne využívané bez foriem 
antropogenného reliéfu 

 Hriňová – Snohy (HS) – mozaiky ornej pôdy a trvalé trávne porasty 
extenzívne využívané so stupňovitými medzami 

 Hriňová – Krivec (HK) – mozaika ornej pôdy a trvalé trávne porasty 
s rôznym stupňom využitia so stupňovitými medzami. 

 

Charakteristika územia 

Modelové územia Hriňovej administratívne patrí do Banskobystrického kraja, do 
okresu Detva. Patrí do povodia rieky Hron. Časť katastrálneho územia je 
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej Rezervácie Poľana. Územie 
je vyčlenené katastrálnou hranicou a zaberá intravilán obce a priľahlé plochy 
lúk, pasienkov, ornej pôdy a lesov. Dominantné zastúpenie majú rozsiahle 
lesné komplexy predovšetkým vo vyšších nadmorských výškach. Z pôdneho 
fondu prevládajú trvalé trávne porasty s rôznym stupňom využitia, ktoré 
dopĺňajú maloplošné parcely ornej pôdy. Celková rozloha katastrálneho územia 
je 12 643,84 ha. 

Rôznorodosť reliéfu, minerálnych substrátov a značná humidita územia 
podmienili vznik a vývin určitého špecifického spektra pôd. Geologicko-reliéfové 
podmienky skúmaného územia za spoluúčasti najmä klimatických, 
hydrologických a vegetačných činiteľov silne diferencovalo aj pôdny kryt a jeho 
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charakter. Prevažujúce kyslé horniny (granodiority, biototické diority) ako aj 
sopečné horniny v severnej a severozápadnej časti územia, spolu s lesnými 
porastmi podmienili vznik kambizemí modálnych. Tieto boli v odlesnených 
územiach premenené poľnohospodárskou činnosťou človeka na kultizeme 
a kambizeme kultizemné. Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom 
v skúmanom území. Zaberajú takmer 90 % z rozlohy územia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2:  Modelové územie k. ú. Hriňová s lokalizáciou výskumných lokalít: HB – Hriňová 

– Blato, HK – Hriňová – Krivec, HM – Hriňová – Mesto, HS  – Hriňová – Snohy 
(podklad: ORTOFOTOMAPA © GEODIS SLOVAKIA, S. R. O, 2003) 

 

Poľnohospodárska výroba je zastúpená len fyzickými osobami to znamená, 
súkromne hospodáriacimi roľníkmi. Ide o klasickú poľnohospodársku 
malovýrobu sústredenú do priestoru rozptýleného lazníckeho detviansko-
hriňovského osídlenia a v osadách. Samostatne hospodáriaci roľníci založili 
Združenie jednotne hospodáriacich roľníkov zaoberajúcich sa poľnohospo-
dárstvom. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie zemiakov, živočíšna 
výroba na chov hovädzieho dobytka. Zaostáva chov oviec a salašníctvo. 

Hlavným problémom poľnohospodárskej výroby je:  

 klesajúci a prestarnutý počet trvale bývajúcich obyvateľov v rozptýlenom 
osídlení a v osadách 

 nízky finančný efekt poľnohospodárskej činnosti 

 rozdrobenosť a právna nevysporiadanosť pôdy 

 zaostalá technická vybavenosť roľníkov 

HB 

HM 

HS 

HK 



18 

 

 zvyšujúci sa podiel neobrábanej pôdy a TTP 

 nízka úžitkovosť pôdy 

 nízke počty chovu oviec vzhľadom na rozlohu TTP. 

Zachovanie tradičného poľnohospodárstva je základnou podmienkou 
zachovania krajinnej štruktúry tohto územia mesta.  

 

VÝSLEDKY 

Prvky druhotnej krajinnej štruktúry modelového územia 

Krajinnú štruktúru charakterizuje priestorové usporiadanie krajinných prvkov 
v riešenom území. Práve vymedzenie krajinných prvkov patrí k základným 
poznatkom o ekologických vlastnostiach a hodnotách krajiny (HREŠKO ET AL. 
2006). 

Súčasná krajinná štruktúra mesta Hriňová je ovplyvnená polohou mesta na 
kontakte troch odlišných geomorfologických jednotiek. Poľnohospodársky 
najintenzívnejšie využívaná je JZ časť katastrálneho územia patriaca do 
Zvolenskej kotliny (jej podčasti Detvianskej kotliny), ktorá má najvhodnejšie 
fyzickogeografické podmienky. Menej intenzívne je využívaná západná časť 
katastrálneho územia, ktorá sa zaraďuje do Veporských vrchov. Najmenej 
využívanou časťou katastrálneho územia Hriňová je SZ časť, ktorá podľa 
geomorfologického členenia patrí do masívu Poľany. Prehľad krajinných prvkov 
druhotnej krajinnej štruktúry agrárne využívanej časti  modelového územia je 
uvedený v tabuľke 1. 

 
Tab. 1:  Krajinné prvky agrárne využívanej krajiny modelového územia (r. 2010) 

Krajinný prvok Rozloha krajinného 
prvku [ha] 

veľkoblokové polia s výskytom NDV do 10 % 3,04 

maloblokové polia 445,09 

vysokokmenné sady 1,71 

intenzívne využívané lúky 253,71 

extenzívne využívané lúky  742,88 

opustené lúky (stupeň zarastania NDV do 40 % z rozlohy) 224,96 

intenzívne využívané pasienky 98,81 

extenzívne využívané pasienky 153,10 

opustené pasienky (stupeň zarastania NDV do 40 % z rozlohy) 280,10 

mozaiky – orná pôda a sad s podielom NDV do 20 % 0,66 

mozaiky – orná pôda, TTP s podielom NDV do 20 % 766,11 

mozaiky – orná pôda, TTP, sad s podielom NDV do 20 % 1,51 

mozaiky – TTP a sad s podielom NDV do 20 % 2,61 

Spolu 2 974,29 

(zdroj: PETROVIČ, MOJSEJ ET AL. 2011) 
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Z celkovej plochy skúmaného územia, ktorá predstavuje rozlohu 12 643,84 ha, 
podiel poľnohospodársky využívanej krajiny je 2 974,29 ha. Táto časť agrárne 
využívanej krajiny predstavuje 23,53 %.  

 
Výskumné lokality  

Lokalita Blato (výskumné plochy HB1 – HB5) 

Lokalitu Blato môžeme na základe prvkov využitia zeme charakterizovať ako 
oračinovo-lúčno-pasienkárskej typ krajiny, keďže sa tu nachádzajú parcely ornej 
pôdy, trvalé trávne porasty s rôznym stupňom využitia a taktiež  trávny porast 
v minulosti využívaný na pasenie. Dominantné postavenie má úzkopásová 
malobloková orná pôda o ploche 2,582 ha, čo predstavuje 38,40 % z rozlohy 
lokality. Druhým najrozšírenejším krajinným prvkom sú trvalé trávne porasty 
(TTP) pravidelne kosené 1-2 krát za rok s 18,38 % podielom (1,2361 ha). 
Pestrosť krajinnej štruktúry dopĺňa nevyužívaný pasienok zarastajúci nelesnou 
drevinou vegetáciou o rozlohe 0,9816 ha (t. j. 14,60 %). Špecifickosť lokality je 
aj v prítomnosti prvkov tradičnej agrárnej krajiny, ktoré sú reprezentované 
kamennými valmi a kamennými kopami. Celková rozloha lokality Blato je 
6,7248 ha. 

 

Lokalita Mesto (výskumné plochy HM1 – HM3) 

Významnosť lokality Hriňová Mesto spočíva v existencii terás dosahujúcich 
výšku v priemere cca. 200 cm.  Zároveň na tejto lokalite sú približne 
rovnomerne zastúpené krajinné prvky malobloková orná pôda, úhor a trvalé 
trávne plochy. Z nich najväčšie zastúpenie má malobloková orná pôda 
s podielom 28,81 %, čo je 0,7244 ha. O niečo menšiu rozlohu (0,6671 ha) mali 
bývalé obhospodarované úzkopásové parcely ornej pôdy – úhory (26,53 %). 
Približne rovnaký podiel na lokalite majú kosené trvalé trávne porasty 15,14 % 
(rozloha 0,3808 ha) a extenzívne využívané trvalé trávne porasty  s podielom 
15,75 % (0,396 ha). Z foriem antropogénneho reliéfu boli zastúpené aj 
stupňovité medze. Rôznorodosť krajinných prvkov pozitívne ovplyvnilo diverzitu 
na lokalite a tým aj jej ekologická významnosť. Rozloha lokality Hriňová mesto 
je najmenšia, a to 2,5148 ha. 

 

Lokalita Snohy (výskumné plochy HS1 – HS4) 

Lokalita Snohy je najvyššie položenou výskumnou lokalitou v pilotnom území 
Hriňovej, nadmorská výška je v intervale od 714 – 733 m n. m. Dominantným 
krajinným prvkom skúmaného územia sú extenzívne využívané trvalé trávne 
porasty s takmer ½ podielom (48,60 %), čo je 1,2304 ha. Mozaikovitosť lokality 
dopĺňa malobloková orná pôda o rozlohe 0,6247 ha (24,68 %). S rozlohou 
0,4551 ha (17,98 % zastúpenie) sa na krajinnej štruktúre podieľa extenzívne 
využívaný pasienok. Nachádzajú sa tu stupňovité medze, ktoré oddeľujú 
obrábané úzkopásové parcely ornej pôdy od trvalých trávnych porastov. 
Rozloha lokality Snohy je 2,5315 ha. 
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Lokalita Krivec – Korytárky (výskumné plochy HK1 – HK4) 

Lokalita Korytárky sa nachádza v juhozápadnej časti katastrálneho územia 
Hriňová, kde dominujú mozaiky úzkopásovej ornej pôdy v kombinácii trvalými 
trávnymi porastmi. Rozloha danej lokality je 2,832 ha. Najväčšie zastúpenie 
majú parcely úzkopásovej ornej pôdy s 56,51 % podielom s rozlohou 1,6003 ha. 
Trvalé trávne porasty využívané majú rozlohu 0,1822 ha (6,43 %). V severnej 
časti lokality sa nachádza TTP nevyužívaný s drevinami o veľkosti 0,7797 ha, 
čo predstavuje 27,53 %. Z foriem antropogénneho reliéfu sa tu nachádzajú 
stupňovité medze. Rozloha danej lokality je 2,832 ha. 
 
Funkcie vegetácie a vegetačno-antropogénne prvky agrárnej krajiny 

V semiaridných podmienkach bol zistený evidentný vplyv niektorých druhov 
vegetácie pri znižovaní odnosu pôdy a povrchového odtoku od 89 % až na 98 
% oproti kontrolným plochám bez vegetácie (VÁSQUEZ-MÉNDEZ ET AL. 2010). 
Okrem pôdno-ochrannej funkcie mnohé vegetačné prvky v agrárne využívanej 
krajine spĺňajú kritériá interakčných prvkov, biokoridorov (v zmysle územných 
systémov ekologickej stability, PAUDITŠOVÁ 2010A) alebo sú významnými 
krajinnými prvkami, ktoré plnia ďalšie funkcie spojené s ekologickou stabilitou a 
vzhľadom krajiny (PAUDITŠOVÁ, REHÁČKOVÁ & RUŽIČKOVÁ 2007).  

Protierózna funkcia vegetácie súvisí jednak so zmenšením svahovej dĺžky, 
resp. veľkosti špecifickej prispievajúcej plochy mikropovodia, čím sa znižuje 
kinetická energia prúdiacej vody a vytvárajú sa podmienky pre akumuláciu 
materiálu. (BAŤOVÁ 2011). 

Svahovo-stabilizačná a protizosuvná funkcia je odvodená od schopnosti 
vegetácie spevňovať profil pôdy a jej substrátu, príp. až zvetralinového plášťa 
a tým znižovať riziko vytvárania gravitačných svahových deformácií 
a formovania veľkých eróznych rýh až výmoľov. V mnohých prípadoch 
stabilizuje už existujúce zosuvy, príp. výmole. 

Tlmiaca funkcia vegetačno-antropogénnych prvkov sa prejavuje hlavne na 
okrajoch parciel, príp. na rozhraní dvoch blokov ornej pôdy alebo TTP, kedy 
sa vytvárajú podmienky pre spomalenie transportovaného materiálu a znižuje 
sa riziko erózneho účinku prúdiacej vody na susedných plochách. 

Retenčná funkcia vegetačno-antropogénnych prvkov má významnú úlohu pri 
zadržiavaní vodnej vlahy a stabilizácie povrchového odtoku. Najvýraznejšie sa 
to prejavuje na medziach budovaných kamennými valmi a terasami. Retenčnú 
funkciu vody umocňuje aj stromová vegetácia sadov a záhrad, predovšetkým 
znižovaním výparu a spomaľovaním odtoku. 

Funkcia brzdiaca priamy povrchový odtok je spojená s vegetačno-
antropogénnymi prvkami na svahoch so zastúpením medzí a stupňovitých 
medzi s krovinovou vegetáciou. Spravidla ide o viacero línii usporiadaných nad 
sebou na priamych až konvexných svahoch  

Funkcia brzdiaca koncentrovaný povrchový odtok majú všetky vegetačno-
antropogénne prvky v konkávnych formách reliéfu, spravidla v záveroch úvalín 
a úvalinovitých dolín. Ich význam stúpa v areáloch s výskytom veľkoblokovej 
ornej pôdy a trávnych porastov. 
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Tab. 2:  Prehľad súčasného spôsobu využitia územia, vybraných pôdnych charakteristík a návrh manažmentu na výskumných plochách 

Súčasný spôsob využitia Pôdny subtyp 
pH 

(H2O) 
pH (KCl) 

COx 

(obsah organickej 
hmoty v %) 

Návrh manažmentu 

HB1 – kamenná kopa litozem antrozemná 5,74 4,77 3,31 zabránenie odnášaniu kamenného materiálu, kosenie 
v okolí kopy 

HB2 – trvalý trávny porast 
využívaný 

ranker andozemný 5,95 4,97 1,87 pravidelné kosenie s občasným pasením 

HB3 – valová kamenitá kopa ranker andozemný  6,26 5,4 5,45 zachovanie kamenitého charakteru, kosenie v okolí kopy 

HB4 – pasienok, bývalá  orná pôda kultizem andozemná 6,67 5,91 2,79 pravidelné kosenie s občasným pasením 

HB5 – extenzívne využívané trvalé 
trávne porasty  

kultizem andozemná 5,84 4,87 3,61 kosenie kombinované s občasným spásaním 

HM1 – opustené terasované pole kultizem 5,83 4,37 1,56 kosenie, ktoré zabráni sukcesnému zarastaniu drevinami 

HM2 – zarastajúca bývalá orná 
pôda 

antrozem 6,17 4,85 2,04 kosenie s občasným spásaním 

HM3 – extenzívne využívaný 
pasienok  

regozem 
akumulovaná 

5,11 3,81 3,32 kosenie s občasným spásaním 

HM4 – orná pôda kultizem 5,08 3,82 2,45 vylúčenie anorganických hnojív, striedanie vhodných 
plodín 

HS1 – vypaľovaná zemitá 
stupňovitá medza 

kultizem modálna 5,03 3,98 3,12 zamedzenie mechanickej deštrukcie,  vhodné rozšírenie 
drevín 

HS2 – orná pôda kultizem 5,32 4,17 2,57 striedanie plodín, vylúčenie anorganických hnojív 

HS3 – nevypaľovaná zemitá 
stupňovitá terasa 

kambizem kultizemná 5,65 4,69 4,18 rozšírenie drevín v obmedzenom rozsahu 

HS4 – extenzívne využívané trvalé 
trávne porasty 

kultizem modálna 4,97 3,95 4,96 kosenie s regulovaným pasením 

HK1 – zatrávnené pole, ne kosené kultizem 5,02 3,79 2,34 odstránenie náletových drevín, kosenie s občasným 
regulovaným pasením  

HK2 – zatrávnená zemitá 
stupňovitá medza 

kultizem 4,88 3,76 2,02 zachovanie medze s ponechaním krovín a solitérnych 
stromov 

HK3 – orná pôda kultizem 5,73 4,39 2,25 vylúčenie anorganických hnojív, striedanie plodín 

HK4 – zatrávnené bývalé pole kultizem 5,1 3,95 2,49 kosenie s občasným regulovaným pasením 

2
1
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Návrhy 

Manažmentové opatrenia skúmaného územia, ktoré sa majú implementovať by 
mali vychádzať z nasledujúcich  zásad: 

 základným cieľom by malo byť rešpektovanie Európskeho dohovoru 
o krajine, a to zabezpečením pravidelnej starostlivosti o krajinu, s cieľom 
usmerňovať a zosúladovať zmeny, ktoré sú výsledkom sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych procesov 

 zachovanie charakteristického vzhľadu krajiny prostredníctvom ochrany  
existujúcich významných krajinných prvkov a dominánt 

 chrániť a rekonštruovať prvky tradičnej agrárnej krajiny, čím by sa zvýšila 
identita obyvateľov k územiu a zvyšovalo povedomie ľudí o krajine 

 pri navrhovaní manažmentových zásahov do krajiny je potrebné 
zapojenie širokej verejnosti (predovšetkým vlastníkov a užívateľov pôdy), 
miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov.  

Jednotlivé návrhy manažmentových  opatrení  na konkrétnych  lokalitách  je 
potrebné vypracovať so zámerom udržania produkčnosti obhospodarovaných 
orných pôd a lúčnych spoločentiev a so zreteľom na charakter biotopu pre 
zachovanie väčšiny diverzity a stability agrárnej krajiny. 

Na základe terénneho výskumu biotopov vo výskumných lokalitách sa podľa 
Katalógu biotopov Slovenska (STANOVÁ & VALACHOVIČ 2002) nachádzajú Lk1 
Nížinné a podhorské lúky (Natura 2000 kód-6510) zväz Arrhenatherion elatioris. 
Dominujú tu viaceré druhy vysokosteblových, krmovinárskych hodnotných tráv, 
ako Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg., Agrostis capillaris, Trisetum 
flavenscens  spolu s dvojklíčnymi druhmi. V našich návrhoch manažmentu 
travinných biotopov sme vychádzali z odporúčaného manažmentu 
z dlhodobého výskumu publikovaného v práci autormi ŠEFFEROVÁ – STANOVÁ & 

PLASSMAN – ČIERNA (2011) a z princípov klasifikácie opatrení podľa 
PAUDITŠOVEJ (2010B). 

Pre zachovanie súčasnej druhovej diverzity, prípadne na jej zvýšenie je 
potrebné uskutočňovať nasledovné základné manažmentové opatrenia: 

 Kosenie lúčnych spoločenstiev – z hodnotiacich správ (PETROVIČ & 

MOJSEJ ET AL. 2011) vyplynulo, že najvhodnejšia je extenzívna forma 
využívania územia, ktorá by spočívala v kosení 1x za rok. Menšie rozpory 
nastávajú v určení termínu kosenia. Termín kosenia je veľmi dôležitý 
hlavne pre vtáctvo. V prípade, ak by sa kosenie uskutočňovalo v čase, 
keď sa liahnu mláďatá, resp. v čase, kedy nie sú schopné premiestňovať 
sa, môže to negatívne ovplyvniť výskyt a početnosť na zemi hniezdiach 
vtáčích druhov. Pre dané druhy by bolo najvhodnejšie, ak by sa kosenie 
uskutočňovalo v mesiacoch august – september. Posunutím času 
kosenia by sa vytvoril časový priestor na odkvitnutie a vysemenenie 
rastlín. Vytvorili by sa tak vhodné podmienky pre obnovu trávnych druhov 
na kosených parcelách.  

 Udržanie obhospodarovania ornej pôdy – pre udržanie produkčnosti 

a podpory diverzity krajiny na takto intenzívne využívaných stanovištiach 
by bolo vhodné používanie organických hnojív a striedanie plodín. 
Jedným z možných náhradných riešení v prípade neobhospodarovania 
ornej pôdy, ale aj na dlhšie neobhospodarovaných plochách je 
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mulčovanie, najlepšie 1x za rok, prípade 1x za 2 roky. Uvedeným 
agrotechnickým opatrením sa taktiež zabráni rozširovaniu nelesnej 
drevinovej vegetácie. 

 Spásanie trávnych porastov – predstavuje ďalší vhodný nástroj pre 

zachovanie ekologicky hodnotných trávnych spoločenstiev. Vhodná by 
bola extenzívna forma pasenia, ktorá by sa realizovala v obmedzenom 
časovom intervale a pri primeranom počte kusov dobytka spásajúceho 
trávnu biomasu. Dôležité je, aby nedošlo k výraznej mechanickej 
deštrukcii trávnych spoločenstiev.  

 Odstraňovanie sukcesných drevín –  je dôležité z dôvodu zabránenia 
rozširovania náletových drevín na nepôvodné stanovištia. Odstraňovanie 
náletových drevín by sa malo uskutočňovať cielene a v primeranom 
rozsahu. Na stanovištiach, kde je z ekologického hľadiska vhodné 
zachovanie biotopu zahŕňajúceho sukcesné rastlinné druhy, odporúča sa 
len prerieďovať porasty drevín, pretože inak by mohlo dôjsť k narušeniu 
stanovištných podmienok pre živočíchy vyžadujúce porasty krovín 
a stromov. 

 

ZÁVER 

Zachovanie vhodného obhospodarovania mozaík ornej pôdy a trávnych 
porastov je dôležité nielen pre udržanie poľnohospodárskej produkcie, ale aj pre 
zachovanie ekologických a kultúrnohistorických hodnôt územia. Nemenej 
dôležitá je realizácia navrhovaných manažmentových opatrení  pre vegetačno-
antropogénne prvky v krajine, ktoré plnia významnú ekostabilizačnú funkciu 
v krajine. Vhodne nastavenými agroenvironmentálnymi opatreniami je možné 
docieliť ich  ochranu a udržateľné využívanie krajiny v okolí mesta Hriňová. 
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