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V posledných desaťročiach sa výrazne zvýšil záujem o ekológiu horských 
smrekových lesov ako veľmi dynamických ekosystémov, charakteristických náhlymi, 
často rozsiahlymi zmenami. Súčasný stav lesov je kombináciou pôsobenia vplyvu 
človeka a prirodzených procesov [1]. Prístupy manažmentu, ktoré nevychádzajú 
z pochopenia prirodzených procesov a sú motivované krátkodobými cieľmi, vedú 
k často chybám. Nenahraditeľným zdrojom poznatkov o prirodzených procesoch sú 
pozostatky prírodných lesov a pralesov [2], ktoré sa pomiestne zachovali aj na území 
Nízkych Tatier. Naším cieľom bolo prispieť k ich poznaniu v rámci malého 
vývojového cyklu [3], resp. na úrovni dynamiky porastových medzier [4] 
a mikrostanovíšť [5]. 

V tomto príspevku sa zaoberáme otázkami: aký je podiel jednotlivých typov 
mikrostanovíšť v prirodzených smrečinách?; ktoré typy mikrostanovíšť preferuje 
smrek (Picea abies) a jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) v ranných fázach ich 
vývoja?; akú úlohu pri tom zohráva prízemná vegetácia a mŕtve drevo? 

Za týmto účelom sme na štyroch lokalitách v prirodzených horských smrekových 
porastoch Nízkych Tatier založili tranzekty, na ktorých sme umiestnili a trvalo 
stabilizovali pravidelnú sieť celkovo 260 plôch o veľkosti 1 m2. Na týchto plochách 
sme v roku 2008 zaznamenávali pokryvnosti jednotlivých druhov vegetácie, 
smrekového opadu, mŕtveho dreva, živých stromov, povrchovej skeletnatosti a inej 
pokrývky pôdy. Na rozšírených plochách 4 m2 sme sledovali početnosť zmladenia 
stromov v jednotlivých kategóriách do výšky 130 cm. Z údajov o vegetácii a o 
pokrývke pôdy sme rozlíšili 11 typov mikrostanovíšť. Porovnávali sme početnosti 
zmladenia v jednotlivých typoch mikrostanovišťa a rozdiely sme testovali nepara-
metrickou analýzou variancie a Kruskal-Wallisovým testom. 

Najmladšie jedince smreka (do výšky 7 cm) preferujú mikrostanovištia kde 
prevláda smrekový opad, machorasty a medzernatá prízemná vegetácia. V týchto 
typoch mikro-stanovišťa sa nachádzalo až 60 % zmladenia smreka v tejto kategórii. 
Smrek s výškou 7–130 cm preukazne preferuje mikrostanovištia s výskytom mŕtveho 
dreva vo vyššom stupni rozkladu. Tento typ mikrostanovišťa sa vyskytoval 
s frekvenciou iba 4 %. Jarabina do výšky 130 cm preferuje mikrostanovištia 
v blízkosti stromu, so smrekovým opadom, alebo s medzernatou prízemnou 
vegetáciou. V týchto typoch mikrostanovišťa sa vyskytuje až 63 % početnosti 
zmladenia jarabiny. 

Diverzita a mozaikovitosť mikrostanovíšť sú zárukou pre dostatok regeneračných 
ník a zároveň sú predpokladom pre vývoj diferencovanej štruktúry ekologicky 
stabilných a odolných lesných porastov. 
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