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Abstract: Evaluation of recent state of locality Kaltwasser according to the character 

of its vegetation. Locality Kaltwasser is situated in cadastre of village Turček, in the 

north part of Kremnické vrchy mountains. Its inherence was discovered while building 

the water reservoir Turček raised in the end of 20
th

 century. Formerly it was covered by 

mosaic of trees and shrubs where owing to favourable hydrological conditions the 

formation of rare phytocoenoses was engendered. These included also excessively 

endangered species of plants. Unfortunately the biggest part of the locality was situated 

in the area of future irrigation. The only possible solution was to translocate this part of 

locality above the flooding line and to finish the building of water reservoir. Proposed 

article is apprising of building the water reservoir Turček and following situation of the 

locality. Main goal is to notify of the recent state of remained part of Kaltwasser 

locality according to vegetation research realized in 2008. Particular management 

arrangements and onward research heading to optimalization of state of the locality 

and conservation of valuable species are proposed.  
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ÚVOD 

 

Vodná nádrţ Turček (VN Turček) bola vybudovaná ako veľkokapacitný 

zdroj pitnej vody pre zásobovanie okresov Prievidza a Ţiar nad Hronom. Z 

dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa výstavba 

nezačala v plánovanom roku 1989 s tým, ţe sa začne aţ v roku 1990. Avšak v 

tomto období nastali zmeny predtým súhlasných stanovísk k výstavbe zo strany 

orgánov okresu Martin, do značnej miery vyvolaných aj protestami 

ochranárskych organizácií, hoci bol úvodný projekt v priebehu prác, a tieţ na 

záver, prerokovaný všetkými orgánmi štátnej správy a dotknutými 

organizáciami, vrátane orgánov územného plánu a ochrany prírody (Chmelár 

1998). 

Okresný úrad ţivotného prostredia v Martine nariadil v novembri roku 

1991 – pred začatím stavebných prác – povinnosť vykonať v zátopovom území 

komplexný biologický výskum počas celého vegetačného obdobia, hoci ten mal 
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byť realizovaný aţ v rámci štúdie „Komplexná ekologická štúdia regiónu 

Turca“ (1994) v priebehu výstavby (Chmelár 1998). Výskum v projektovanom 

zátopovom území, zameraný na systematické skupiny lišajníkov, machorastov, 

vyšších rastlín a ich spoločenstiev, vybrané systematické skupiny bezstavovcov 

a stavovcov, vykonali odborníci Botanickej záhrady Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, pracoviskom v Blatnici v roku 1992 

(marec – august) (Tlusták 1992; Tlusták 1993). V tejto oblasti objavili lokalitu 

Kaltwasser – nivu pravostranného prítoku potoka Ruţová. Územie tvorila 

mozaika stromov a krov, kde priaznivé hydrologické podmienky podmienili na 

menšej časti nivy vznik slatinno-rašeliniskových spoločenstiev, ktoré sú na 

bázických podkladoch vzácne (Tlusták 1993). Z výsledkov vyplynulo, ţe 

Kaltwasser predstavuje najvýznamnejšiu časť územia, kde prírodné podmienky, 

rastlinná a ţivočíšna zloţka bioty vytvorili unikátnu lokalitu stredoeurópskeho 

významu s výskytom vedecky a ochranársky významných taxónov, zároveň 

ohrozených vo svojej existencii. Tie podľa vtedajšieho hodnotenia ohrozenosti 

patrili ku kriticky ohrozeným druhom (Tlusták 1992). Na základe výsledkov 

výskumu sa stavebné konanie prerušilo. V priebehu ďalších týţdňov boli 

hodnotené všetky rozhodujúce aspekty v záujme zladenia vodohospodárskych 

cieľov a ochrany prírody. Investor musel zatiaľ vytýčiť oblasť Kaltwasser, na 

ktorej území bolo zakázané vykonávať akékoľvek činnosti s výnimkou prác, 

ktoré by viedli k záchrane vtedajšej fauny a flóry. Konečným a jediným 

moţným riešením sa nakoniec javila translokácia častí slatinno-rašeliniskových 

spoločenstiev nad zátopovú hranicu (777,3 m n. m.) a vybudovanie vodnej 

nádrţe podľa stavebného povolenia na pôvodnú hladinu (Chmelár 1998).  

Ministerstvo ţivotného prostredia (MŢP) SR vyhlásilo v septembri 1992 

súťaţ na zhodnotenie podmienok a moţností transferu rastlinných spoločenstiev 

na lokalite Kaltwasser. Riešenie tohto projektu s názvom “Analýza prírodných 

podmienok lokality Kaltwasser v zátopovom území VN Turček a zhodnotenie 

možnosti a úspešnosti záchrany populácií ohrozených rastlín vrátane ich 

transferu” a “Záchrana, kultivácie a transfery ohrozených rastlín na lokalite 

Kaltwasser v zátopovom území VN Turček” bolo zadané Vlastivednému múzeu 

Olomouc. Do druhej časti projektu (1994 – 1998) boli zahrnuté druhy rastlín s 

ohľadom na nutnosť posilniť a zachovať spoločenstvá nad zátopou v zloţení 

obsahujúcom základné charakteristické druhy vzácnych fytocenóz. Obsahovala 

dokončenie výskumných prác, technické a projektové práce a realizáciu 

transferu z plôch, ktoré boli určené k zaplaveniu, na priľahlé územie nad 

hranicou zátopy (Chmelár 1998; Tlusták 1992, 1993).  

Hlavnou prioritou bola záchrana unikátnej populácie kriticky ohrozeného 

druhu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica a takisto ďalších 

ohrozených druhov rastlín (podľa vtedajšieho hodnotenia ohrozenosti), ktoré 

boli zároveň hlavnými komponentami rastlinných biocenóz na lokalite (Tlusták 

1993). 

Po skončení projektu malo záujmové územie prejsť do správy štátnej 

ochrany prírody. Toto obdobie malo zahŕňať predovšetkým stále formy 
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manaţmentu na lokalite, odborné vyuţitie lokality, realizáciu nevyhnutných 

sanačných prác po ukončení výskumu, kultivácií a transferov. Lokalita 

Kaltwasser s jej vtedajším charakterom a významom mala byť centrom 

pozornosti ochrany z hľadiska štátnej ochrany prírody, a to zaradením do jednej 

z kategórií chránených území (Tlusták 1993). 

 

 

METODIKA 

 

Cieľom vlastného čiastkového fytocenologického výskumu, ktorý bol 

vykonaný v roku 2008, bolo poukázať na súčasný stav lokality Kaltwasser, 

bezprostredne ovplyvnenej výstavbou a prevádzkou VN Turček. Odrazovým 

mostíkom pri tomto výskume boli dve štúdie, a to “Komplexná ekologická 

štúdia regiónu Turiec” (Krautschneider a kol. 1994) a “Záchrana, kultivace a 

transfery ohrožených rostlin na lokalite Kaltwasser v zátopovém území VN 

Turček” (Tlusták 1992 – 1999) (ďalej len “Štúdie”). Tieto “Štúdie” predstavujú 

jediné zdroje informácií o vegetačnom kryte lokality, z ktorých je moţné 

vychádzať, keďţe od toho obdobia sa iný výskum na území nerealizoval.  

Hlavnou úlohou prvej z nich bolo špecifikovať ekologické problémy v 

povodí realizovanej VN Turček, ako aj v povodí rieky Turiec a následne 

stanoviť predpokladané vplyvy výstavby a prevádzky VN Turček na okolité 

ekosystémy. V rámci jednotlivých výskumov sa vykonala aj analýza rastlinstva 

na syntaxonomickej úrovni, ktorá zahŕňa fytocenologické zápisy z plôch 

územia. K tomuto územiu patrila aj lokalita Kaltwasser, na ktorej sa v roku 

1992 vykonalo deväť fytocenologických zápisov (na deviatych plochách). S 

ohľadom na to, ţe väčšia časť z tejto slatinnno-rašeliniskovej lúky je v 

súčasnom období zaplavená vodou z nádrţe, je moţné nájsť len dve z týchto 

plôch. Na základe dostupných údajov o plochách (vegetácia, nadmorská výška, 

lokalizácia a pod.) a za pomoci konzultácií s pracovníkmi BZ UK Bratislava a 

správy NP Veľká Fatra ich bolo moţné nájsť a vyznačiť ich hranice.  

Druhá “Štúdia” sa však uţ nevyznačovala takou konkrétnosťou. 

Informácie, ktoré obsahovala, boli len na úrovni všeobecnejších údajov o 

fytocenozách a niektorých im zodpovedajúcich druhov, ktoré sa počas výstavby 

nádrţe na lokalite vyskytovali. Fytocenologické zápisy z tohto obdobia neboli k 

dispozícii, preto boli vyuţité existujúce podklady o fytocenózach a opäť za 

pomoci spomínaných odborníkov bolo nájdených desať plôch s vegetáciou, 

ktorá sa čo najviac pribliţovala popisom zo “Štúdie” a následné vytýčila ich 

hranice.  

Celkovo bolo takýmto spôsobom vytypovaných dvanásť plôch, pričom s 

ohľadom na mozaikovitosť a variabilitu vegetácie lokality rozloha kaţdej z nich 

nezodpovedá štandardnej ploche minimiareálu.  

Fytocenologické zápisy sa vykonali počas vegetačného obdobia roku 

2008 na všetkých plochách (na kaţdej ploche sa realizoval jeden zápis) podľa 
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sedemčlennej kombinovanej Braun-Blanquetovej stupnice pokryvnosti 

(dominancie) a početnosti (abundancie) (Moravec 1994). 

Získané informácie boli následne porovnané s údajmi z dvoch 

spomínaných “Štúdií”. Na základe tohto porovnania sa zhodnotili zmeny v 

celkovej štruktúre vybraných fytocenóz lokality Kaltwasser, ich druhového 

zloţenia, zastúpenia jednotlivých taxónov vyvolané vybudovaním vodnej 

nádrţe.  

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Lokalita Kaltwasser patrí do katastra obce Turček (okres Turčianske 

Teplice). Je situovaná v severnej časti Kremnických vrchov v nadmorskej výške 

777 – 795 m n. m.. V súčasnosti predstavuje uţ len niekoľko metrov 

štvorcových veľký fragment slatinno-rašeliniskovej lúky (presná výmera nie je 

známa), ktorá sa kedysi rozprestierala na území s rozlohou 29 590 m
2
.  

Výskum bol náročný s ohľadom na to, ţe lokalita uţ nestelesňuje to, čo 

kedysi. Od výstavby nádrţe uplynulo niekoľko rokov a počas nich sa 

podmienky na lokalite značne zmenili. Postavením vlastného telesa nádrţe (a aj 

obsluţnej asfaltovej cesty) sa narušil hydrologický reţim, čo ovplyvnilo 

disperziu jednotlivých rastlinných druhov a fytocenóz. Výrazný antropický 

zásah do prírodného prostredia spôsobil významnú zmenu prírodných pomerov, 

ktoré podmieňovali existenciu jedinečného prvku krajiny, a preto Kaltwasser 

nenadobudla štatút chráneného územia tak, ako sa plánovalo. Toto všetko sa 

odrazilo na ráze dnešného vegetačného krytu lokality, a preto nájsť spomínané 

plochy so zodpovedajúcou vegetáciou bolo neraz komplikované.  

Na skúmaných dvanástich plochách, kde sa realizovali fytocenologické 

zápisy, sa zistila prítomnosť nasledujúcich typov vegetácie: Caricetalia fuscae 

Koch 1926 em. Br. – Bl. 1949, Caricion remotae Kästner 1944, Eu-Fagenion 

Oberd. 1957 em Tx. in Oberd. et Tx. 1958, Filipendulenion Lohmeyer in 

Oberd. Et al 1967, Corylo-Populion tremulae Br.-Bl. 1961, Salicion cinereae 

Th. Müller et Görs ex Passarge 196, Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et 

al., Trifolion medii Th. Müller 1961, Calthion Tx. 1937 em. Lebrun et al. 1949, 

Arrhenatheretalia Tx. 1931, ruderálne a segetálne spoločenstvá. 

 

Porovnanie fytocenologických zápisov 

Na úplné porovnanie sú k dispozícii fytocenologické zápisy len z dvoch 

plôch (ďalej „plocha č. 1“ a „plocha č. 2“), ktoré sa realizovali v roku 1992 

(odborníci BZ UK Bratislava) (Krautschneider, 1994) a v roku 2008 (vlastný 

fytocenologický výskum syntaxónov Caricetalia fuscae – „plocha č. 1“ a 

Caricion remotae – „plocha č. 2“). 

Z porovnania fytocenologických zápisov vyplýva, ţe zmeny 

ekologických pomerov na lokalite, vzniknuté v dôsledku výstavby a následnej 
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prevádzky VN Turček, sa odrazili v kvantitatívnom zastúpení rastlinných 

taxónov na oboch plochách.  

Na „ploche č. 1“ neboli v roku 2008 zaznamenané niektoré druhy, ktoré 

sa tam vyskytovali v roku 1992. Ide najmä o druhy významné z hľadiska 

ochrany prírody, a to Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica a Scorzonera 

humilis, ale aj vlhkomilné druhy, ako Carex canescens, Carex lepidocarpa, 

Carex rostrata, Cirsium palustre, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, 

Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Mentha sp., Myosotis scorpioides agg., 

Scutellaria galericulata a Valeriana dioica a lúčny druh Danthonia decumbens.  

Naopak, na ploche sa zistila prítomnosť nových taxónov. Jedná sa o 

ochranársky cenné druhy (Carex lasiocarpa, Carex paniculata, Gladiolus 

imbricatus, Molinia caerulea, Trollius altissimus), taxóny prenikajúce na 

plochu zo susedných lúčnych spoločenstiev (Agrostis capillaris, Anthoxanthum 

odoratum, Briza media, Cardamine pratensis, Cruciata glabra, Glechoma 

hederacea, Holcus lanatus, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, Veronica 

chamaedrys, Viola canina, Jacea pratensis, Tragopogon orientalis, Trisetum 

flavescens) a lesných spoločenstiev (Calamagrostis villosa, Betonica officinalis, 

Poa trivialis, Melampyrum nemorosum), nitrofilné taxóny (Plantago 

lanceolata, Taraxacum sp., Alchemilla sp.), sukcesné dreviny (Picea abies juv., 

Salix aurita) a vlhkomilné taxóny (Carex flava, Carex pallescens, Carex 

tomentosa, Eriophorum latifolium, Galium palustre, Geranium palustre, Poa 

nemoralis, Poa palustris, Ranunculus auricomus agg., Festuca arundinacea).  

Je potrebné spomenúť, ţe vzácne druhy ako Dactylorhiza majalis a 

Drosera rotundifolia vykazujú menšie zastúpenie v roku 2008 oproti roku 1992, 

takisto ako vlhkomilné taxóny Carex nigra, Potentilla erecta a lúčny taxón 

Luzula campestris. Väčšie zastúpenie ako v roku 1992 majú vlhkomilné druhy 

Carex echinata, Equisetum palustre, Juncus articulatus, Juncus conglomeratus 

a Scirpus sylvaticus.  

Dôleţitým faktom je zmena v kvantitatívnom zastúpení vlhkomilných 

druhov, ktorá indikuje narušenie hydrologického reţimu spôsobené výstavbou 

nádrţe. Ide o spomínané taxóny ako Carex canescens, Carex lepidocarpa, 

Carex lasiocarpa, Carex paniculata, Carex rostrata, Carex flava, Carex 

pallescens, Carex tomentosa, Carex echinata, Valeriana dioica, Gladiolus 

imbricatus, Molinia caerulea, Trollius altissimus, Geranium palustre, Poa 

palustris, Poa trivialis, Ranunculus auricomus agg., Dactylorhiza majalis, 

Drosera rotundifolia, Equisetum palustre, Juncus articulatus, Juncus 

conglomeratus, Scirpus sylvaticus, Eriophorum latifolium, Galium palustre, 

Poa palustre, Poa palustris, Filipendula ulmaria, Mentha sp. a Festuca 

arundinacea. 

Na „ploche č. 2“ sa v roku 2008 nevyskytovali druhy, ako Acetosa 

pratensis, Lycopus europaeus, Veratrum album subsp. lobelianum a vzácna 

Gymnadenia conopsea.  
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V porovnaní s rokom 1992 sa na ploche objavili taxóny Chaerophyllum 

temulum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria a Geum 

rivale.  

Väčšie zastúpenie vykazujú druhy Caltha palustris a Impatiens noli-

tangere. Na druhej strane menšie zastúpenie oproti roku 1992 majú taxóny 

Cardamine amara, Epilobium obscurum, Mentha longifolia, Myosotis 

scorpioides agg. a Stellaria alsine.  

Významná je skutočnosť, ţe aj na tejto ploche nastali zmeny v 

kvantitatívnom zastúpení vlhkomilných druhov (Lycopus europaeus, Veratrum 

album subsp. lobelianum, Gymnadenia conopsea, Chaerophyllum temulum, 

Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Caltha 

palustris, Impatiens noli-tangere, Cardamine amara, Mentha longifolia, 

Myosotis scorpioides agg. a Stellaria alsine). 

 

Zmeny vegetácie 

Z konečného porovnania údajov získaných fytocenologickými zápismi 

v roku 2008 s údajmi z dvoch vyššie uvedených “Štúdií” vyplynuli nasledujúce 

závery: 

 Hoci nie je stav lokality v súčasnosti priaznivý, na niektorých plochách sa 

vyskytujú vzácne a chránené taxóny: Drosera rotundifolia, Pinguicula 

vulgaris, Dactylorhiza majalis, Gladiolus imbricatus, Trollius altissimus, 

Carex lasiocarpa, Carex paniculata, Molinia caerulea, Dryopteris cristata, 

Orchidaceae (konkrétny druh sa nepodarilo určiť). To znamená, ţe 

Kaltwasser má stále význam z ekosozologického hľadiska. 

 Na druhej strane však niektoré vzácne druhy neboli počas výskumu na 

plochách zaznamenané. Je moţné, ţe v dôsledku zmenených podmienok na 

lokalite sa tieto taxóny vytratili. Ide najmä o Dyctylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica (ktorého záchrana bola prioritná), Gymnadenia conopsea, 

Coeloglossum viride, Traunsteinera globosa, Carex lepidocarpa, Carex 

hartmanii.  

 Antropický vplyv v prírodnom prostredí sa prejavil aj v tom, ţe na lokalite 

sa uţ v priebehu výstavby objavili iniciálne štádiá ruderálnych a segetálnych 

spoločenstiev, do ktorých patria mnohé invázne a nitrofilné taxóny. Tie však 

v súčasnej dobe majú charakter uţ sukcesne pokročilých fytocenóz. Tieto 

druhy netvoria len samostatné spoločenstvá, ale šíria sa expanzívne aj do 

okolitého prostredia a svojimi konkurenčnými vlastnosťami narúšajú 

stabilitu ostatných fytocenóz. Ide o taxóny ako Tragopogon orientalis, 

Alchemilla sp., Plantago lanceolata, Taraxacum sp., Artemisia vulgaris, 

Calamagrostis epigejos, Chaerophyllum sp., Pimpinella saxifraga, Acetosa 

pratensis, Angelica sylvestris, Heracleum sphondylium, Urtica dioica, 

Torilis japonica, Rumex sanguineus, Aegopodium podagraria a pod.  

 Absenciou akýchkoľvek manaţmentových opatrení sa lokalita postupom 

času dostala do pokročilého štádia sukcesného procesu. Objavili sa náletové 

dreviny ako Alnus incana, Salix sp., Sorbus aucuparia, Corylus avelana, 
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Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Rosa 

canina, Crataegus monogyna, ktoré menia ţivotné podmienky pre ostatné 

druhy a sú týmito drevinami vytláčané.  

Uvedomujem si, ţe plochy, na ktorých boli vykonané fytocenologické 

zápisy, nemusia byť úplne zhodné s plochami, na ktorých sa realizoval výskum 

v minulosti. Boli však vyuţité všetky dostupné prostriedky a pomoc na to, aby 

sa čo najväčšmi priblíţili plochám z obdobia výstavby vodnej nádrţe. 

 

 

ZÁVER 

 

S ohľadom na aktuálny stav lokality, ktorá má stále význam z hľadiska 

ochrany prírody, by bolo vhodné, aby sa vykonal podrobný floristický výskum a 

výskum vegetácie v celej lokalite počas viacerých vegetačných období, ktorého 

výstupom by bola komplexná vegetačná mapa územia. Tá by podala celkový 

obraz o prítomnosti, resp. neprítomnosti jednotlivých taxónov a fytocenóz.  

Keďţe sa výrazne zmenili aj ekologické podmienky, najmä vodný reţim, 

ktorý je jeden z limitujúcich faktorov na lokalite, je nevyhnutné zistiť aj 

aktuálny stav hydrologických pomerov tohto územia. 

Bola by tieţ potrebná realizácia príslušných manaţmentových opatrení. 

Celá niva potoka Kaltwasser a priľahlé okolie boli niekoľko desiatok rokov 

intenzívne obhospodarované. Lokalita bola odlesnená a premenená na pasienky, 

neskôr na polia. Na zamokrených miestach a v okolí prameňov vznikla 

mokraďová vegetácia, ktorej vývoj viedol ku vzniku slatinno-rašeliniskových 

spoločenstiev. Mokrade boli kosené a bylinná hmota sa sušila. Náletové dreviny 

sa najmä v súvislosti s pastvou mohli vyvíjať len lokálne. Keď bol zavedený 

veľkoplošný spôsob intenzívnej pastvy, lokalita bola zaťaţená mnoţstvom 

dobytka a oviec, pouţívaním minerálnych hnojív a prisievaním trávnych zmesí. 

Na neobhospodarovaných plochách sa uchytili náletové dreviny a postupne sa 

šírili. Aj keď sa lokalita Kaltwasser pokladá za pastvinu, na začiatku 

pripomínala skôr les (Tlusták 1999c). Manaţment by takto nahradil vtedajšie 

extenzívne hospodárstvo, viedol by k stabilizácii existujúcich fytocenóz a 

zabránil by tomu, aby sa v niektorých častiach vytvorili lesné klimaxové 

spoločenstvá. Spočíval by v prvom rade v odstránení náletových drevín, ktoré 

sa vyskytujú v travobylinných spoločenstvách a v kosení územia, čím by sa 

priblíţil vývoj vegetácie k podmienkam, za ktorých sa tieto porasty vyvíjali 

desaťročia. Výsledkom by bolo zvýšenie diverzity fytocenóz a nárast populácií 

vzácnych druhov.  

Napokon by sa mali vykonať sanačné zásahy proti tým druhom rastlín, 

ktorých existencia bola podmienená antropickým narušením a sú nepôvodné pre 

túto lokalitu (invázne, ruderálne a segetálne taxóny).  
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