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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.

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 proble-
mati ky dvoch kriti cky ohrozených druhov rastlín – jesienka piesočná (Colchicum are-
narium) a alkana farbiarska (Alkanna ti nctoria). 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 jesienky piesočnej (Colchicum arenarium) bola vydaná aj táto 
publikácia.  
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Jesienka piesočná (Colchicum arenarium WALDST. et KIT.)

Jesienka piesočná, ktorá patrí do čeľade ľaliovité (Liliaceae), je endemitom Veľkej uhor-
skej nížiny. V Červenom zozname papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (FERÁ-
KOVÁ, MAGLOCKÝ, MARHOLD, 2001) bol druh zaradený medzi kriti cky ohrozené druhy.
Na Slovensku je chránený v zmysle vyhlášky č. 579/2008 Z. z. a patrí medzi druhy európ-
skeho významu, ktoré sú chránené Európskou komisiou Smernicou Rady č. 92/43/EHS
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (ďalej len Smer-
nica o biotopoch).

Opis druhu

Jesienka piesočná je geofyt, to znamená rastlina prežívajúca zimu pod zemou pomo-
cou zásobných orgánov. V tomto prípade je zásobným orgánom hľuza stonkového 
pôvodu dlhá približne 2 – 4 cm, s priemerom v najširšom mieste 1 – 2 cm. Obalená 
je gaštanovo hnedými, polokožovitými až kožovitými šupinami, čo sú zvyšky pošiev 
minuloročných listov. Listy sú čiarkovito kopijovité, dlhé 8 – 20 cm, široké 0,5 – 2 cm, 
k báze zúžené, lesklé, zelenošedavej farby. Kvety sú bieloružové až tmavoružové, úkroj-
ky okveti a 2,5 – 5 cm dlhé a 0,3 – 1 cm široké, podlhovasté alebo úzko elipsovité. 
Peľnice čiarkovité, žlté, také dlhé ako nitky (t. j. 4 – 6 mm), čnelky sú k vrcholu priame 
s bodkovitými bliznami. (Toto je dôležitý rozlišovací znak oproti  jesienke obyčajnej, kto-
rú ti ež môžeme v biotopoch pieskov nájsť. Jesienka obyčajná má blizny podlhovasté, 
nie bodkovité). Plodom sú podlhovasté, 1,5 – 2 cm dlhé tobolky.

1. Jesienka piesočná (Colchicum arenarium) – kvitnúca rastlina na jeseň 
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Jesienka piesočná, podobne ako nechránená jesienka obyčajná, vytvára pod zemou 
hľuzu, ktorá slúži ako zásobný orgán. V jesenných mesiacoch, niekedy už koncom au-
gusta, začína vyrastať nad povrch pôdy kvet. Každá rastlina má zvyčajne jeden kvet, 
ktorý kvitne maximálne 2 týždne. Kvitnuti e druhu trvá až do konca októbra, ale dĺžka 
kvitnuti a je výrazne ovplyvnená množstvom zrážok v danom roku. 

Po odkvitnutí  a uschnutí  kvetov rastliny pokračujú vo svojom vývoji pod zemou. Až 
v jarnom období sa nad zemou objavia listy, uprostred ktorých sa nachádzajú plody – 
tobolky. Semená dozrievajú od polovice mája do polovice júna.

Rozšírenie na území Slovenska

Dlhé roky bola za jedinú lokalitu druhu na území Slovenska považovaná národná prí-
rodná rezervácia (NPR) Čenkovská step. Jesienku piesočnú tu prvý raz našiel v roku 
1948 Dr. Vlk Valenta, aj keď prvý literárny doklad je od Futáka (FUTÁK, 1948). V roku 
2005 bola nájdená početne bohatá populácia jesienky piesočnej v blízkosti  národnej 
prírodnej rezervácie (NPR) Čenkovská lesostep a v roku 2006 ďalšia populácia na se-
verozápadnom okraji Čenkovského lesa. Všetky populácie druhu sa nachádzajú v kata-
strálnom území obce Mužla, v tzv. komplexe Čenkovského lesa.
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2. Jesienka piesočná na jar 
s vytvorenými listami 3. Plod jesienky piesočnej 
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Charakteristika biotopu druhu

Jesienka piesočná je typickým druhom prioritného biotopu európskeho významu Panón-
ske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Dominantné druhy kostrava pošvatá 
(Festuca vaginata) a kavyľ piesočný (Sti pa borysthenica) obsadzujú pieskové presypy 
s vyšším zastúpením minerálov vápnika. V takýchto porastoch nachádzajú domov mnohé 
vzácne druhy rastlín prispôsobené extrémnym podmienkam, vyplývajúcim z fyzikálnych 
a chemických vlastností  viatych pieskov Dunaja. 
Nachádzajú sa tu napr. kosatec piesočný (Iris arenaria) alebo klinček neskorý (Dianthus 
seroti nus). Na lokalite Čenkov sa druhu prekvapujúco dobre darí v podraste agátu bie-
leho (Robinia pseudoacacia), kde sú extrémy vysychania a prehrievania počas letných 
mesiacov miernejšie. Podobne v zimných mesiacoch hĺbka a dĺžka doby premŕzania 
pôdy je priaznivejšia ako na otvorených stepných polohách biotopu Panónske travin-
no-bylinné porasty na pieskoch (6260*).

4. Kavyľ piesočný 
(Sti pa borystenica)

5. Klinček neskorý 
(Dianthus seroti nus)

6. Kurička sivastá
(Minuarti a glaucina)



Ohrozenie druhu na existujúcich 

lokalitách

Jesienka piesočná sa na Slovensku vyskytuje 
na severnej hranici svojho areálu na izolovanej 
lokalite približne 50 km od najbližších populá-
cií nachádzajúcich sa v Maďarsku. Vzhľadom 
na vzdialenosť lokalít nie je možný prenos dia-
spór druhu prirodzenou cestou z maďarských 
lokalít. Poškodením existujúcej populácie hrozí 
vyhynuti e druhu na území Slovenska. 
Ohrozenie druhu na lokalite vyplýva najmä 
z extrémnych životných podmienok, súvisiacich 
predovšetkým s nedostatkom vlahy a extrém-
nymi teplotami. Obdobiu najväčšieho sucha 
v letných mesiacoch sa rastliny vyhýbajú preží-

vaním pod zemou vo forme zásobných hľúz. Problémové je najmä obdobie zimy, kedy 
fyziologická neprístupnosť (zamrznuti e) vlahy môže spôsobiť až úhyn jedincov. Je dolo-
žený vplyv hĺbky premrznutej vrstvy pôdy a dĺžky obdobia premŕzania pôdy na úmrt-
nosť jedincov. Takto sú najohrozenejšie najmladšie jedince, ktoré majú hľuzy umiestne-
né oveľa plytšie ako staršie jedince, 
pretože povrchové vrstvy pôdy sú 
premrznuté najdlhšie. 
Významný negatí vny vplyv na exis-
tenciu druhu má ti ež zarastanie 
konkurenčne silnejšími, invázne sa 
správajúcimi druhmi drevín, pre-
dovšetkým pajaseňom žliazkatým 
(Ailanthus alti ssima). Tento druh 
vytvára veľmi rýchlo husté poras-
ty, ktoré výrazne menia životné 
podmienky pre ostatné rastliny, 
pôvodné pre biotopy panónskych 
pieskov.

8. Porasty pajaseňa žliazkatého v komplexe 
Čenkovského lesa

       Realizované opatrenia v rámci projektu

V rámci schváleného projektu majú byť realizované nasledovné 
akti vity:

• prakti cká starostlivosť o lokality, 
• sledovanie stavu populácií druhu,
• záchrana druhu v podmienkach ex situ.
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7. Biotop druhu v NPR Čenkovská step
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Prakti cká starostlivosť o lokalitu 

Na území NPR Čenkovská step a v okolí NPR Čenkovská lesostep (západne od územia) 
sa pravidelne odstraňujú jedince invázne sa správajúceho pajaseňa žliazkatého (Ailan-
thus alti ssima), ktorý svojím rýchlym šírením a tvorbou hustých porastov ohrozuje po-
puláciu jesienky piesočnej. 

Pajaseň žliazkatý sa odstraňuje zvyčajne koncom leta a na jeseň, v čase od augusta 
do októbra. Jeho odstraňovanie spočíva v kombinácii mechanického a chemického 

zásahu. Jedince pajaseňa sa najprv vypí-
lia a vzniknuté rezné plochy sa natrú kon-
centrovaným herbicídnym prípravkom. 
Nepília sa tesne pri zemi, ale vo výške asi 
30 cm nad povrchom pôdy. Niektoré mla-
dé jedince možno odstraňovať aj vytrháva-
ním, ale nie je to veľmi efektí vne, pretože 
kmeň a koreň je pomerne krehký a ľahko 
sa zlomí. Z odlomených častí  koreňa môže 
rastlina opäť vyrásť.

Tento invázne sa správajúci druh má vy-
sokú schopnosť tvorby výmladkov. Keď sa 
odstraňujú jedince len mechanicky (vy-
piľovaním), vytvárajú sa husté a neprie-
chodné porasty z výmladkov, ktoré veľmi 
rýchlo zmenia svetelné podmienky lokality 
a spôsobia postupný zánik populácie je-
sienky piesočnej. Zo skúseností  vyplýva, že 
je nevyhnutná kombinácia mechanického 

odstraňovania s lokálnou aplikáciou chemických prípravkov, ktoré eliminujú tvorbu vý-
mladkov. Po niekoľkých pravidelných opakovaniach je možné zabezpečiť defi nití vne 
odstránenie pajaseňa žliazkatého z lokality.

Sledovanie stavu populácií druhu

Populácia druhu je pravidelne sledovaná od roku 1992. Každoročne sa monitoringom 
druhu na stabilizovaných trvalých monitorovacích plochách zaoberá pracovník Správy 
CHKO Ponitrie (Ing. Libor Ulrych, PhD.). Monitoring prebieha dvakrát v roku – v jarných 
mesiacoch sa zisťuje početnosť plodných a sterilných jedincov a na jeseň počet kvitnú-
cich rastlín všetkých známych populácií. Podrobnejšie sa zaznamenávajú pre každého 
presne zameraného jedinca v rámci trvalých monitorovacích plôch počty listov, počty 
plodov a kvetov. Z týchto údajov sa vyhodnocuje veková štruktúra sledovanej časti  
populácie. Demografi cké vyhodnotenie dáva odpoveď, či populácia starne a vymiera 

9. Odstraňovanie pajaseňa žliazkatého
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alebo sa obnovuje mladými je-
dincami.

Pravidelne sa sleduje stav po-
pulácií druhu aj na tzv. porov-
návacej trvalej monitorovacej 
ploche, ktorá bola založená 
na najbližšej lokalite v Maďar-
sku na ostrove Szentendrei Szi-
get (severne od Budapešti ). 

Metodika získavania údajov a 
ich vyhodnocovania je rovnaká 
ako na založenej trvalej ploche 
na Slovensku. Sledovaná časť 
populácie v Maďarsku má po-

dobnú štruktúru a hustotu ako na Čenkov-
skej stepi, s tým rozdielom, že sa nachádza 
na otvorenej ploche pastviny bez zati ene-
nia drevín. Porovnanie výsledkov z moni-
toringu na oboch lokalitách by malo dať 
odpoveď na správnosť zvolenej stratégie 
ochrany slovenských lokalít druhu a zabez-
pečenie jej prípadnej korekcie pri negatí v-
nych zmenách v početnosti .

10. Monitoring populácie druhu na trvalej ploche 
v NPR Čenkovská step

12. Trvalá monitorovacia plocha v Szentendrei Sziget 
v Maďarsku

11. Monitorovacia plocha – detail
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Záchrana druhu 
v podmienkach ex situ

K záchrane druhu v podmienkach 
ex situ sa pristúpilo z dôvodu izo-
lovanosti  slovenskej populácie 
a pomerne vysokého rizika ohro-
zenia lokality. Záchrana druhu 
v podmienkach ex situ spočíva 
vo vypestovaní jedincov druhu 
zo semien v umelých podmien-
kach. 
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Pestovanie druhu v podmienkach ex situ zabezpečuje Botanická záhrada pri Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre na svojom pracovisku. 

Najprv sa v menších nádobkách vypestujú zo semien mladé jedince druhu a zisťuje sa klí-
čivosť semien v rôznych podmienkach. Následne sú mladé jedince vysádzané na pripra-
vené plochy v rámci areálu botanickej záhrady. Po ich rozrastení a zosilnení budú slúžiť 
na posilnenie existujúcej populácie druhu na pôvodných lokalitách.

... ako ďalej

Jesienka piesočná je kriti cky ohrozený druh, ktorého existencia na Slovensku závisí pre-
dovšetkým od zachovania vhodných podmienok na existujúcich lokalitách a vytváraní 
záložných populácií. 

Dlhodobá stratégia ochrany jesienky piesočnej v komplexe Čenkovského lesa spočíva 
predovšetkým v prepojení existujúcich mikropopulácií a vytvorení nových mikropopu-
lácií na vhodných lokalitách (medzi už existujúcimi mikropopuláciami) pomocou výsad-
by jedincov vypestovaných v podmienkach ex situ tak, aby v budúcnosti  vznikla jedna 
prepojená stabilná a dostatočne veľká populácia bez bariér pri výmene geneti ckých 
informácií.

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.

13. Plody jesienky piesočnej po ich odbere 
v NPR Čenkovská step

14. Výsadba semien jesienky piesočnej
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15. NPR Čenkovská lesostep
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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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