
POĽNOHOSPODÁRSTVO 
A OCHRANA NELESNÝCH 

BIOTOPOV V OBLASTI 
NP MURÁNSKA PLANINA

POĽNOHOSPODÁRSTVO
Neoddeliteľnou súčasťou územia Muránskej planiny je poľnohos-
podárstvo, ktoré stáročia formovalo jej charakter a krajinný ráz. 
Hlavnými činnosťami poľnohospodárstva v území je chov hospo-
dárskych zvierat, s čím súvisí obhospodarovanie lúk a pasienkov; 
doplnkovou činnosťou je pestovanie kultúrnych plodín, ktoré sa 
sústreďuje do priľahlých – najnižšie situovaných častí Muránskej 
planiny.

Poľnohospodárska pôda (lúky, pasienky, orná pôda) zaberá pri-
bližne 10 % územia Národného parku (NP) Muránska planina. Pod-
ľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek patria pôdy na úze-
mí NP do skupiny strednej až nízkej kvality s nižším produkčným 
potenciálom. Na území národného parku, ale aj v jeho blízkosti, sa 
stretávame s oboma spôsobmi hospodárenia, a to drobným far-
márstvom aj intenzívnym poľnohospodárstvom, pričom intenzívne 
poľnohospodárstvo zasahuje najmä do ochranného pásma NP 
Muránska planina – do územia s 2. stupňom ochrany. Z hľadiska 
druhu poľnohospodárskej pôdy, majú najväčší podiel trvalé trávne 
porasty, t. j. lúky a pasienky. Malá časť lúk a pasienkov sa ale na-
chádza na lesnej pôde, pričom tieto pozemky sú obhospodarova-
né v rámci lesného hospodárstva. Orná pôda zaberá len približne 
0,1 % rozlohy národného parku. 

V súčasnosti sa na území NP a jeho ochranného pásma využí-
va celkove len približne 60 % všetkej výmery poľnohospodárskej 
pôdy. Na ornej pôde, ktorá je súčasťou NP, sú najčastejšie pesto-
vanými plodinami kukurica a obilniny (pšenica, ovos), v roku 2014 
sa pri Muráni začal pestovať aj cirok (využívaný na technické úče-
ly). Z krmovín sa pomerne často pestujú ďatelinotrávne miešanky. 
Lúky a pasienky sú v oblasti Muránskej planiny využívané na chov 
hospodárskych zvierat – najmä oviec a hovädzieho dobytka. Špe-
cifikom Muránskej planiny je polodivoký chov koní plemena „Norik 
muránskeho typu“. Žrebčín je situovaný na Veľkej Lúke v katastri 
Muráňa. Základom tohoto chovu bolo v jeho začiatkoch (v období 
50-tych rokov 20. storočia) plemeno „Hucul“. Kone plemena No-
rik sú pripravované na namáhavú prácu v lesnom hospodárstve 
v neľahkých terénnych podmienkach. Putovaním v niekoľko-týž-
dňových intervaloch od jari až do jesene kone postupne prepá-
sajú lúky krasovej plošiny. Časť týchto lúk je kosená. Málopočetné 
stádo koní (v roku 2015 pozostávalo z približne 50 jedincov) ale ne-
postačuje na to, aby zabezpečilo dostatočné spasenie väčšiny lúk 
a pasienkov, ktorým bola predtým takto zaistená pravidelná sta-
rostlivosť. Okrem plemenného chovu koní na Veľkej Lúke, ktoré 
realizujú Lesy SR š.p., OLZ Revúca, sa chovom koní v území, 
v rámci svojej záľuby, venuje aj niekoľko zanietencov. Ide však len 
o malé počty chovaných jedincov. Takto možno na Muránskej pla-

nine vidieť aj plemená, ako „American Paint Horse“, „Slovenský 
teplokrvník“ či „Hucul“. Snahou Správy NP Muránska planina je 
okrem zachovania chovu „Norika muránskeho typu“ aj rozšírenie 
chovu plemena „Hucul“ (ako horského plemena, pôvodne chova-
ného v Karpatoch) v území národného parku.

Chov oviec a hovädzieho dobytka je v NP Muránska planina sú-
stredený do oblastí Muráňa, Tisovca, Havraníka, Sosniniek ako aj 
na viacerých miestach po jeho obvode – v ochrannom pásme NP. 
Najčastejšie chovanými plemenami oviec sú „Zušľachtená valaš-
ka“, „Lacon“, „Pôvodná valaška“ a krížence Lacon × Zušľachtená 
valaška alebo Lacon × Cigája. Z hovädzieho dobytka sa chovajú 
plemená „Slovenské strakaté“, „Charolais“, „Aberdeen-Angus“, 
„Limousine“.

Zaujímavosťou je chov niekoľkých somárov domácich (Equus asi-
nus f. domestica) pri Muráni – na lokalite Biele Vody, ktorá sa na 
Muránskej planine pýši jedinou reprodukcie schopnou kolóniou 
sysľa pasienkového (Spermophilus citellus). Somáre tu majú iba 
jedno využitie – vypásanie, ktoré je tak veľmi potrebné pre zacho-
vanie tohto druhu. Neveľa somárov je chovaných aj na lokalite 
Zbojská medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou.

V posledných desaťročiach prevláda v hospodárení na trvalých 
trávnych porastoch nepriaznivý trend. Časť lúk a pasienkov je 
v dôsledku znižovania početnosti hospodárskych zvierat v stádach, 
a tým aj znižovania potreby sena, nedostatočne obhospodarovaná, 
plochy sú nevyužívané (nespásané a/alebo nekosené) a postupne 
zarastajú. Ich zachovanie je závislé od tradičného vidieckeho spô-
sobu života, v ktorom nové generácie nevidia svoju budúcnosť, nie 
sú ochotné takto manuálne pracovať a sústreďujú svoj záujem na 
prácu v mestách. Usadlosti a lazy, ktoré boli v minulosti obývané 
drobnými roľníkmi, ktorí mali skutočný vzťah k poľnohospodárskej 
pôde (ako k živiteľke), starali sa o ňu a tradične ju obhospodarovali 
v súlade s prírodou, sú dnes opustené (chátrajú) alebo v lepších 
prípadoch slúžia aspoň ako víkendové chaty. V súčasnosti nie je 
zriedkavosťou, že niektorí poľnohospodári (jednotlivci) v "obhos-
podarovaní" lúk a pasienkov, ale aj ornej pôdy, vidia len (jednora-
zové) finančné dotácie a pravidelná starostlivosť je častokrát pod-
ceňovaná alebo prehliadaná, čo sa následne negatívne prejavuje 
v zhoršenom či až nepriaznivom stave obhospodarovaných travin-
ných biotopov. Tomuto dopomáha aj nízka frekvencia kontrolného 
mechanizmu zo strany poľnohospodárskych agentúr. Dôležitou 
skutočnosťou však je, že väčšine poľnohospodárov, ktorí pôsobia 
v území, záleží na zachovaní prirodzenosti a pestrosti obhospoda-
rovaných lúk a pasienkov, ktoré sa tu po stáročia formovali. A tak aj 
vďaka nim si návštevníci národného parku budú môcť vychutnávať 
nádhernú prírodu Muránskej planiny. 
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Kosná lúka (biotop Lk1) na lokalite 
Za Havraník poskytuje vhodné 
životné podmienky pre chráneného 
chrapkáča poľného (Crex crex); 
na lúke sa vyskytuje aj početná 
populácia chráneného mečíka 
škridlicovitého (Gladiolus imbricatus).

Foto: Drahoš Blanár 
Lúka na Studni (biotopy Lk2 a Tr1) bola v minulosti pravidelne kosená, ale posledné roky 
je len prepásaná koňmi; napriek tomu sa na nej ešte zachovalo niekoľko jedincov vzácnej 
orchidey vstavača mužského poznačeného (Orchis mascula subsp. signifera).

Foto: Maroš Detko Foto: Denisa Löbbová

Foto: Drahoš Blanár

Biotopom sysľa pasienkového 
(Spermophilus citellus) sú 
pravidelne vypásané pasienky; 
sysľovisko na Bielych Vodách 
je v dôsledku nízkej intenzity 
prepásania hovädzím dobytkom 
podporené chovom somárov 
a tiež kosením podľa potreby.

Foto: Denisa Löbbová

Foto: Ervín Hapl 

Krvavcová lúka (biotop Lk6) pri 
Muráni je biotopom vzácneho 
modráčika krvavcového 
(Maculinea teleius), druhu 
európskeho významu, ktorého 
ochranu možno zabezpečiť len 
pravidelným kosením  
v špecifi cky vymedzených 
termínoch.

Foto: Drahoš Blanár 

Slatinné a podmáčané lúky v Doline Hronec (biotopy 
Ra3, Ra7 a Lk6) sú významnou genofondovou lokali-

tou pre množstvo chránených druhov; lokalita by mala 
byť každoročne kosená (najlepšie ručnou 

motorovou kosačkou.

Foto: Drahoš Blanár 

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) 
je ohrozený druh vlhkých a pomáčaných lúk, 

ktorý sa na Muránskej planine vyskytuje ešte na 
pomerne veľa lokalitách.

Foto: Drahoš Blanár 

Lúka Láclavová (biotop Tr1) je 
jednou z mála lúk, ktorá sa ešte 
kosieva ručne (lesníkmi z Muráňa); 
patrí medzi najzachovalejšie 
a druhovo najbohatšie lúky na 
území Muránskej planiny. 

Foto: Ján Šmídt

Spásanie ovcami je základným 
spôsobom obhospodarovania na 
mezofi lných pasienkoch (biotop 
Lk3) na lokalite Zbojská ako aj 

na ostatných lokalitách v oblasti 
NP Muránska planina.

Foto: Denisa Löbbová

Kosenie traktorovou kosačkou 
v kombinácii so spásaním 
/ dopásaním koňmi 
(Norik muránskeho typu) je 
najoptimálnejším spôsobom 
obhospodarovania Veľkej Lúky 
na Muránskej planine.



VHODNOSŤ SPÔSOBOV 
OBHOSPODAROVANIA Z HĽADISKA 
OCHRANY A ZACHOVANIA 
PRIAZNIVÉHO STAVU NELESNÝCH 
BIOTOPOV A ICH DRUHOVEJ 
DIVERZITY V OBLASTI NP MURÁNSKA 
PLANINA
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Tr1 ÁNO
(1–2 × za rok) ÁNO** NIE áno nie nie

Tr6 ÁNO*
(1–2 × za 2 roky) ÁNO** NIE áno nie nie

Tr7 ÁNO*
(1–2 × za 2 roky) ÁNO** NIE áno nie nie

Tr8 ÁNO
(1 × za rok) ÁNO ÁNO áno nie nie

Lk1 ÁNO
(1–2 × za rok) ÁNO** NIE áno nie nie

Lk2 ÁNO
(1 × za rok) ÁNO** NIE áno nie nie

Lk3 ÁNO
(1–2 × za rok) ÁNO ÁNO áno áno**** nie

Lk5 ÁNO*
(1 × za 2 roky) NIE NIE nie nie nie

Lk6
 

ÁNO*
(1–2 × za rok)

NIE / 
ÁNO*** NIE nie nie nie

B
r4 ÁNO*

(1–2 × za 2 roky) NIE NIE nie nie nie

R
a3

 

ÁNO*
(1 × za rok) NIE NIE nie nie nie

R
a6

 

ÁNO*
(1–2 × za rok) NIE NIE nie nie nie

R
a7 ÁNO*

(1–2 × za rok) NIE NIE nie nie nie

K
r1 NIE ÁNO NIE nie nie nie

K
r2 NIE ÁNO NIE nie nie nie

Poznámky: 

*  optimálnym spôsobom kosenia je kosenie ľahkou motorovou ko-
sačkou,

**  na lokalitách, ktoré boli predtým dlhodobo obhospodarované ko-
sením sa tento spôsob javil ako najoptimálnejší – z hľadiska za-
chovania priaznivého stavu dotknutých biotopov, možno pasenie 
(extenzívne) aplikovať len v prípade, ak nie je možné zabezpečiť 
starostlivosť kosením, 

***  extenzívne prepásanie/dopásanie je možné výnimočne aplikovať 
(ak nie je možné zabezpečiť kosenie), a to len/najmä v jesennom 
období (po dohodnutí podmienok so Správou NP Muránska plani-
na),

**** hnojenie tekutými hnojivami (hnojovka, hnojovica, močovka) apliko-
vať len v krajných prípadoch (viď. ďalej v texte).

Vyššie uvedené opatrenia pre vybrané biotopy sú v zásade 

v súlade s opatreniami uvedenými v Programe rozvoja vidieka 

SR (kapitola „podmienky pre ochranu poloprírodných a prírod-

ných TTP“) vydané Ministerstvom pôdohospodárstva SR pre 

programovacie obdobie 2014–2020 (ďalej PRV 2014–2020), 

s výnimkou napr. vylúčenie pasenia v biotope Lk2 a Lk6; spô-

soby menežmentu pre biotopy Tr6, Tr7, Br4, Kr1 a Kr2 v pred-

metnom dokumente nie sú riešené a ani spomínané. [PRV 

2014–2020 je dôležitým dokumentom, ktorý určuje podmienky 

hospodárenia v krajine a tak prispieva k zlepšovaniu životného 

prostredia.] 

NELESNÉ TYPY BIOTOPOV, 
KTORÉ SÚ PREDMETOM 
OBHOSPODAROVANIA 
V NP MURÁNSKA PLANINA 
A JEHO OCHRANNOM PÁSME

Tr1 Suchomilné 
travinno-bylinné a krovinové 
porasty na vápnitom substráte 

Tr6 Teplomilné lemy

Tr7 Mezofilné lemy

Tr8 Kvetnaté vysokohorské 
a horské psicové porasty na 
silikátovom substráte 

Lk1 Nížinné a podhorské 
kosné lúky 

Lk2 Horské kosné lúky 

Lk3 Mezofilné pasienky 
a spásané lúky 

Lk5 Vysokobylinné spoločen-
stvá na vlhkých lúkach 

Lk6 Podmáčané lúky horských 
a podhorských oblastí 

Ra3 Prechodné rašeliniská 
a trasoviská 

Ra6 Slatiny s vysokým 
obsahom báz 

Ra7 Sukcesne zmenené 
slatiny 

Kr1 Vresoviská

Kr2 Porasty borievky 
obyčajnej

_______________________

Biotopy 
európskeho významu: 
Tr1, Tr8, Lk1, Lk2, Lk5, 
Ra3, Ra6, Kr1, Kr2

Biotopy 
národneho významu: 
Tr6, Tr7, Lk3, Lk6, Ra7

Mokraďové biotopy 
(mokrade): Ra3, Ra6, 
Ra7, Lk5, Lk6

Najrozšírenejšie biotopy: 
Tr1, Tr8, Lk1, Lk2, 
Lk3, Lk6

Plošne najmenej 
zastúpené biotopy: 
Ra3, Ra6, Ra7, Lk5, Tr6, 
Tr7, Kr1, Kr2

Biotopy s najvyššou 
spoločenskou hodnotou: 
Ra3 a Ra6 (117,5 € /m2) 
Tr1 (24,56 € /m2)
Lk1 (21,24 € /m2) 
Lk2 (16,26 €/m2)

Kosenie: Z hľadiska ochrany a zabezpečenia priaznivého stavu 

nelesných biotopov je vo všeobecnosti najvhodnejším spôso-

bom obhospodarovanie kosenie. Čo sa týka spôsobov kosenia, 

tradičné t. j. ručné kosenie (kosou) má najpriaznivejší vplyv na 

druhovú diverzitu nielen rastlinných ale najmä živočíšnych dru-

hov. Najzachovalejšie a druhovo najbohatšie lúky na Muránskej 

planine sú práve také, ktoré sa kosia len ručne.

Pasenie: Pri pasení dodržiavať zaťaženie minimálne 0,3 DJ (= 

dobytčia jednotka)/hektár a odporúčané 0,6–0,9 DJ/hektár plo-

chy [pozn.: PRV 2014–2020 uvádza max. zaťaženie 1,9 DJ/hek-

tár plochy, ale takéto zaťaženie už predstavuje intenzívny chov]. 

Vhodným spôsobom pasenia sa javí oplôtkové pasenie, pričom 

musí byť dodržané povolené zaťaženie, ktoré sa prepočítava na 

celkovú plochu oploteného areálu.

Dopásanie/prepásanie: Dopásanie lúk/pasienkov (ovcami, 

hovädzím dobytkom, koňmi), realizované až po kosení, je vhod-

nou alternatívou napr. na dvojkosných lúkach, na ktorých sa 

(už) nerealizuje 2. kosenie. Príkladom je lokalita „Hrby“ medzi 

Muráňom a Javorníkovou dolinou v NP Muránska planina (s bio-

topmi Lk1 a Tr1), kde sa v lete pokosí a koncom leta až v jeseni 

sa pasú ovce.

Košarovanie: Nevyhnutné je dodržiavať zásady šetrného koša-

rovania, t.j. pravidelné denné prekladanie košiarov, pričom min. 

plocha na 1 DJ je 10 m2. Pri neprekladaní košiara dochádza 

k hromadeniu exkrementov zvierat na veľmi malom priestore 

a zároveň dochádza k intenzívnemu zošľapávaniu, narušeniu 

vegetačného krytu a pôdy, čím môže dôjsť až k úplnej deštrukcii 

vegetačného krytu (rastlinného spoločenstva, biotopu).

Mulčovanie: Je len doplnkový spôsob obhospodarovania. 

Jeho (opakované) používanie sa veľmi nepriaznivo odzrkadľuje 

na klesajúcej diverzite bezstavovcov, ktoré sa v nelesných bioto-

poch vyskytujú (chrobáky, kobylky, koníky, motýle, mraveniská). 

Mulčovanie je možné aplikovať len na lokalitách, ktoré boli dlho-

dobo (viac rokov) neobhospodarované a slúži len na pripravenie 

lokality na kosenie (bežnou kosačkou) alebo pasenie! T.j. slúži 

na odstránenie stariny a prípadných náletových drevín. Pri mul-

čovaní dochádza k hromadeniu a odhnívaniu biomasy na celej 

takto obhospodarovanej ploche.

Hnojenie organickým hnojivom (hnojom): Z hľadiska za-

chovania priaznivého stavu travinných biotopov a ochrany ich 

druhovej diverzity odporúčame na porasty aplikovať organické 

hnojivá – hnoj v množstvách obmedzených na maximálnu dávku 

50 kg N/ha biotopu (exkrementy pasúcich sa zvierat sa do limitu 

nezapočítavajú) raz za 2 až 3 roky, t.j. 7 až 10 ton kravského ale-

bo konského hnoja na ha (raz za 2 až 3 roky) alebo 8 ton ovčie-

ho hnoja z oviec na ha (raz za 3 roky). [pozn.: PRV 2014–2020 

uvádza maximálne 7 až 10 ton konského hnoja na ha raz za 2 

roky] Maštaľný hnoj je najlepšie na lokalitu aplikovať v období 

na jar (marec, apríl, príp. máj) a na jeseň (október, november). 

Maštaľný hnoj musí byť dostatočne humifikovaný a má mať dro-

bivú konzistenciu.

Hnojenie tekutým organickým hnojivom (hnojovkou, hno-

jovicou, močovkou): Z hľadiska zachovania priaznivého stavu 

biotopov lúk a pasienkov je vhodné vyhnúť sa používaniu teku-

tých organických hnojív, ktoré vo všeobecnosti spôsobujú po-

kles ich druhovej diverzity. Vo veľmi nevyhnutných prípadoch, 

po dohovore so Správou NP Muránska planina, možno aplikáciu 

tekutých organických hnojív povoliť, a to len na vybrané konkrét-

ne lúky/pasienky s biotopom Lk3. Tieto hnojivá možno aplikovať 

(rovnomerné rozprašovanie!) v obdobiach na jar (druhá polovica 

februára, marec, apríl, príp. máj) a na jeseň (október, prvá polovi-

ca novembra) – v závislosti od stavu vegetácie na predmetných 

lúkach, a to iba za vhodného počasia (nie za daždivého počasia, 

nezamrznutá pôda v zimnom období).

Hnojenie priemyselnými (umelými) hnojivami: Aplikácia 

priemyselných hnojív na území NP Muránska planina je z dôvo-

du ochrany druhovej diverzity vylúčená (rastlinstvo, živočíšstvo). 

V jeho ochrannom pásme je z dôvodu ochrany druhov a bioto-

pov obmedzená len na minimum, pričom prípadné použitie je 

potrebné dohodnúť so Správou NP Muránska planina (dohod-

nutie konkrétnych lokalít a podmienok použitia).

Aplikácia digestátu: Z hľadiska ochrany druhového zloženia 

travinných porastov sa používanie digestátu, ako výsledného 

produktu bioplynových staníc, javí ako nevhodné. Jeho aplikácia 

môže spôsobovať, a na základe prvých pozorovaní aj spôsobuje, 

negatívne zmeny štruktúry a druhového zloženia lúčnych spo-

ločenstiev a (potenciálne) negatívne vplýva na ich biodiverzitu.

Výruby náletových drevín: Pravidelné odstraňovanie drevín 

(v mimohniezdnom období – od 15. augusta. do 1. apríla) je 

nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o lúky a pasienky. Pone-

chávanie solitérnych jedincov niektorých druhov drevín, resp. 

skupiniek drevín, s ohľadom na špecifickosť danej lokality (typ 

a charakter biotopu), je významné z hľadiska zachovania ich 

celkovej druhovej biodiverzity. Konkretizáciu drevín určených na 

výrub (čo do množstva a druhu) je potrebné upresniť so Správou 

NP Muránska planina.

Foto: Denisa Löbbová 
Pri mulčovaní  dochádza k potrhaniu trávy 
a biomasa ostáva hniť na mieste.

Foto: Denisa Löbbová 
Vzhľad travinného porastu po aplikácii 
digestátu.

Foto: Drahoš Blanár 
Nepravidelne prekladané košiare majú za následok poškodenie biotopu a vznik nitrofi lnej 
vegetácie.                          


