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Ochrana biodiverzity v urbanizovanom 

prostredí - prírode blízky manažment zelene 

v sídlach 

 

 

 
Seminár  pre mestá a obce 

 



            Biodiverzita a sídla 
• Svetová mestská 

populácia sa vyrovnala 
s vidieckou v 2009 

• V Európe 75% -80% 
(95% na 20% územia 
vo Francúzsku, 56,5% 
na Slovensku 

• Strata biodiverzity 
rekordným tempom 

 



• Vymretím je  v Európe 
ohrozuných 30 až 50 
percent cicavcov, vtákov, 
motýľov, obojživelníkov, 
plazov a sladkovodných 
rýb 

• úroveň biodiverzity, 
urbanizovanom 
prostredí niekedy 
dokonca prevyšuje 
okolité krajinné 
prostredie 



Biodiverzita – udržateľný rozvoj miest 

• rozhodnutie stránok 
Dohovoru OSN o 
biologickej diverzite “Akčný 
Plán ochrany biodiverzity 
pre mestá a samosprávy na 
roky 2011 – 2020”.  

• systém hodnotenia úrovne 
biodiverzity v mestách – 
tzv. Singapúrsky index 









Možností na ochranu biodiverzity v sídlach 
• zvyšovanie podielu vegetácie 

• zakladanie prírode blízkych sadovníckych úprav, 
starostlivosť o verejnú zeleň prírode blízkym 
spôsobom, ochrana druhov - budovy 

• zahrnutie ochrany biodiverzity do územného 
plánovania, ochrana biotopov a druhov, a 

• tvorba koridorov spájajúcich jednotlivé biotopy, 

• informovanie a zvyšovanie vedomia občanov 



Prírode blízky diferencovaný menežment 
• sa začína dobrou 

evidenciou všetkých plôch 
zelene a ich správnym 
zatriedením do 
intenzitných kategórií 
údržby 

• Komplexne pojednáva 
všetky úkony údržby 

• sadovnícke úpravy, 
vytvorené ako „kúsky“ 
prírody 



 

 
 

 
 

 

 

 
 Diferencovaný prírode blízky menežment 

 • pôdopokryvne rastliny) 

• Diverzifikácia  

prostredia (rozličné 

biotopy) 

• Domáce druhy 

 

 

 
 

 
 Odplevelovanie – chemické - nahradenie inými 

technikami (termické odplevelenie, nastielanie, 

ROUNDAP – glyfosát (iniciatíva Rotterdam Chodníky bez 

jedov pro naše deti)  

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 Diferencovaný prírode blízky menežment 

• Manažment kosenia (podľa 
využívania plôch, kvitnúce 
lúky, spásanie) so zreteľom 

na ochranu fauny a zároveň 

s umožnením tvorby 

semien u jednoročných 

bylín 

• Ponechávanie mŕtveho 
dreva 

• Živé ploty  

• Trvalky (xerotermné) 

• Ekosystém-biokoridor 



6 cm, kosenie  každých 15 
dní 

Orba 1 ročne 



10 cm, kosenie  každých 15 
dní, mimo jari 2 krát do roka 



• Raz za 2 roky 



• Pred 15 májom - po 
15.auguste 

• kosiť trávnaté plochy 
postupne, v rozličných 
časových intervaloch.  

• Kosiť buď včas z rána, kedy je 
hmyz v dolnej časti stonky, 
alebo počas plného dňa, 
kedy hmyz je aktívny a mimo 
trávnatej plochy  

• Výšku kosby ponechávať viac 
ako 10 cm (20 cm je ideálne 
pre ochranu hmyzu) 
Ponechať 20 % trávnatej 
plochy ako extenzívny 
trávnik, ktorý bude slúžiť ako 
refúgium pre hmyz a iné 
živočíchy. 

 

















Le parc naturel - Paris 



Vďaka za 

pozornosť! 

Ing. Zuzana Hudekova, PhD 

e-mail: 

recbratislava@bratislava.sk 

Zunka.hudekova@gmail.com 
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