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Bělokarpatská travinobylinná spole-
čenstva vznikla dlouhodobou zeměděl-
skou činností člověka (viz kapitoly 2, 3 
a 4) a jejich další existence je na člověku 
i nadále závislá.

V druhé polovině 20. století se kra-
jina na obou stranách Bílých Karpat za-
čala radikálně měnit díky intenzivnímu 
socia listickému zemědělství (kapitola 4). 
Tradiční způsob obhospodařování byl 
zachován jen na špatně dostupných lo-
kalitách, které nepřešly do družstevního 
vlastnictví a o které se alespoň zpočátku 
starali jejich majitelé. A tak zatímco z roz-
sáhlých rovinatých luk, jež byly hnojeny 
nebo dokonce rozorány, mnoho charak-
teristických rostlin a živočichů vymize-
lo, sesuvná nebo obtížně dostupná území 
zůstala pro tyto druhy refugii (útočišti). 

Ochrana přírody byla u nás zpočátku 
hodně konzervativní, vedena představou, 
že umístění cedule se státním znakem 
a zákaz jakékoliv hospodářské činnosti 
prospěje stavu zájmové lokality. Časem 
se však zjistilo, že takový přístup je mož-
ný jen v některých přírodních lesích po-
nechaných samovolnému vývoji. Luční 
a stepní chráněná území začala rychle za-
růstat nálety dřevin a vzácné druhy i celá 
společenstva postupně mizely. Všechny 
bezlesé biotopy vzniklé činností člověka 
vyžadují totiž jeho péči stále.

Louky a pastviny po staletí slouži-
ly jako zdroj píce pro hospodářská zví-
řata. Teprve před několika desetiletími 
si člověk uvědomil i jejich velký biologic-
ký význam a začal usilovat o jejich ochra-
nu. Původní zemědělské hospodaření za-
měřené téměř výhradně na produkci tak 
v chráněných územích nahradila údrž-
ba neboli tzv. management (Petíek 

1999), který zohledňuje na prvním místě 
požadavky rostlin, živočichů i hub. Ma-
nagement většinou vychází z takové ze-
mědělské činnosti, díky níž získalo da-
né území současnou podobu, a snaží se 
ji v rámci možností napodobovat. Pro 
správnou údržbu je tedy důležité znát, 
zda zde probíhala pastva, seč nebo kom-
binace obojího, v jakém termínu a koli-
krát v roce k zásahu docházelo apod. 

První plány péče o chráněná úze-
mí v devadesátých letech 20. století vy-
cházely především z potřeb rostlinných 
společenstev. Teprve od nedávné doby je 
věnována potřebná pozornost také živo-
čichům, zejména hmyzu (Kirby 1992, 
2001, Konvika et al. 2005). Péči o ne-
lesní biotopy se zabývá několik publikací 
(Jersáková & Kindlmann 2004, Há-

ková et al. 2004). Při návrhu vhodného 
managementu pro chráněné území je tře-
ba zohlednit předmět ochrany a jeho ná-
roky. 

V předcházejících kapitolách té-
to knihy (13, 16–20) je popsán vhodný 
management pro jednotlivá luční spo-
lečenstva a skupiny živočichů. Zde jsou 
shrnuty základní způsoby péče o travní 
porosty na moravské i slovenské straně 
Bílých Karpat a rozdílné přístupy obou 
Správ CHKO.
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The White Carpathian grasslands have 
been created through long-term farming 
activities and their future is also depend-
ent on man’s activity.

In the second half of the 20th cen-
tury the White Carpathian landscape 
was radically changed by intensive ag-
riculture. Traditional management on-
ly continued at badly accessible, uneven 
sites. Amidst vast flat fertilised and even 
ploughed meadows, these sites turned in-

to refuges for many characteristic grass-
land animals and plants. When the land-
owners later ceased mowing or grazing 
these sites, they were quickly encroached 
by scrub. Thanks to hard work of volun-
teers this process was stopped and grass-
land vegetation restored.

All open habitats created by man 
need his further attention. For centuries 
meadows and pastures have been provid-
ing fodder for farm animals. A few dec-

ades ago conservationists became aware 
of their biological value. Valuable grass-
lands started to be protected, and al-
so managed according to the require-
ments of plants, animals, and fungi. The 
management is usually based on farm-
ing methods which are similar to those 
that had formed each grassland. The first 
management plans for nature reserves 
were often ‘plant-based’; zoological re-
quirements have been met only recently.

26. GRASSLAND MANAGEMENT

26.1 Mozaikovitá seč v NPR Čertoryje v roce 2008.
Čertoryje Nature Reserve – mowing in patches (2008). ■
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Historie managementu

Koncem sedmdesátých let 20. stol. 
začaly snahy o vytvoření sítě maloploš-
ných zvláště chráněných území (kapito-
la 5) a postupně docházelo i k zajišťová-
ní jejich údržby. Několik území se však 
obnovit nepodařilo, zarostly dřevinami 
a nakonec důvod jejich ochrany pominul 
(tab. 26.1).

CHKO Bílé Karpaty 

Prvním územím v Bílých Karpatech, 
kde bylo započato s cílenou údržbou, byla 
NPR Porážky. Od roku 1980 až do začát-
ku 90. let sem pravidelně jezdili studen-
ti Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, 
díky nimž se zde podařilo obnovit luční 
porost i populaci všivce statného (Pedicu-
laris exaltata).

V roce 1981 zahájila základní orga-
nizace Českého svazu ochránců přírody 

(ZO ČSOP) Kosenka Valašské Klobouky 
každoroční ruční kosení v PR Javorůvky. 
Během let vznikla tradiční akce, na kte-
rou se každoročně sjíždějí desítky dobro-
volníků z celé republiky. Od roku 1985 
se při tom udržuje i PP Dobšena a od ro-
ku 1986 také PR Bílé potoky.

V roce 1985 zahájila ZO ČSOP Bí-
lé Karpaty Veselí nad Moravou obnovu 
luk na náletem zarostlém svahu nad po-
tokem Járkovec v nynější NPR Čertory-
je, v té době ještě bez územní ochrany. 
Později tato organizace rozšířila své akti-
vity i na další území v jihozápadní části 
– PR Kútky, NPR Zahrady pod Hájem, 
NPR Jazevčí. Vždy se jednalo o hložím 
zarostlé pozemky, které byly ručně čiš-
těny sekyrkami a pilami a následně seče-
ny kosami. Tyto práce probíhaly v úzké 
spolupráci s Hnutím Brontosaurus, pře-

I. Jongepierová & K. Devánová

26.2 Vyhrabávání stařiny v NPR Čertoryje na podzim roku 1985.
Raking out dead biomass – Čertoryje Nature Reserve 1985. ■

Kategorie

Category

Název

Name

K. ú.

Land 

register

Výměra 

Area

(ha)

Vyhlášení

Designated

Zrušení

Annulled

SPR Luh Horní Němčí 2.27 1956 1987
CHPV/PP Bedové Žítková 3.62 1982 1995
CHPV/PP Koprvasy Žítková 5.61 1982 1995
CHPV/PP Chmelinec-Štefková Vyškovec 0.76 1982 1995
CHPV/PP Hrubý Mechnáč Lopeník 1.71 1982 1995
CHPV/PP Kolo Slavkov 3.69 1982 1995

CHPV/PP Tomaštíkova lúka Valašské
Klobouky 1.69 1982 1995

CHPV Maguše Slavkov 2.58 1982 1991
CHPV Pod Kobylcem Lopeník 3.31 1982 1991
CHPV Malý Mechnáč Lopeník 2.98 1982 1991
CHPV Škratová Lopeník 4.32 1982 1991
CHPV Pod Příslopem Vápenice 0.95 1982 1991

Tab. 26.1 Zrušená MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty.
Nature reserves which lost their legal protection. ■

At the end of the 1970s the first attempts 
were made to designate nature reserves in 
order to preserve the White Carpathian 
species-rich grasslands. As management 
for some designated sites could not be ar-
ranged, they lost their conservation sta-
tus and legal protection (see Tab. 26.1). 

Bílé Karpaty PLA (CZ)

The first site where site-specific manage-
ment was applied, was Porážky Nature 

Reserve. From 1980 to the early 1990s 
students from Olomouc came to work 
here in their free time. Thanks to their 
help the grassland vegetation and the 
population of Pedicularis exaltata were 
restored.

In 1981 ZO ČSOP Kosenka, a lo-
cal chapter of the Czech Union for Na-
ture Conservation in Valašské Klo-
bouky, started scything the grassland in 
Javorůvky Nature Reserve. This became 

an annual traditional activity attended by 
dozens of volunteers, who have since the 
mid-1980s also been mowing Dobšena 
and Bílé potoky Nature Reserves.

In 1985 ZO ČSOP Bílé Karpaty 
(Veselí nad Moravou) started restor-
ing grasslands in what is currently the 
Čertoryje Nature Reserve. This NGO 
later extended its activities to Kútky, Za-
hrady pod Hájem, and Jazevčí Nature 
Reserves. Plots overgrown with haw-

History of grassland management
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devším se studenty Vysokého učení tech-
nického v Brně, kteří sem zajížděli bě-
hem víkendů a prázdnin.

Postupně se do údržby chráněných 
území zapojovaly také další organizace, 
například ZO ČSOP Vlčnov (PR Dra-
hy od roku 1986 do začátku 90. let 20. 
století). Na Moravských Kopanicích pů-
sobili studenti (pod hlavičkou Svazu so-

cialistické mládeže) Farmaceutické fakul-
ty Hradec Králové (PP Mravenčí louka 
v letech 1987–1989) a Hnutí Brontosau-
rus Mařatice (PR Hutě od roku 1990 do-
posud).

Jednotlivé organizace na tyto prá-
ce sice dostávaly finanční prostředky od 
odborů kultury okresních národních vý-
borů (ONV), ty však pokrývaly pouze 
náklady na nákup nářadí, zaplacení ces-
tovného a příspěvek na stravu. Samot-
né práce většinou prováděli dobrovolníci, 
především z řad studentů. Do konce 80. 
let tak bylo v celé CHKO Bílé Karpaty 
vyčištěno několik desítek hektarů.

Po roce 1989 ubylo dobrovolníků 
a některé organizace se zprofesionalizo-
valy. Při ZO ČSOP Bílé Karpaty vznikla 
managementová skupina tvořená pracov-
níky na náhradní vojenské službě. Seky-
ry, pily a kosy byly postupně nahrazeny 
křovinořezy, motorovými pilami, lištový-
mi sekačkami i traktorem, což se projevi-
lo ve větší rozloze obnovovaných ploch.

Velký zlom v údržbě MZCHÚ a dal-
ších cenných území nastal v roce 1996 
vytvořením dotačního titulu Minister-
stva životního prostředí Program pé-
če o krajinu. Díky němu bylo možné fi-
nančně motivovat vlastníky i uživatele 
pozemků k péči o zájmové lokality, pří-
padně zajistit údržbu území, o která ni-
kdo nejevil zájem.

Správa CHKO Bílé Karpaty na ma-
nagementové práce každoročně rozděluje 
8–10 milionů korun formou smluv o dílo 
či dohod o provedení práce více než 200 
subjektům a podstatná část z toho připa-
dá na údržbu a obnovu luk a pastvin (tab. 
26.2). Kromě vlastníků pozemků se jed-
ná o některé obce, soukromé zemědělce, 
zemědělské organizace, ZO ČSOP, zá-
kladní články Hnutí Brontosaurus a dal-
ší subjekty.

Protože však výměra chráněných úze-
mí přesahuje finanční možnosti Minis-
terstva životního prostředí (MŽP), jsou 
v posledních letech stovky hektarů ko-
seny ze zemědělských dotací v rámci ag-
roenvironmentálních opatření Minister-
stva zemědělství. Bohužel však mají tato 
programy striktně určeny způsoby a ter-
míny prováděných zásahů na pětileté ob-
dobí, takže nesplňují požadavky stanove-
né na údržbu jednotlivých chráněných 
území v jejich plánech péče, a jeví se te-
dy za současné situace pro ochranu příro-
dy jako nevhodné, či dokonce škodlivé. 

26.3 Kosení v PR Javorůvky v roce 
1980.

Mowing in Javorůvky Nature  ■
Reserve (1980).

Druh zásahu

Measure

Vyplaceno (Kč)

Costs (CZK)

Výměra (ha)

Area (ha)

kosení / mowing 4 593 579 693.0
likvidace výmladků / elimination of shrub shoots 857 292 51.0
pastva / grazing 631 456 36.7
likvidace náletu / scrub removal 550 314 20.6
zatravňování / regrassing 464 248 22.1

Tab. 26.2 Managementové práce na nelesní půdě v roce 2007 v CHKO Bílé 
Karpaty. Počet realizovaných smluv: 214. Počet zhotovitelů: 156.

Management tasks for non-forest sites (214 contracts, 156 contractors) in the  ■
Bílé Karpaty PLA in 2007.

26.4 Kosení v NPR Čertoryje v roce 
1988.

Mowing in Čertoryje Nature  ■
Reserve (1988).

thorn were manually cleared of shrubs 
and then mown with scythes. This was 
done in close cooperation with students 
from Brno (volunteers of the Brontosau-
rus Movement).

Later on, other NGOs and groups of 
volunteers joined the restoration work.

By the end of the 1980s several dozen 
hectares of grassland were restored. After 
1989 the number of volunteers declined, 
some NGOs went professional, and ax-
es, hand saws, and scythes were replaced 
by brush cutters, chain saws, cutter-bar 
mowers, and tractors, with which also 

larger areas could be restored.
In 1996 the Ministry of the Environ-

ment set up the Landscape Management 
Programme, which motivated landown-
ers and tenants to maintain their land, 
and also sites that had been left unman-
aged. The Bílé Karpaty PLA Adminis-
tration reallocates every year € 0.3 to 0.4 
million euros from this Programme to 
more than 200 landowners, private farm-
ers, municipalities, farm companies, and 
NGOs. A large part of these finances is 
spent on the management and restoration 
of meadows and pastures (Tab. 26.2).

However, as the Ministry does not 
have enough resources to cover the man-
agement of all nature reserves, mowing of 
hundreds of hectares has in recent years 
been financed through the EU Agri-envi-
ronmental schemes. Unfortunately, these 
schemes are not flexible, and very strict 
rules are set for the methods and dates of 
mowing, so that the requirements formu-
lated in management plans are not met. 
However, a change in the distribution of 
finances and in the control system (indi-
cators) of the Agri-envi schemes which 
would solve this problem is unlikely. The 
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Řešením by měla být buď změna celé-
ho systému podmínek, rozdělování fi-
nancí a kontroly agroenvironmentálních 
programů nebo co nejrychlejší zajištění 
dostatečné výše finančních prostředků 
z Ministerstva životního prostředí.

CHKO Biele Karpaty 

I když na slovenské straně Bílých 
Karpat byla CHKO vyhlášena už v roce 
1979, údržba maloplošných zvláště chrá-
něných území začala až od roku 1987, ve 
větším rozsahu až od roku 1990. Zdej-
ší MZCHÚ jsou většinou vázána na ex-
trémní polohy silně svažitých a sesuvných 
území, protože na rovinatějších plochách 
se v období socialismu hospodařilo inten-
zivně se všemi negativními důsledky.

Pomocí kos a malé mechanizace (nej-
nověji i minibalíkovače a drtiče) a za vy-
datné účasti dobrovolníků z nevládních 
organizací (ZO SZOPK Dolná Súča, 
KOZA Trenčín, Pre Prírodu) se během 
víkendovek a letních táborů doposud 
udržuje asi 100 ha travních porostů jak 
v CHKO, tak i v přilehlé krajině. Pod-
statný podíl údržby zajišťují samotní pra-
covníci Správy CHKO Biele Karpaty.

Od samého začátku probíhaly ma-
nagementové práce pod přímým vede-
ním zoologa zaměřeného na ochranu 
bezobratlých, a proto byla údržba zdej-
ších MZCHÚ vždy mozaikovitá.

Od roku 2006 byla v okolí obce Mi-
kušovce obnovena extenzívní pastva ovcí 
a koz, kterou zabezpečuje Polnohospodár-
ské družstvo Pruské. Na údržbu chráně-
ných území jsou každoročně poskytová-
ny pouze stovky tisíc korun – ze Státního 
fondu životního prostředí, z drobných 
grantů Ministerstva životního prostře-
dí, úplně nedostatečně z rozpočtu Správy 
CHKO Biele Karpaty a v posledních le-
tech kryjí část nákladů i zemědělské do-
tace, které čerpají nevládní organizace.

26.5 Likvidace náletu dřevin v PR Krasín v roce 1993.
Removing scrub in Krasín Nature Reserve (1993). ■

26.6 Kosení rákosu (Phragmites australis) v PR Hornozávrská mokraď členy ZO 
SZOPK Dolná Súča v roce 1988.

Member of ZO SZOPK Dolná Súča (NGO) mowing reed in Hornozávrská  ■
mokraď Nature Reserve (1988).

alternative is acquiring sufficient finances 
from the state budget.

Biele Karpaty PLA (SK)

The Slovak part of the White Carpathi-
ans was designated a Protected Land-
scape Area in 1979, but the management 
of nature reserves started as late as 1987 
(and has been carried out at a larger scale 
since 1990). The Slovak nature reserves 
are mostly situated at extreme positions 
in strongly sloping or landslide areas, 
since the more even areas were intensive-
ly farmed in the communist era, and suf-

fered all the negative consequences.
About 100 ha of grassland with-

in the PLA and in the surrounding are 
managed by staff of the Biele Karpaty 
PLA Administration and local NGOs 
at weekends and in the summer holi-
days, using scythes and brush cutters (re-
cently also mini-balers and shredders). 
From the very beginning, the PLA zoolo-
gist has supervised the management here 
and the result is a patchwork of mown 
and unmown plots. Since 2006 exten-
sive sheep and goat grazing has been re-
stored around the village of Mikušovce 

(Pruské cooperative farm). The man-
agement of nature reserves is financial-
ly supported with only about € 10,000 a 
year (Slovak State Fund of the Environ-
ment, small grants from the Ministry of 
the Environment). The financial support 
through the budget of the Biele Karpaty 
PLA Administration is completely inad-
equate. Part of the costs has recently al-
so been covered by agricultural subsidies 
(applied for by NGOs).
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Údržba luk kosením

Základní podmínkou zachování bělo-
karpatských lučních společenstev je jejich 
nehnojení a pravidelné pokosení jednou 
za rok. Druhá seč je možná pouze výji-
mečně – v letech bohatých na srážky, kdy 
narostou vysoké otavy, dále také ostrův-
kovitě v místech bohatších porostů třtiny 
křovištní (Calamagrostis epigejos), nitro-
filních miříkovitých rostlin, bezkolence 
rákosovitého (Molinia arundinacea) nebo 
jiných expanzivních rostlin a také na plo-
chách v minulosti hnojených, případně 
dosévaných kulturními druhy trav. Pou-
ze mezofilní ovsíkové louky (svaz Arrhe-
natherion) je vhodné kosit dvakrát za rok 
pravidelně.

Termín seče

Při tradičním obhospodařování v mi-
nulosti se nikdy nemohlo stát, že by by-
ly velké plochy luk posečeny celé najed-
nou (ve velmi krátké době), jak se tomu 
děje dnes. Při postupném ručním seče-
ní byl na louce vždy dostatek vhodných ploch, kam se mohli uchýlit bezobratlí 

a na kterých mohla dozrát semena rost-
lin, takže při něm byly mimoděk zajiště-
ny velmi dobré podmínky pro zachování 
vysoké biodiverzity.

Proto je i při dnešní údržbě MZCHÚ 
nutné, aby seč probíhala postupně (ve více 
termínech), a vznikala tak mozaika, v níž 
vedle sebe jsou jak časně pokosená místa 
s již dorůstající a rozkvétající otavou, tak 
místa právě pokosená, i místa dosud ne-
pokosená. Důležité pro mnoho druhů ta-
ké je, aby se plochy s různou dobou se-
če v následujících letech střídaly. Některé 
vzácné druhy vyžadují pro udržení uspo-
kojivého stavu svých populací velmi kon-
krétní termíny kosení a při mozaikovité 
údržbě je pravděpodobnější, že na mís-

ta jejich výskytu vyjde ten správně nača-
sovaný zásah. I při časovém rozvrhu mo-
zaikovitého kosení je však důležité brát 
ohled na zvláštnosti místní bioty a před-
mět ochrany. Například lokality s vý-
skytem modrásků (Maculinea nausi thous 
a M. telius) vázaných na krvavec toten 
(Sanguisorba officinalis) je třeba zásadně 
kosit buď do poloviny června, nebo až ke 
konci srpna. Seč v červenci neumožní vy-
kvést krvavci v době kladení vajíček, seč 
začátkem srpna zničí vajíčka či housen-
ky na krvavcích. Seč alespoň části louky 
až koncem srpna je nutná i na lokalitách 
s výskytem chřástala polního (Crex crex). 
Později dozrávající zájmové druhy rostlin 
je vhodné obkosit, například hořec ho-

I. Jongepierová K. Devánová, P. Deván, Z. Piro, O. Konvička & L. Spitzer

26.7 Hořec křížatý (Gentiana cruciata) 
s vajíčky modráska hořcového 
(Maculinea alcon).

Gentiana cruciata ■  plants with eggs 
of the Alcon Blue (Maculinea alcon).

26.8 Mechanické narušování míst s výskytem hořečku žlutavého (Gentianella 
lutescens) v PP U Zvonice v roce 2007.

Mechanical disturbance of patches with  ■ Gentianella lutescens, U Zvonice 
Nature Reserve 2007.

The White Carpathian grasslands need 
regular mowing once a year and no ferti-
lisation. A second cut is allowed only ex-
ceptionally: in wet years when the after-
math is tall, in places with dense stands 
of Calamagrostis epigejos, Molinia arundi-
nacea, nitrophilous umbellifers, or oth-
er expansive plants, and in places which 
have been fertilised or sowed with culti-
vated grass species. Mesic Arrhenatherion 
grasslands, on the other hand, must be 

mown twice a year on a regular basis.

Time of mowing

Traditional farming did not allow for 
large areas of grassland to be mown all 
at once in a short time (which is how it is 
done nowadays). A meadow always used 
to be cut gradually leaving suitable plac-
es for invertebrates to retire and seeds of 
plants to ripen.

Similar management is required in 

nature reserves. Mowing should be done 
gradually, creating early mown patch-
es with budding flowers beside recent-
ly cut swards and places still waiting to 
be mown. It is also important that this 
pattern changes in time. Some species 
require specific mowing dates and the 
mentioned patches increase their chanc-
es to survive. 

Also other specific needs should be 
considered. For example, sites where 

Mowing meadows
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řepník (Gentiana pneu monanthe) nebo 
všivec statný (Pedicularis exaltata).

Ideální je, aby část plochy (alespoň 
10 % – podle charakteru a velikosti loka-
lity) zůstala nepokosená do dalšího roku. 
Vyžadují to mnohé druhy živočichů, na-
příklad perleťovec dvouřadý (Brenthis he-
cate) nebo žluťásek barvoměnný (Co lias 
myrmidone). Na plochách vymezených 
v daném roce k nepokosení musí růst živ-
né rostliny cílových druhů, takže pokud 
má být péče zaměřena na konkrétní druh 
či druhy, nelze tyto plochy zhotoviteli za-
kreslit jen tak od stolu, ale musí být vy-
brány přímo v terénu. Nemusí přitom 
být velké – lepší je více menších ploch. 
Ladem by měly být ponechány každý rok 
jiné části louky, aby nebyla některá mís-
ta bez posečení dlouho a nedocházelo na 
nich k šíření konkurenčně silných druhů 
trav, nebo dokonce k zarůstání náletem 
dřevin. Z téhož důvodu je zcela nevhod-
né ponechávat neposečené plochy v mís-
tech výskytu třtiny křovištní (Calama-
grostis epigejos) či jiné expanzivní rostliny. 
Pro jednoroční ponechání ladem jsou 
vhodná spíše místa s bohatým výskytem 
bylin, zejména kolem lesních lemů, nebo 
místa s přirozeně řidší vegetací.

Nářadí

V dnešní době se už jen velmi zříd-
ka setkáme s tradičním ručním kosením. 
Většina luk je sečena velkými traktoro-
vými sekačkami, které mohou být lištové 
nebo bubnové. Šetrnější je lištová sekač-
ka oproti sekačce bubnové.

Lištová sekačka totiž porost „stříhá“ 
a není většinou schopna zcela kopírovat 
terén. Vzniká tak vyšší strniště a zbytky 
vegetace navíc nejsou třepeny a drceny. 
Také mortalita živočichů, včetně bezob-
ratlých, je výrazně menší. Bubnová (ro-
tační) sekačka poškozuje mnohem více 
terén i zbytky vegetace a odstředivou si-

lou ničí všechny organismy (housenky, 
zakuklené druhy hmyzu aj.), které lišto-
vá sekačka jen podsekne. Dokonce ničí 
i mělce kořenící rostliny.

Vyšší strniště například na lokali-
tách s výskytem čilimníku (Chamaecyti-
sus spp.) prospívá nejen této rostlině, ale 
i na ni vázanému žluťáskovi barvoměn-
nému (Colias myrmidone) či mravencům 
rodu Coptoformica. V některých přípa-
dech – na plochách s hustým zápojem 
trav, především kostřavy červené (Festu-
ca rubra) – je však tímto způsobem pod-
porována vrstva opadu, která brání klíče-
ní nových bylin.

Dnešním strojovým sečením je mož-
né za krátkou dobu pokosit několik desí-
tek hektarů, v důsledku čehož živočicho-
vé hynou nejen přímo, ale také ztrátou 
zdroje potravy nebo úkrytu.

V posledních letech se rozmohl zce-
la nový způsob údržby travních porostů, 
a to mulčování. Tento způsob manage-
mentu má však velmi drastický dopad na 

26.10 Obkosený hořec hořepník 
(Gentiana pneumonanthe) u Lipin nad 
Horním Němčím.

Gentiana pneumonanthe ■  plants are 
left unmown (selective mowing at 
Lipiny near Horní Němčí).

26.9 Obkosený hořec křížatý 
(Gentiana cruciata) v PR Drahy.

Gentiana cruciata ■  plants avoided 
when mowing Drahy Nature Reserve.

26.11 Kosení u Hryzláckých Mlýnů.
Mowing at Hryzlácké Mlýny. ■

the butterflies Maculinea nausithous and 
M. telius associated with Great Burnet 
(Sanguisorba officinalis) occur should be 
mown before mid-June or late August, 
otherwise Burnet plants would not flow-
er at the right time for the eggs to be laid, 
or later eggs and caterpillars would be 
eliminated. Mowing in late August is al-
so necessary where the Corn Crake (Crex 
crex) occurs. Late-ripening plants, e.g. 
Gentiana pneumonanthe and Pedicularis 
exaltata, should be avoided when mow-
ing and left uncut.

Leaving at least 10 % of a grassland 

area unmown until the following year 
supports many invertebrate species, es-
pecially butterflies. These (often small) 
plots should contain diverse flora without 
expansive plants, e.g. Calamagrostis epige-
jos, and also the foodplants the particular 
species live on. Hence it is best to locate 
such plots in the field, before mowing. 
Each year different parts of the grassland 
should be selected to prevent spreading 
of competitive grasses and scrub.

Tools

These days, most meadows are mown 

with tractor-drawn cutter-bar or rotary 
mowers. The former is more suitable than 
the latter, as cutter-bar mowers do not 
copy the terrain and the resulting sward 
varies in height. These mowers also do 
not shred the remains of the vegetation 
and keep the mortality of invertebrates 
relatively low. Rotary mowers damage 
the terrain and their centrifugal force de-
stroys all living organisms and even shal-
lowly rooting plants.

Higher sward supports plants like 
Chamaecytisus sp., and also the Danube 
Clouded Yellow (Colias myrmidone) but-
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faunu, zejména na bezobratlé. Při mul-
čování dochází doslova k rozemletí nej-
různějších živočichů ve všech jejich vý-
vojových stádiích, a tedy k obrovskému 
úhynu. Rostlinná hmota při tom zůstává 
na místě, což vede k postupnému zvyšo-
vání úživnosti i vlhkosti stanoviště a za-
růstání konkurenčně silnějšími rostlina-
mi. Vzniklá vrstva z rostlinných zbytků 
také zhoršuje podmínky pro klíčení se-
men. Mulčování sice ulehčuje a zlevňu-
je údržbu některých biologicky nepříliš 
cenných pozemků, jako nástroj ochrany 
přírody je ale zcela nepřípustné.

Závěrem lze říci, že při kosení je vždy 
nejlepší ruční kosa, potom lištová sekač-
ka, jen ojediněle by se měla používat ro-
tační sekačka nebo křovinořez a úplně 
výjimečně mulčovač.

Sušení a úklid sena 

Velmi důležité je sklízet posečenou 
hmotu usušením na seno. Nese to s se-
bou nejen možnost vypadání dozrálých 
semen při manipulaci se senem, ale také 
hrabání (ať ruční či strojové) při kterém 
dochází k jemnému, celoplošnému naru-
šování povrchu, a tím ke zlepšení pod-
mínek pro uchycení méně konkurence-
schopných druhů rostlin. V dnešní praxi 
bohužel převládá sušení na pokosených 
řádcích bez obracení nebo zcela nevhod-
né senážování, při kterém je sklízena 
jen mírně zavadlá rostlinná hmota. Vel-
kým problémem je využití sena, zejmé-
na z pozdních sečí. Je nezbytné ho vždy 
odstranit z lokality. Nevhodné je pále-
ní i kompostování velkého množství se-
na přímo na lokalitě. Při obojím dochází 
k degradaci vegetačního krytu, obohaco-
vání půdy živinami a následné ruderali-
zaci. 

Přepásání otav

K tradičnímu obhospodařování patři-
lo i přepásání otav, které je dnes už velmi 
vzácné. V mnoha současných plánech pé-
če o chráněná území, především v oblas-
ti Moravských Kopanic, je přesto s touto 
možností počítáno. Spasením otavy do-
chází k dalšímu odstranění travní hmoty 
a prosvětlení porostu, které je dobré pro 
klíčení četných rostlinných druhů. K to-
mu přispívá i narušení půdního povrchu 
sešlapem. S pasoucími se zvířaty se na da-
nou lokalitu mohou dostat i diaspóry ně-
kterých žádoucích druhů, což je výhodné 
především při obnově travních společen-
stev. Krátkodobým přepasením nedochá-
zí k velkému přísunu živin exkrementy 
zvířat.

Vláčení 

Téměř zapomenutým hospodářským 
postupem je jarní vláčení luk a pastvin. 
Vláčení bylo důležité pro odstranění sta-
řiny, zejména u brzy pokosených jedno-
sečných luk. Na pastvinách pak dochá-
zelo k rozvláčení přes zimu rozložených 
exkrementů, a tím k zabránění vzniku 
tzv. „mastných míst“, kterým se doby-
tek při pasení vyhýbal. Při vláčení také 
dochází k mírnému narušování povrchu 
a provzdušňování porostu.

26.13 Vláčení Vojšických luk.
Harrowing at Vojšické louky. ■

26.12 Mozaikovitá seč v PP Kaňoury u Nedašova v roce 2007.
Kaňoury Nature Reserve – mowing in patches (2007). ■

terfly and ants of the Coptoformica genus, 
both associated with these plants.

The current machinery enables the 
mowing of large areas in a short time, 
but unfortunately killing many animals.

Being cheap and fast, mulching has 
become a popular method of mowing. 
However, it destroys invertebrates in all 
their development stages. The remain-
ing biomass increases the soil trophy and 
moisture, leads to encroachment of com-
petitive plants, and has a negative impact 
on germination. Hence it is not accepta-
ble in nature conservation.

Hay drying and removal

The harvested biomass should be dried, 
so that ripe seed may fall out of the 
well-dried hay. Moreover, raking, which 
disturbs the soil, enables some (less com-
petitive) species to sprout. These days it 
is unfortunately quite common to leave 
hay in rows without turning it, or harvest 
half-dried haylage. Late mowing causes 
problems with hay removal. Hay must be 
removed, but it cannot be burnt or com-
posted at the site in large amounts, as this 
would result in degradation of the vegeta-
tion cover and adding of nutrients (which 

would then lead to ruderalisation). 

Grazing of the aftermath

Today the option of grazing the after-
math is included in many management 
plans for nature reserves. It helps the ger-
mination of many plants. 

Harrowing

Harrowing is used by farmers to re-
move dead biomass and disperse decom-
posed excrements over pastures. It caus-
es a slight disturbance of the soil surface 
and helps the vegetation to recover.
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Údržba pastvin

Pastviny se oproti loukám vyznaču-
jí častým narušováním drnu sešlapem, 
přítomností exkrementů a trvale nízkým 
porostem, způsobeným neustálým oku-
sem. Takové prostředí osidlují rostliny 
a živočichové, kteří jsou schopni se s na-
rušováním vypořádat. Zároveň se zpra-
vidla jedná o druhy konkurenčně slabé, 
které jsou na nepasených místech vytla-
čeny silnějšími druhy, které naopak past-
vu nesnášejí.

Nejvíce kypí životem pastviny, kte-
ré jsou přepásány jen velmi šetrně nebo 
jsou jeden až čtyři roky opuštěné. Samot-
ná pastva totiž působí rušivě i na typicky 
pastvinné rostliny a živočichy. Je-li však 
pastvina opuštěna už čtyři a více let, do-
chází postupně k jejímu zarůstání a její 
bývalá druhová pestrost mizí.

Z hlediska ochrany přírody je nej-
lepší pastva s méně zvířaty, než je po-
rost schopný uživit, což má za následek, 
že některá místa zůstávají nespasená (tzv. 
nedopasky). Ta pak poskytují útočiště 
a prostor pro vývoj četným živočichům, 
hlavně bezobratlým, a také rostliny zde 
mají čas vykvést a přinést semena.

Další možností je pastva rotační. Zví-
řata jsou při ní na pastvině jen po dobu 
několika málo týdnů (podle početnosti 
stáda a stavu porostu), načež jsou přehná-
na jinam a porostu je ponechána doba na 
regeneraci, aby se na pastvinu mohla zví-
řata případně ještě vrátit. Takových past-
vin, mezi nimiž jsou zvířata přeháněna, 
bývá více a dobytek mezi nimi během se-
zóny „rotuje“.

Dalším příkladem šetrné pastvy je 
kůlová pastva. Dříve byla běžná v oblas-
ti Moravských Kopanic, dnes se vyskytu-
je už jen zřídka. Zvířata při ní jsou při-
vázána na nedlouhém provazu či řetězu 

ke kůlu zaraženému do země. Po vypa-
sení dostupné plochy porostu je kůl pře-
sunut o několik metrů dál. Vzniká tak 
jemná mozaika v různý čas vypásaných 
plošek. Vegetace na dříve vypasených 
místech dorůstá, rostliny opět vykvéta-
jí a poskytují tak potravu a útočiště pas-
tvinným živočichům, kteří by nedokázali 
dlouhodobě přežít na nepřetržitě spása-
ných místech. 

I zde je důležité, aby některá mís-
ta zůstala nepasená po celý rok. Zása-
dy týkající se velikosti a umístění těchto 
ploch jsou stejné jako u ponechávání ne-
sečených míst při údržbě luk. Nepasená 

místa často bývala pod níže zavětvenými 
ovocnými stromy v lučních sadech, které 
by jinak uvázané kozy, ale i krávy moh-
ly poškodit.

Některé extenzivně využívané pastvi-
ny postupem času zarůstají náletem. Ten 
pastvinu zastiňuje, a snižuje tak plochu 
s dostatečným osvětlením, což je pro řa-
du pastvinných druhů nepříznivé. Pro-
to je třeba nálet čas od času odstraňovat. 
Rozptýlená zeleň je naopak ku prospě-
chu. Mnozí motýli se například v době 
poledního vedra ukrývají do stínu keřů 
a nízkých stromů či na podobných mís-
tech nocují.

Z. Piro, J. Mládek, O. Konvička & L. Spitzer

26.14 Pastva koz u Suchovských Mlýnů.
Goat grazing at Suchovské Mlýny. ■

Pastures differ from meadows by frequent 
disturbance of the turf (trampling), the 
presence of excrements, and permanent-
ly low vegetation. They are mostly settled 
by less competitive plants and animals 
which can, however, cope with the con-
stant disturbance.

Many species are suppressed by graz-
ing, so the richest pastures are those that 
are only extensively grazed or have re-
cently been abandoned altogether. Ex-

tensive pastures with fewer animals than 
is their grazing capacity are best for bi-
odiversity, as some places in them re-
main ungrazed. Rotational pastures al-
so support biodiversity, as the grazing 
animals stay in one place just for a few 
weeks before moving on to another site. 
Stake grazing is another option. In this 
case the animal is tied to a stake which is 
regularly moved over the pasture area. It 
is important to plan the location of plots 

that should be left ungrazed. In the past, 
places which were meant to be protected 
from goat or cow grazing were usually lo-
cated under low-branched trees in mead-
ow orchards.

Shading of pasture plants should be 
avoided. However, leaving some scattered 
shrubs and trees is beneficial, since they 
provide shade and resting space for many 
species, e.g. butterflies.

Management of pastures
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Údržba mokřadů

Luční prameniště jsou biotopy, které 
se vyvíjely spolu s loukami – vznikly ve 
stejnou dobu (Rybníková et al. 2005), 
byly pravidelně koseny spolu s okolními 
loukami a kosení formovalo jejich dru-
hové složení, strukturu, ale i živinové po-
měry po desítky až stovky let. 

Pokud se kosit přestanou, hromadí 
se na nich opad, jejich druhová bohatost 
rychle klesá a jejich vegetační kryt se mě-
ní (viz kapitola 21). Někdy, díky snížené-
mu exportu živin, se změní i ve vegetaci 
svazu Calthion, která obsahuje více trav 
a širolistých bylin. Na nekosených lou-
kách, obohacených živinami, již po něko-
lika letech zmizí ohrožené slatinné druhy 
a výrazně přibývá konkurenčně zdatných 
druhů, jako je například sítina sivá (Jun-
cus inflexus), máta dlouholistá (Mentha 
longifolia) nebo sadec konopáč (Eupato-
rium cannabinum). Další sukcese při ne-
kosení vede k rozvoji křovin a stromové 
vegetace.

Nejvhodnější údržbou pro zachová-
ní ohrožené vegetace lučního prameniš-
tě je jeho pravidelné kosení, samozřejmě 
spojené s nějakou formou územní ochra-

ny, aby nedošlo k jeho zalesnění, odvod-
nění, extrémní disturbanci (narušení) či 
přeměně na tůňku nebo rybníček.

Termín seče 

Nehraje až tak zásadní roli, ideální je 
jako ve všech podobných případech do-
bu kosení střídat. Časné nebo dvojí ko-
sení více udržuje nízký porost s vysokým 
podílem mechorostů, ale v dlouhodobém 
horizontu může ohrozit některé pozdě-
ji plodící druhy. Pozdní kosení umožní 
vysemenění všech druhů, ale zvýhodňu-
je konkurenčně zdatné druhy a nemusí 
tedy vést ke snižování biomasy, spíše na-
opak. V extrémně suchých létech ale mů-
že pozdní kosení bránit prosychání po-
vrchu půdy, které by ohrožovalo některé 
mechorosty a mělce kořenící slatinné 
druhy. Kosení začátkem nebo v půli lé-
ta je tedy kompromisní řešení. Touto do-
bou také odstraníme nejvíce živin z eko-
systému.

Časná doba kosení a následná druhá 
seč koncem léta nebo na podzim je vhod-
ná u pramenišť zarůstajících bezkolen-
cem rákosovitým (Molinia arundinacea). 
Pozdní doba kosení by se naopak měla 
aplikovat v případě, že se na prameniš-
ti vyskytuje nějaký vzácný druh hmyzu 
vázaný na nadzemní biomasu některého 
rostlinného druhu. Doba kosení nemá 
pravděpodobně přímý vliv na výskyt 
ohrožených měkkýšů rodu vrkoč (Verti-
go spp.). Ti z dlouhodobého pohledu nej-
lépe prospívají v málo produktivní ostři-
covomechové vegetaci bez stařiny, takže 
na živinami obohacených prameništních 
loukách je pro ně nejvýhodnější takový 
management, který zaručí uchování os-
třicovomechového charakteru biotopu.

Pro některé druhy rostlin i živoči-
chů může být výhodné ponechání části 
plochy nepokosené. Příkladem je ostřice 
latnatá (Carex paniculata), jejíž trsy na-
víc hostí vzácné druhy hub (Vašutová 
2005). Také pro udržení vrby rozmarý-
nolisté (Salix rosmarinifolia) je nutné ale-
spoň část prameniště s její populací po-
nechat bez zásahu nebo kosit na strnisko 
vysoké 30 cm, případně jednotlivě obží-
nat vybrané rostliny.

Sušení a úklid sena

Biomasu je důležité z prameniště 
zhruba jednou ročně odstranit, chceme-li 
zachovat ekosystém jako celek. I na mok-
řadních loukách platí obecná zákonitost, 

M. Hájek

26.16 Pokosený mokřad na Předních 
loukách na podzim roku 2007.

Mown fen vegetation at Přední  ■
louky (autumn 2007).

26.15 Hrabání sena na mokřadu 
Hrubý Mechnáč u Lopeníka.

Raking hay in a fen at Hrubý  ■
Mechnáč near Lopeník.

Spring fens have developed and have al-
ways been managed together with mead-
ows. Mowing has thus formed their 
species composition, structure, and nu-
trient ratios. The abandonment of mow-
ing leads to accumulation of litter, and a 
rapid decline of species diversity. In the 
White Carpathians most of the endan-
gered fen species vanish from unmown 
meadows in a few years, and competitive 
species spread. Further succession leads 

to the development of scrub and wood-
land. Mowing spring fens and providing 
them with some kind of legal protection 
are the best methods of preserving them.

Time of mowing

The date of mowing is not so important, 
but changing dates from year to year is 
recommended. Early mowing or mowing 
twice a year is generally beneficial, except 
for late-ripening plants. Late mowing fa-

vours competitive species and might not 
lead to a decrease in biomass. Mowing 
early or in mid-summer is a good com-
promise. This way we can also extract 
the highest amount of nutrients from the 
ecosystem. Molinia-dominated springs 
need early mowing and a second cut. 
Late mowing is required if a rare insect 
species bound to the above-ground parts 
of a particular plant species occurs. Some 
species require unmown stands.

Management of fens
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že nahromaděná stařina brání klíčení 
a obrážení konkurenčně slabých druhů 
a snižuje druhovou bohatost. Na roz-
díl od sušších luk jsou ale slatinné lou-
ky ještě výrazněji limitované živinami. 
Pokud není pokosená biomasa, obsahují-
cí velké množství dusíku, fosforu a dras-
líku, z louky odstraněna, dochází ke zvý-
šení koncentrace živin a jejich rychlému 
využití konkurenčně zdatnými expanziv-
ními druhy. Několikrát bylo pozorováno, 
že už během dvou let, kdy nebyla poko-
sená hmota sklízena nebo byla sklízena 
až nahnilá s několikaměsíčním zpoždě-
ním, došlo k expanzi skřípiny lesní a zá-
niku původně ostřicomechové vegetace. 
Podobně neblahý efekt může mít spálení 
pokosené hmoty na pramenném vývěru, 
odkud je draslík a fosfor z popela rozpla-
ven po celém prameništi.

Nářadí

Ideálním způsobem údržby prame-
ništních luk je ruční kosení, které nezpů-
sobuje hluboké odvodňující rýhy a při 
kterém se vytváří malá obnažená místa. 
Ruční kosení také nejčastěji vytvoří mo-
zaiku míst s vyšším a nízkým pokosem, 
která by mohla vyhovovat některým bez-
obratlým. Použití křovinořezu je nutné 
tam, kde předchozím dlouhodobým ne-
kosením došlo k expanzi vrb (Salix spp.), 
olší (Alnus spp.), rákosu (Phragmites aus-
tralis), bezkolence rákosovitého (Molinia 
arundinacea), sítiny sivé (Juncus inflexus), 
sadce konopáče (Eupatorium cannabi-
num) nebo trsnatých ostřic (Carex spp.). 
Při sečení křovinořezem je ale nutné za-
chovat mechové patro.

Vysýchavé typy mokřadů lze v suš-
ších letech kosit i pomocí lištové sekačky. 

V prameništi při tom sice občas vzniknou 
malé rýhy vyplněné vodou, ty však mo-
hou být osídlovány čolky, vodními bez-
obratlými a parožnatkami (Chara spp.) 
a během jejich zazemňování i některými 
konkurenčně méně zdatnými druhy rost-
lin. Rýhy by však neměly nikdy vznikat 
po spádnici, aby neodvodňovaly prame-
niště. Při použití sekačky je také potře-
ba dávat pozor na to, aby lišta nezajížděla 
do země, neodřezávala celé kusy vegeta-
ce a nedecimovala půdní faunu. Na jed-
nom malém prameništi v PP U Zvonice 
(k. ú. Lopeník) se jednou stalo, že obslu-
ha lištové sekačky uřízla téměř celé malé 
prameniště o rozloze 1 m2 a odhodila jej 
spolu s ostatní biomasou do sousední su-
ché louky. Podobně nebezpečné jsou po-
kusy o pokosení malých pramenišť trak-
torem. Pokud se ochranářsky cenné malé 
prameniště vyskytuje v lučním komple-

26.17 Kosení mokřadu v lokalitě 
Hrubý Mechnáč u Lopeníka.

Mowing of fen vegetation at Hrubý  ■
Mechnáč near Lopeník.

26.18 Oplocený mokřad u Nedašova v PR Jalovcová stráň.
Fenced fen in Jalovcová stráň Nature Reserve near Nedašov. ■

Hay drying and removal

It is important to remove the biomass 
about once a year, since dead biomass 
hinders germination of less competi-
tive plants and reduces species diversity. 
Wet meadows are very sensitive to nutri-
ent accumulation. It has been observed 
that Scirpus sylvaticus expanded (destroy-
ing sedge-moss spring vegetation) be-
cause the biomass had not been removed 
for two years. Burning hay at the site can 
cause similar damage, as potassium and 
phosphor spread over the entire spring.

Tools

Mowing by hand is the ideal way of main-
taining spring fens. It does not leave deep 
furrows which drain water away, but cre-
ates instead denuded places and a mosaic 
of low and taller sward patches favoured 
by some invertebrates. Brush cutters are 
necessary where lack of management has 
led to expansion of trees, reed, and other 
competitive plants species. The moss lay-
er must, however, be preserved.

Seasonal marshes can in dry summers 
be mown with cutter-bar mowers. Small 
(not sloping) furrows, which often oc-

cur as a result of the mowing, may be set-
tled by newts, aquatic invertebrates, and 
stoneworts (Chara spp.). 

Mowing should be carried out with 
special care to avoid any disturbance of 
the soil and damage to the vegetation 
and soil fauna.

Using tractors to mow small springs 
is dangerous. If a valuable small spring 
occurs in a meadow which is usually 
mown with a tractor, it is better to fence 
the spring off to protect it and return to 
it later with scythes or a brush cutter.
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xu koseném traktorem, je vždy lepší jej 
z traktorového kosení vynechat a vrátit se 
na ně s kosou nebo křovinořezem.

Prameniště na pastvinách

V posledních deseti letech se některá 
dříve kosená prameniště dostala do areá-
lů velkých intenzivních pastvin. Doby-

tek na pastvině, či spíše ve výběhu, vy-
hledává vlhká místa, kde se chladí a kde 
vegetace zůstává dlouho do léta zelená. 
Smůlou bělokarpatských pěnovcových 
pramenišť je to, že jsou extrémně malá. 
Důsledkem tedy bývá téměř totální na-
rušení prameniště a velké obohacení o ži-
viny z exkrementů. Pokud se to opakuje, 
mnoho vzácnějších druhů ze společenstva 

mizí a kvůli omezenému přísunu dia spor 
se populace už neobnoví. Příkladem mů-
že být vymizení ostřice pozdní (Carex se-
rotina) z prameniště u Horního Němčí 
v PR Drahy. 

Vlivem pastvy se celé společenstvo 
postupně změní v druhově chudé porosty 
se sítinou sivou (Juncus inflexus) a mátou 
dlouholistou (Mentha longifolia), praktic-
ky bez ohrožených slatinných druhů rost-
lin a měkkýšů. Prameniště na pastvinách 
je o živiny obohacováno i tím, že se do 
něj splavují živiny z přilehlých pastvin. 
Například pastvinami obklopené prame-
niště Hrubý Mechnáč na Lopeníku má 
ve srovnání s jinými podobnými prame-
ništi trvale vysoký přísun dusíku v nit-
rátové formě (Hájek et al. 2005). V ta-
kových případech by se mělo prameniště 
oplotit, vegetace v oplocení pravidelně 
kosit a pokosená hmota odstraňovat.

Disturbance obecně však hrozbu pro 
diverzitu pramenišť nepředstavují. Na-
příklad ohrožené druhy bařička bahenní 
(Triglochin palustris), skřípinka smáčknu-
tá (Blysmus compressus) a ostřice oddálená 
(Carex distans) zvyšují po narušení počet-
nost svých populací a příležitostná pas-
tva je může podpořit. K jejich dostatečně 
hojnému přežití však postačují i distur-
bance vzniklé kosením a pohybem lidí 
v mokřadním terénu při kosení a odklí-
zení sena.

26.19 Pastvou dobytka rozšlapaný mokřad u Horního Němčí v PP Bahulské jamy 
v roce 2007.

Fen trampled by cattle in Bahulské jamy Nature Reserve (2007). ■

Springs in pastures 

Cattle usually look for moist places, 
where they can cool off and where the 
vegetation stays green for a long time. In 
the past decades several springs which 
used to be managed by mowing have 
been included in large areas with inten-
sive grazing. Since the White Carpathi-
an tufa springs are very small, the cattle 
may cause serious damage and enrich the 
springs with a large amount of nutrients. 
If this is repeated, the springs may be 
completely destroyed, as many rare spe-
cies disappear from the community, and 

due to a limited supply of diaspores their 
populations cannot be restored anymore. 
An example is the sedge Carex serotina at 
a spring in Drahy Nature Reserve, where 
the whole community changed to spe-
cies-poor vegetation with Juncus inflexus 
and Mentha longifolia, practically with-
out any endangered fen plant and animal 
species.

Springs in pastures are enriched by 
nutrients washed from the surroundings. 
This was shown at a spring at Hrubý 
Mechnáč near Lopeník, where a perma-
nently high supply of nitrates was record-

ed (Hájek et al. 2005). To reduce the 
nutrient supply, such springs should be 
fenced, the vegetation in the plot regu-
larly mown, and the hay removed. Dis-
turbance caused by grazing is not neces-
sarily a threat to the diversity of springs. 
The endangered plants Triglochin palus-
tre, Blysmus compressus, and Carex distans 
increase their populations after distur-
bance. Although occasional grazing may 
support them, it is not necessary, since 
they would just as well survive thanks to 
disturbance caused by mowing and peo-
ple moving around.
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