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Cíl
•

popsat území NPR Slanisko u Nesytu

•

zrekapitulovat historii hospodaření v území

•

shrnout proces obnovy slaniska

•

popsat současný způsob hospodaření

•

nastínit výhled do budoucna

NPR Slanisko u Nesytu

NPR Slanisko u Nesytu – okres BV

NPR Slanisko u Nesytu
•

rezervace vyhlášena 4.10.1961

•

celková rozloha 16,67 ha

•

nadmořská výška 175 m n. m.

•

k.ú. Sedlec na Moravě

•

rezervaci spravuje Správa CHKO Pálava

•

cca 70 % pozemků je ve vlastnictví státu

•

hospodaří se podle schváleného plánu péče na období 2010 – 2019

•

slanisko přímo navazuje na NPR Lednické rybníky – r. Nesyt

Slanisko u Nesytu je v současné době zřejmě nejbohatší lokalitou
slanomilné flóry a fauny v ČR.

NPR Slanisko u Nesytu
• půdní typy: černice modální, černice fluvická, glej fluvický a
solončak modální
• halofilní a subhalofilní společenstva (T7 slaniska, M1.2 slanomilné
rákosiny a ostřicové porosty)
• dřeviny pokrývají cca 10 % rozlohy lokality (okraje, břehy)
• větší část lokality bývá v jarních měsících výrazně zamokřena
• v létě převažuje výpar nad srážkami
• v území se nachází periodicky zvodnělé sníženiny – uměle
vybudované rýhy a tůně

Flóra
•
•
•
•
•
•
•

hvězdnice panonská pravá (Tripolium pannonicum subsp. pannonicum)
hadí mord malokvětý (Scorzonera parviflora)
kuřinka solná (Spergularia marina)
kuřinka obroubená (Spergularia media)
pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum)
prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum)
jitrocel přímořský brvitý (Plantago maritima subsp. ciliata)

2015
•
•

bahenka šášinovitá (Crypsis schoenoides)
skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata)

2016
•

solenka Valerandova (Samolus valerandi)

Fauna
•
•
•
•
•
•
•

pouzdrovníček (Coleophora halophilella)
makadlovka (Scrobipalpa samadensis)
makadlovka (Scrobipalpa salinella)
obalečník (Perizoma affinatum)
obalečník (Gynnidomorpha vectisana)
ploštička slanomilná (Henestaris halophilus)
slíďák slaništní (Pardosa maisa)

•
•

chobotníček slaništní (Bucculatrix maritima)
saranče slaništní (Aiolopus thalassinus)

•

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

•
•
•

pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
strakapoud jižní (Dendrocopus syriacus)

NPR Slanisko u Nesytu

Historie hospodaření v území
•

19. stol. – pastvina

•

30. léta 20. stol. – pokusy o přeměnu sušších částí slaniska na ornou půdu

•

60. léta 20. stol. – na slanisku se pásla početní hejna domácích husí

•

70. léta 20. stol – pastva ustala

•

70. - 80. léta – ponechání rezervace bez zásahu (důvod vymizení
nejnáročnějších halofytů – Salicornia prostrata, Suaeda prostrata)

•

1993 – 1999 strojní sečení

•

2000 – pastva ovcí

•

2001 – 2008 strojní sečení

•

2009 – vybudování stabilní dřevěné ohrady

•

2009 – 2014 pastva smíšeného stáda, skotu, ovcí a koz

•

2015 – 2017 rotační pastva koní

Důsledky péče do roku 2009
•

údržba do roku 2009 vedla k trvalému zahušťování trávníků

•

nejcitlivější halofyty se soustředily do uměle vyhloubených rýh nebo se
sporadicky udržely na polní cestě a při jejích okrajích.

•

zcela chyběly větší plochy bez zapojené vegetace

•

na velké části slaniska dominoval rákos obecný (Phragmites australis) a
břehy rybníka Nesytu byly od slaniska hustým rákosovým valem zcela
odděleny

•

IMPULS pro změnu a zavedení intenzivní pastvy – odborná veřejnost !!

•

pastva na ostatních slaniscích na Moravě zatím bohužel není běžným typem
managementu
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Rotační pastva koní v praxi
•

zajišťuje na základě smluvního vztahu místní zemědělec (Sedlec u Mikulova)

•

financováno z národního dotačního zdroje kterým disponuje AOPK ČR

•

4 – 8 koní – kladrubské plemeno, klisny

•

trvání květen až říjen

•

trvalé ohrady + dočasné vymezení elektrickým ohradníkem

•

pravidelný dovoz vody

•

až na výjimky bez příkrmu

•

bez přístřešku

•

zpočátku ohradník pod napětím, později koně respektují pouze pásku

•

pravidelné přehánění vždy po konzultaci s pracovníky Správy CHKO

•

je veden pastevní deník

•

v případě potřeby jsou ohrady předělovány vnitřním ohradníkem, nebo jsou
negativně vymezovány některé plochy (Scorzonera parviflora)

Rotační pastva koní

Metody sledování vegetace
•

od zavedení pastvy v roce 2009 je rostlinstvo na lokalitě sledováno v cca
měsíčním intervalu

•

zaznamenávány jsou především nové výskyty halofytů na jednotlivých
mikrolokalitách a dále skokové nárůsty jejich početnosti

•

na slanisku byly již v roce 1993 založeny trvalé monitorovací plochy 5 x 5 m

•

již 24 let jsou každoročně zapisovány fytocenologické snímky

•

celkem 6 ploch – 3 mimo ohrady a 3 v ohradě

•

při vyhodnocování fytocenologických dat tedy bylo možné porovnat, jak se
liší vývoj vegetace v čase na plochách, kde byla zavedena pastva, a na
plochách, které se dosud pouze sečou

•

během zapisování fytocenologických snímků byly zaznamenávány také
pokryvnost a výška bylinného patra, které byly při analýzách využity jako
ukazatele vlivu pastvy na strukturu vegetace

•

jako orientační ukazatel salinity prostředí byly využity průměrné Borhidiho
indikační hodnoty pro salinitu

Metody sledování vegetace

Výsledky pastvy
•

se zavedením intenzivní rotační pastvy koní se začaly projevovat výrazné
změny ve struktuře slanomilných společenstev

•

na nejvíce narušených plochách, kde díky obnažené půdě probíhala
intenzivněji evaporace přispívající k vynášení solí blíže půdnímu povrchu,
znatelně přibývalo obligátních halofytů

Výsledky pastvy – monitorovací plochy
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z ordinačních diagramů je patrné, že na pasených plochách se salinita
v čase zvyšuje, zatímco na sečených plochách je trend spíše opačný
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Výsledky pastvy – monitorovací plochy
•

zároveň s tím bylo možné pozorovat snížení celkové pokryvnosti a průměrné
výšky bylinného patra

Výsledky pastvy
•

intenzivní pastva je vhodná pro druhy schopné dlouhodobě přežívat
v semenné bance

•

během pouhých dvou let intenzivní rotační pastvy koní se znovu objevily
také tři po dlouhou dobu zde nezvěstné druhy rostlin

•

v roce 2015 byly v západní části nalezeny po více než deseti letech dvě
kriticky ohrožené trávy – bahenka šášinovitá (Crypsis schoenoides) a
skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata). V ČR velmi vzácné.

•

v roce 2016 bylo na pastvině ve východní části slaniska nalezeno několik
kvetoucích rostlin solenky Valerandovy (Samolus valerandi), která se na
lokalitě naposledy vyskytovala v 90. letech 20. století

•

lze předpokládat, že v půdě je dosud životaschopná semenná banka, která
se při zachování současné intenzity pastvy uplatní i v následujících letech

Výsledky pastvy - rostliny

Crypsis aculeata

Crypsis schoenoides

Samolus valerandi

Výsledky pastvy

2004
2016

Výsledky pastvy
•

halofyty kuřinka obroubená (Spergularia media), prorostlík nejtenčí
(Bupleurum tenuissimum), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a
hvězdnice panonská (Tripolium pannonicum), se do zavedení intenzivní
rotační pastvy uplatňovaly spíše jako příměs v zapojených slaniskových
trávnících

•

po zavedení pastvy se staly na nejvíce narušovaných plochách
dominantními druhy

•

tato skutečnost svědčí o jejich silné vazbě na nezapojenou vegetaci

Výsledky pastvy - koprofágové
•

pozitivní vliv pastvy koní na ekosystém slaniska lze ještě zvýšit, pokud se
zvířatům nepodávají antiparazitika (dovoluje-li to jejich zdravotní stav)

•

v roce 2015 byla koním antiparazitika podána, dekompozice trusu byla velmi
pomalá a výskyt koprofágního hmyzu minimální

•

v roce 2016 již majitel zvířata nemedikoval, což bylo dobře patrné na trusu,
který se rychleji rozkládal a hostil různé druhy hmyzu

Ostatní zásahy v území
•

ořezy hlavatých vrb

•

hloubení rýh

•

obnažování půdního pokryvu

•

tvorba tůní

•

vytěžení části porostu topolů v západní části slaniska v roce 2015 – koně se
vyhýbají výmladkům topolu

•

sečení velmi hustých rákosových porostů

Náklady 2015
MAS-11a/857/15
V NPR Slanisko u Nesytu a NPR Lednické rybníky bude provedena intenzivní pastva smíšeného stáda koní a ovcí. Opatření
bude provedeno na částech pozemků KN 910/1, 912/1 a 914/1 k.ú. Sedlec u Mikulova na celkové ploše o rozloze 5,69 ha.
Pozemky jsou majetkem ČR s právem k hospodaření AOPK ČR. Plocha je rozdělena na tři části, přesné vymezení těchto
částí je uvedeno v přiloženém mapovém podkladu. Délka trvání a termíny zahájení a ukončení pastvy na jednotlivých
plochách budou stanoveny objednatelem podle stavu lokalit, nejdéle však do 31.10.2014. Dále bude prováděna údržba
trvalé ohrady a podsékání ohradníku nejméně dvojím sečení po dobu trvání pastvy, délka ohrady je 1.700 m.
Weiser Vlastislav

99 812,00

31.10.2015

PPK-92a/857/15
Bude provedeno odstranění podrostu křovin a invazních a náletových dřevin vyřezáním a přesečení buřeně křovinořezem
na území NPR Slanisko u Nesytu. Opatření bude provedeno na části pozemku KN 909 k.ú. Sedlec u Mikulova na ploše o
rozloze 0,97 ha. Pařízky dřevin budou seříznuty na úrovni terénu a ošetřeny proti výmladnosti. Vyřezaná a posečená hmota
bude odstraněna z plochy zásahu a území MZCHÚ.
Otakar Pražák ml.

24 250,00

31.10.2015

PPK-14a/857/15
Na území NPR Slanisko u Nesytu bude provedeno ruční sečení rákosin na pozemku KN 912/1 k.ú. Sedlec u Mikulov na ploše o
celkové výměře 0,86 ha. Přesné vymezení této plochy je uvedeno v přiloženém mapovém zákresu. Jedná se o sečení ploch
po odstranění a likvidaci náletových dřevin z r. 2013, překosena budou zejména místa s výskytem zmlazujících ndřevin a
rákosu. Posečená hmota bude odstraněna z území NPR. Cena je uvedena vč. navýšení 20% za podmáčenost lokality.
Otakar Pražák ml.

19 019,00

31.7.2015

Náklady 2016
MAS-17c/73/16
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu budou provedena opatření ve prospěch předmětů ochrany MZCHÚ.
Bude provedeno ruční sečení formou mozaikové seče. Překosena budou místa s převahou zmlazujících nežádoucích dřevin
po zásahu v lesním porostu v r. 2015, poměr sečených: nesečených částí 3:1. Pokosená hmota bude odstraněna z plochy
zásahu. Opatření bude provedeno na části pozemku KN 909 k.ú. Sedlec u Mikulova na ploše o celkové výměře 1,7989 ha.
Přesné vymezení plochy je uvedeno v přiloženém mapovém podkladu.
Otakar Pražák

29 500,00

31.7.2016

MAS-17b/857/15
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu bude provedena intenzivní pastva smíšeného stáda koní a ovcí.
Opatření bude provedeno na částech pozemků KN 909, 910/1, 912/1 a 914/1 k.ú. Sedlec u Mikulova na celkové ploše o rozloze
9,06 ha. Plocha je rozdělena na pět dílčích částí, přesné vymezení těchto částí je uvedeno v přiloženém mapovém
podkladu. Délka trvání a termíny zahájení a ukončení pastvy na jednotlivých plochách budou stanoveny objednatelem podle
stavu lokalit. Pastva bude prováděna formou rotace/přehánění stáda mezi jednotlivými částmi (ohradami). Předpokládaný
termín provedení zásahu je od 04/2016 do 10/2016. Jedná se o provedení pastvy na třech částech v NPR Slanisko u
Nesytu, z toho jsou dvě lokality s výskytem ZCHD, třetí část je obnovená lokalita po zásahu snížení zakmenění na PUPFL
(KN 909 k.ú. Sedlec u Mikulova), kde je dosud platná výjimka OSSL rovněž pro pastvu dobytka. V NPR Lednické rybníky se
jedná o dvě části s výskytem ZDCH a rozšířené o plochy po redukci rákosin v r. 2015.
Weiser Vlastislav

140 657,00

31.10.2016

Náklady 2016
MAS-17a/857/15
V NPR Lednické rybníky a NPR Slanisko u Nesytu bude provedena redukce rákosin sečením a s odstraněním stařiny formou
pásové seče. Opatření bude provedeno na části pozemku KN 914/1 k.ú. Sedlec u Mikulova na celkové ploše o rozloze 1,2
ha. Budou provedeny dva pásy o šířce 50m v celkové délce 240 m. Přesné vymezení provedení zásahu je uvedeno v
přiloženém mapovém zákresu. Sečení bude provedeno křovinořezem a ručně vedenou sekačkou s žací lištou. Posečená a
vyhrabaná hmota bude odstraněna z MZCHÚ. Z důvodu podmáčenosti lokality mohou být práce provedeny pouze při nižší
hladině rybníka Nesyt po spuštění rybníka před výlovem, nebo při vhodných klimatických podmínkách (zámraz, sucho) v
termínu 01/2016-03/2016.
Mgr. Filip Lysák

53 361,00

31.3.2016

PPK-49a/73/16
Na území NPR Slanisko u Nesytu na částech pozemků KN 909, 910/1, 912/1, 914/1 bude vytvořeno celkem 5ks mělkých tůní.
Přesná lokalizace opatření je uvedena v přiloženém mapovém podkladu Tůně budou kruhového půdorysu o průměru cca 68m s pozvolnou svažitostí do max. hloubky 1,0m. Provedení bude realizováno dle standardu AOPK SPPKB02-001:
Vytváření a obnova tůní. Vytěžený materiál bude přemístěn na místa v blízkosti tůní, kde bude rozprostřen do vrstvy o max.
výšce 10 cm. Přesná lokalizace míst k uložení bude stanoveno před zahájením prací zástupcem objednatele.
ELCAR

42 441,00

15.7.2016

Výhled do budoucnosti
•

Slanisko u Nesytu prošlo během posledních let radikálními změnami

•

je však nutné na celém území nadále sledovat, jak na zásahy zareagují
slanomilné druhy a v jaké míře obsadí nově otevřené plochy (bývalý
topolový porost, průseky v rákosinách, dna nových tůní)

•

předpokladem jejich početního nárůstu, případně i zvýšení počtu druhů je
však udržení intenzity pastvy na takové úrovni, která zabezpečí trvalou
přítomnost dostatečné plochy obnažené půdy

•

trvale monitorovat vegetaci

• rozšíření pastvy na další plochy v okolí rybníku Nesyt ?
• využití jiných druhů velkých savců ?

2017

2020 ?

K zamyšlení
•

i přes pozitivní výsledky pastvy koní je nezbytné mít stále na paměti, že
nesmírně důležitou roli na slanisku hraje vodní režim, který je v tomto
případě úzce svázán s režimem hospodaření na rybníce Nesytu (je nutno
nadále provozovat sondu na sledování hladiny podzemní vody)

•

pozitivním jevem na slanisku je dynamika spojená s kolísáním hladiny
podzemní vody. Toho lze docílit např. tzv. dvouhorkovým hospodařením na
rybníce

•

nadále je nutné velmi obezřetně přistupovat k některým citlivým druhům,
např. k pampelišce besarabské (Taraxacum bessarabicum) nebo hadímu
mordu maloúbornému (Scorzonera parviflora)

•

plošky, na kterých tyto rostliny rostou, je třeba v dostatečné míře ochránit
před pastvou, aby se tyto druhy mohly vysemenit

Závěr
•

absence péče v 70. a 80. letech způsobila nenávratný úbytek biodiverzity

•

substituční péče spočívající v sečení trávníků úbytek prohloubila

•

pastva ovcí a malého počtu hovězího dobytka byla nedostatečná

•

rotační pastva koní vedla k:
1. zvýšení heterogenity lokality
2. zvýšení početnosti halofytů a subhalofytů
3. návratu nezvěstných druhů

• intenzita pastvy musí být dostatečně vysoká
• plochy je vhodné operativně předělovat

Děkuji za pozornost
Mgr. Jiří Kmet
jiri.kmet@nature.cz
+420 724 831 131

