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Úvod
V posledných desaťročiach sa vplyvom výskytu disturbančných
udalostí v horských smrekových lesoch, výrazne zvýšil záujem o ich 
dynamiku. Ako uvádza OTTO (1994), odchýlky od priemerného stavu 
nie sú žiadnou výnimkou, ale pravidlom. Preto je veľmi dôležitý 
„dynamický“ pohľad, ktorý nevníma súčasný stav lesa ako nemenný, 
ale snaží sa o pochopenie prírodných procesov. Nenahraditeľným 
zdrojom informácií o prirodzených procesoch sú pozostatky prírodných 
lesov a pralesov (sensu VRŠKA, HORT 2003). 

Prirodzené horské smrekové lesy sa vyznačujú typickou 
maloplošnou mozaikovitosťou štruktúr. Mnohí autori preto prispôsobili 
tomuto faktu metodické prístupy, ktoré modifikovali na úroveň
mikrostanovíšť (napr. GLONČÁK 2007). Typy mikrostanovíšť sa pre 
horské smrečiny zvyčajne odvodzujú od mikroreliéfu (napr. 
KUULUVAINEN, KALMARI 2003), ale aj od ďalších faktorov dôležitých 
pre ujímanie a rast jedincov zmladenia, z nich najdôležitejší je výskyt 
mŕtveho dreva (JONÁŠOVÁ, PRACH 2004, HOLEKSA et al. 2007, 
2008a, 2008b, KUPFERSCHMID, BUGMANN 2005, KUPFERSCHMID 
et al. 2006, BAIER et al. 2007, VORČÁK et al. 2006, PITTNER, 
SANIGA 2008). Popri mŕtvom dreve však významnú rolu zohráva aj 
konkurencia prízemnej vegetácie (GEORGE, BAZZAZ 1999, 
FREHNER 2002, HOLEKSA, ZYWIEC 2005, NILSSON, WARDLE 
2005, BAČE et al. 2009). 

Obr. 1 Vývojové štádium smrekového pralesa na lokalite 
Kosodrevina, Nízke Tatry.



Metodika
Výskum prebiehal na štyroch lokalitách v 
prirodzených horských smrekových porastoch 
Nízkych Tatier (obr. 2), patriacich do skupiny 
les. typov Sorbeto-Piceetum, na geologickom 
podloží hornín kryštalinika v nadmorských 
výškach 1350–1450 m. Na lokalitách sme 
založili tranzekty, na ktorých sme umiestnili a 
trvalo stabilizovali pravidelnú sieť celkovo 260 
plôch o veľkosti 1m2 (obr. 3). Na týchto plochách 
sme v roku 2008 zaznamenávali % pokryvnosti
jednotlivých druhov vegetácie, smrekového 
opadu, mŕtveho dreva (4 stupne rozkladu), 
živých stromov, povrchovej skeletnatosti a inej 
pokrývky pôdy. Na rozšírených plochách 4m2

sme sledovali početnosť zmladenia stromov v 
jednotlivých kategóriách do výšky 130 cm. 
Tranzekty boli založené po vrstevnici tak, aby pri 
dodržaní stanovištnej jednotnosti prechádzali 
cez rôzne štruktúry smrekového lesa. Typy 
mikrostanovíšť sme odvodili od dominantných 
druhov prízemnej vegetácie a prevládajúcej 
pokrývky pôdy. Názvy taxónov rastlín uvádzame 
podľa MARHOLD, HINDÁK (1998). 
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Obr. 3 Schéma umiestnenia mikrostanovištných plôch na tranzektoch.

Obr. 2 Pozícia tranzektov na lokalitách v geomorfologickom celku Nízke Tatry; Žltou 
farbou je znázornený smrekový lesný vegetačný stupeň.

Nízke Tatry

1 – Ráztocká hoľa
2 – Kosodrevina
3 – NPR Ďumbier
4 – PR Martalúzka

Cieľ práce
V tomto príspevku sa zaoberáme otázkami: 1) aký je podiel jednotlivých typov mikrostanovíšť v prirodzených smrečinách?; 2) 
ktoré typy mikrostanovíšť preferuje smrek (Picea abies) a jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) v ranných fázach ich vývoja?; 3) 
akú úlohu pri tom zohráva prízemná vegetácia a mŕtve drevo? Príspevok nadväzuje na rozsiahlejší výskum (GLONČÁK 2009a). 



Typ mikrostanovišťa Skratka Definícia mikrostanovišťa
odvodené od vegetácie
1. Vysoké papradiny F Dominancia papradín; pokryv. Athyrium distentifolium + Athyrium filix-femina ≥ 50 %

2. Trávy a nepavé trávy G Luzula sylvatica + Calamagrostis villosa + C. arundinacea s pokryv. ≥ 50 %

3. Čučoriedka B Dominancia čučoriedky; Vaccinium Myrtillus s pokryv. ≥ 60 %

4. Bujná vegetácia ODV Pokryvnosť bylinnej synúzie ≥ 75 % (typ nespĺňa podmienky pre predošlé, hore definované
typy) s výnimkou Oxalis acetosella a zmladenia stromov (z toho machorasty < 30 %) 

5. Medzernatá vegetácia OSV Pokryvnosť bylinnej synúzie < 75 % s výnimkou Oxalis acetosella a zmladenia stromov 
(z toho machorasty < 30 %); Prítomnosť smrekového opadu (ihličie)

6. Machorasty M Pokryvnosť machorastov ≥ 30 % (nezakrytých bylinnou vrstvou vegetácie); 
pokryvnosť bylinnej vrstvy < 60 %

odvodené od pokrývky pôdy
7. Smrekový opad Litter Pokryvnosť smrekového opadu ≥ 60 % (ihličia); Pokryvnosť bylinnej synúzie < 40 % 

s výnimkou Oxalis acetosella
8. Strom (päta) Tree Prítomnosť živého dospelého smreka (Picea abies) na ploche, ktorý svojím kmeňom 

alebo koreňovými nábehmi zaberá ≥ 10% plochy
9. Mŕtve drevo v rozklade CWD Mŕtve drevo (padnuté kmene ležiace na povrchu) v 2. a 3. stupni rozkladu 

zaberajúce ≥ 20 % plochy
10. Povrchový skelet Bould Povrchová kamenitosť alebo balvanitosť ≥ 50 % 

(vrátane balvanov pokrytých tenkou vrstvou machorastov a lišajníkov)
11. Iná pokrývka pôdy Other Najmä čerstvo padnuté kmene v stupni rozkladu 0 a 1 (často bez kontaktu s pôdnym povr-

chom), vetvy, vývrat, obnažená pôda a rôzne špecifické kombinácie ostatných typov mikrost.

Tab. 1 Definícia jednotlivých typov mikrostanovíšť. Skratky uvedené v tejto tabuľke používame v ďalších obrázkoch a tabuľkách.  

Výsledky – diverzita mikrostanovíšť
Z druhových dát a údajov o pokrývke pôdy sme rozlíšili 11 typov mikrostanovíšť (tab. 1). Prvých 6 typov je odvodených od 
dominantného typu vegetácie a 5 typov je odvodených od pokrývky pôdy s významom pre zmladenie smreka a jarabiny. Zber 
údajov v systematickej sieti bodov nám umožnil prezentovať reálny obraz o premenlivosti mikrostanovíšť v prírodných 
smrekových lesoch (obr. 4 na ďalšom liste). Najčastejšie sa vyskytoval typ mikrostanovišťa s dominanciu smrekového opadu a 
typ s prevahou bujnej vegetácie. Typ s významným podielom mŕtveho dreva vo vyššom stupni rozkladu sa vyskytoval s 
frekvenciou iba 4 %. Významný je aj rozsah ostatných typov mikrostanovíšť (padnuté kmene, vetvy, vývraty, balvany), ktoré pri 
subjektívnej metóde výberu bývajú často prehliadané. V daných podmienkach sa však vyskytovali s frekvenciou až 15 %. 



Povrchový skelet 3  %

Mŕtve drevo v rozklade 4 %

Strom (päta) 5%

Smrekový opad 20 %

Machorasty 2 % Medzernatá vegetácia 5 %
Bujná vegetácia 18 %

Čučoriedka 15 %

Trávy a nepravé trávy  5 %

Vysoké papradiny 10 %

Iná pokrývka pôdy 12 %

Obr. 4 Frekvencia 
výskytu mikrostanovíšť v 

horskom smrekovom 
lese.
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Výsledky – variabilita hustoty zmladenia v jednotlivých typoch mikrostanovíšť
Hustota zmladenia sa mierne líši podľa lokalít (obr. 5). Najvyššie početnosti dosahujú semenáčiky smreka spolu s  
niekoľkoročnými jedincami s výškou do 6 cm. Na početnosti smreka vo výškovej kategórii 7–130 cm sa najviac podieľajú
jedince s výškou 7–24 cm. Vyššie jedince zmladenia smreka boli oveľa zriedkavejšie. Zmladenie jarabiny dosahuje najvyššie 
početnosti vo výškovej kategórii do 24 cm.  

Najmladšie jedince smreka sa najčastejšie vyskytujú na mikrostanovištiach: smrekový opad, machorasty a medzernatá
vegetácia, kde dosahujú hustotu 70–90 tisíc kusov na hektár (obr. 6). Staršie jedince smreka preferujú moderové mŕtve drevo, 
kde dosahujú hustotu až okolo 18 tisíc kusov na hektár. Zmladenie jarabiny dosahovalo najväčšiu hustotu na mikrostanovištiach
s medzernatou vegetáciou, v blízkosti dospelých stromov so smrekovým opadom (až 13–23 tisíc kusov na hektár). 

Obr. 5 Hustota zmladenia (ks/ha) na lokalitách.  
Zmladenie rozdelené do výškových kategórií. 

Obr. 6 Hustota zmladenia (ks/ha) v jednotlivých typoch mikrostanovíšť. Smrek do výšky 6 cm 
(os vľavo), smrek s výškou 7–130 cm a jarabina do výšky 130 cm (os vpravo). 
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 KW-H(10;260) = 64.6967; p = 0.0000

   Medián

   25%-75% kvantil

   Rozsah neodľahlých hodnôt 
            (odstránené extrémy)

F G B ODV OSV M Litter Tree CWD Bould
G ns
B ns ns
ODV ns ns ns
OSV ns * ns ns
M ns * ns ns ns
Litter ** *** *** * ns ns
Tree ns ns ns ns ns ns ns
CWD ns ns ns ns ns ns ns ns
Bould ns ns ns ns ** ** *** ns ns
Other ns ns ns ns ns ns ns ns ns *

Výsledky – vplyv mikrostanovíšť na zmladenie smreka do výšky 7 cm

Z p N2 N1 medián1 priemer1
F 1.7288 0.0838 235 25 3.0 7.60

G 3.1495 0.0016 246 14 1.5 1.71

B 2.5995 0.0093 221 39 3.0 7.69

ODV 0.7206 0.4712 212 48 5.5 7.90

OSV -2.1853 0.0289 247 13 24.0 29.08

M 2.3540 0.0186 255 5 28.0 33.00

Litter -5.2151 0.0000 209 51 30.0 36.80

Tree -0.4446 0.6566 247 13 5.0 18.77

CWD 0.6412 0.5214 249 11 4.0 5.18

Bould 3.6588 0.0003 251 9 0.0 0.56

Other -0.7882 0.4306 228 32 7.0 14.06

Obr. 7 Porovnanie variability početností
smreka do výšky 7 cm podľa jednotlivých 
mikrostanovíšť. Kruskal-Wallisov test. 
Zobrazené sú hodnoty mediánu, 25-75% 
kvantil a rozsah neodľahlých hodnôt.  

Tab. 3 Porovnanie dvoch skupín Mann-Whitneyho
testom. Testované bolo vždy dané mikrostanovište (1) 
voči zvyšku (2). Zvýraznené mikrostanovištia sa 
štatisticky významne líšia od ostatných typov v 
hodnotách početnosti smreka do 7 cm. 

Tab. 2 Párové porovnanie p hodnôt. Kruskal-Wallisov
test signifikancie rozdielov početnosti smreka do výšky 
7 cm medzi jednotlivými mikrostanovišťami. Hladina 
významnosti: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001. 

Zmladenie smreka do výšky 7 cm závisí
od typov mikrostanovíšť pri hladine 
významnosti p = 0,0000. Jedince v tejto 
kategórii preukazne preferujú mikro-
stanovištia pokryté smrekovým opadom, 
s dominanciou machorastov alebo s 
medzernatou vegetáciou. Naopak, majú
preukazne negatívny vzťah k mikro-
stanovištiam s dominanciou tráv a 
druhov trávovitého vzhľadu, s dominan-
ciou čučoriedky a so zvýšenou 
povrchovou kamenitosťou (obr. 7, tab. 
3). Kruskal-Wallisov test signifikacie
rozdielov v početnosti zmladenia medzi 
jednotlivými mikrostanovišťami uvádza-
me v tab. 2. Sprievodcami smrekových 
semenáčikov sú druhy Oxalis acetosella
a machorast Hylocomium umbratum pri 
hladine významnosti p < 0,001 (tab. 4). 
Naopak, najmladšie jedince smreka ne-
gatívne korelujú s druhom Luzula sylvati-
ca a trávou Calamagrostis arundinacea. 

smrek do 7 cm R
pokryvnosť sm. opadu 0.33***
Oxalis Acetosella 0.50***
Hylocomium Umbratum 0.31***
pokryvnosť tráv -0.41***
pokryvnosť kameňov -0.40***
Luzula Sylvatica -0.36***
Calamagrostis Arundinacea -0.34***

Tab. 4 Spearmanove poradové koeficienty.  
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KW-H(10;260) = 32.9808; p = 0.0003

F G B ODV OSV M Litter Tree CWD Bould
G ns
B ns ns
ODV ns ns ns
OSV ns ns ns ns
M ns ns ns ns ns
Litter ns ns ns ns ns ns
Tree ns ns ns ns ns ns ns
CWD *** ns ** * ** ns * *
Bould ns ns ns ns ns ns ns ns *
Other ns ns ns ns ns ns ns ns * ns

Výsledky – vplyv mikrostanovíšť na zmladenie smreka s výškou 7–130 cm

   Medián

   25%-75% kvantil

   Rozsah neodľahlých hodnôt 
            (odstránené extrémy)

Obr. 8 Porovnanie variability početností
smreka s výškou 7–130 cm podľa 
jednotlivých mikrostanovíšť. Kruskal-
Wallisov test. Zobrazené sú hodnoty 
mediánu, 25-75% kvantil a rozsah 
neodľahlých hodnôt.  

Tab. 5 Párové porovnanie p hodnôt. Kruskal-Wallisov
test signifikancie rozdielov početnosti smreka s výškou 
7–130 cm medzi jednotlivými mikrostanovišťami. 
Hladina významnosti: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001

Tab. 6 Porovnanie dvoch skupín Mann-Whitneyho
testom. Testované bolo vždy dané mikrostanovište (1) 
voči zvyšku (2). Mikrostanovište s výskytom mŕtveho 
moderového dreva sa štatisticky významne líši v 
hodnotách početnosti smreka s výškou 7–130 cm. 

Z p N2 N1 medián1 priemer1
F 1.3694 0.1709 235 25 0.0 0.44

G -0.2868 0.7743 246 14 0.0 1.71

B 0.7010 0.4833 221 39 0.0 1.82

ODV -0.4942 0.6212 212 48 0.0 1.83

OSV 1.3906 0.1643 247 13 0.0 0.62

M -0.9218 0.3566 255 5 0.0 0.20

Litter -0.6064 0.5442 209 51 0.0 2.47

Tree 0.6811 0.4958 247 13 0.0 3.69

CWD -4.3757 0.0000 249 11 7.0 7.45

Bould 1.0512 0.2932 251 9 0.0 0.33

Other -0.1406 0.8882 228 32 0.0 1.78

Zmladenie smreka s výškou 7–130 cm 
závisí od typov mikrostanovíšť pri 
hladine významnosti p = 0,0003. Jedince 
v tejto kategórii preukazne preferujú
mikrostanovištia s významným podielom 
moderového mŕtveho dreva. (obr. 8, tab. 
6). Kruskal-Wallisov párový test signi-
fikacie rozdielov v početnosti zmladenia 
medzi jednotlivými mikrostanovišťami
uvádzame v tab. 5. Preferenciu starších 
jedincom zmladenia smreka k výskytu na 
mŕtvom dreve vo vyššom stupni rozkladu 
sme potvrdili aj Spearmanovým
poradovým koeficientom (R = 0,348) pri 
hladine významnosti p < 0,001. 

Obr. 9 Zmladenie smreka na mŕtvom dreve



F G B ODV OSV M Litter Tree CWD Bould
G ns
B ns ns
ODV ns ns ns
OSV * ns ns ns
M ns ns ns ns ns
Litter ** ns ns ns ns ns
Tree * ns ns ns ns ns ns
CWD ns ns ns ns ns ns ns ns
Bould ns ns ns ns ns ns ns ns ns
Other ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
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KW-H(10;260) = 40.2995; p = 0.00002

Výsledky – vplyv mikrostanovíšť na zmladenie jarabiny do výšky 130 cm

   Medián

   25%-75% kvantil

   Rozsah neodľahlých hodnôt 
            (odstránené extrémy)

Obr. 10 Porovnanie variability početností
jarabiny s výškou do 130 cm podľa 
jednotlivých mikrostanovíšť. Kruskal-
Wallisov test. Zobrazené sú hodnoty 
mediánu, 25-75% kvantil a rozsah 
neodľahlých hodnôt.  

Tab. 7 Párové porovnanie p hodnôt. Kruskal-Wallisov
test signifikancie rozdielov početnosti jarabiny s výškou 
do 130 cm medzi jednotlivými mikrostanovišťami. 
Hladina významnosti: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01. 

Tab. 8 Porovnanie dvoch skupín Mann-Whitneyho
testom. Testované bolo vždy dané mikrostanovište (1) 
voči zvyšku (2). Zvýraznené mikrostanovištia sa 
štatisticky významne líšia od ostatných typov v 
hodnotách početnosti jarabiny s výškou do 130 cm. 

Z p N2 N1 medián1 priemer1

F 3.0073 0.0026 235 25 0 0.72

G -1.0888 0.2762 246 14 2 2.86

B 1.4793 0.1391 221 39 0 1.41

ODV 1.7504 0.0800 212 48 0 1.65

OSV -2.5731 0.0101 247 13 2 9.08

M -0.0360 0.9713 255 5 1 1.60

Litter -3.0177 0.0025 209 51 2 5.35

Tree -2.5447 0.0109 247 13 4 7.00

CWD -0.3196 0.7493 249 11 1 3.09

Bould 0.4060 0.6847 251 9 1 1.00

Other 1.3719 0.1701 228 32 0 1.38

Zmladenie jarabiny do výšky 130 cm 
závisí od typov mikrostanovíšť pri 
hladine významnosti p = 0,00002. 
Jedince v tejto kategórii preukazne 
preferujú mikrostanovištia pokryté
smrekovým opadom, v blízkosti stromov, 
alebo medzernatou vegetáciou. Naopak, 
majú preukazne negatívny vzťah k 
mikrostanovištiam s dominanciou 
vysokých papradín (obr. 10, tab. 8). 
Väzba zmladenia jarabiny na pokyvnosť
smrekového opadu a blízkosť stromov 
sa potvrdila aj Spearmanovými porado-
vými koeficientami pri hladine význam-
nosti p < 0,001 (tab. 9). S pokryvnosťou
prízemnje vegetácie preukazne klesá
početnosť zmladenia jarabiny. 

jarabina do 130 cm R
pokryvnosť sm. opadu 0.35***
pokryvnosť stromu a koreňov 0.30***
pokryvnosť prízemnej veg. -0.31***

Tab.9 Spearmanove poradové koeficienty.  

Obr. 11 Zmladenie jarabiny pod starými smrekmi



Závery a diskusia
Príspevok prináša originálne poznatky o ekológii smreka a jarabiny v ranných štádiách ich 
vývinu. Semenáčiky a najmladšie jedince smreka preferujú mikrostanovištia v blízkosti 
stromov, kde je konkurenčná vegetácia potlačená smrekovým opadom. Najnepriaznivejšie 
podmienky pre klíčenie smreka sú na mikrostanovištiach s dominanciou tráv a bylín 
trávovitého vzhľadu (Luzula sylvatica). Sprievodným druhom smrekových semenáčikov je 
Oxalis acetosella, ktorému vyhovujú podobné mikrostanovištné podmienky a vzhľadom na 
svoje malé rozmery nepôsobí konkurenčne. V týchto podmienkach najmladšie jedince 
smreka pretvávajú niekoľko rokov, avšak ďalej prežívajú v oveľa menších počtoch a len pri 
dostatku svetla (GLONČÁK 2009a). Zároveň však potrebujú ochranu mŕtveho dreva, ktoré
poskytuje nielen klíčne lôžko, vlahu a saprofytickú výživu, ale najmä chráni pred 
konkurenciou prízemnej bylinnej a trávovitej vegetácie, ktorá pri zvýšenom svetelnom 
pôžitku graduje (GLONČÁK 2009b). Ekologický význam mŕtveho dreva, opísaný mnohými 
autormi po celom svete, podrobne diskutuje napr. BAČE et al. (2009). 

Jarabina vtáčia preferuje mikrostanovištia v blízkosti stromov, pokryté smrekovým 
opadom alebo s medzernatou bylinnou vegetáciou. Jej výskyt na týchto mikrostanovištiach
sa vysvetľuje okrem nižšej konkurencie bylinnej vegetácie aj spôsobom jej šírenia. Semená
jarabiny totiž obľubujú vtáky z čelade drozdovitých. Tieto sa zdržujú v korunách smrekov, 
ktoré im poskytujú úkryt. Semená v pokoji strávia a neskôr vylúčia (ZYWIEC, LEDWON 
2008). Priestorová distribúcia zmladenia jarabiny to potvrdzuje (obr. 12; HOLEKSA et al. 
2008b). 

Diverzita a mozaikovitosť mikrostanovíšť v prírodných smrekových lesoch je často 
prehliadaný fakt s významnejším dopadom, než sa donedávna predpokladalo (napr. 
ULANOVA 2000). Diverzita mikrostanovíšť je zárukou pre dostatok regeneračných ník a 
zároveň je predpokladom pre vývoj diferencovanej štruktúry ekologicky stabilných a 
odolných lesných porastov. Takáto zložitá štruktúra, plná vzájomne prepojených 
ekologických vzťahov, z ktorých mnohé ešte len čakajú na objavenie alebo potvrdenie, sa 
nedá dosiahnuť aktívnym manažmentom, takéto štruktúry vytvára sama príroda s pomocou 
prirodzených procesov. 

Obr. 12 Priestorová distribúcia zmla-
denia jarabiny (body) pod korunovými 
projekciami smreka (polygóny) podľa 
HOLEKSA et al. (2008b). 
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