
Programov� obdobie 2007 – 2013

Realiz�cia schv�len�ch programov z�chrany kriticky ohrozen�ch 
druhov rastl�n

Operačn� program: Životn� prostredie
Prioritn� os:  5. Ochrana a regener�cia pr�rodn�ho prostredia a krajiny

Opatrenie: 5.1 Zabezpečenie priazniv�ho stavu biotopov a druhov prostredn�ctvom 
vypracovania a realiz�cie programov starostlivosti o chr�nen� �zemia vr�tane 
�zem� NATURA 2000 a programov z�chrany pre kriticky ohrozen� druhu 
rastl�n, živoč�chov a �zem� vr�tane realiz�cie monitoringu druhov a biotopov

5.3 Zlepšenie informovanosti a environment�lneho povedomia verejnosti, 
vr�tane posilnenia spolupr�ce a komunik�cie so zainteresovan�mi skupinami

K�d v�zvy: OPZP-PO5-09-1
Obdobie realiz�cie projektu: m�j 2009 – j�n 2012

Rozpočet projektu: 43 891,16 EUR

Ciele projektu: Zlepšiť stav kriticky ohrozen�ch druhov rastl�n realiz�ciou schv�len�ch 
programov z�chrany.
Zlepšiť environment�lne povedomie verejnosti o kriticky ohrozen�ch 
druhoch
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Opis projektu:

Projekt zahŕňal realiz�ciu 2 schv�len�ch programov z�chrany rastl�n: alkana farbiarska 
(Alkanna tinctoria) – druh n�rodn�ho v�znamu a jesienka piesočn� (Colchicum arenarium) –
druh eur�pskeho v�znamu.
Programy z�chrany boli schv�len� v roku 2009 v operat�vnej porade Ministra životn�ho 
prostredia Uznesen�m č. 38 z 25.02.2009.
Stav popul�ci� t�chto druhov bol kritick�, realiz�ciou projektu sa zlepšil, ale vyžaduje si 
neust�lu pozornosť. Druhy sa totiž vyskytuj� len na malom �zem� v r�mci Slovenska, na 
severnej hranici svojho are�lu. Lokality zarastaj� inv�zne sa spr�vaj�cimi druhmi drev�n, 
ktor� zhoršuj� podmienky pre existenciu t�chto druhov. Na viacer�ch lokalit�ch sa v r�mci 
projektu tieto inv�zne druhy odstr�nili, ide�lne by však bolo z�sahy opakovať.
Druhy si vyžadovali cielen� opatrenia na zlepšenie ich existenčn�ch podmienok, zistenie 
pr�čin nepriazniv�ho stavu sledovan�m popul�ci� druhov a z�chranu druhov v podmienkach 
ex-situ. 

V r�mci projektu sa realizuj� nasledovn� aktivity:
Opatrenie 5.1
Aktivita 1 - Pr�prava projektov ochrany
Aktivita 2 - Praktick� starostlivosť o lokality druhov
Aktivita 3 - Sledovanie stavu popul�ci� druhov
Aktivita 4 - V�skum opeľovačov a škodcov druhov rastl�n
Aktivita 5 - Zber semien, ich uloženie a v�sev na pripraven� lokality
Aktivita 6 - Kultiv�cie druhov v podmienkach ex-situ

Opatrenie 5.3
Aktivita 7 – Vydanie informačn�ch materi�lov o druhu
Aktivita 8 - Osadiť informačn� tabuľu na ploche v BZ UK Bratislava.

Prehľad činnost�, ktor� boli zrealizovan� v r�mci jednotliv�ch aktiv�t 
projektu:

Aktivita 1: v roku 2009 sa spracovalo rozš�renie n�vrhu �zemia eur�pskeho v�znamu na cel� 
komplex Čenkovsk�ho lesa. V apr�li 2012 sa vypracovala dokument�cia
ochrany pr�rody (projekt ochrany) pre SKUEV0067 Čenkov v 2 variantoch 
a bola zaslan� na K�ŽP v Nitre.

Aktivita 2: od roku 2009 do roku 2011 sa zabezpečovalo odstraňovanie nep�vodn�ch 
inv�znych druhov drev�n z lokal�t, zameran� predovšetk�m na pajaseň žliazkat� 
(Ailanthus altissima). Potlačila sa tak sekund�rna sukcesia drevinovej veget�cie, 
ale z�sah by bolo potrebn� opakovať aj po realiz�cii projektu. Z�roveň sa 
zabezpečila pr�prava pl�ch na v�sev semien druhu alkana farbiarska (Alkanna 
tinctoria) na stabilizovan�ch ploch�ch in-situ, čo by malo zabezpečiť rozš�renie 
existuj�cej popul�cie druhu na nov� mikrolokality.
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Aktivita 3: každoročne sa sledovala početnosť, vitalita a reprodukcia popul�ci� oboch druhov 
na trval�ch monitorovac�ch ploch�ch na lokalit�ch v jarn�ch a jesenn�ch 
mesiacoch. Z�roveň sa uskutočnili aj populačno-ekologick� pozorovania na 
trval�ch ploch�ch, kde boli vysiate semen� alkany farbiarskej. 
Popul�cie jesienky piesočnej s� sledovan� aj na trval�ch ploch�ch v Maďarsku. 
V�sledky t�chto sledovan� sl�žia na porovnanie stavu popul�ci� slovensk�ch 
lokal�t, ktor� sa nach�dzaj� na hranici are�lu rozš�renia druhu.
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Aktivita 4:  zabezpečovala v�skum opeľovačov a škodcov druhu alkana farbiarska (Alkanna 
tinctoria), ktor� sa v�znamne podieľaj� na stave popul�cie druhu – jej š�ren� 
a tiež poškodzovan�. V priebehu v�skumu sa zaznamenal v�skyt 15 druhov 
hmyzu, ktor� rad�me k jej potenci�lnym opeľovačom. Z nich k najd�ležitejš�m 
rad�me bruchozbern� druhy samot�rskych včiel čeľade Megachilidae. Zo 
škodcov (herbivorov) bolo zaznamenan� ojedinel� poškodenie rastliny najm� 
drobn�mi druhmi hmyzu (vošky).

Aktivita 5: v roku 2010 sa zabezpečil zber diasp�r druhov pre potreby kultiv�cie oboch
druhov v podmienkach ex-situ a v�sev semien alkany farbiarskej v podmienkach 
in-situ (priamo na lokalite). V roku 2011 sa pokračovalo s v�sadbou 
dopestovan�ch jedincov priamo na Čenkove s cieľom posilnenia popul�cie 
a prepojenia jestvuj�cich mikropopul�ci� druhu. Spolu bolo na 33 mikrolokal�t 
vysaden�ch 60 jedincov druhu.
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Aktivita 6:  od roku 2010 zabezpečuje Botanick� z�hrada pri Slovenskej poľnohospod�rskej 
univerzite v Nitre kultiv�ciu oboch druhov v podmienkach ex-situ. Semen�, 
ktor� Botanickej z�hrade (BZ) dodali pracovn�ci ŠOP SR, boli roztrieden�, 
vysaden� do n�dob a v priebehu roku 2010 sa sledovala ich kl�čivosť. 
V nasleduj�com roku boli vypestovan� jedince vysaden� v are�li BZ SPU Nitra 
a na vytvorenej genofondovej ploche pan�nskych pieskov v are�li BZ UK 
Bratislava. V roku 2011 boli použit� na posilnenie popul�ci� druhov na 
p�vodn�ch lokalit�ch (viď Aktivita 5).

Aktivita 7: vo febru�ri 2011 sa vydali dve brož�ry (pre každ� druh samostatn� brož�ra)
v celkovom n�klade 2000 ks s cieľom informovať vlastn�kov a širok� verejnosť 
o problematike ochrany druhov a potrebe ich z�chrany. Brož�ry s� vydan� 
v slovenskom i anglickom jazyku.



Aktivita 8: Vytvorila sa informačn� tabuľa o oboch druhoch, ktor� bola v marci 2012 
umiestnen� na genofondovej ploche pan�nskych pieskov v Botanickej z�hrade 
UK v Bratislave (neopr�vnen� v�davok).
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Vplyvom realizovan�ch opatren� sa na lokalit�ch zlepšili existenčn� podmienky druhov
a zabezpečilo sa zachovanie popul�ci� 2 kriticky ohrozen�ch druhov rastl�n. Tu je nutn� 
doplniť, že starostlivosť o tieto druhy nem�že skončiť so skončen�m projektu, ale mus� 
pokračovať aj ďalej (najm� monitoring a hlavne priebežn� odstraňovanie inv�znych druhov 
rastl�n).

Pestovan�m v podmienkach ex-situ sa zistil potenci�l druhov na z�chranu v�sadbou 
predpestovan�ch jedincov a vytvorila sa g�nov� z�soba semien, ktor� bude možn� v pr�pade 
potreby využiť na z�chranu druhov. 
Projekt tiež zv�šil informovanosť vlastn�kov, už�vateľov a širšej verejnosti o potrebe ochrany 
druhov a nutnosti zachovania lokal�t v optim�lnom stave realiz�ciou primeranej starostlivosti.
Podrobnejšie inform�cie o projekte je možn� vyžiadať od pracovn�kov ŠOP SR (kontakty: 
radoslav.povazan@sopsr.sk, libor.ulrych@sopsr.sk, marta.mutnanova@sopsr.sk).


