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Abstract: The length of needles and annual wood increments of Pinus 
sylvestris L. and Picea abies L. growing on Maximilian dump-field in Špania 
Dolina 

The article presents the results of research realized from June to September 2011 
on the Maximilian dump-field in Špania Dolina. The main aim was to determine 
differences in length of needles and annual wood increments of Pinus sylvestris 
L. a Picea abies L. on the dump-field and for comparison on referential site. We 
performed 500 measurements of needles for each tree species and for each 
study area. The annual wood increments were measured on wood bores from five 
tree individuals from each species and from both study areas – dump-field and 
referential site. Differences of the measured attributes were evaluated by statistic 
method ANOVA (with locality factor) and indicators of middle values. The results 
show statistically significant difference at 99% level of confidence for both 
attributes – length of needles and annual wood increments. The results support 
the hypothesis about influence of heavy metals on the plants growing.  
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ÚVOD 

Banská činnosť mala na Slovensku po stáročia dlhú tradíciu. Bohaté nerastné 
bohatstvo Slovenska bolo využívane od počiatkov našej histórie. V súčasnosti 
je už banská činnosť na Slovensku výrazne utlmená a kedysi bohaté banské 
revíry zívajú prázdnotou. Aktívna banská činnosť zanechala stopy v krajine v 
podobe rôznych banských diel, prevažne však banských háld. Nakoľko haldy 
pochádzajú z rôzneho časového obdobia, preto je na nich vyvinutá vegetácia v 
odlišných sukcesných štádiách (BANÁSOVÁ 1983). 

Banské haldy predstavujú špecifické stanovište, pretože majú celý rad 
vlastností, ktoré obmedzujú rast rastlín. Je to najmä nedostatok zeme a s tým 
spojený nedostatok živín a vlahy. Predovšetkým sa prejavujú silnou 
skeletnatosťou od 52,90 % do 87,38 % a nedostatkom alebo úplnou 
neprítomnosťou vrstvy humusu (BANÁSOVÁ 1976). Zvetrávanie trosky a 
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následne vytváranie jemnozeme prebieha veľmi pomaly. Mimo toho haldy 
obsahujú v porovnaní s prirodzenými pôdami veľa ťažkých kovov, najmä medi. 
Týmto je výrazne ohraničený sortiment rastlín, ktoré tu môžu rásť. Navážka 
banskej hlušiny je charakteristická nízkym zastúpením vegetácie, pretože 
druhové zloženie je limitované schopnosťou adaptácie rastlín. Aj vegetáciu 
starých rudných háld s toxickým obsahom kovov indikuje malý počet 
tolerantných ekotypov rastlinných spoločenstiev (BANÁSOVÁ & HAJDÚK 2006) a 
výhodou tejto vegetácie je ochrana nestabilných svahov proti erózii (CONESA et 
al. 2006). Časom sa vyselektovala skupinka rastlín, ktorá dokáže špecifické 
podmienky banských háld uniesť. Predmetom tohto príspevku je sledovanie 
morfologickej odlišnosti v dĺžke ihlíc a rozdielov v prírastkoch ročných kruhov 
medzi jedincami drevín Picea abies L. a Pinus sylvestris L. rastúcich na haldách 
a jedincami daných taxónov z referenčnej plochy.  
 
 

METODIKA 

Terénny výskum sme realizovali vo vegetačnej sezóne 2011 v mesiacoch jún až 
september. Merania sme uskutočnili na 10 jedincoch z každého druhu na halde 
aj na referenčnej ploche. Z dendroflóry haldy sme si na meranie ihlíc zvolili 
Pinus sylvestris a Picea abies, ktoré boli dobre zastúpené na halde aj na 
referenčnej ploche. Na každom označenom jedincovi sme merali 50 ihlíc (10 
ihlíc z jedného konára, pričom meraných konárov bolo vždy 5). Dĺžka ihlice sa 
merala od bázy ihlice po jej vrchol. Merané boli vždy dvoj a viacročné ihlice zo 
strednej časti konára. Ročné prírastky dreva sme merali na vývrtoch z kmeňa 
stromu. Odber vývrtov sme realizovali na 5 jedincoch z haldy ako aj z 
referenčnej plochy u Pinus sylvestris L. a Picea abies L. Ročné prírastky sme 
merali posuvným meradlom s presnosťou 0,05 mm. Na odber vývrtov sme 
použili Presslerov nebožiec. 

Na vyhodnotenie meraní sme použili ukazovatele variability a stredných 
hodnôt, jednofaktorovú analýzu variancie bez opakovaní (ANOVA). Základné 
ukazovatele variability a stredných hodnôt sme zobrazili graficky metódou Box 
and Whiskers plots.  
 
Opis plôch 

Výskumná plocha – halda: prevažne suťovisko, v hornej časti nastupujúca 
iniciačná vegetácia postupne prechádzajúca v súvislejší vegetačný kryt s 
vysokým zastúpením skeletu, cca 780 m n. m., GPS: N 48.483282, E 
19.080728. Medzi druhy vyskytujúce sa na halde patria z lišajníkov druhy rodu 
Rhizocarpon, Cladonia, Cetraria, Lecanora a Peltigera. Z machov sa 
najčastejšie vyskytujú rody Dicranum, Hylocomium, Plagiomnium, Pleurozium, 
Polytrichum, Rhytidiadelphus a Thuidium. Z vyšších rastlín sú to Agrostis 
capillaris, Arabidopsis arenosa, Acetosella vulgaris a Silene dioica. Ojedinele sa 
vyskytovali aj náletové dreviny ako Betula pendula, Salix caprea, Picea abies, 
Pinus sylvestris a Abies alba. 

Referenčná plocha: pás lesa nad haldou (cca 50 m) v dĺžke cca 250 m, les 
s dobre vyvinutým podrastom, a nízkym zastúpením skeletu, cca 828 m n. m., 
GPS: N 48,483745, E 19,081016. Medzi dominantné druhy patria Picea abies, 
Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Vaccinium 
myrtillus, Avenella flexuosa, Calamagrostis sp., Oxalis acetosella a iné. 
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VÝSLEDKY 

Cieľom výskumu bolo stanoviť rozdiely v dĺžke ihlíc a ročných prírastkoch dreva 
u Picea abies a Pinus sylvestris na halde a referenčnej ploche. Pre posúdenie 
týchto rozdielov sme použili ANOVU (jednofaktorovú analýzu variácie bez 
opakovaní) kde ako faktor vystupovalo stanovište (1 – halda, 2 – referenčná 
plocha). Na základe týchto výpočtov môžeme povedať, že stanovište ako faktor 
má štatisticky vysoko preukazný vplyv na rozdiel v dĺžke ihlíc a ročných 
prírastkoch dreva ako u smreka tak i u borovice a to na 99 % hladine 
významnosti.  
 
Dĺžka ihlíc 

Pri oboch druhoch bola priemerná dĺžka ihlíc výrazne vyššia na referenčnej 
ploche ako na halde. Základné štatistické charakteristiky uvádzame v tabuľke 1. 
Vypočítané ukazovatele variability a stredné hodnoty (aritmetický priemer, 
modus, medián, smerodajnú odchýlku a variančný koeficient) dĺžky ihlíc pre oba 
druhy uvádzame v tabuľke 2.  

 
Tab. 1: Analýza variancie dĺžky ihlíc Picea abies a Pinus sylvestris (mm). 

Zdroj variability 
Súčet 

štvorcov 
Rozdiel 

Priemerný 
štvorec 

F –  
štatistika 

(test) 

Hladina 
významnosti 

(P) 

Picea abies L. 

Medzi výbery 16184,53 1 16184,53 1526,98 0 

Všetky výbery 10577,86 998       10,60     

Celkom 26762,39 999       

Pinus sylvestris L. 

Medzi výbery 415725,10 1 415725,10 1614,72 0 

Všetky výbery 256961,44 998       257,48     

Celkom 672713,54 999       

 

Tab. 2: Stredné hodnoty (v mm) a ukazovatele variability pre Picea abies a Pinus 
sylvestris 

Dĺžka ihlíc vybraných druhov drevín 

Stredné hodnoty 
Picea abies L. Pinus sylvestris L. 

halda ref. plocha halda ref. plocha 

Počet meraní 500 500 500 500 

Aritmetický priemer 11,33 19,38   37,20   77,98 

Medián 11,00 18,00   36,00   76,50 

Modus 12,00 18,00   32,00   80,00 

Rozptyl   6,07 15,13 102,37 412,58 

Smerodajná odchýlka   2,46   3,89   10,12   20,31 

Variačný koeficient 21,74 20,07   27,20   26,05 

 

Z nameraných stredných hodnôt (priemer, medián, modus) môžeme potvrdiť 
stanovištné rozdiely v dĺžke ihlíc u obidvoch druhov. Jedince na halde sa 
vyznačovali nižšími hodnotami v dĺžke ihlíc, naproti tomu jedince na referenčnej 
ploche vykazovali vždy vyššie hodnoty. Rozdiel v dĺžke ihlíc môže byť 
spôsobený okrem vysokej skeletnatosti aj zvýšenou koncentráciou ťažkých 
kovov v haldovom substráte.  
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Z výpovednej hodnoty variačného koeficientu vyplýva, že ide skôr o stredné 
stupne variability, čo potvrdzuje relatívne vysokú premenlivosť znaku. Obr. 1 a 2 
zobrazuje grafické znázornenie stredných hodnôt a ukazovateľov variability.  

 

 
 
Obr. 1:  Grafické znázornenie ukazovateľov variability a stredných hodnôt dĺžky ihlíc u 

Pinus  
 
 

 
 

Obr. 2:  Grafické znázornenie ukazovateľov variability a stredných hodnôt dĺžky ihlíc u 
Picea abies 

 
 
Ročné prírastky dreva 

Oba sledované druhy vykazujú na halde výrazne nižšie priemery ako na 
referenčnej ploche. Výstup z prepočtu uvádzame v tabuľke 3. Vypočítané 
ukazovatele variability a stredné hodnoty (aritmetický priemer, modus, medián, 
smerodajnú odchýlku a variačný koeficient) hrúbky ročných prírastkov pre oba 
druhy uvádzame v tabuľke 4. 
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Tab. 3: Analýza variancie ročných prírastkov pre Picea abies a Pinus sylvestris 
(v mm) 

Zdroj 
variability 

Súčet 
štvorcov 

Rozdiel 
Priemerný 

štvorec 

F –  
štatistika 

(test) 

Hladina 
významnosti 

(P) 

Picea abies L. 

Medzi výbery 341,61 1 341,61 405,26 0 

Všetky výbery 209,89 249     0,84   

Celkom 551,50 250    

Pinus sylvestris L. 

Medzi výbery 143,92 1 143,92 52,44 0 

Všetky výbery 650,43 237     2,74   

Celkom 794,34 238    

 
 
Tab. 4:  Stredné hodnoty (v mm) a ukazovatele variability pre Picea abies a 

Pinus sylvestris 

Ročné prírastky 

Stredné hodnoty 

Picea abies L. Pinus sylvestris L. 

ref. plocha halda ref. plocha halda 

Počet meraní 82 169 102 137 

Aritmetický priemer   4,19   1,70   3,61   2,05 

Medián   4,00   1,60   3,10   1,75 

Modus   3,65   1,70   3,10   1,80 

Rozptyl   1,26   0,63   4,30   1,55 

Smerodajná odchýlka   1,13   0,80   2,08   1,25 

Variačný koeficient 26,99 47,77 57,62 71,36 

 

Z nameraných stredných hodnôt (priemer, medián, modus) môžeme potvrdiť 
stanovištné rozdiely v hrúbke ročných prírastkov u obidvoch druhov. Jedince na 
halde sa vyznačovali nižšími hodnotami hrúbky ročných prírastkov, naproti tomu 
jedince na referenčnej ploche vykazovali vždy vyššie hodnoty. Tieto rozdiely v 
môžu byť spôsobené okrem iných stanovištných faktorov (vyššia skeletnatosť, 
nízky obsah živín) zvýšenou prítomnosťou ťažkých kovov v haldovom substráte.  

Hodnota variačného koeficientu poukazuje na stredný až mierne vyšší 
stupeň variability, čo potvrdzuje relatívne vysokú premenlivosť znaku. Grafické 
znázornenie stredných hodnôt a ukazovateľov variability pre Pinus sylvestris 
uvádzame na obr. 3 a pre Picea abies na obr. 4. 
 
 

DISKUSIA 

Jedna zo základných charakteristík háld je vysoký obsah skeletu, t. j. častíc nad 
2 cm (až do 80 %) a nízky obsah živín. Z hľadiska koncentrácie ťažkých kovov 
spravidla staré haldy majú vyššiu koncentráciu kým haldy nasypané v 20 stor. 
majú len zvýšené množstvá ťažkých kovov, čo môžeme pripísať dokonalejšej 
technológií dobývania a úpravy rúd. (BANÁSOVÁ 1976; BANÁSOVÁ & HAJDÚK 
2006) Iba vyselektovaná skupina druhov je schopná rásť v takto špecifických 
podmienkach (BANÁSOVÁ 1976). Tieto druhy rastúce na tak špecifickom  
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Obr. 3:  Grafické znázornenie ukazovateľov variability a stredných hodnôt ročných 

prírastkov u Pinus sylvestris L. 
 

 
 
Obr. 4:  Grafické znázornenie ukazovateľov variability a stredných hodnôt ročných 

prírastkov u Picea abies L. 

 
 

stanovišti ako je halda častokrát vykazujú dobrú vitalitu, ktorá je výsledkom ich 
adaptačných schopností a eliminácie konkurenčných druhov znášať takto 
extrémne stanovište (LAMBINON & AUQUIER 1963). Vplyv ťažkých kovov sa môže 
na rastlinách prejavovať rôzne: nekrózami na listoch, zakrpatením koreňov a 
trpasličím vzrastom, odumieraním rastlinných orgánov, veľkosťou a tvarom 
listov a ihlíc, nižšou hrúbkou ročných prírastkov a pod. (CANNON 1960). 
Mimoriadne krátke ihlice u Pinus sylvestris na haldách v Ľubietovej-Podlipe 
dokumentoval ANDRÁŠ et al. (2007), taktiež u Picea abies na rovnakej lokalite sa 
negatívy vplyv ťažkých kovov najmä Fe prejavuje deformáciou vrcholových 
častí stromov až do štádia tzv. Bocianich hniezd. BANÁSOVÁ (2006) spomína na 
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medených haldách Starých Hôr „krinolínovitý“ habitus smreka v dôsledku 
nízkych ročných prírastkov. Tieto javy však môžeme pozorovať aj na Španej 
Doline. Na tomto základe môžeme konštatovať, že toxické pôsobenie ťažkých 
kovov sa prejavuje aj u dĺžky ihlíc aj pri hrúbke ročných prírastkov, čo je 
dokumentované na predkladanom výskume u Picea abies a Pinus sylvestris. 
 
 

ZÁVER 

Smrek obyčajný a borovica lesná sú bohato zastúpené v dendroflóre haldy 
Maximilián v Španej Doline. Na základe nameraných rozdielov v dĺžke ihlíc a 
hrúbke ročných prírastkov medzi referenčnou plochou a haldou, môžeme 
povedať, že ide o štatisticky preukazne významné rozdiely. Na tomto základe 
môžeme vysloviť domnienku, že ťažké kovy v substráte haldy majú vplyv na 
rast ihlíc a na ročné prírastky u smreka a borovice. Toto tvrdenie je však ešte 
potrebné potvrdiť ďalším výskumom zameraným na mieru kontaminácie 
substrátu a predmetných druhov dendroflóry. 
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