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Úvod

V roku 2009 podala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci 
fi nančného mechanizmu Operačný program Životné prostredie, prioritná os 5 Ochrana 
a regenerácia prírodného prostredia a krajiny na zabezpečenie realizácie schváleného 
programu záchrany alkany farbiarskej.

Operačný program Životné prostredie slúži na čerpanie pomoci z fondov Európskej 
únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013 z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Jeho účelom je zlepšenie stavu životného pro-
stredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

Projekt s názvom Realizácia schválených programov záchrany kriti cky ohrozených 
druhov rastlín bol schválený v septembri v roku 2009. Zameriava sa na riešenie pro-
blemati ky dvoch kriti cky ohrozených druhov rastlín – alkana farbiarska (Alkanna ti ncto-
ria) a jesienka piesočná (Colchicum arenarium). Štátna ochrana prírody SR vypracovala 
pre obidva druhy programy záchrany, ktoré schválilo Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky na operatí vnej porade ministra uznesením č. 38 z 25. 2. 2009.
V rámci prioritnej osi 5 zahŕňa dve opatrenia:

• 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypra-
covania a realizácie programov starostlivosti  o chránené územia vrátane území 
Natura 2000 a programov záchrany pre kriti cky ohrozené druhy rastlín, živočíchov 
a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.

• 5.3 Zlepšenie informovanosti  a environmentálneho povedomia verejnosti  vrátane 
posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Obdobie realizácie projektu je plánované od mája 2009 do decembra 2011. Celko-
vá výška schválených fi nančných prostriedkov na realizáciu navrhovaných opatrení je 
43 891,16 Eur. 

V projekte boli stanovené nasledovné ciele:
• zlepšiť stav kriti cky ohrozených druhov rastlín realizáciou schválených programov 

záchrany a
• zlepšiť environmentálne povedomie verejnosti  o kriti cky ohrozených druhoch.

Za účelom zlepšenia environmentálneho povedomia širšej verejnosti  o problemati ke 
a možnosti ach ochrany alkany farbiarskej bola vydaná aj táto publikácia.  
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Alkana farbiarska (Alkanna tinctoria (L.) TAUSCH)

Alkana farbiarska z čeľade borákovité (Boraginaceae) patrí podľa platného Červeného 
zoznamu papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (FERÁKOVÁ, MAGLOCKÝ, MAR-
HOLD, 2001) medzi kriti cky ohrozené druhy na území Slovenska.
Zároveň je druhom chráneným v zmysle vyhlášky č. 579/2008 Z. z. a je zaradená aj me-
dzi druhy národného významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia.

Opis druhu

Alkana farbiarska je trváca bylina, tzv. hemikryptofyt (rastlina prezimujúca s púčikmi 
tesne pri povrchu zeme). Na jeseň vytvorí listové ružice, z ktorých na jar vyrastajú 
poliehavé, až mierne vystúpavé byle. Niektoré byle sú generatí vne, na ktorých sa na-
chádza množstvo kvetov, umiestnených v metlinovom súkvetí  na krátkych stopkách 
v pazuchách listeňov. Niektoré byle sú vegetatí vne, čo znamená, že nekvitnú, ale za-
bezpečujú živiny a ďalší rast.
Rastliny sa rozrastajú z jednej koreňovej hlavy do šírky a vytvárajú hustý vankúš po-
stupne narastajúceho počtu listových ružíc. Niekedy si vytvoria listové ružice druhotné 
korene a osamostatnia sa. Zvyčajne má jeden vankúš jeden veľmi hlboko rastúci koreň, 
ktorý dosahuje až do hĺbok, kde sa vždy nachádza dostatok vody.
Listy, listene a byle sú sivasto zelené a šteti novito ochlpené. Takto zmierňujú slnečné 
žiarenie a prehrievanie organizmu. Rovnako aj husté vankúšovité rozrastanie má svoj 
zmysel. Zabraňuje rýchlemu vyparovaniu vody, ktorá vzniká kondenzáciou pri zmenách 
denných teplôt a tým zmierňuje podmienky inak extrémnych rozdielov teplôt a vlahy. 
Takýto rast potláča aj konkurenciu iných rastlín.

Po opelení sýto modrých kvetov rastlina vytvára dostatočne veľké množstvo plodov. 
Celé generatí vne byle po dozretí  plodov uschnú a odlomia sa. Zvyčajne zostanú v blíz-
kosti  rastliny a ak sa tu nachádzajú vhodné podmienky na klíčenie semenáčikov, obja-
vujú sa v celých skupinách. Šírenie rastlín je preto možné iba na veľmi krátke vzdiale-
nosti . Výnimočne vietor, zvieratá alebo človek zabezpečia prenos odlomených byliek 
na väčšie vzdialenosti .
Zaujímavosťou tejto rastliny je, že jej koreň obsahuje chemické látky, ktoré farbia textí -
lie na červeno. Z toho pochádza aj druhový názov „farbiarska“. 

Rozšírenie druhu

Celkový areál výskytu popisuje HEGI (1925) ako celú oblasť pri Stredozemnom mori. 
Severnú hranicu uvádza od južného Francúzska cez Liguriu po Dalmáciu a Maďarsko 
(v okolí Budapešti ), pričom uvádza neschopnosť druhu odolávať mrazom v strednej 
Európe. Vo Flora Europaea (KOŽUHAROV, 1972) je popisovaný areál rozšírenia od Špa-
nielska cez Francúzsko, Taliansko, Sicíliu, Sardíniu, Maďarsko, Československo, celý Bal-
kánsky polostrov po Turecko a Krétu.
Výskyt druhu je na území Slovenska izolovaný len na veľmi malú oblasť, tzv. komplex 
Čenkovského lesa, ktorý zahŕňa územie národnej prírodnej rezervácie (NPR) Čenkov-
ská step a národnej prírodnej rezervácie (NPR) Čenkovská lesostep. Obidve územia sa 
nachádzajú v katastrálnom území obce Mužla, na severnej hranici súčasného areálu 
druhu. 
V minulosti  bol druh udávaný aj z iných lokalít, napr. piesky severne od Marcelovej 
a z okolia Komárna, ale po revízii lokalít v roku 1990 Vágenknechtom sa potvrdil výskyt 
len na lokalitách pri Mužli.

1. Alkana farbiarska (Alkanna ti nctoria) – rastlina a detail súkveti a
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Charakteristika biotopu druhu

Druh rasti e na Slovensku v xerotermných travinno-bylinných porastoch na vápnitých 
pieskoch v spoločenstvách zväzu Festucion vaginatae Soó, ktoré sú zároveň prioritným bio-
topom európskeho významu s názvom Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch 
(6260*). Uprednostňuje skôr miesta s redšou vegetáciou, resp. s odkrytým pieskom.

Druhy tu rastúce sa museli prispôsobiť extrémnym podmienkam, ako je nedostatok 
vlahy a extrémne výkyvy teplôt počas letných a zimných dní. 

Ohrozenie druhu na existujúcich lokalitách

Alkana farbiarska na svojich lokalitách nevytvára rozsiahle porasty. Je konkurenčne sla-
bým druhom, ktorý pre svoje klíčenie potrebuje otvorené plochy bez vegetácie. Pri ďal-
šom raste sa konkurencii bráni rozrastaním a vytváraním hustých vankúšovitých trsov. 
Populácia na Slovensku je malá a izo-
lovaná riekou Dunaj od najbližších 
lokalít druhu v Maďarsku. S ohľadom 
na spôsob rozširovania semien druhu 
(odlomením uschnutej byle s dozretý-
mi plodmi) nie je pravdepodobné, že 
dôjde prirodzenou cestou k preneseniu 
semien druhu z maďarských lokalít na 
územie Slovenska. V prípade výrazné-
ho poškodenia populácií druhu na exis-
tujúcich lokalitách by bola veľmi malá 
šanca na jeho prežiti e na Slovensku. 
Druh je na slovenských lokalitách ok-
rem extrémnych klimati ckých podmie- e-
nok (predovšetkým poškodenie listo-
vých ružíc silnými mrazmi) ohrozený 
najmä zarastaním konkurenčne silnej-
šími inváznymi druhmi bylín, konkrétne 
zlatobyľou obrovskou (Solidago gigan-
tea) a invázne sa správajúcimi drevina-
mi – agát biely (Robinia pseudoacacia) 
a pajaseň žliazkatý (Ailanthus alti ssi-
ma). Tieto rastliny so silným inváznym 
potenciálom výrazne menia podmien-
ky na lokalite vytvorením hustých porastov. Uprostred takýchto porastov zanikajú pod-
mienky pre klíčenie semien alkany farbiarskej a jej ďalšiu existenciu.

2. Biotop druhu v NPR Čenkovská step 3. Biotop druhu v NPR Čenkovská step

Biotop vzniká na pieskových presypoch s minerálne bohatším podložím, ktorý umožňuje 
vytvorenie druhovo bohatých trávnych porastov s výskytom viacerých vzácnych a chrá-
nených druhov rastlín, napr. kosatec piesočný (Iris arenaria), chvojník dvojklasý (Ephed-
ra distachya), gypsomilka zväzkovitá piesočná (Gypsophila fasti giata subsp. arenaria), 
kavyľ piesočný (Sti pa borystenica), devätorka rozprestretá (Fumana procumbens).
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stov. Uprostred takýchto porastov zanikajú pod-
iarskej a jej ďalšiu existenciu.

4. Kosatec piesočný 
(Iris arenaria)

7. Porast zlatobyle uprostred NPR Čenkovská step

8. Porasty pajaseňa v NPR Čenkovská lesostep 

5. Chvojník dvojklasý 
(Ephedra distachya)

6. Gypsomilka zväzkovitá piesočná 
(Gypsophila fasti giata ssp. arenaria)

y p y j j j

       Realizované opatrenia v rámci projektu

Schválený projekt bol zameraný predovšetkým na realizáciu 
nasledovných akti vít:

• prakti cká starostlivosť o lokality, 
• sledovanie stavu populácií druhu,
• výskum opeľovačov a škodcov, 
• záchrana druhu v podmienkach in situ a ex situ.
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Prakti cká starostlivosť o lokality 

Na území NPR Čenkovská step sa zabezpečovalo v rámci projektu odstraňovanie poras-
tov zlatobyle kosením pred tým, ako vytvoria súkveti a a zakvitnú. Zlatobyľ sa rozmnožuje 
predovšetkým generatí vne, tzn. semenami. Tvorí veľké množstvo semien, ktoré sú roz-
nášané vetrom a živočíchmi, na ktoré sa zachyti a malými háčikmi. V priebehu niekoľkých 
rokov sa vytvorí hustý porast zlatobyle z jednej rastliny, ak sa nezabezpečí jej odstránenie 
pred zakvitnutí m. V prípade malých porastov zlatobyle je účinné aj vytrhávanie. 

V okrajových časti ach NPR Čen-
kovská step a v NPR Čenkovská 
lesostep sa pozornosť sústredila 
na pravidelné odstraňovanie in-
vázne sa správajúcej dreviny – pa-
jaseňa žliazkatého (Ailanthus alti s-
sima). Tento druh sa na lokalitách 
masovo šíri a vytvára husté poras-
ty. Už pomerne mladé jedince sú 
plodné a predstavujú ohrozenie 
pre ďalšie plochy, ktoré druhom 
zati aľ neboli zasiahnuté. Realizácia 
opatrení sa sústreďuje predovšet-
kým na miesta v blízkosti  výskytu 

chránených druhov a vzácnych typov biotopov, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Dôraz 
sa kladie na odstraňovanie semen-
ných stromov a hustých mladých 
porastov druhu.
Pajaseň žliazkatý sa odstraňuje 
zvyčajne koncom leta a na jeseň 
(od augusta do októbra). Odstra-
ňovanie spočíva v kombinácii me-
chanického a chemického zása-
hu. Jedince sa vypília a vzniknuté 
rezné plochy sa natrú koncentro-
vaným herbicídnym prípravkom. 
Niektoré mladé jedince sa môžu 
odstraňovať aj vytrhávaním.
Uvedené druhy majú vysokú 
schopnosť tvorby výmladkov. Keď 
sa odstraňujú len mechanicky 
(vypiľovaním), vytvárajú sa husté a nepriechodné porasty z výmladkov, ktoré oveľa rý-
chlejšie zhoršia podmienky existencie alkany farbiarskej. Je preto nutná kombinácia s lo-
kálnou aplikáciou chemických prípravkov, ktoré eliminujú tvorbu výmladkov a po nie-
koľkých opakovaniach možno dosiahnuť defi nití vne odstránenie pajaseňa z lokality. 

Sledovanie stavu populácií
druhu

Už od roku 1993 pracovník Sprá-
vy CHKO Ponitrie Ing. Libor Ul-
rych, PhD. pravidelne sleduje 
populáciu druhu na zameraných 
a stabilizovaných trvalých plo-
chách. Boli založené za účelom 
zisťovania údajov o populačnej 

ekológii a biológii druhu. Na každej ploche sa 
každoročne zisťuje pri každej rastline počet 
generatí vnych a vegetatí vnych bylí, tzv. ramét, 
na jar (v apríli) a počet listových ružíc na jeseň 
(v septembri).
Na území NPR Čenkovská lesostep boli pripra-
vené plochy pre výsev semien alkany farbiarskej 
v rámci záchrany in situ. Na založených trvalých 
plochách sa sleduje klíčivosť vysiatych semien 
a ďalší rast semenáčikov.  

Výskum opeľovačov a škodcov

Existencia druhu na lokalitách značne závisí 
od množstva semien, ktoré jedince druhu vyprodukujú, a tak zabezpečia potenciál 
pre ďalšie zachovanie 
populácie. Produkciu se-
mien výrazne ovplyvňu-
jú opeľovače a ti ež škod-
covia druhu. Výskum 
entomofauny v rámci 
projektu sa zaoberal 
práve týmito ekologický-
mi väzbami, ktoré majú 
priamy vplyv na počet-
nosť populácie druhu 
v nasledujúcich rokoch.

9. Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého 
v NPR Čenkovská step

11. Trvalá plocha na monitoring druhu

10. Kosenie zlatobyle v NPR Čenkovská step

13. Samotárska včela osmia 
hrdzavá (Osmia rufa) 

14. Chlpáčik obyčajný 
(Tropinota hirta)

12. Zisťovanie údajov o počte gene-
ratí vnych a vegetatí vnych bylí
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Záchrana druhu v podmienkach in situ a ex situ

Nakoľko je populácia druhu na Slovensku malá a izolovaná od iných populácií (tzn. nie 
je možná výmena geneti ckého materiálu a prenos semien), sú nevyhnutné akti vity 
na záchranu druhu v podmienkach 
in situ (priamo na lokalite) a ex situ 
(v umelých podmienkach). 
V území NPR Čenkovská lesostep 
a jej okolí boli pripravené malé 
plochy, na ktorých boli odstránené 
dreviny, sukcesné byliny a na nie-
ktorých miestach aj vegetačný 
kryt, aby sa vytvorili otvorené plo-
chy. Tiež sa využili aj prirodzene 
existujúce otvorené plochy piesku 
v lesostepných časti ach územia. 
Na existujúce a vytvorené mies-
ta sa vysiali nazbierané semená 
druhu z populácie v NPR Čenkovská step. Cieľom výsevu je posilnenie populácie druhu 
s malým počtom jedincov.

Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre zabezpečuje pes-
tovanie druhu v podmienkach ex situ, 
t. j. v umelých podmienkach, na svojom 
pracovisku. Pestovanie najprv prebieha 
v menších nádobkách, kde sa vypestujú 
mladé jedince druhu a ti e sa následne 
vysádzajú na pripravené plochy v rámci 
areálu botanickej záhrady. Vypestované 
jedince budú slúžiť na posilnenie popu-
lácie druhu na pôvodných lokalitách, 
resp. na obnovu populácií v prípade ich 
poškodenia.

... ako ďalej

Alkana farbiarska je veľmi citlivý druh, ktorého existencia na Slovensku závisí od zacho-
vania vhodných podmienok na existujúcich lokalitách a vytváraní záložných populácií. 
Jednou z možností  ďalšieho zachovania druhu je vytvorenie potenciálu na postupné 
prepojenie existujúcich populácií v komplexe Čenkovského lesa a umožnenie výme-
ny geneti ckého materiálu. Prepojenie existujúcich populácií si vyžaduje systemati cké 
a dlhodobé zásahy v území na vytvorenie vhodných podmienok a odstránenie invázne 
sa správajúceho pajaseňa žliazkatého z celého komplexu Čenkovského lesa.
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Publikácia bola pripravená v rámci projektu z OPŽP 
Realizácia schválených programov záchrany kriti cky 

ohrozených druhov rastlín, ktorý je spolufi nancovaný 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
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