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Metódy výskumu

19. novembra 2004 zasiahla časť územia Tatranského národného parku víchrica. Zanechala po sebe pás vyvráteného 
40-110 ročného lesa so šírkou 2,5 km a dĺžkou 50 km. Zasiahnuté bolo územie od Podbanského až po Tatranskú
Kotlinu. Zničenú časť tvorili prevažne porasty s vysokým zastúpením smreka. 

Po kalamite začal prebiehať monitoring zameraný na vyhodnocovanie vplyvov tejto udalosti na jednotlivé zložky krajiny a 
na načrtnutie ďalšieho vývoja v krajine. 

Výskumnou stanicou ŠL TANAP-u boli vyčlenené štyri výskumné plochy, ktoré reprezentujú rôzne typy 
manažmentového územia (každé o rozlohe 100 ha).

Cieľom našej práce bolo porovnať rastlinné zloženie na rôzne manažovaných územiach štyri roky po kalamite. Prieskum 
by mal pomôcť pri špecifikácii konkrétnych opatrení najprijateľnejších pre zachovanie prírodného dedičstva Tatranského 
národného parku.

Literatúra
Kalamity boli v minulosti považované za negatívny jav v lesoch. Po intenzívnych 
disturbanciách vznikali obavy, či budú narušené porasty schopné naďalej plniť svoje 
funkcie. Konvenčným postupom pri ich obnove bol aktívny manažment, čiže 
odstránenie pokalamitného dreva z lesa. S pasívnym prístupom nemáme na danom 
území prakticky žiadne skúsenosti. 
Už po štyroch rokoch po kalamite je možno pozorovať rozdielny vývoj rastlinných 
spoločenstiev na odlišne manažovaných územiach. Možno konštatovať, les sa 
obnovuje dobre aj bez zásahu človeka. Ako perspektívna sa popri umelej obnove 
lesa ukazuje aj alternatíva ponechania porastu na samostatný vývoj.

Obr.1: Ordinačný diagram zápisov (výsledok 
nepriamej gradientovej analýzy metódou 
DCA). Fialové štvorce predstavujú zápisy na 
ploche FIR, žlté obdĺžniky zápisy na ploche 
EXT, červené trojuholníky zápisy na ploche 
NEXT, zelené kosoštvorce zápisy na ploche 
REF. 

Výskumné plochy FIR, EXT, NEXT a REF sa nachádzajú na južnom úpätí Vysokých 
Tatier v nadmorskej výške od 1000 do 1200 m n. m. Sklon nadobúda hodnoty od 0° po 
20°. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na danom území tvorí asociácia Vaccinio myrtilli-
Piceetum (Szafer et al., 1923) Šoltés 1976 [1]. Dominantným pôdnym typom sú
kambizeme podzolové, zrnitostne stredne ťažké, hlinité až piesčito-hlinité [2]. 
Charakteristika výskumných plôch:

FIR – Tatranské Zruby; územie po vyťažení kalamitného dreva podľahlo požiaru 
EXT – Danielov dom; územie postihnuté kalamitou s následnou aplikáciu   
ťažobných zásahov
NEXT – Jamy; územie, v ktorom bol les ponechaný na samostatný vývoj 
REF – Vyšné Hágy; územie nepostihnuté kalamitou; slúži na porovnávacie účely

V mesiacoch júl – september 2008 bolo na každej z týchto plôch vykonaných 25 
fytocenologických zápisov (plôšky o veľkosti 10x20 m). Zápisy boli získané metódami 
zürišsko-montpellierskej školy. Použitá bola 7-členná kombinovaná stupnica početnosti 
a pokryvnosti [3]. Na plôškach sa robil súpis druhov v stromovom, krovinnom 
a bylinnom poschodí. Druhy boli určované podľa kľúča Exkursionsflora von Deutschland 
[4] a podľa Veľkého kľúča na určovanie vyšších rastlín [5]. 
Výsledky boli spracované v programe TURBOVEG for Windows 2.16 [6] a následne 
exportované do programu CANOCO for Windows 4.5 [7]. Pri testovaní dĺžky gradientu 
metódou DCA sme zistili, že gradient presahuje dĺžku 3 SD a na vyhodnotenie dátového 
súboru sú preto vhodnejšie unimodálne metódy [8]. Dáta boli teda ďalej vyhodnocované
metódou DCA, ktorá reprezentuje nepriamu gradientovú analýzu. Hodnoty pokryvnosti 
v 7-člennej Braun-Blanquetovej škále boli prevedené na percentuálne hodnoty. Keďže 
nás zaujímalo najmä celkové floristické zloženie jednotlivých plôch, použili sme 
logaritmickú transformáciu, ktorá zvýraznila vplyv vzácnejších a menej početných 
druhov. Dva zápisy, ktoré sa pri prvotnej analýze prejavili ako výrazne odlišné od 
zvyšného dátového súboru (tzv. outliers), boli vyradené z ďalšej analýzy. 
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Edifikátormi bylinného poschodia sú typické
svetlomilné trávy ako Calamagrostis villosa 
a rúbaniskové druhy Chamerion 
angustifolium a Rubus idaeus. Podmienky 
pre tieňomilné druhy zlepšuje  aplikovaný 
manažment. Z týchto sa relatívne dobre sa 
darí druhu Maianthemum bifolium a 
Vaccinium myrtillus. Zmladenie prebieha na 
ploche prostredníctvom riadeného 
zalesňovania. Z ihličnanov prirodzene 
zmladzuje smrek (Picea abies). 

Požiar v júli 2005 výrazne ovplyvnil 
stanovištné podmienky biotopu. Pozastavil 
rozbehnutú sekundárnu sukcesiu a 
zapríčinil vymiznutie druhov citlivých na 
požiare. Na ploche napríklad úplne 
absentovali druhy ako Oxalis acetosella a
Homogyne alpina. Zmladenie druhu Picea
abies bolo taktiež minimálne. 
Rozhodujúcim faktorom pre výskyt druhov 
sa stali uvoľnené dusíkaté látky. Celkový 
habitat tvorí mozaika striedajúcich sa plôch, 
kde dominantný je rúbaniskový Chamerion 
angustifolium a plôch, kde prevláda 
Calamagrostis villosa.

Plocha FIR

Plocha EXT

Prvá ordinačná os diagramu (obr. 3), ktorá najvýraznejšie diferencuje dátový súbor predstavuje gradient od 
špecifickej vegetácie na zhoreniskách po referenčný les. Druhá ordinačná os reprezentuje menej výrazný 
gradient medzi vyťaženými a nevyťaženými kalamitnými plochami. 
Výsledky nepriamej gradientovej analýzy naznačujú, že zhorenisko (FIR) sa k referenčnému lesu (REF) 
približuje najmenej. Medzi ťažiskami zápisov plôch vyťažených (EXT) a nevyťažených (NEXT) nie je 
výrazný rozdiel. Viac sa k ploche REF približuje plocha NEXT. 

Obr.2: Plocha FIR. Mozaika kypriny a smlzu.

Obr.3: Plocha EXT. Smlz a kyprina – edifikátory vyťaženej 
plochy.

Na ploche NEXT druhovú diverzitu 
zabezpečuje pestrosť mikorstanovíšť. 
Padnuté kmene vytvárajú podmienky pre 
uchytávanie sa tieňomilnejších druhov 
(Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, 
Maianthemum bifolium), vo vývratiskách boli 
zasa zaznamenávané vlhkomilnejšie druhy 
inklinujúce k obnaženému substrátu (Betula 
pubescens). Dobre zmladzuje smrek.  
Dominantným druhom bylinného poschodia 
je, podobne ako u plôch FIR a EXT taktiež
svetlomilný druh Calamagrostis villosa.

Plocha NEXT

Obr.4: Plocha NEXT. Popadané kmene poskytujú dostatočné
zatieňenie pre  tieňomilné druhy.

Plocha REF

Referenčná plocha je príkladom typickej 
čučoriedkovej smrečiny. Celkový ráz 
stanovíšť podporuje viac vývoj ihličnanov. 
Z listnatých drevín je stálou zložkou jarabina 
vtáčia (Sorbus aucuparia), ktorá so smrekom 
prekonáva vo vývoji porastov cyklickú
zámenu. Ďalšími typickými druhmi smrečín sú
Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, 
Homogyne alpina, Luzula luzuloides,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Dryopteris
dilatata, Avenella flefuosa [9].

Obr.5: Plocha REF. V bylinnej etáži je vidieť stále druhy smrečín 
Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus a Avenella flexuosa.
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Rozdiel medzi plochami je pozorovateľný najmä rozmiestnením zápisov v grafe. Veľký rozptyl zápisov v ordinačnom priestore 
naznačuje vysokú variabilitu v rastlinnom zložení jednotlivých plôch. Efektivita manažmentu, prebiehajúceho, na ploche EXT je 
zrejme rozdielna. Niekde sa vysadeným druhom darí viac, inde menej, preto je rozptyl zápisov v ordinačnom priestore väčší. 
Odlišné je to u plochy NEXT, čo hovorí o podobnosti jednotlivých zápisov, o stabilnejšom druhovom zložení na ploche a teda aj 
o relatívne plynulejšom priebehu sukcesie.

Plocha NEXT
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