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D. Senko, J. Miškovic: Proposed management for the biotopes with selected taxons of
Ophrys L. (Orchidaceae) at the Devínska Kobyla Mt. (Bratislava). Many valuable and
threatened taxons of the family Orchidaceae, including the representatives of genus Ophrys, are
disappearing from semi-natural grasslands because of the advancing secondary succession.
Conservation and restoration of calcareous grasslands rich in species at the Devínska Kobyla Mt.
requires appropriate interventions after the traditional forms of management will be finished.
Bromus erectus is the dominant species at the Devínska Kobyla Mt., hence it is necessary to
choose adequate intervention aim of which would be the reduced dominance of this species.
Restoration of extensive sheep grazing in this calcareous grassland is not realistic. This is the
reason why it is proposed to mow every year or at least every two years (and remove the mown
mass) the growths where the taxons of genus Ophrys occur. The best moment for mowing is
after maturation of the Orchid Genus Ophrys seeds. With regard to the phenologic cycles of the
species concerned, the following mowing terms are proposed: end of June for the locality with
occurrence of Early Spider Orchid (Ophrys sphegodes), July for localities with occurrence of
Late Spider Orchid (O. holosericea) and Fly Orchid (O. insectifera). The locality with Bee
Orchid (Ophrys apifera) does not require mowing due to shallow soil (Lithosol) and vegetation
that is close to Poo badensis-Festucetum pallentis association. If mowing cannot be used on the
particular dates, it is proposed to mow the growths with the dominating species Bromus erectus
in October. The study presents the example how the number of flowering Early Spider Orchid
(Ophrys sphegodes) individuals increased after the locality was mown by the employees of the
State Nature Conservation in autumn 2004. Their number more than quadrupled in 2005.
Key words: Secondary succession; Calcareous grassland; Grassland management, Mowing,
Ophrys; Orchidaceae

Úvod
Formovanie vegeta nej pokrývky odráža jednu z najvýznamnejších väzieb v krajine
medzi jej biotickou a abiotickou as ou. Tento vz ah úzko súvisí s geologickou stavbou
územia, litosférou, tvarmi georeliéfu, expozíciou, nadmorskou výškou, pôdou a
topoklímou (napr. PROŠEK ET REIN 1982, FERRER-CASTÁN ET VETAAS 2003, KELLY ET
AL. 2005 a SENKO 2005). Komplexný geoekologický výskum je založený na o
najhlbšom porozumení takýchto väzieb a preto ich štúdium je sú as ou budovania
metodiky moderného geoekologického výskumu (pozri MINÁR ET AL. 2001).
V posledných desa ro iach dochádza z viacerých dôvodov – pri om významným
faktorom je fragmentácia resp. zánik biotopov – k dramatickému úbytku po etnosti
populácií a k poklesu rozšírenia mnohých druhov rastlín. Problém sa výrazne týka aj
mnohých taxónov z e ade Orchidaceae. Mnohé vzácne a ohrozené taxóny z tejto e ade
sa vyskytujú v poloprirodzených travinno-bylinných spolo enstvách na karbonátovom
geologickom podloží („calcareous grasslands“). Tieto spolo enstvá vznikli po rozsiahlom
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odlesnení v dávnej minulosti a patria k druhovo najbohatším spolo enstvám vôbec
(WILLEMS 1983, BOBBINK ET AL. 1987). Nieko ko storo í boli udržiavané tradi nými
hospodárskymi innos ami loveka (pasenie, kosenie, vypa ovanie porastov). Od
polovice 20. storo ia však postupne v celej Európe stratili hospodársky význam, na
mnohých miestach boli premenené na polia, viaceré lokality boli zalesnené. Existujúce
lokality sú ohrozené najmä fragmentáciou a izoláciou, degradáciou stanovíš v dôsledku
používania umelých hnojív, zvýšenou atmosférickou dekompozíciou živín (hlavne
dusíka) a po ukon ení obhospodarovania predovšetkým sekundárnou sukcesiou
(WILLEMS ET AL. 1993, RYSER ET AL. 1995, WILLEMS ET VAN NIEUWSTADT 1996, HURST
ET JOHN 1999 A, B; CHYTRÝ 2001, M NZBERGOVÁ 2001, KAHMEN ET AL. 2002,
POSCHLOD ET WALLISDEVRIES 2002, ALARD ET AL. 2005).
Po ukon ení obhospodarovania v sekundárnych travinno-bylinných spolo enstvách
vzrastá pokryvnos vysokých druhov, najmä tráv (Brachypodium pinnatum, Bromus
erectus), tým sa redukuje prienik svetla do nižších vrstiev porastu a znemož uje sa
výskyt nízkych druhov rastlín. Dominancia vysokých druhov tráv a následné
neodstra ovanie odumretej fytomasy má za následok tvorbu hrubej vrstvy stariny, ktorá
zabra uje klí eniu semien a uchytávaniu semená ikov mnohých druhov rastlín. Druhové
bohatstvo v spolo enstvách klesá, mnohé druhy – vrátane vzácnych druhov z e ade
Orchidaceae – sa z porastov strácajú. Postupne sa zvyšuje pokryvnos drevín a sukcesia
smeruje k návratu pôvodného lesného spolo enstva (RYSER ET AL. 1995, POSCHLOD ET
AL. 1998, DZWONKO ET LOSTER 1998, M NZBERGOVÁ 2001).
Vzh adom na ekonomickú nevýhodnos tradi ného obhospodarovania sa zachovanie a
obnova druhovo bohatých poloprirodzených travinno-bylinných spolo enstiev stali
úlohou ochrany prírody. Vo viacerých krajinách Európy boli v tejto súvislosti realizované
dlhodobé experimenty s cie om identifikova vhodné manažmentové zásahy ako
alternatívu k tradi ným spôsobom obhospodarovania na udržanie pôvodného druhového
zloženia a druhového bohatstva spolo enstiev, napr. v Belgicku (VANDERPOORTEN ET
AL. 2004), v Estónsku (ZOBEL ET AL. 1996), v Holandsku (WILLEMS 1983), v Nemecku
(KAHMEN ET AL. 2002, MOOG ET AL. 2002), v Po sku (DZWONKO ET LOSTER 1998), vo
Švaj iarsku (RYSER ET AL. 1995, KÖHLER ET AL. 2005), vo Ve kej Británii (HURST ET
JOHN 1999 A, B). Niektoré z prác sú zamerané na výskum zmien po etnosti populácii
vybraných druhov v dôsledku experimentálnych zásahov (kosenie, vypa ovanie).
ZIMMERMANN (1979) a KR SI (1981) v rámci takýchto experimentov sledovali aj zmeny
po etnosti populácií niektorých druhov z e ade Orchidaceae. V NPR Devínska Kobyla
sledoval na trvalých plochách kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v rastlinných
spolo enstvách po vystrihaní, vypálení porastov a po odstránení drevín po as
nieko koro ného experimentu HAJDÚK (1986).

Opis územia a vegeta né pomery
Študovaným územím je Devínska Kobyla (obr. 1), ktorá je sú as ou Devínskych
Karpát. Tie sú v rámci geomorfologického lenenia Slovenska (MAZÚR ET LUKNIŠ 1980)
najjužnejším oddielom Malých Karpát. Geografická poloha determinovala pestré
fyzickogeografické pomery, odrážajúce sa aj v mimoriadne bohatej flóre.
Xerotermné travinno-bylinné spolo enstvá sa vyskytujú na odlesnených južných,
juhozápadných a západných svahoch. MAGLOCKÝ (1997) z Devínskej Kobyly uvádza
nasledovné travinno-bylinné spolo enstvá z triedy Festuco-Brometea: fytocenózy
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inklinujúce k asociácii Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi
1993, na kamenitých zvetralinách a na plytkých litozemiach; spolo enstvo Scabioso
suaveolentis-Caricetum humilis Klika 1931, na plytkých protorendzinách s kamenitým
a štrkovým povrchom; asociáciu Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae Klika 1931,
na miernejších svahoch a na vrcholových plošinách a asociáciu Onobrychido arenariaeBrachypodietum pinnati Eijsink et al. 1978, na svahoch a sprašových príkrovoch
s hlbšími pôdami. ZLÍNSKA (2004) posledné zo spomínaných spolo enstiev zaradila do
asociácie Adonido-Brachypodietum pinnati (Libbert 1933) Krausch 1961. V sú asnosti
považujeme za plošne najrozšírenejšie travinno-bylinné spolo enstvo na Devínskej
Kobyle sukcesné štádiá s prevládajúcim druhom Bromus erectus, z ktorých as môžeme
zaradi do asociácie Onobrychido arenariae-Brachypodietum pinnati Eijsink et al. 1978
zo zväzu Cirsio pannonici-Brachypodion pinnati Hada et Klika 1944. Práve tieto
porasty na relatívne hlbokých pôdach sú ve mi ohrozené sekundárnou sukcesiou.
Približne do polovice 20. storo ia bola na Devínskej Kobyle významným faktorom pre
zachovanie xerotermných rastlinných spolo enstiev a ich druhového bohatstva najmä
pastva oviec, ktorá bola pod a KALETU (1965) ukon ená po roku 1949, ale aj kosenie
a vypa ovanie (cf. MAGLOCKÝ 1997). Ešte PTA OVSKÝ (1959) vo svojom príspevku
spomína pasenie ve kých stád oviec, ale aj už aj zorávanie suchých panónskych svahov.
Po vyhlásení ŠPR Devínska Kobyla v roku 1964 bolo v súlade s vtedajšou koncepciou
ochrany prírody pasenie, kosenie a eliminácia drevín na území rezervácie zakázané.
alším negatívnym zásahom bolo zales ovanie územia dnešnej NPR, ktoré spomína už
KALETA (1965). Neskôr, najmä v osemdesiatych rokoch 20. storo ia, boli vysadené
dreviny opä odstra ované. V sú asnosti predstavujú xerotermné travinno-bylinné
spolo enstvá na Devínskej Kobyle sukcesné štádia, ktoré smerujú k potenciálnej
prirodzenej vegetácii – lesným spolo enstvám. V rámci manažmentu sa odstra ujú
náletové dreviny, v niektorých rokoch sa ur ité asti rezervácie aj kosia.

Ciele práce a metódy
V práci sa zameriavame na opis biotopov druhov Ophrys apifera, O. holosericea, O.
insectifera a O. sphegodes a uvádzame aj údaje o ich výskyte získané z terénneho
výskumu. Zachytili sme neskorý jarný aspekt vegetácie v roku 2005. Zápisy sme robili v
zmysle metód zürišsko-montpellierskej školy (BRAUN-BLANQUET 1964, BARKMAN ET
AL. 1964). Nomenklatúra taxónov je pod a MARHOLDA ET HINDÁKA (1998). Názvoslovie
a systém syntaxónov uvádzame pod a MUCINU ET AL. (1993). Navrhovaný manažment
biotopov navrhujeme pri rešpektovaní poznatkov o krajine vrátane abiokomplexov a
potenciálnej prirodzenej vegetácie a zoh adnení alšieho plánovaného využitia krajiny
územia lovekom. Má za úlohu posilni ekologickú stabilitu krajiny a zachova
biodiverzitu a genofond.

Opis sledovaných taxónov a ich biotopov
Zvláštnos ou kvetov rodu Ophrys je, že sú morfologicky prispôsobené
k pseudokopulácii. Okrem Ophrys apifera sú všetky druhy obligátne entomofilné. Kvety
pri ahujú ope ova ov pomocou farebných stigiem a vylu ovaním aromatických silíc
pripomínajúcich feromóny neoplodnených sami iek ope ova ov (cf. AYASSE ET AL.
2000). Kvitnú v ase liahnutia sam ekov ope ova ov, ktoré sa liahnu približne o dva
týždne skôr ako sami ky.
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Ophrys apifera Huds.: by vysoká 20–70 cm, žltozelená, lysá; listy v ružici
sivastozelené; kvety (2–) 5–10 (–14) (VL KO ET AL. 2003). Vyskytuje sa na alkalických,
prípadne neutrálnych pôdach s pH 7,0 až 9,0 (PROCHÁZKA ET VELÍŠEK 1983). Je jediným
zástupcom z celého rodu, u ktorého sa vyvinula sekundárna obligátna autogamia. Pod a
GUMPRECHTA (1977) ich ope ujú Eucera sp. (Apidae) a Tetralonia sp. (Apidae). Druh je
náchylný na minerálne hnojenie.
Historický výskyt tohto obligátneho termofyta sa na Devínskej Kobyle považoval za
pravdepodobný a predpokladal sa na JZ svahu (FERÁKOVÁ ET AL. 1997). Jeho výskyt bol
v NPR Devínska Kobyla potvrdený až v roku 1999 (ONDRÁŠEK ET VALENTA 2000).
Lokalita sa nachádza na denuda ne oddelenom stupni nižšieho pedimentu (porie na
rove ) holocénného veku. Nadmorská výška zarovnaného povrchu sa pohybuje od 240 až
do 255 m n. m. Sklon je od 5° až do 7°. Prevláda SZ až SV orientácia. Z eróznych
procesov sa prejavuje rozpúš anie, splach a veterná erózia. Rastliny sú sústredené
prevažne na hranách eróznych rýh.
V študovanom území kvitne zo všetkých zástupcov rodu Ophrys najneskôr, približne
v druhom kvartáli júna (obr. 2). Druh sa vyzna uje silne nepravidelným kvitnutím.
V rokoch 2005 a 2006 sme zaznamenali vyše 150 kvitnúcich jedincov. Po relatívne
suchších jarných obdobiach sme v rokoch 1999 až 2004 zaznamenali jediný, prípadne
žiadny alebo len nieko ko kvitnúcich exemplárov. Periodické kvitnutie je výsledkom
pôsobenia viacerých faktorov. PROCHÁZKA ET VELÍŠEK (1983) uvádzajú tieto:
1) popula ná dynamika a vlastnosti taxónu – napr. sledované jedince Ophrys
insectifera na všetkých lokalitách kvitli relatívne pravidelne, Ophrys apifera
nepravidelne,
2) klimatické initele – v študovanom roku kvitne len to ko jedincov, ko ko sa
v predchádzajúcom vegeta nom období vytvorilo „kvetuschopných“ h úz,
3) poškodenie asimila ného aparátu – na jese vytváranej ružice listov, ktorá sa môže
pri jesenných mrazoch mechanicky poškodi , podobne aj uschnutie listov na za iatku
vegeta ného obdobia, pod vplyvom extrémne suchého obdobia.

Fytocenologický zápis: Festuca pallens 3, Peucedanum cervaria 2b, Inula ensifolia 2b,
Pilosella officinarum 2a, Aster amellus 1, Colymbada scabiosa 1, Lotus corniculatus 1,
Teucrium montanum 1, Thymus praecox 1, Seseli osseum 1, Bupleurum falcatum +, Crataegus
monogyna agg. +, Dorycnium pentaphyllum +, Globularia punctata +, Padus racemosa +,
Pimpinella saxifraga +, Potentilla arenaria +, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica +, Salvia
pratensis +, Sanguisorba minor +, Stipa joannis +, Thlaspi perfoliatum +, Tithymalus
cyparissias +, Ophrys apifera r, Orchis mascula r. Celková pokryvnos : 80%, expozícia: SZ,
sklon 13,5°, dátum: 17. 5. 2005, plocha: 25 m2. Vo fytocenologickom zápise sme zaznamenali tri
jedince druhu Ophrys apifera.

Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter: by vysoká 10–40 cm, svetlozelená, lysá; listy
v ružici sivozelené; kvety (2–) 8–10 (–20) (VL KO ET AL. 2003). Vyskytujú sa na
humóznych a skeletnatých alkalických pôdach s pH 7,2 až 9,5 (PROCHÁZKA ET VELÍŠEK
1983). Kvety tohto h uznatého geofyta, obligátneho heliofyta a mezofyta sú ope ované
sam ekmi z rodov Eucera a Tetralonia (PROCHÁZKA ET AL. 1999). Pod a GUMPRECHTA
(1977) sú to druhy Eucera tuberculata a E. longicornis (Apidae).
Na Devínskej Kobyle (lokalita sa nachádza mimo NPR) bol tento taxón objavený len v
roku 1993 (KOLNÍK IN VERB. 2004). Celkovo sme zaznamenali do 20 exemplárov.
Lokalitu predstavuje menej aktívny zlomovo-denuda ný svah, kvartérneho veku.
Nadmorská výška sa pohybuje od 160 až do 170 m n. m. a sklon od 25° do 35°. Prevláda
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JZ a ZSZ orientácia. Z procesov prevláda pohyb zvetralín, splach a ryhová erózia.
Uvádzame kvitnúce jedince s po tom kvetov (okrem terminálneho puku): 27. mája 2004:
2 – 2 kvety, 4 – 3 kvety, 4 – 4 kvety a 3 – 5 kvetov. D a 26. mája 2005 sme zaznamenali
rastlinu, ktorá bola atypická abnormitou zo skupiny „pelórií“ – premeny kvetov. Nebola
to typická labelpelória (premena vnútorných okvetných lístkov na pysky) a ani
petalpelória (premena pysku na vnútorný okvetný lístok). Abnormita je netypická tým, že
postranné okvetné lístky vonkajšieho kruhu majú tendenciu premeny na pysk, ktorý je
vo vnútornom kvetnom kruhu (obr. 3).
Pod a PROCHÁZKU ET AL. (1999) vä šina lokalít s Ophrys holosericea zanikla
následkom minerálneho hnojenia lú nych porastov a ich zarastaním drevinami
po skon ení pastvy (napr. v Bielych Karpatoch).

Fytocenologický zápis: Bromus erectus 4, Galium album 2a, Polygonatum odoratum 2a,
Festuca rupicola 1, Inula ensifolia 1, Teucrium chamaedrys 1, Achillea pannonica +, Dianthus
pontederae +, Erysimum diffusum +, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum +, Jurinea
mollis +, Medicago falcata +, Muscari neglectum +, Sanguisorba minor +, Securigera varia +,
Thymus pannonicus +, Tithymalus cyparissias +, Ophrys holosericea r. Celková pokryvnos :
100%, expozícia JZ, sklon 27°, dátum: 17. 5. 2005, plocha: 25 m2. Vo fytocenologickom zápise
sme zaznamenali pä jedincov druhu Ophrys holosericea.

Ophrys insectifera L.: by vysoká 15–50 cm, žltozelená, lysá; listy v ružici sivozelené,
podlhovasto kopijovité; kvety (2–) 3–10 (–20) (VL KO ET AL. 2003). Vyskytujú sa na
vápnitých, humóznych a skeletnatých pódach s pH 7,3 až 8,5 (PROCHÁZKA ET VELÍŠEK
1983). Kvety tohto heliosciofyta sú ope ované sam ekmi Gorytes mystaceus a G.
campestris (Sphecidae) (ÅGREN ET BORG-KARLSON 1984, GUMPRECHT 1977). Na
Devínskej Kobyle sa vyskytujú roztrúsene na presvetlených miestach a lemoch krovín,
kde je bylinné poschodie chudobnejšie. Tento taxón sme zaznamenali aj na lokalitách
Ophrys apifera a O. sphegodes.

Fytocenologický zápis: Bromus erectus 3, Brachypodium pinnatum 2b, Arrhenatherum elatius
1, Festuca rupicola 1, Peucedanum cervaria 1, Tilia cordata 1, Adonis vernalis +, Anemone
nemorosa +, Astragalus onobrychis +, Carex michelii +, Colymbada scabiosa +, Chamaecytisus
supinus +, Fragaria viridis +, Inula ensifolia +, Ophrys insectifera +, Pimpinella saxifraga +,
Scorzonera purpurea +, Thesium linophyllon +, Tithymalus cyparissias +, Trifolium alpestre +.
Celková pokryvnos : 100%, expozícia: SZ, sklon 22,5°, dátum: 17. 5. 2005, plocha: 25 m2.
Vo fytocenologickom zápise sme zaznamenali štyri jedince druhu Ophrys insectifera.

Ophrys sphegodes Mill.: by vysoká 10–20 cm, sivasto žltkasto zelená; listy v ružici,
na byli pošvaté; kvety (3–) 6–8 (–12) (VL KO ET AL. 2003). Vyskytujú sa na neutrálnych
až alkalických pôdach s pH 6,8 až 9,0 (PROCHÁZKA ET VELÍŠEK 1983). Tento h uznatý
geofyt, obligátny heliofyt a termofyt pri postupujúcej sekundárnej sukcesii hynie už pri
slabom zatienení. Vyzna uje silnou endotrofnou mykorízou, ktorá je nevyhnutná nielen
na klí enie semien, ale aj na mixotrofnú výživu jedinca po as celej jeho existencie. Kvety
ope ujú výlu ne Andrena nigroeanea a A. ovatula (PROCHÁZKA ET POT EK 1999,
AYASSE ET AL. 2003).
Na študovanom území je najskoršie kvitnúci hmyzovník (obr. 4). Za ína kvitnú okolo
9. mája. Uvádzame kvitnúce jedince s po tom kvetov (okrem terminálneho puku): 11.
mája 2004: 2 – 2 kvety, 4 – 3 kvety a 2 – 5 kvetov; 9. mája 2005, 2 – 2 kvety, 7 – 4
kvety, 10 – 3 kvety, 1 – 5 kvetov, 2 – 6 kvetov (nekvitnúcich bolo 13 exemplárov).
Územie NPR Devínska Kobyla predstavuje v rámci Slovenska jeho severnú hranicu
rozšírenia. Druh prvý raz objavil Krapf v roku 1856 (PROCHÁZKA ET POT EK 1999).
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Považoval sa za vyhynutý, až kým ho v roku 1969 až 1977 na južných svahoch
Devínskej Kobyly znovuobjavil Alexander Lux (LUX 1980, PROCHÁZKA ET VELÍŠEK
1983, FERÁKOVÁ ET AL. 1997). Populáciu tvorilo v závislosti od kosenia a klimatických
podmienok menej ako desa jedincov. Revízia výskytu prebehla v rokoch 1980 až 1982
(LUX IN VERB. 2004). Lokalitu predstavuje svah úvaliny na zlomovej línii, kvartérneho
veku. Lokalita bola v minulosti terasovaná a antropogénne zarovnávaná. Nadmorská
výška sa pohybuje okolo 160 m n. m. a sklon od 30° do 35°. Prevláda JZ a ZSZ
orientácia. Z procesov prevláda splach a ryhová erózia.
D a 27. mája 2004 sme zaznamenali aj atypického jedinca (obr. 5). Zaujímavý je
netypickým pyskom, najmä ve kým znakom, ktorý poukazuje na prípadný hybridný
taxón s O. insectifera (ten má ve ký a súvislý znak – zrkadielko na pysku). Známky
kríženca vykazuje aj výška rastliny, prípadne šírka, d žka, postavenie listov a termín
kvitnutia (záver Ophrys sphegodes a optimum O. insectifera). Vnútorné okvetné lístky
však nenesú intermediálne znaky. Populácia Ophrys sphegodes na Devínskej Kobyly je
ve mi malá a tak sa môžu objavi jedince, ktoré patria k tomuto taxónu, ale sú na okraji
jeho variability. Rozdelenie variability nie je kontinuálne a tak chýbajú jedince, ktoré by
rastliny na okraji variability prepájali s ostatnou as ou. Môže vzniknú dojem, že
jedince na okraji variability sú krížence.
Populácia na Devínskej Kobyle je ahko zranite ná zne istením ovzdušia, ktoré
spôsobuje zmeny chemizmu pôd a narušenie mykorízy. Lokality nad úpätím Devínskej
Kobyly, kde bol udávaný najhojnejší výskyt, boli zni ené výstavbou chát a rodinných
domov (PROCHÁZKA ET POT EK 1999).

Fytocenologický zápis: Bromus erectus 4, Festuca rupicola 3, Colymbada scabiosa 1, Salvia
pratensis 1, Sanguisorba minor 1, Thesium linophyllon 1, Trifolium alpestre 1, Achillea
pannonica +, Anthyllis vulneraria +, Carex michelii +, Cornus mas +, Crataegus monogyna agg.
+, Dactylis glomerata +, Festuca valesiaca +, Inula ensifolia +, Ophrys sphegodes +, Orchis
mascula r, Pimpinella saxifraga +, Plantago media +, Ranunculus polyanthemos +, Rosa sp.,
Thymus pannonicus +, Tithymalus cyparissias +, Viburnum lantana +. Celková pokryvnos :
95%, expozícia: SZ, sklon: 22,5°, dátum: 17. 5. 2005, plocha: 25 m2. Vo fytocenologickom
zápise sme zaznamenali osem jedincov druhu Ophrys sphegodes.

Navrhovaný manažment biotopov
Ubúdanie vhodných lokalít vplyvom postupujúcej sekundárnej sukcesie a nízka
po etnos populácií poukazuje na potrebu riešenia vzniknutej situácie. Podmienkou
prežitia hmyzovníkov je najmä riadená územná ochrana, ktorej cie om je udržiava
podmienky zodpovedajúce druhovému ekologickému optimu. Pasívna ochrana (územná
ochrana bez manažmentových zásahov) má za následok úbytok až vymiznutie jedincov
z lokalít. Hmyzovníky (Ophrys) majú ve mi malú konkuren nú schopnos . Relatívne
hojne sa vyskytujú v iniciálnych štádiách sukcesie. Pri postupujúcej sekundárnej sukcesii
však nedokážu konkurova . PROCHÁZKA ET VELÍŠEK (1983) to vysvet ujú tak, že huby,
s ktorými žijú v mykoríze, vyžadujú prevzdušnené pôdy bez úplnej pokryvnosti
bylinného poschodia. Taxóny sú náchylné aj na chemizáciu a jej ve koplošné používanie.
Po aplikácii hnojív a herbicídov hynú (sú pergelikolné – vo i zvýšeným iónom striktne
stenofilné). Insekticídy spôsobujú ubúdanie ope ova ov, na ktoré sú sledované druhy
striktne naviazané. alším faktorom je, že hmyzovníky orchideoflóry Devínskej Kobyly
sa vyskytujú len na dlhodobo známych lokalitách (napr. Ophrys sphegodes od roku 1856,
resp. 1969). Prejavuje sa tým závislos od mykotrofnej huby (rast semena, ktoré je bez
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zásobných látok s nedokonale vyvinutým embryom, je závislý od vzniku endotrofnej
mykorízy).
Obnovenie tradi ného spôsobu obhospodarovania, extenzívneho spásania travinnobylinných porastov na Devínskej Kobyle ovcami, sa zdá v sú asnosti, predovšetkým
z ekonomických dôvodov, nereálne. Ke že nie je možné zabezpe i pasenie, navrhujeme
porasty s výskytom hmyzovníkov kosi a to každoro ne alebo aspo raz za dva roky.
Kosenie (a odstra ovanie pokosenej biomasy) je vhodné realizova po dozretí semien
hmyzovníkov, pod a možnosti ešte pred vysemenením aspo niektorých druhov, ktorých
šírenie na lokalitách je nežiadúce. Vzh adom na fenologické cykly sledovaných druhov
navrhujeme tieto termíny kosenia: koniec júna pre lokalitu s Ophrys sphegodes, júl pre
lokality s O. holosericea a O. insectifera. Lokalita s Ophrys apifera v aka plytkej pôde –
litozem – a vegetácii, ktorá je blízka k asociácii Poo badensis-Festucetum pallentis Klika
1931 corr. Zólyomi 1993 nevyžaduje manažment. alšou alternatívou, ak nebude možné
realizova kosenie v uvedených termínoch, navrhujeme porasty s dominanciou druhu
Bromus erectus pokosi v októbri, o sa osved ilo na redukciu dominancie tohto druhu
(RYSER ET AL. 1995, KÖHLER ET AL. 2005).
Kosenie na lokalite s Ophrys sphegodes uskuto nila na jese v roku 2004 Správa
CHKO Malé Karpaty, pracovisko Modra. V roku 2004 sme zaznamenali celkovo 8
jedincov s 26 kvetmi. Po vykosení lokality v roku 2005 ich po et stúpol o viac ako 4násobne, na 35 exemplárov so 72 kvetmi.
alší spôsob manažmentu – mul ovanie, kedy sa pokosená biomasa z lokality
netransportuje, ale nareže sa na malé kúsky a ostáva na ploche, nie je pod a nás vhodný.
Nerozložená posekaná rastlinná fytomasa prekáža hmyzovníkom v období ke majú
listovú ružicu (od jesene do jari). Po as vlhkého po asia môže fytomasa slúži aj ako
substrát na premnoženie patogénnych húb a pri jej neodstra ovaní nedochádza
k transportu živín z lokality, o neprispieva k redukcii dominancie vysokosteblových
tráv, ako napr. Bromus erectus.
alej je nevyhnutné zabráni náletu drevín. Navrhujeme ich vyrezáva alebo
vytrháva , najlepšie na konci vegeta ného obdobia. Plošné používanie herbicídnych
postrekov je nevhodné. Po aplikácii, v dôsledku širokospektrálnosti a neselektívnosti
prípravkov, diverzita klesá. Herbicídy, ktorých základ tvorí kyselina 2-(fosfonometylamino) octová by sa mohli používa len na natieranie rezných rán.
Posledný tradi ný spôsob manažmentu – vypa ovanie – na lokalitách s výskytom
hmyzovníkov neodporú ame. Vo všeobecnosti tento manažmentový režim z dlhodobého
h adiska pre ur ité typy spolo enstiev prospieva tým, že vypa ovanie zvyšuje množstvo
dopadaného svetla na povrch a zrých uje kolobeh živín. Negatívnym prvkom je, že
favorizuje druh Brachypodium pinnatum (pozri napr. MOOG ET AL. 2002). alej chýba
dostatok poznatkov o vplyve vypa ovania na mykotrofné huby. Pod a MLÁDKA ET AL.
(2006) ni í mycélia húb, o by bolo pre manažment hmyzovníkov nevhodné.

Diskusia
Pre zachovanie a obnovu druhovo bohatých travinno-bylinných spolo enstiev
s výskytom vzácnych druhov z e ade Orchidaceae na Devínskej Kobyle je potrebné na
území vhodným spôsobom realizova manažmentové zásahy. Všeobecne môžeme za
vhodný manažmentový režim považova
obnovenie tradi ného spôsobu
obhospodarovania, po as ktorého mali spolo enstvá optimálne druhové zloženie
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a diverzitu. Ke že druhové bohatstvo úzko súvisí s redukciou dominancie prevládajúcich
druhov vysokosteblových tráv, pri výbere vhodného manažmentového režimu je potrebné
prihliada aj na skuto nos , ktorý druh v spolo enstve dominuje.
V travinno-bylinných spolo enstvách na Devínskej Kobyle je dominantným druhom
Bromus erectus, preto treba zvoli vhodný typ zásahu zameraný na redukciu dominancie
tohto druhu. BALÁŽ (1994), ktorý sa zaoberal možnos ami zachovania a obnovy
travinno-bylinných spolo enstiev na Devínskej Kobyle konštatuje, že kosením
nedochádza k redukcii druhu Bromus erectus a na jeho potla enie sa najlepšie uplat uje
pastva. Práve extenzívna pastva oviec predstavuje na Devínskej Kobyle tradi ný spôsob
obhospodarovania. WILLEMS (1983) považuje extenzívnu pastvu za najprirodzenejší
spôsob udržania poloprirodzených travinno-bylinných spolo enstiev, ktorý rezultuje do
najvä šieho druhového bohatstva a výskytu najvä šieho po tu druhov charakteristických
pre tieto spolo enstvá. Z finan ných dôvodov však považujeme v sú asnosti riadenú
pastvu na Devínskej Kobyle za nereálnu.
Za vhodný spôsob alternatívneho manažmentu na zvýšenie resp. zachovanie
druhového bohatstva poloprirodzených travinno-bylinných spolo enstiev na vápencoch
po ukon ení tradi ného hospodárenia považujú viacerí autori aj kosenie (napr. BOBBINK
ET WILLEMS 1983, WILLEMS 1983, KULL ET ZOBEL 1991, RYSER ET AL. 1995, KAHMEN
ET AL. 2002, MOOG ET AL. 2002). Napr. WILLEMS (1983) uvádza z lokality po zanechaní
tradi ného obhospodarovania po 11 rokoch pravidelného kosenia nárast po tu
fanerogamov na trvalej ploche z 28 na 40 druhov. RYSER ET AL. (1995) a KÖHLER ET AL.
(2005) na základe nieko koro ného experimentu uvádzajú, že na redukciu dominancie
druhu Bromus erectus je vhodné kosenie raz ro ne v októbri a tiež kontrolované
vypa ovanie.
KAHMEN ET AL. (2002) a MOOG ET AL.(2002) uvádzajú okrem pasenia a kosenia ako
vhodný manažmentový režim pre travinno-bylinné spolo enstvá aj mul ovanie, kedy sa
pokosená biomasa z lokality netransportuje, ale nareže sa na malé kúsky a ostáva na
ploche. Rozklad organickej hmoty trvá pod a klimatických podmienok asi mesiac.
alším typom manažmentu je kontrolované vypa ovanie, ktoré favorizuje
predovšetkým geofyty (KAHMEN ET AL. 2002) a druhy so zásobou semien v pôde
(M NZBERGOVÁ 2001). Každoro né kontrolované vypa ovanie síce zabra uje
akumulácii stariny, vedie však k podobnému poklesu druhového bohatstva ako sukcesia
na opustených lokalitách (RYSER ET AL. 1995). alej títo autori uvádzajú jasné zníženie
pokryvnosti dominantného Bromus erectus v dôsledku vypa ovania v neskorej zime.
SÝKORA ET AL. (1990) upozor ujú, že kontrolované vypa ovanie nie je možné použi na
zachovanie travino-bylinných spolo enstiev na vápencoch, pretože zna ne favorizuje
druh Brachypodium pinnatum, ktorý je subdominantou aj v porastoch s dominanciou
Bromus erectus na Devínskej Kobyle a býva považovaný za „oh uvzdorný“. Ako
najvhodnejšie obdobie na vypa ovanie sa udáva zimné obdobie za holomrazov alebo
neskorá jar, kedy je minuloro ná starina preschnutá a pôda po zime zmrznutá. Pod a
MLÁDKA ET AL. (2006) vypa ovanie vo všeobecnosti ni í mycélium – predpokladáme, že
vrátane mycélia mykotrofnej huby – preto je pod a nás tento spôsob manažmentu
nevhodný.
Niektorí autori sledovali zmeny po etnosti populácii vybraných taxónov pri použití
rôznych manažmentových režimov. Napr. KR SI (1981) zistil, že po et kvitnúcich
jedincov Orchis pallens sa na ploche kosenej raz ro ne v júni po dvoch rokoch
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strojnásobil zo 4 na 12, na plochách vypa ovaných a bez zásahu sa nezmenil alebo
mierne klesol. Autor poukazuje tiež na to, že kosenie v júni neumož uje dozretie semien.
ZIMMERMANN (1979) upozor uje na riziko poškodenia prízemných listových ružíc
druhov z e ade Orchidaceae pri vypa ovaní.

Záver
Vzh adom na to, že vypa ovanie porastov je legislatívne zakázané a v rámci NPR
Devínska Kobyla by nebolo pravdepodobne ani prospešné a riadená pastva by bola
ekonomicky ve mi nákladná, považujeme kosenie za vhodný spôsob redukcie
dominancie druhu Bromus erectus v travinno-bylinných spolo enstvách na Devínskej
Kobyle. Predpokladáme, že tým sa zachová druhové bohatstvo a zloženie spolo enstiev,
tiež vhodné podmienky pre výskyt vzácnych druhov z e ade Orchidaceae, vrátane
taxónov z rodu Ophrys. Vzh adom na fenologické cykly sledovaných druhov navrhujeme
tieto termíny kosenia: koniec júna pre lokalitu s Ophrys sphegodes, júl pre lokality s O.
holosericea a O. insectifera. alšou alternatívou, ak nebude možné realizova kosenie
v uvedených termínoch, navrhujeme porasty s dominanciou druhu Bromus erectus
pokosi v októbri. Tento termín kosenia sa osved il na redukciu dominancie tohto druhu.
Lokalita s Ophrys apifera v aka plytkej pôde – litozem – a nesúvislej vegetácii, ktorá je
blízka k asociácii Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1993
nevyžaduje manažment.

Summary
Regarding the fact that the law does not permit burning of growths and burning would
not be beneficial for the National Nature Reserve Devínska Kobyla either, and regarding
the fact that the controlled grazing is not cost-effective, mowing is considered an
appropriate way how to reduce the dominance of the Bromus erectus species in
calcareous grassland at the locality. It is presumed that mowing will also contribute to
preservation of the species diversity and composition of associations, as well as to
conservation of suitable conditions for the occurrence of valuable species of the
Orchidaceae family including the taxons of Ophrys genus. With regard to phenologic
cycles of the species in question, the following mowing schedule is proposed: end of June
for the locality with Ophrys sphegodes, July for the locality with O. holosericea a O.
insectifera. If these terms are not be viable, the growths with the dominant Bromus
erectus species can be mown in October. This mowing term has proved as good for the
successful reduction of this species. The locality with Ophrys apifera species does not
require special management due to shallow soil (Lithosol) and vegetation close to the
Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1993 association.
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