Exkurzia zameraná na ochranu prírody s dôrazom
na pastevný manažment v chránených územiach (19. – 20.9.2013)
V rámci projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
BROZ zorganizovalo v dňoch 19. a 20.9. exkurziu zameranú na prezentáciu úspešných príkladov
obnovy tradičnej pastvy na lokalitách v Rakúsku. Exkurzia bola určená jednak pre organizácie
podieľajúce sa na implementácií projektu, ako aj pre zástupcov iných organizácií, samosprávy
a zamestnancov úradov, ktorí budú v priebehu riešenia nášho projektu v kontakte s podobnými
aktivitami v okolí Bratislavy.
Mnohé príklady úspešných projektov zo zahraničia naznačujú, že pri správnom nastavení pastevného
manažmentu sa môže jednať o jednu z najefektívnejších ciest, ako zabezpečiť trvalú starostlivosť
o vybrané druhy nelesných biotopov. Tieto biotopy vplyvom zmeny ich využívania, najmä ukončením
pastvy strácajú na svojej biologickej hodnote a často zarastajú drevinnou vegetáciou. Príkladom
takéhoto územia u nás je napríklad NPR Devínska Kobyla, kde sa podarilo v tomto roku v rámci
prebiehajúceho projektu obnoviť pastvu v časti rezervácie.
1. deň – návšteva lokalít s prebiehajúcou pastvou v NP Donau-Auen a v chránených územiach s
xerotermnými lesostepmi
Lobau
Lokalita Lobau je časťou NP Donau-Auen pri Viedni. V Národnom parku je zastúpené množstvo
biotopov – vodné, mokradné, lužné lesy, či lesostepi. Jedným z aktuálne prebiehajúcich manažmentov
na lesostepnej lokalite v tomto chránenom území je pastva, o ktorej zavádzaní a praktickom chode
sme sa porozprávali so zamestnancami NP a spolupracujúcimi farmármi. V úvode nášho stretnutia
bol predstavený projekt - Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne
Bratislavy manažérom projektu a po krátkej exkurzii v centre Národného parku sme sa presunuli do
terénu. Tu nám zamestnankyňa NP Karoline Zsak viac priblížila charakter navštívenej lesostepnej
lokality a detaily o chove zvierat spolu s miestnym pastierom a farmárom, ktorí sa starajú o zvieratá.
Momentálne chovajú 100 ks zvierat – väčšinou kozy, ovce a pár somárov s tým, že v budúcnosti by
chceli chovať aspoň 150 ks kvôli veľkej rozlohe územia. Z oviec chovajú plemená Zackelschafe
Schwarz a Weiss, z kôz Toggenburger Ziege, Burenziege, Braune Edel Ziege, Saanenziege a 2
somáre plemena Sardinische Zwergesel. Zvieratá neprikrmujú, ale nechávajú ich spásať iba kry a
byliny. Na farme predávajú jahňacinu, mäsové výrobky a ovčí syr v bio kvalite.
Viac info na http://www.donauauen.at/?area=orth&subarea=lobau.

Bisamberg
V poobedňajších hodinách sme navštívili lokalitu Bisamberg nad Viedňou, taktiež
lesostepného charakteru. Po lokalite nás sprevádzal profesor Heinz Wiesbauer – manažér úspešného
projektu LIFE, ktorý tu prebiehal v rokoch 2006 – 2011 a bol zameraný na obnovu tejto xerotermnej
lesostepi odstraňovaním náletových drevín a pastvou. Momentálne sa na lokalite pasie 30 ks zvierat.
Podľa mapy, ktorú nám p. Wiesbauer ukázal, ešte v 19. storočí bol samotný vrch i jeho okolie
odlesnené, avšak postupom času zarástol, čo malo nepriaznivý vplyv na vzácne druhy rastlín a
živočíchov, ktoré sa tu vyskytovali. Okrem prirodzeného zarastania tu boli vysadené borovice, ktoré
ale pred niekoľkými rokmi napadla choroba (sneť) a po uhynutí boli tieto borovice odstránené.
Ďalšie informácie o projekte LIFE, ktorý prebiehal na Bisambergu, sa nachádzajú na
stránke http://www.life-bisamberg.at/life/index.html.

2. deň – návšteva xerotermných lokalít s prebiehajúcou pastvou v chránených územiach
Pfaffstätten
Pfaffstätten je obec, nad ktorou sa nachádza chránené územie Glaslauterriegel-HeferlbergFluxberg. Rozloha územia je 30 ha a zahrňuje obrovskú diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov a
rozličné typy panónskej vegetácie, vyskytuje sa tu napríklad takmer 1200 druhov motýľov.
Biogeograficky je domovom submediteránnych, panónskych, stredoeurópskych a alpských druhov,
pričom niektoré z nich tu majú jedinú lokalitu výskytu na území Rakúska.
V 70-tych rokoch 20.st. začali ochranárske a manažmentové aktivity kúpou pôdy na tejto lokalite
miestnou Ochranou prírody. V roku 1981 bolo toto územie vyhlásené za chránené a počas trvania
LIFE projektu v rokoch 2004-2008 bolo zväčšené smerom na juh. Prvými manažmentovými
opatreniami bolo odstraňovanie stromov a krov a následná pastva. V súčasnosti aktivity pokračujú
vďaka projektu biosférického parku Wienerwald spájaním malých a izolovaných plôch suchých lúk,
odstraňovaním krov, pastvou.
Po lokalite nás sprevádzal Norbert Sauberer, botanik z viedenského Inštitútu ochrany prírody
(VINCA). Štátna ochrana prírody kúpila bývalý vinohrad, kde sa momentálne na 6 ha rozlohy pasie
300 ks oviec malého plemena Krainer Steinschaf. Majú zazmluvneného miestneho pastiera, ktorý
preženie ovce po lokalite každé 2 týždne.
Ďalšie
informácie
o
projekte
LIFE,
ktorý
tu
prebiehal,
sú
tu: http://www.steppe.at/downloads/folder_TG5_Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg.pdf.

uvedené

Hundsheimer Berge
Pastva tu prebieha od roku 1982. V tom čase začal LIFE projekt na obdobie 1 roka so 40 ks
oviec zameraný na pastvu zvierat. Krajinská vláda Dolné Rakúsko postavila maštale, ktoré teraz patria
obci Hundsheim a WWF. V súčasnosti ovce a infraštruktúru majú manželia v osobnom vlastníctve,
časť pôdy je v osobnom vlastníctve a časť vlastní obec, niekde platia prenájom pôdy a inde ju len
užívajú. Na lokalite rastú rôzne druhy z čeľade vstavačovité a prebieha tu stály monitoring na
chrobáky a pavúky.

Najskôr boli odstránené kríky a pred začiatkom pastvy bola plocha dva roky po sebe pokosená,
potom sa začalo pásť. Dnes pasú na 100 ha ploche cca 115 ks oviec (plemena tirolské horské ovce,
merino ovce a kärtner – domáce plemená) a 10 koní a somárov pomocou elektrických oplôtkov.
Oplôtky každý deň presúvajú tak, aby ovce spásli denne 1 ha novej plochy, pasú sa aj na strmých
bralách. Chceli by chovať aj kozy pre spásanie kríkov (teraz sú spolu s jahňatami a 2 baranmi na inej
lokalite). Keď je zlý (suchý) rok alebo mesiac a je málo potravy, niektoré lokality sa len rýchlo prejdú
alebo sa vynechajú.
Kedysi sa ovce vždy ráno vyháňali a večer vracali do maštale, ale kvôli veľkému prevýšeniu (200 m)
sa od toho upustilo a sú stále vonku. Keďže podklad tvoria čisté vápence a nie je tu voda, vozí ju
cisterna a minie sa asi 400 l vody denne. Nevýhodou ponechania oviec na lokalite je hromadenie trusu.
Zvieratá sa ustajňujú každý rok na 120-150 dní. Financovaníe pastvy je zabezpečené: 1/3 z predaja
mäsa, 1/3 z predaja vlny a 1/3 z agro-environmentálnych dotáciií. Ovce ani kozy momentálne nedoja
kvôli náročnosti, ale v budúcnosti by chceli. Nevýhodou dojenia sú však prísne hygienické predpisy a
rôzna kvalita mlieka podľa dostatku a druhu potravy na pastvine.
Manželia majú v dome vlastný bitúnok na kozy a ovce podľa noriem EÚ. Venujú sa aj produkcii
vlnených výrobkov (vlnu si dávajú čistiť firme v St. Pölten), taktiež spracovávajú kože zvierat, po
ktorých je veľký dopyt.
Ďalšie informácie o projekte Life a lokalite sa nachádzajú
tu: http://www.steppe.at/downloads/folder_TG6_HundsheimerBerg.pdf, http://www.schafweide.at/

Informácie získané počas exkurzie pomôžu jednoduchšej implementácii našich projektových
aktivít na Slovensku. Účastníci mali možnosť vidieť príklady úspešných LIFE projektov v Rakúsku,
kde najmä po ich ukončení pastva v chránených územiach stále pokračuje. Hlavným ukazovateľom,
ktorý spájal všetky navštívené lokality, je spolupráca medzi ochranármi, miestnou samosprávou
a miestnymi hospodármi.

