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Praktická starostlivos  o lokality s výskytom modrá ikov 
z rodu Maculinea v Pieninskom národnom parku

Practical care about sites hosting blue butterfl ies of the genus Maculinea 
in the Pieniny National Park

K  K

Štátna ochrana prírody, Správa Pieninského národného parku, 
SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovensko

Abstract. Xerophilous grasslands are gradually disappearing in the territory 
of the Pieniny National Park, especially as a result of abandonment of traditi-
onal farming practices, which had been carried out here in the past years, but 
also due to arti  cial afforestation of so-called deserted areas. These changes 
have caused a threat to plant and animal species typical for such areas, e.g. 
blues from Maculinea genus – Large Blue (Maculinea arion) and Mountain 
Alcon Blue (Maculinea rebeli). In order to prevent the disappearance of these 
communities, the management of PIENAP carried out regular maintenance 
including mowing and cleaning of grasslands in Haligovské rocks and in the 
gorge of Lesnický streem within the national park area. The activities were 
conducted as a part of the project “Improvement of the conservation status of 
butter  ies of the genus Maculinea”. 
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ÚVOD

Zánik suchomilných travinno-bylinných porastov 
na území Pieninského národného parku nastáva 
postupne (Obr. 1), hlavne po upustení od tradič-
ných foriem hospodárenia, ktoré tu bolo vyko-
návané počas predchádzajúcich období, ale aj 
umelým zalesňovaním tzv. pustých plôch. 

Tieto zmeny zapríčinili ohrozenie rastlinných 
a živočíšnych druhov, ktoré sú na tieto sucho-
milné biotopy viazané. Aby sa zabránilo zániku 
týchto lokalít, Správa PIENAP-u sa zapojila do 
projektu „Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu 
Maculinea”.

Projekt bol zameraný na ochranu piatich ohro-
zených druhov motýľov rodu Maculinea (Macu-
linea nausithous, Maculinea teleius, Maculinea 
alcon, Maculinea rebeli, Maculinea arion). 
Obdobie realizácie projektu bolo od januára 
2010 do decembra 2012. Cieľom projektu bolo 
zlepšenie stavu týchto druhov motýľov a ich 
biotopov praktickou starostlivosťou o zaras-
tajúce lokality výskytu, zmapovanie výskytu 
týchto druhov a zlepšenie environmentálneho 
povedomia verejnosti o ohrozených druhoch 
motýľov. Finančné krytie projektu bolo zabez-
pečené zo štrukturálnych fondov EÚ z Operač-
ného programu Životné prostredie, Prioritná 
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os 5. – Ochrana a regenerácia prírodného pro-
stredia. 

Na území Pieninského národného parku sa 
z uvedených ohrozených druhov motýľov vysky-
tujú modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) 
a modráčik Rebelov (Maculinea rebeli). Na čas-
tiach lokalít ich výskytu boli realizované manaž-
mentové opatrenia – kosenie a výrub náletových 
drevín v oblasti Haligovských skál a prielomu 
Lesnického potoka. 

CHARAKTERISTIKA DRUHOV

Modráčik čiernoškvrnný – Maculinea arion 
(L , 1758) je podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) 
zaradený v prílohe č. 4B, čiže patrí do skupiny 
druhov národného významu na ochranu ktorých 
sa vyhlasujú chránené územia a v prílohe 6A, čiže 
je druhom európskeho významu. Podľa klasifi -
kácie IUCN je druh zaradený do kategórie ohro-
zenia VU – zraniteľný. V rámci medzinárodných 
dohovorov je zaradený v prílohe č. II Dohovoru 
o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných 
biotopov (Bern2) a v prílohe č. IV Smernice rady 
č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (HD4).

Modráčik čiernoškvrnný je denný motýľ 
strednej veľkosti, modro sfarbený s veľkými čier-
nymi škvrnami rôzneho tvaru a s tmavými okrajmi 
na krídlach. Samčeky sú pestrejšie sfarbené ako 
samičky, tie sú väčšinou tmavé, hnedasté alebo 
sivé. Tento druh uprednostňuje otvorené xero-
termné biotopy, extenzívne spásané nízkobylinné 
trávne porasty, vresoviská, riedke borovicové lesy 
a stepi s bohatým zastúpením živných rastlín, kto-
rými sú pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 
a druhy rodu dúška (Thymus spp.).

Modráčik Rebelov – Maculinea rebeli (H -
, 1904), je podľa vyhlášky zaradený 

v prílohe č. 4B, čo znamená, že patrí do skupiny 
druhov na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené 
územia. Podľa klasifi kácie IUCN je druh zaradený 
do kategórie ohrozenia VU – zraniteľný.

Je to denný motýľ strednej veľkosti. Samček 
má vrchnú stranu krídel modrú s tmavými okrajmi, 

samička je sivohnedá s modrastými bázami krídel. 
Spodná strana krídel je u obidvoch pohlaví svetlo 
sivo hnedá. Preferuje otvorené xerotermné bio-
topy, suché teplé stráne a skalné stepi najmä na 
vápenci a na spraši s výskytom živnej rastliny 
horec krížatý (Gentiana cruciata). Druh vyžaduje 
biotopy s nízkym a riedkym vegetačným krytom. 
Časté sú aj antropogénne stanovištia napr. opus-
tené kameňolomy.

Manažmentové opatrenia potrebné pre zacho-
vanie priaznivého stavu týchto druhov sú (Polák, 
Saxa 2005  Deván et al. 2008):

zachovanie biotopov s nízkou vegetáciou  −
bohatou na hostiteľské rastliny húseníc 
motýľa,
zabránenie zarastania biotopov prirodzenou  −
sukcesiou alebo umelým zalesňovaním,
najvhodnejšie je udržiavať optimálny stav  −
stanovíšť pre tieto druhy extenzívnym vypá-
saním,
vytváranie biokoridorov medzi jednotlivými  −
lokalitami výskytu druhu. 

HISTÓRIA

Typickým obrazom krajiny Pienin sú okrem les-
ných spoločenstiev aj tradične obhospodarované 
úzke pásy políčok so zachovanými terasami, 
druhovo pestré kvetné lúky, mozaikovité lesy 
a kroviny v poľnohospodárskej krajine. Tento ráz 
krajiny začal tvoriť človek svojím príchodom na 
územie už v 13. storočí. Osídľovatelia postupne 
pretvorili lesnú krajinu na poľnohospodársky 
využiteľnú. Hlavným zdrojom obživy v tomto 
regióne bolo vždy poľnohospodárstvo. V drsných 
klimatických podmienkach severného Spiša sa aj 
najneprístupnejšie miesta využívali na produkciu 
sena a pasenie dobytka. Tunajšie obyvateľstvo 
ťažko obrábalo zem aby mohlo prežiť. Týmto si 
vytvorilo pevné puto s pôdou, ktorá bola pre väč-
šinu miestnych obyvateľov hlavnou živiteľkou. 
O pevnom vzťahu k pôde svedčí aj fakt, že v Čes-
koslovensku bola socializácia poľnohospodárstva 
prakticky ukončená v 60. rokoch, ale v oblasti 
Zamaguria bolo ešte k 1. januáru 1985 viac ako 
30% poľnohospodárskej pôdy v držbe jednot-
livo hospodáriacich roľníkov (Štefaňak et al. 
2009). Že sa tradičný spôsob obhospodarovania 
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zachoval tak dlho napomohla aj vtedajšia pod-
pora štátu. Začiatkom 70. rokov vznikli MS JHR 
(Miestne spoločenstvá jednotlivo hospodáriacich 
roľníkov), JHR boli podporovaní štátom formou 
dodávok osív, krmív, hnojív. V 80. rokoch, keď 
vznikli JRD, samostatne hospodáriaci roľníci ako 
členovia týchto družstiev dostávali diferenčné prí-
platky – preplatené náklady na krmivo, napr. pri 
predaji ovčej vlny prostredníctvom JRD dostal 
člen družstva 150–180 Sk za 1 kg. Týmto jedným 
opatrením sa chov oviec a tým i využívanie všet-
kých lúk oplatil (Kostúr 2006). Ďalším opatrením 
boli aj diferenčné príplatky pre členov JRD, ktorí 
predávali doma chovaný dobytok. Napr. výkupná 
cena s diferenčným príplatkom za 500 kg býka 
bola 25.000 Sk. Takýmto spôsobom podpory sa 
udržiavalo hospodárenie v malom až do konca 
80. rokov. Ľudia v tomto regióne hospodárili so 
zotrvačnosťou aj bez podpory štátu ešte niekoľko 
rokov. 

SÚ ASNOS

Na začiatku 3. tisícročia však nastal výrazný 
prudký pokles. Okrem nízkych výkupných cien 
poľnohospodárskych produktov je príčinou ústupu 
hospodárenia v tomto regióne systém dotačných 
platieb na poľnohospodársku pôdu, ktoré nezo-
hľadňujú mieste špecifi cké pomery. 

V súčasnosti sú poľnohospodári podporovaní 
pomocou Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý 
je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej poli-
tiky Európskej únie a slúži na dosiahnutie trvalo 
udržateľného rozvoja vidieka. Medzi priority 
Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013 patrí 
podpora modernizácie, inovácie a efektivity poľ-
nohospodárskych, potravinárskych a lesníckych 
podnikov, 

, uchovanie kultúrneho 
dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, 
zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva 

. Prirodzená sukcesia v Haligovských skalách podľa leteckých snímok z rokov 1949, 1972, 2003
. Natural succession in the area of Haligovské rocks according to aerial photos from the years 1949, 1972, 2003
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a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblas-
tiach. Na zlepšenie životného prostredia a krajiny 
je potrebné zabrániť znečisteniu vôd a degradácii 
pôdy vhodnými postupmi hospodárenia a preven-
tívnymi opatreniami pre zlepšenie ekologickej 
stability krajiny, 

Priame agroenvironmentálne podpory 
sú rozdelené do týchto skupín: 

Jednotná platba na plochu sa poskytuje 
na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej 
jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych 
blokov a dielov pôdnych blokov.

Podpora v územiach európskeho významu na 
po nohospodárskej pôde sa poskytne žiadateľovi, 
ktorý hospodári na poľnohospodárskej pôde v úze-
miach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. 
a 5. stupni ochrany. v území európskeho významu 

. Fotografi a pred (a) a po zásahu (b) v Haligovských skalách
. Photos before (a) and after management (b) in the Haligovské rocks
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vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôd-
nych blokov v druhu pozemku trvalý trávny porast. 

Podpora v znevýhodnených oblastiach sa 
poskytne žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohos-
podársku činnosť vo vlastnom mene v znevýhod-

nenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov 
a dielov pôdnych blokov.

Podpora na agroenvironmentálne opatrenie 
sa poskytne žiadateľovi na opatrenia zamerané na 
trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej 
pôdy a na chov a udržanie ohrozených druhov a ple-
mien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných 
na území Slovenska. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na 

. Fotografi e pred (a) a po zásahu (b) na lokalite prielom Lesnického potoka
. Photos before (a) and after management (b) in the gorge of the Lesnický streem
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udržiavanie TTP na vybraných lúčnych biotopoch. 
Cieľom agroenvironmentálneho opatrenia je 
realizovať poľnohospodárske výrobné postupy 
zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného pro-
stredia, krajiny a prírodných zdrojov. 

Vzhľadom na miestne špecifi cké podmienky sa 
táto agroenvironmentálna podpora nedá uplatniť 
na všetkých plochách s výskytom modráčikov 
v Pieninskom národnom parku. Uvádzam dve 
podmienky, prečo nie je možné získať podporu 
z PRV pre tieto plochy. Jednou z podmienok pri 
získaní týchto podpôr je, že žiadateľ musí vyko-
návať poľnohospodársku činnosť na ploche naj-
menej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom táto 
výmera môže dokopy predstavovať viaceré súvislé 
diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku 
s výmerou najmenej 0,3 ha. Mnoho miestnych 
obhospodarovateľov však túto podmienku nes-
pĺňa, pretože ich políčka majú menšiu výmeru. 
Ďalšou podmienkou je, že platby sú poskyto-
vané len pre TTP v evidencii pôdnych blokov 
a dielov pôdnych blokov, tzv. LPIS. Tieto pôdne 
bloky boli spracované digitalizáciou na podklade 
ortofotomáp. Týmto neboli zaradené do LPIS 
 niektoré, už z časti drevinami zarastené plochy, 
hoci sú v katastri nehnuteľností stále evidované 
ako TTP.

Z týchto faktov vyplýva, že udržanie mozai-
kovitej krajinnej štruktúry s malými lúčkami je 
možné len v prípade, že samotný vlastník má 
záľubu v obhospodarovaní pôdy, nemá inú mož-
nosť obživy, alebo pomocou realizácie rôznych 
projektov. 

REALIZÁCIA PROJEKTU

Správa PIENAP-u sa v roku 2010 zapojila do 
projektu „Zlepšenie ochrany motýľov rodu 
Maculinea”, v rámci ktorého realizovala aktivity 
– mapovanie výskytu týchto druhov, spoluprácu 
s odbornou a laickou verejnosťou a praktickú sta-
rostlivosť o lokality druhov. 

Prioritnou aktivitou bola praktická starostli-
vosť o lokality druhov. Tieto postupne zarastajú 
náletom drevín z okolitých plôch. Prevažujúcimi 
druhmi sú: lieska obyčajná (Corylus avellana), 
borovica lesná (Pinus sylvestris), smrek oby-
čajný (Picea abies), borievka obyčajná (Juniperus 

communis , trnka slivková (Prunus spinosa), ruža 
šípová (Rosa canina) a svíb krvavý (Swida san-
guinea). V minulých rokoch sme tieto plochy 
manažovali z rôznych zdrojov, napr. pomocou 
Envirofondu, kde bolo odstraňovanie náletu vyko-
nané dodávateľským spôsobom. Najčastejšie sme 
však tieto lokality čistili svojpomocne vlastnými 
pracovníkmi Správy a za pomoci dobrovoľníkov 
z Klubu priateľov PIENAP-u. Neboli však čistené 
väčšie plochy ako 1 ha ročne. 

Pomocou projektu ŠF Maculinea sa v roku 
2010 podarilo vyčistiť 5 ha plochy, v katastrálnom 
území obce Haligovce v lokalite Haligovské skaly 
a 1ha plochy v katastrálnom území obce Lesnica 
na lokalitách prielom Lesnického potoka a Danie-
lova skala. V roku 2011 sa v Haligovských ska-
lách vyčistilo 2,8 ha a prečistilo 3,2 ha plochy, 
v prielome Lesnického potoka bolo vyčistených 
0,4 ha a prečistených 0,8 ha plochy. V roku 2012 
sa v Haligovských skalách vyčistilo 1,9 ha a pre-
čistilo 3 ha plochy, v prielome Lesnického potoka 
sa vyčistilo 0,3 ha plochy a prečistilo 0,7 ha 
(Obr. 2, Obr. 3).

Mali sme záujem aj o čistenie ďalšej loka-
lity s výskytom druhu Maculinea arion, v kata-
strálnom území obce Veľký Lipník, ktorá postupne 
zarastá. Nepodarilo sa nám však získať súhlas 
vlastníkov, ktorí prenajímajú pozemky miestnemu 
poľnohospodárskemu družstvu. Osloviť všetkých 
vlastníkov, ktorých je viac ako 400, bolo prak-
ticky ťažko uskutočniteľné. 

Parcely v Haligovciach a v Lesnici v dot-
knutých lokalitách sú vo vlastníctve urbárskych 
spoločenstiev, ktoré s čistením súhlasili. Samotné 
urbárske spoločnosti navrhli dodávateľa prác. 
Práce boli realizované formou dohody o vyko-
naní práce.

Na odstraňovanie drevín boli použité moto-
rové píly a krovinorezy. Svahovitosť terénu na 
manažovaných plochách sa pohybovala medzi 
40–120%. Lokality boli kosené ručne, podľa 
„Zásad manažmentu lokalít s výskytom modrá-
čikov z rodu Maculinea” (Olšovský, Havranová 
2008), termín kosenia bol do 15. júna. Odstra-
ňovanie náletových drevín bolo vykonávané od 
20. septembra do 30. novembra. Práce vykonávali 
piati dodávatelia. Celkovo im bolo vyplatených 
15.032,09 €. 
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ZÁVER

Vzhľadom na charakter niektorých lokalít s výsky-
tom druhov modráčika čiernoškrvnného a modrá-
čika Rebelovho na území Pieninského národného 
parku nie je možné ich biotopy v súčasnosti 
udržiavať pomocou dotácií štátu viazaných na 
poľnohospodárstvo. Manažovanie lokalít v rámci 
projektu „Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu 
Maculinea” bolo výraznou pomocou pre zachova-
nie vhodných biotopov. Počas troch rokov trva-
nia projektu bolo vyčistených od náletu celkovo 
11,4 ha plochy. Sukcesia však trvá naďalej a pre 
zachovanie biotopov s výskytom modráčikov rodu 
Maculinea je potrebné vykonávať manažmentové 
opatrenia aj v budúcnosti. 
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SUMMARY

Large blues butterfl ies are typical representa-
tives of endangered European biodiversity. All 
species are considered by the IUCN as globally 
threatened. Two of them, listed in Annex IV of 

the Habitats Directive – Large Blue (Maculinea 
arion, L , 1758) and Mountain Alcon Blue 
(Maculinea rebeli, H , 1904), occur natu-
rally in the Pieniny National Park. They inhabit 
xerothermous grasslands. Abandonment of tradi-
tional management, especially extensive livestock 
grazing and hay cutting, causes threats to these 
xerotherm habitats due to natural succession on 
originally non-forested areas (Phot. 1). 

Because of specifi c conditions of these locali-
ties it was not possible to apply measures under 
the Agri-Environment Programme within the Pro-
gramme for Rural Development. 

The Administration of PIENAP took the 
opportunity to participate in the project “Improve-
ment of the conservation status of butterfl ies of 
the genus Maculinea”. The aim of the project 
was to improve the condition of butterfl y species 
and their habitats, i.e. ensure their survival in the 
country and achieve an increase in abundance 
of individual species populations. The project 
was fi nanced within the Operational programme 
“Environment”, Priority axis 5, Conservation and 
revitalization of natural landscape and environ-
ment (EU funds). As a result of the project imple-
mentation from 2010 to 2012, mowing as well as 
bush and trees cutting were carried out from an 
area of 11.4 hectares in two localities: Haligovské 
rocks and the gorge of Lesnický streem (Phot. 
2, 3). Management activities were conducted by 
local people in cooperation with the associations 
of local forest owners. The total amount for the 
management in the area of the Pieniny National 
Park was as follows: 4,387 € (in 2010), 4,387 € 
(in 2011), 6,258 € (2012).

However, succession continues and is still 
a threat to the species, therefore the preservation 
of Maculinea habitats is necessary in order to 
implement management measures in the future.


