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Zvyšovanie biodiverzity úživnosti lesného prostredia

Pre raticovú zver sú v lesných poľovných revíroch pomerne priaznivé životné
podmienky. Lesné prostredie neutrpelo rozvojom ľudskej civilizácie natoľko
ako poľné prostredie.
Napriek tomu je potrebné životné prostredie zveri (úživnosť) zachovať, chrániť
a zveľaďovať s cieľom:
 zvyšovať kvalitu, nielen trofejovú, ale aj celkovú fyzickú kvalitu, odolnosť a

kondíciu zveri
 predchádzať škodám na lesných porastoch a poľnohospodárskych

plodinách

Užívateľ poľovného revíru je povinný „...zlepšovať po dohode s vlastníkom
alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním
remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými
spôsobmi...“ (§ 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)



Zvyšovanie biodiverzity úživnosti lesného prostredia

Potreba pastevných plôch (lúčok, políčok, ohryzových plôch) pre raticovú zver:
 závisí od úživnosti revíru, hustoty zazverenia, druhovej štruktúry zveri a

pod.
 na 1 jedinca jelenej zveri cca 10 árov, čo pri zazverení 20 – 40 ks/1 000 ha-1

predstavuje 0,2 – 0,4 % lesnej plochy;
 1 ks danielej zveri 5 árov, 1 ks muflonej alebo diviačej zveri 3 áre, 1 ks

srnčej zveri 2,5 áru

 min. 1 % z lesnej plochy (smernica
MP SR č. 244/1998-700
o poľovníckom plánovaní, štatistike
a dokumentácii)



K opatreniam na zlepšenie a zvyšovanie prirodzenej úživnosti životného
prostredia lesnej zveri patrí:

 zriaďovanie a obhospodarovanie políčok a lúčok pre zver

 výsev pastevných, ďatelinotrávnych miešaniek na svahoch zvážnic a
lesných ciest, pod elektrovodmi, na nevyužívaných odvozných miestach
a lesných skladoch

 revitalizácia neobhospodarovaných a nevyužívaných, sukcesiou
ohrozených políčok, lúčok, pasienkov a škôlok, tak že sa zrekultivujú a
premenia na kvalitné pastevné plochy pre zver

 zriaďovanie ohryzových plôch pod elektrovodmi, na nevyužitých
políčkach, ako aj priamo v lesných porastoch

 výsadba plodonosných drevín

 tvorba tzv. pastevného lesa

 ponechávanie mäkkých burinových listnáčov v porastoch pri ich výchove

Zvyšovanie biodiverzity úživnosti lesného prostredia



 pestovanie doplňujúcich atraktívnych druhov rastlín, ktoré zvýšia
pestrosť druhovej skladby vo výžive zveri

 zlepšujú úživnosť predovšetkým v nevegetačnom období (od neskorej
jesene do jari), v poľovných revíroch s vysokou lesnatosťou a vo
zverniciach aj vo vegetačnom období

 často sú malé zatienené, s horšou pôdou, slabo vyhnojené

 pestovanie viacročných druhov miešaniek, čím sa znížia náklady
súvisiace s ich obhospodarovaním

Políčka pre zver



 sú v nich zastúpené jednoročné obilniny, strukoviny, kapustoviny, ktoré
produkujú potravu v prvom roku po výseve miešanky a ďatelinoviny,
ktoré zase plnia svoj účinok v druhom a treťom roku

 ako monokultúru pestovať len ďatelinu alebo lucernu z dôvodu ich
vysokej kŕmnej hodnoty, rovnako aj topinambur (Slnečnica hľuznatá)

 špeciálne zimné políčka – poskytnú kvalitnú zelenú pašu v čase jej
najväčšieho nedostatku; miešanky kŕmnych kapustovín znášajúce mrazy
-10oC až -15oC (repka, kŕmna kapusta listová, dreňová atď.)

Políčka pre zver



 dôležité je políčka ihneď po ich osiatí oplotiť, aby vysiate plodiny mali
možnosť odrásť a vznikol súvislý zapojený porast, ktorý sa sprístupní až
v čase kvitnutia, resp. mliečnej zrelosti plodín

 účinný prostriedok na ochranu políčok pred zverou elektrický ohradník

Políčka pre zver



Políčka pre zver

Druh miešanky Poľana Javorie

Miešanka č. 1 - chránená 15,5 - 18,6 13,2 - 25,3

Miešanka č. 1 - nechránená 2,4 - 3,9 -

Miešanka č. 2 - chránená 23,2 16,5 - 32,6

Miešanka č. 2 - nechránená 1,5 -

Produkcia zelenej hmoty miešaniek chránených elektrickým oplôtkom 
a nechránených (t.ha-1)

Druh kg.ha
-1

ozimná raž 150

repka 6

Spolu 156

Miešanka č. 1

Druh kg.ha
-1

ozimná raž 150

vika 20

kŕmny hrach 100

kŕmna mrkva 5

Spolu 275

Miešanka č. 2



 pri pestovaní plodín ako monokultúr je potrebné dodržať osevné
postupy

 osevný postup (striedanie plodín) je agrotechnické opatrenie, pomocou
ktorého sa využívajú schopnosti niektorých druhov kultúrnych rastlín
priaznivo pôsobiť na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy

 pri striedaní plodín platí zásada, že po producentoch uhlíka, ktorými sú
ďatelinoviny a trávy nasledujú neutrálne rastliny (obilniny, strukoviny),
potom konzumenti (okopaniny, olejniny), po nich opäť neutrálne
rastliny a na záver producenti

 prínos zaradenia olejnín a okopanín je v tom, že po sebe zanechávajú
bezburinnú pôdu, dobre prekyprenú a tak sú dobrými predplodinami
pre iné druhy, najmä obilniny a ďatelinoviny

 osevný postup plní aj funkciu udržania a zvyšovania produkčného
potenciálu pôdy

Políčka pre zver



Príklady miešaniek na políčka pre zver v nevegetačnom období:

 ozimina (najmä raž), mrazuvzdorná kŕmna kapusta, repka olejná; v lete
tu však zver nenájde atraktívnu potravu

 ozimná raž (ozimná pšenica, tritikale) 80 kg, ozimná vika 40 kg alebo
repka 30 kg, spolu 120, resp. 110 kg.ha-1

 kŕmna kapusta a repka v pomere 1 : 9, výsevok 10 kg.ha-1

Políčka pre zver

Príklady miešaniek na políčka pre zver vo vegetačnom období:

 ovos, podľa možnosti s podsevom ďateliny lúčnej a plazivej, prípadne
bielej,

 na ľahké, piesočnaté pôdy miešanka 65 kg žltého vlčieho bôbu, 70 kg
hrachu siateho, 14 kg letnej viky, 21 kg ovsa a 2 kg slnečnice, celkový
výsevok 172 kg.ha-1



Príklady jednoduchých kombinovaných miešaniek:

 pohánka 23 kg (letná paša), kŕmna repa 1 kg a repka 14 kg (zimná paša),
spolu 38 kg.ha-1

 mätonoh 48 kg (letná paša), repka 7 kg (zimná paša), spolu 55 kg.ha-1

 kultúrny slez 3,5 kg (letná paša), kŕmna kapusta 1 kg a repka (napr.
Perko) 7 kg (zimná paša), spolu 11,5 kg.ha-1

 ovos 21 kg, pohánka 11,5 kg, hrach 18,40 kg, vika letná 8,5 kg, slnečnica
0,8 kg, jednoročný mätonoh 3,40 kg, ďatelina lúčna 0,5 kg, reďkev olejná
3,80 kg (všetko letná paša), kŕmna kapusta 0,9 kg, repka 4,6 kg, (všetko
zimná paša), spolu 75 kg.ha-1

Políčka pre zver



 porasty tvorené plodiacimi listnatými drevinami s riedkym zápojom, so
zakmenením 0,3 – 0,4, s predĺženou rubnou dobou na 120 až 140 rokov, pri
dube až na 180 rokov

 cieľom ich pestovania je tvorba veľkých oslnených plodivých korún a vznik
trávnej a bylinnej synúzie v podraste pre pastvu zveri

 vhodné dreviny dub, buk a pagaštan, resp. gaštan

 hlavný význam vo zverniciach, 10 – 15 % (max. 20 %) z plochy zvernice

Pastevné lesy tzv. riedkolesie



 produkujú potravu a znižujú škody spôsobované zverou na lesných porastoch

 rýchlorastúce mäkké listnáče a kry s dobrou výmladnosťou (baza čierna, rakyta,
vŕby a jaseň - vysoký podiel SNL, Ca a P v listoch a výhonkoch)

 zver konzumuje druhy vŕb so sladkou kôrou a listami v. biela, v. lykovcovitá,
v. košikárska, v. trojtyčinková, nekonzumuje druhy v. krehká, v. purpurová,
v. päťtyčinková

 ohryzové plochy oplotiť a po odrastení do výšky 1,5 až 2,0 m sprístupniť zveri,
nespasené časti zrezať, zmladiť a opäť pred zverou uzatvoriť

Ohryzové plochy



 TTP = lúky a pasienky
pasienok – trávovo-bylinný porast, ktorého existencia je závislá na využívaní pasením

lúka – .... na využívaní kosením, hnojenia a odstraňovania nadzemnej fytomasy

 najlacnejšie a na obhospodarovanie najmenej náročné

 sú v nich zastúpené trávy, byliny a ďatelinoviny

 pravidelné hnojenie, najlepšie dusíkatým hnojivom, na podporu
zvýšenia produkcie biomasy (2 x liadok amónny, dávka 100 kg.ha-1,
v dvoch jarných termínoch s mesačným odstupom)

 jesenné vápnenie s cieľom znížiť kyslosť pôd (pH) a zlepšiť podmienky
pre rast ďatelinotráv; zároveň slúži aj ako asanačné opatrenie voči
parazitárnym ochoreniam (jemne mletý dolomit, dávka 1 - 3 t.ha-1)

 TTP treba čistiť od náletu drevín, odmachovať, dokášať zverou
nespasené zvyšky, smykovanie pasienkov; zamokrené miesta odvodniť

 pravidelne, aspoň dva krát ročne kosiť

 revitalizácia sukcesných TTP technológiou bezorbového prísevu
ďatelinotrávnych miešaniek (ĎTM)

Trvalé trávne porasty



Trvalé trávne porasty

Sukcesii podliehajúci lúčny porast

Prirodzený nálet drevín zmenšujúci
plochu lúčnych porastov



Trvalé trávne porasty

Sukcesné dreviny je potrebné pre ich rozmery odstrániť ešte pred, resp. po samotnom 
mulčovaní



Trvalé trávne porasty

Príprava plôch pre použitie bezorbovej technológie pomocou mulčovača alebo 
lúčnych brán 



Trvalé trávne porasty

Druhové zloženie ďatelinotrávnej zmesi na zúrodnenie TTP

Druh Odroda kg.ha
-1

ľadanec rožkatý Polom 2

ďatelina lúčna Margot 4

ďatelina plazivá Rinendal 2

lipnica lúčna Slezanka 4

mätonoh trváci Metropol 5

kostrava lúčna Levočská 4

kostrava trsteníková Kora 2

timotejka lúčna Levočská 6

medzirodový hybrid * Perun 6

Miešanka pre srnčiu zver

Druh Odroda kg.ha
-1

ďatelina lúčna Kvarta 3

ďatelina plazivá Ovčák 3

reznačka laločnatá Milona 4

kostrava lúčna Levočská 6

mätonoh trváci Metropol 3

timotejka lúčna Timola 6

lipnica lúčna Slezanka 4

medzirodový hybrid * Perun 6

Miešanka pre jeleniu zver

Druh Odroda kg.ha
-1

ľadanec rožkatý Polom 1

ďatelina plazivá Rinendal 5

psinček tenučký Golf 1

kostrava červená Echo 5

kostrava lúčna Levočská 5

lipnica lúčna Slezanka 5

medzirodový hybrid * Perun 5

timotejka lúčna Timola 6

mätonoh trváci Metropol 2

Univerzálna miešanka



Trvalé trávne porasty

Realizácia prísevu ďatelinotrávnych miešaniek bezorbovou technológiou

Sejačka VREDO

Sejačka SP 16



Trvalé trávne porasty

Po výseve vyrastá nový porast v riadkoch... 



Trvalé trávne porasty

...neskôr sa postupne zapojí do súvislého krytu až riadky po výseve zanikajú.



Trvalé trávne porasty

Rekultivovaný TTP predstavuje v porovnaní s pôvodným porastom pre zver významné 
kvalitatívne a kvantitatívne zlepšenie úživnosti biotopu 



Trvalé trávne porasty

Druhové zloženie miešaniek je pre zver veľmi atraktívne a často môžeme na plochách 
nájsť jej ležoviská a iné pobytové znaky



Trvalé trávne porasty

Zhodnotenie prísevu trvalých trávnych porastov

• zlepšenie kvality trávnych porastov

zvýšenie druhového zastúpenia rastlín - diverzity 

trávne druhy z 30 % na 60 – 70 % 

ďatelinovín 3 – 5 % na 5 – 20 %

zvýšenie celkovej hodnoty kvality trávneho porastu EGQ

(hodnotné až veľmi hodnotné, kontrola menej hodnotné)

zvýšenie obsahu živín trvalých trávnych porastov



Trvalé trávne porasty

Zhodnotenie prísevu trvalých trávnych porastov

• zlepšenie kvality trávnych porastov

• zvýšenie produkcie ich biomasy



Trvalé trávne porasty

Zhodnotenie prísevu trvalých trávnych porastov

zelená hmota sušina zelená hmota sušina zelená hmota sušina zelená hmota sušina

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

% %

Jelenia miešanka 23,6 5,8 6,6 2,2 30,2 8,0 231 210

Srnčia miešanka 23,9 5,6 5,2 1,8 29,1 7,4 222 195

Univerzálna miešanka 18,6 5,1 7,0 1,8 25,6 6,9 195 182

Mulčovaná plocha 11,3 3,0 3,2 1,1 14,5 4,1 111 108

Kontrola - bez zásahu 10,0 2,9 3,1 0,9 13,1 3,8 100 100

Charakter kultúry

zvýšenie voči kontrole1. kosba 2. kosba Spolu

Produkcia zelenej hmoty a sušiny ĎTM v porovnaní s neobhospodarovanými plochami
v modelovej oblasti CHPO Poľana

Produkcia zelenej hmoty a sušiny ĎTM v porovnaní s neobhospodarovanými plochami
v modelovej oblasti Javorie

zelená hmota sušina zelená hmota sušina zelená hmota sušina zelená hmota sušina

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

t.ha
-1

% %

Jelenia miešanka 19,7 5,5 7,2 1,8 26,9 7,3 240 149

Srnčia miešanka 17,7 5,5 6,9 1,7 24,6 7,2 220 146

Univerzálna miešanka 20,2 5,5 7,5 2,0 27,7 7,5 247 153

Mulčovaná plocha 13,2 4,1 4,2 1,3 17,4 5,4 155 110

Kontrola - bez zásahu 10,1 3,8 3,9 1,1 11,2 4,9 100 100

Charakter kultúry

zvýšenie voči kontrole1. kosba 2. kosba Spolu



Ostatné opatrenia

 výsadba plodonosných drevín, napr. pagaštan, duby, plánky, jarabina,
oskoruša, moruša a pod. na okrajoch porastov, popri cestách, na lúkach, v
porastoch na presvetlených miestach a čistinkách

 ponechávanie a podpora mäkkých burinových resp. pionierskych
listnáčov (vŕby, rakyta, osika, jarabina, baza a pod.) v porastoch pri ich
výchove

 realizácia ťažby stromov v zimnom období, s cieľom zabezpečiť zveri
ohryzový materiál v čase núdze v podobe ležiacich kmeňov a konárov



Zvyšovanie biodiverzity 
úživnosti agrárneho prostredia 



Zvyšovanie biodiverzity úživnosti agrárneho prostredia

Životné prostredie poľnej zveri bolo negatívnymi antropogénnymi vplyvmi,
súvisiacimi predovšetkým s intenzifikáciou poľnohospodárstva, narušené
oveľa viac ako životné prostredie lesnej zveri.
Intenzívne poľnohospodárstvo naďalej spôsobuje v životnom prostredí malej
zveri vážne trofické a topické problémy.
Preto je nutné životné prostredie zveri tvoriť, zveľaďovať a chrániť s cieľom:
 zvýšiť prirodzenú úživnosť
 vytvárať dostatok úkrytových možností

Užívateľ poľovného revíru je povinný „...zlepšovať po dohode s vlastníkom
alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním
remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými
spôsobmi...“ (§ 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)



Potreba pastevných, resp. atraktívnych plôch pre malú zver:
 min. 10 % poľovnej plochy počas celého roka
 min. 0,5 % poľovnej plochy trvalé remízky a živé ploty z plodonosných

kríkov (smernica MP SR č. 244/1998-700 o poľovníckom plánovaní,
štatistike a dokumentácii) + dočasné remízky, vŕboviny, zahustené
vetrolamy a hniezdne políčka pre pernatú zver

Zvyšovanie biodiverzity úživnosti agrárneho prostredia



Opatrenia a spôsoby zvýšenia prirodzenej úživnosti a celkového zlepšenia
životného prostredia poľnej, najmä malej zveri v agrárnych poľovných revírov:
 záchrana, zachovanie a revitalizácia existujúcej trvalej drevinovej zelene

a) líniové (pásové) formácie drevín pozdĺž ciest, odvodňovacích kanálov, vodných tokov a
pod.

b) plošné formácie drevín v podobe menších lesíkov, remízok a vetrolamov

 výsadba trvalej drevinovej zelene

 tvorba pastevných pásov pre zver pozdĺž trvalej drevinovej zelene

 rozdelenie veľkých honov monokultúr na menšie bloky

 zníženie stupňa resp. úplné vylúčenie chemizácie v pásoch po okrajoch
parciel

 rozšírenie pestovania medziplodín

 zakladanie špeciálnych políčok pre poľnú zver – dočasné remízky

 zabezpečenie dostatku vodných zdrojov

Zvyšovanie biodiverzity úživnosti agrárneho prostredia



 husté viac etážové (vrstvové) krovité pásy obsahujúce v menšom zastúpení
vyššie stromy do výšky okolo 6 m

 zabraňujú veternej erózii ornej pôdy a vytvárajú optimálnu mikroklímu pre
blízke poľnohospodárske plodiny, čím pozitívne ovplyvňujú ich produkciu

 najväčšiu ekologickú hodnotu pre zver majú krátke, nie veľmi úzke remízky
(min. 4 m široké), resp. zdvojené remízky (dve línie rozdelené úzkym
políčkom pre zver)

Remízky



 lepšie viac menších ako jedna veľká remízka
 vo väčšej remízke políčko alebo lúčka a vodný zdroj
 okolo remízky hustý plášť z tŕnistých krov a pás ďatelinotrávy
 v remízke dostatok húštin, ale i redší starší les s bohatým bylinným a

krovinovým podrastom
 čím viac etáží má remízka, tým je hodnotnejšia
 druhové zloženie drevín a krov závisí od lokálnych podmienok stanovišťa
 do remízok sú vhodné mäkké a tvrdé listnáče, plodonosné dreviny,

bobuľovité kríky, plánky, ale aj ihličnany
 starostlivosť a obnova remízky zrúbaním a zrezaním krovín
 Bentjesov spôsob prípravy (pôda sa skyprí, vysejú sa semená drvín a krov,

zasadia sa sadenice, prípadne odrezky vŕb, prikrytie primerane hustou a
vysokou vrstvou konárov)

 výsadba v skupinách po 3-15 kusov z jedného druhu, v spone 1 x 1 m pri
kroch a 2 x 2 m pri stromoch; v počiatočnom období ochrana drevín pred
ohryzom individuálnou mechanickou ochranou alebo repelentom; pri
vyššej hustote zveri oplotenie

Remízky



 plnia ekologickú, protieróznu
pôdoochrannú a venátornú
funkciu

 pozostávajú z jadra, plášťa a
okrajovej zóny

 vytvárajú viac mikrobiotopov ako
remízky

 šírka min. 10 m, šírka okrajovej
zóny min. 2 m

Vetrolamy

 jadrovú zónu tvoria vysoké stromy a bohatý krovitý a bylinný podrast
plášť vetrolamu tvoria kry a úzke stromy
okrajovú zónu pás tráv a bylín

 vetrolamy bez podrastu neplnia svoju funkciu
 čím viac prvkov vetrolamy obsahujú, tým sú bohatšie na hraničné línie a

tým vyššia je ich hodnota



 funkciu dočasných remízok plnia políčka pre zver, ktoré jej majú poskytnúť
úkryt a potravu aj v zimnom období

 spravidla sa obhospodarujú ako jednoročné monokultúry (ovos,
topinambur, kukurica, zemiaky a pod.), čo je pracovne a časove náročné,
finančne nákladné a málo efektívne; len obmedzene sa pestujú ozimné
kŕmne kapustoviny, ktoré sú pre zabezpečenie optimálnej výživy zveri v
zime nenahraditeľné

 efektívnejšie a racionálnejšie je pestovanie špeciálnych viacročných
miešaniek pre zver, ktoré poskytujú dostatok potravy a krytu po viac rokov

 vysoko rastúce rastliny sa po odumretí lámu, ohýbajú alebo políhajú, čím
vytvárajú vhodnú štruktúru úkrytu aj v zime

 políčka poskytujú širokú škálu hmyzu pre pernatú zver ako základ
úspešného odchovu mláďat

 zastúpenie kvitnúcich rastlín počas celého vegetačného obdobia
 pásový výsev miešaniek je účinnejší ako veľkoplošný, vznikajú žiadané

okrajové línie, ekotóny

Dočasné remízky



Dočasné remízky slúžiace na tvorbu priestorovej štruktúry bažantnice

Dočasné remízky



 významne zvyšuje úživnosť poľovných revírov
 medziplodiny využívajú medziporastové obdobie hlavných plodín na

produkciu biomasy
 obmedzujú vodnú a veternú eróziu, spomaľujú odtok povrchovej vody,

zvyšujú množstvo organickej hmoty v pôde, sú zeleným hnojivom,
produkujú po zbere hlavnej plodiny krmivo pre zver a tvoria pre ňu úkryt
(malá zver)

 medziplodiny:
a) podsevové – vysievajú sa do krycej plodiny (obilniny), napr. ďatelina plazivá, na

suchších stanoviskách lucerna chmelovitá, mätonoh mnohokvetý, miešanky
b) strniskové – výsev sa realizuje v júli, miešanka hrachu, viky a bôbu obyčajného,

miešanka ďateliny, mätonohu, repky ozimnej, horčice, kŕmneho kelu a pod.
c) letné – plodiny s krátkou vegetačnou dobou (cca 8 týž.), vysievané do polovice

júla na uvoľnené plochy; napr. hrach siaty, bob obyč., vika siata, peluška jarná,
slnečnica a kukurica na zeleno

d) zimné – výsev po obilninách, sú prvou jarnou pastvou; napr. raž, repka ozimná,
vika siata

Pestovanie medziplodín



 rozdelenie veľkých parciel monokultúr na menšie bloky najmenej 10 – 30
m širokými pásmi, na nich možno pestovať napr. ďatelinotrávu, trávu na
semeno alebo iné plodiny odlišné od susedných kultúr, ktoré zveri
poskytnú úkryt a potravu; zvýši sa dĺžka ekotónov

 zníženie stupňa, resp. úplné vylúčenie chemizácie v 5 až 15 m širokých
pásoch po okrajoch parciel; podporí sa rozvoj a rast rôznych poľných
kvetov, objaví sa hmyz a vytvorí sa tak vhodný habitát pre malú zver so
zvýšenou biodiverzitou

Ostatné opatrenia


