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Abstract: The importance of selected historical landscape structures on the 
phytodiversity of grasslands 

Historical way of management created very diverse landscapes with typical 
interchanging of non-forest woody vegetation, fields and grasslands around 
Telgárt municipality. Communities of 8 associations were distinguished in the 
study area: 1: Lolietum perennis – intensively managed pastures close to chalets 
or sheep pens; 2: Poo-Trisetetum flavescentis, Geranio sylvatici-Trisetetum 
flavescentis, Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris – terraces actually used 
as pastures or on former fields that were recultivated; 3: Anthoxantho odorati-
Agrostietum tenuis – terraced hay fields; 4: Festuco capillatae-Nardetum strictae, 
Agrostio stoloniferae-Deschampsietum cespitosae – pastures on acidic bedrock; 
5: Antennario dioicae-Nardetum strictae – extremely acidic sites. Presence of 
non-forest woody vegetation influences the diversity of these grassland by 
presence of typical forest herbs as Athyrium filix-femina, Hieracium murorum or 
ecotone herbs as for example Bupleurum falcatum, Cirsium erisithales and 
Laserpitium latifolium. 
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ÚVOD 

Príspevok sa zameriava na prepojenie medzi diverzitou vyšších rastlín 
a prítomnosťou vybraných historických krajinných štruktúr v kontexte pestrosti 
krajiny. Je všeobecne známe, že historický spôsob obhospodarovania viedol 
k vytvoreniu veľmi rozmanitej krajiny s typickým striedaním nelesnej drevinnej 

vegetácie, polí a trávnych porastov (RUŽIČKOVÁ  KALIVODA 2007; FEDORKOVÁ 

2011, ŠPULEROVÁ et al. 2013). Diverzita bioty je na takýchto štruktúrach priamo 
spätá s priestorovou diverzitou týchto plôch (ŠATALOVÁ 2011). Maloplošné 
extenzívne hospodárenie vytvára vhodné podmienky pre rozvoj pestrej 
vegetácie, čím v minulosti podnietilo vznik krajinných štruktúr, ktoré sú dnes 

súčasťou kultúrneho dedičstva (CIERNA-PLASSMANN  GALVÁNEK 2008). To 
umožnilo rozvoj pestrých kvetnatých lúk a pasienkov aj v okolí obce Telgárt 
v Horehronskom podolí, ktoré sú predmetom tejto štúdie. 
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METODIKA 

Obec Telgárt, ktorej okolie je predmetom štúdie, leží na strednom Slovensku 
v Horehronskom podolí. Mapované boli len plochy na pravom brehu toku rieky 
Hron. Extravilán obce je tvorený výhradne trvalými trávnymi plochami, nelesnou 
krovinovou a drevinovou vegetáciou (NSKV) a mokraďnými biotopmi v rámci 
chráneného územia SKUEV0297 Brezinky. Nachádza sa tu viacero vodných 
tokov a prameňov, ktoré ovplyvňujú variabilitu spoločenstiev. 

Základom práce je fytocenologický výskum trávnych porastov a terénny 
prieskum územia v rokoch 2011–2013. Fytocenologické zápisy realizované 
v zmysle štandardnej zürišsko-montpellierskej metodiky s plochou zápisu 25 m
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sú uložené v databáze Turboveg (HENNEKENS  SCHAMINÉE 2001). Najprv bol 
spracovaný všeobecný prehľad rastlinných spoločenstiev okolia Telgártu, 
neskôr boli vyšpecifikované plochy na základe cieľov práce. Prvotná analýza 
údajov spočívala v spracovaní údajov v programe Juice (TICHÝ 2002). 
V programe vytvorená synoptická tabuľka bola základom analýzy diverzity 
spoločenstiev, ktoré boli kategorizované s využitím elektronického expertného 
systému na identifikáciu syntaxónov (JANIŠOVÁ et al. 2007). V zmysle práce 
JANIŠOVEJ et al. (2007) je uvedené názvoslovie analyzovaných syntaxónov. 

Názvy taxónov sú upravené podľa MARHOLDA  HINDÁKA (1998). Následne boli 
zápisy kategorizované do skupín s využitím modifikovanej diviznej klasifikácie 
Twinspan pre rozdelenie jednotlivých spoločenstiev do logických skupín 
(ROLEČEK et al. 2009). V ďalšom bode boli pre stanovenie diverzity 
spoločenstiev pomocou programu Juice porovnané indexy diverzity (Shannon) 
a vyrovnanosti (Pielou). Mapa súčasnej krajinnej štruktúry so zameraním na 
ciele práce vytvorená v programe ArcView (ESRI 1996) slúži na ďalšie 
pochopenie vzťahov medzi krajinnou štruktúrou a fytodiverzitou rastlinných 
spoločenstiev a na celkovú prehľadnosť realizovanej štúdie. Pre ďalšie 
porovnanie fytodiverzity boli vybrané po 4 reprezentatívne zápisy v kategóriách: 
1. terasované historické štruktúry so zachovanou vegetáciou medzí; 2. 
zjednotené terasované trávne porasty a 3. rekultivované neterasované porasty. 

 

VÝSLEDKY 

Väčšiu časť územia, resp. takmer všetky svahy, tvoria terasované plochy (obr. 
1), v minulosti využívané aj ako orná pôda, počas kolektivizácie boli niektoré 
z nich zjednotené, prípadne až rekultivované na súvislé trávnaté plochy. 
Niektoré sa aj v súčasti kosia, iné sú opustené a NSKV sa rozširuje najmä 
pozdĺž medzí.  

Ďalšia skupina NSKV predstavuje líniovú vegetáciu pozdĺž tokov (brehová 
vegetácia) a pozdĺž súčasných či historických ciest. Väčšie neterasované trávne 
plochy sa vyskytujú v Telgártskej slučke na severovýchodnom okraji obce, na 
rovinatejšom vrchu kopca so sklonom do 5° na juhozápadnom okraji obce, 
pričom jeho svahy sú už terasované, ďalej na úpätí Nízkych Tatier, kde porasty 
hraničia už s lesnou (príp. náletovou) vegetáciou a v alúviu Hrona. Orná pôda 
sa vyskytuje len minoritne v rámci prídomových záhrad, ktoré tvoria len úzky 
pás po obvode obce.  
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Obr. 1: Súčasná krajinná štruktúra sledovaného územia 

 

V území bolo uskutočnených 29 fytocenologických zápisov a zistených bolo 
158 druhov vyšších rastlín. Analyzovaných bolo 8 rastlinných spoločenstiev. Na 
plochách intenzívne využívaných ovčích pasienkov, prípadne v blízkosti salaša 
či oplôtkov, sa vyvinulo spoločenstvo asociácie Lolietum perennis. Na ostatných 
sviežich pasienkoch sú vyvinuté spoločenstvá asociácie Poo-Trisetetum 
flavescentis, Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis a Pastinaco sativae-
Arrhenatheretum elatioris. Ich priestorové usporiadanie závisí od intenzity 
pastvy a hnojenia. Najčastejšie sa vyskytujú na terasách v súčasnosti 
využívaných na pastvu, prípadne na rekultivovaných poliach. Tvoria plošne 
najrozšírenejšie spoločenstvá okolia Telgártu. Spoločenstvá asociácie 
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis sa vyskytujú v blízkosti nelesnej 
stromovej a krovinovej vegetácie, v miestach, ktoré nikdy neboli preorané či 
rekultivované. Na kyslom podloží, predovšetkým v rámci rašelinísk a vrchovísk 
rastú spoločenstvá asociácií Festuco capillatae-Nardetum strictae a Antennario 
dioicae-Nardetum strictae. Tieto miesta sú extenzívne prepásané menšími 
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stádami hovädzieho dobytka a oviec v súlade s odporúčaniami pre manažment 
chráneného územia európskeho významu SKUEV0297 Brezinky. Taktiež sú 
však využívané aj na zber bobuľového ovocia – brusníc a čučoriedok miestnym 
obyvateľstvom. Podmáčané spoločenstvo v Telgártskej slučke je tvorené 
asociáciou Agrostio stoloniferae-Deschampsietum cespitosae. Plošne 
najrozšírenejšie spoločenstvá sledovaného územia sú však tvorené asociáciami 
Poo-Trisetetum flavescentis a Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, ostatné 
spoločenstvá sa vyskytujú len minoritne alebo na malých plochách. 

Medzi druhovo najbohatšie trávne spoločenstvá rastlín v sledovanom území 
patria tie, ktoré sa vyskytujú na terasách s prítomnosťou rozvinutej NSKV na 
medziach, najviac však v blízkosti hranice so súvislejším drevinným porastom, 
či výbežkom lesa a sú teda obohatené o ekotonové druhy, napr. Bupleurum 
falcatum, Laserpitium latifolium, Cirsium erisithales či Digitalis grandiflora. 
Dosahujú počet aj 45 druhov na zápis, priemerne však 38. Tu možno 
v porastoch nájsť nálety lesných drevín, napr. Picea abies, alebo typické lesné 
druhy ako Athyrium filix-femina a Hieracium murorum. V týchto častiach vo 
väčšej vzdialenosti od obce a najmä na strmších a pre mechanizmy 
nedostupných stanovištiach bolo zachované kontinuum historických štruktúr 
kosných maloplošných trávnych porastov na terasách. Ďalším obohatením 
fytodiverzity a krajinnej štruktúry je samotné striedanie plôch 
obhospodarovaných terás s ich neobhospodarovanými medzami na svahoch, 
ktoré vytvárajú akúsi hranicu medzi jednotlivými plochami. Takto je možné nájsť 
v závislosti od charakteru obhospodarovania a historického využitia odlišné 
rastlinné spoločenstvá na jednotlivých etážach terás vzdialených od seba len 
niekoľko metrov. Takto je možné „vedľa seba“ nájsť spoločenstvá asociácií 
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, Geranio sylvatici-Trisetetum 
flavescentis, Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris a Poo-Trisetetum 
flavescentis, vyskytujúce sa v okruhu do 200 m. Naopak, medzi druhovo 
najchudobnejšie porasty patria väčšie súvislé neterasované trávne plochy bez 
prítomnosti medzí či NSKV, ktoré boli rekultivované a intenzifikované. 
Nachádzajú sa južne od obce Telgárt, v blízkosti meteorologickej stanice SHMÚ 
a počet druhov na zápis sa pohybuje v priemere len okolo 28 druhov. Obdobne 
to platí aj pre vyrovnanosť, pričom nízke hodnoty vyrovnanosti tu vykazujú aj 
niektoré zápisy vrchoviskových spoločenstiev asociácií Festuco capillatae-
Nardetum strictae a Antennario dioicae-Nardetum strictae vzhľadom na vyššiu 
dominanciu vybraných dvoch-troch druhov, najčastejšie Avenella flexuosa 
a Luzula luzuloides, prípadne Nardus stricta alebo Vaccinium myrtillus, 
doplnené druhmi s nízkou pokryvnosťou, čo je však pre tieto typy spoločenstiev 
charakteristické. A vzhľadom na vyššiu pokryvnosť machov, ktoré však neboli 
identifikované, aj očakávané. Zrekultivované plochy, ale so zachovaním 
terasovitého charakteru sa podľa predpokladu umiestnili z pohľadu diverzity 
v strednej časti škály s priemerným počtom 33 druhov na zápis, nakoľko 
vzhľadom na ich svahovú členitosť neboli na nich nikdy úplne zjednotené 
stanovištné pomery. Celkovo tak je možné v území odlíšiť 4 skupiny porastov, 
z toho kyslomilné spoločenstvá Breziniek pre ich špecifické pomery nemožno 
v zmysle porovnávania diverzity historických štruktúr začleniť do kategorizácie 
ostatných trávnych spoločenstiev. S klesajúcou diverzitou sú to: porasty na 
terasách so zachovanými medzami, zjednotené terasovité porasty bez 
zachovanej vegetácie medzí a zrekultivované intenzifikované neterasované 
trávne porasty (tab. 1).  
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Najväčší súhrnný počet druhov (80) bol zaznamenaných na pôvodných 
terasách, pričom tu je zoznam druhov obohatený o spomínané ekotonové 
druhy, prípadne druhy lesných lemov a čistín, ktoré sem prenikajú zo 
zarastených medzí. Zoznam druhov pri rekultivovaných zápisoch je podobne 
obohatený o druhy synantropné, prípadne druhy využívajúce narušenie 
ekologickej stability intenzívnym obhospodarovaním. Z tohto dôvodu je ich 
zoznam pestrejší napriek tomu, že jednotlivé druhy zápisov sú druhovo 
najchudobnejšie oproti zjednoteným terasovaným trávnym porastom. Na týchto 
zjednotených trávnych porastoch terás bolo napočítaných 54 druhov vyšších 
rastlín. 

 
Tab. 1: Zoznam druhov v jednotlivých kategóriách skúmaných krajinných štruktúr 

s vyznačením špecifických druhov: v kategórii historických štruktúr sú to 
ekotonové alebo lesné druhy, v kategórii rekultivovaných štruktúr druhy 
synantropné, príp. poukazujúce na vyššiu intenzitu obhospodarovania 

Historické terasované 
štruktúry so zachovanými 
medzami 

Zjednotené terasované 
štruktúry 

Rekultivované 
neterasované štruktúry 

Acetosa pratensis Acetosa pratensis Acetosa pratensis 
Acinos arvensis Agrostis capillaris Agrostis capillaris 
Agrostis capillaris Achillea millefolium agg. Achillea millefolium agg. 
Achillea millefolium agg. Alchemilla vulgaris agg. Alchemilla vulgaris agg. 
Alchemilla vulgaris agg. Alopecurus pratensis Alopecurus pratensis 
Alopecurus pratensis Anthoxanthum odoratum agg. Anthriscus sylvestris 
Anthoxanthum odoratum agg. Anthriscus sylvestris Arctium lappa 
Anthyllis vulneraria Arrhenatherum elatius Arrhenatherum elatius 
Arrhenatherum elatius Campanula patula Brachypodium pinnatum 
Brachypodium pinnatum Cardamine pratensis agg. Briza media 
Briza media Cerastium holosteoides Bromus hordeaceus 
Bromus erectus Cirsium arvense Campanula patula 
Bupleurum falcatum Crepis biennis Carum carvi 
Calamagrostis arundinacea Cynosurus cristatus Cerastium holosteoides 
Calamagrostis varia Dactylis glomerata Cirsium arvense 
Campanula patula Festuca pratensis Colchicum autumnale 
Campanula persicifolia Festuca rubra agg. Crepis biennis 
Carex flacca Galeopsis speciosa Dactylis glomerata 
Carex nigra Galium boreale agg. Elytrigia repens 
Carex panicea Galium mollugo agg. Festuca pratensis 
Carlina acaulis Galium verum agg. Galium mollugo agg. 
Cerastium holosteoides Geranium pratense Geranium pratense 
Cirsium arvense Gymnadenia conopsea Geranium sylvaticum 
Cirsium erisithales Heracleum sphondylium Geum urbanum 
Crepis mollis Hypericum maculatum Heracleum sphondylium 
Cruciata glabra Hypericum perforatum Hypericum maculatum 
Dactylis glomerata Jacea phrygia agg. Hypericum perforatum 
Digitalis grandiflora Knautia arvensis Jacea phrygia agg. 
Festuca pratensis Lathyrus pratensis Knautia arvensis 
Festuca rubra agg. Leontodon hispidus Lathyrus pratensis 
Fragaria viridis Leucanthemum vulgare agg. Leontodon autumnalis 
Galium mollugo agg. Lotus corniculatus agg. Leontodon hispidus 
Galium verum agg. 
Gladiolus imbricatus 
Gymnadenia conopsea 

Lychnis flos-cuculi 
Medicago falcata 
Myosotis arvensis 

Leucanthemum vulgare agg. 
Lolium perenne 
Lychnis flos-cuculi 
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Historické terasované 
štruktúry so zachovanými 
medzami 

Zjednotené terasované 
štruktúry 

Rekultivované 
neterasované štruktúry 

Helianthemum nummularium agg. Peucedanum carvifolia Peucedanum carvifolia 
Hypericum maculatum Phleum pratense Phleum pratense 
Hypericum perforatum Pimpinella saxifraga agg. Pimpinella major 
Jacea phrygia agg. Plantago lanceolata Pimpinella saxifraga agg. 
Jacea pratensis Poa trivialis Plantago lanceolata 
Knautia arvensis Primula elatior Poa pratensis agg. 
Laserpitium latifolium Ranunculus acris Poa trivialis 
Leontodon hispidus Ranunculus repens Potentilla erecta 
Leucanthemum vulgare agg. Rhinanthus minor Prunella vulgaris 
Lotus corniculatus agg. Stellaria graminea Pyrethrum corymbosum 
Luzula campestris agg. Taraxacum sect. Ruderalia Ranunculus acris 
Medicago falcata Thlaspi arvense Ranunculus repens 
Peucedanum carvifolia Tragopogon orientalis Rhinanthus minor 
Phleum pratense Trifolium pratense Rosa canina agg. 
Phyteuma spicatum Trifolium repens Rumex obtusifolius 
Picea abies Trisetum flavescens Sambucus nigra 
Pimpinella major Veronica chamaedrys agg. Sanguisorba officinalis 
Pimpinella saxifraga agg. Vicia cracca agg. Securigera varia 
Plantago lanceolata Viola tricolor agg. Silene vulgaris 
Plantago media   Stellaria graminea 
Poa pratensis agg.   Taraxacum sect. Ruderalia 
Polygala vulgaris   Tragopogon orientalis 
Potentilla erecta   Trifolium alpestre 
Prunella vulgaris   Trifolium montanum 
Ranunculus acris   Trifolium pratense 
Ranunculus polyanthemos   Trifolium repens 
Ranunculus repens   Trisetum flavescens 
Rhinanthus minor   Urtica dioica 
Salvia pratensis   Veronica chamaedrys agg. 
Salvia verticillata   Vicia cracca agg. 
Sanguisorba officinalis   Vicia sepium 
Stellaria graminea   Viola tricolor agg. 
Stellaria holostea     
Steris viscaria     
Taraxacum sect. Ruderalia     
Thymus pulegioides     
Tithymalus cyparissias     
Tragopogon orientalis     
Trifolium montanum     
Trifolium pratense     
Trifolium repens     
Trisetum flavescens     
Veronica chamaedrys agg.     
Vicia cracca agg.     
Vicia sepium     

 

DISKUSIA 

Prepojenosť medzi diverzitou rastlín a diverzitou historických krajinných štruktúr 
potvrdili napríklad MAURER et al. (2006), ktorí zdôrazňujú dôležitosť variability 
v obhospodarovaní na kompozíciu rastlinných spoločenstiev. K podobným 
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výsledkom dospeli aj ŠPULEROVÁ et al. (2013), pričom zdôrazňujú, že práve 
prítomnosť stromov a krov významne prispieva k zvyšovaniu diverzity krajiny. 
Variabilita v obhospodarovaní sa v sledovanom území prejavuje prítomnosťou 
tradične obhospodarovaných kosných terás, zjednotených porastoch na 
veľkoplošných kosných terasách a neterasovaných pasienkov oviec a dobytka. 
Pastva a kosba pritom hrajú kľúčovú rolu pri zachovávaní diverzity trávnych 
porastov nielen na historických krajinných štruktúrach, pričom svojím 
charakterom priamo prispievajú k zvyšovaniu ich pestrosti (GAŠTANOVÁ 

FEDORKOVÁ 2011). Diverzitu v území zvyšuje prítomnosť mokraďných 
spoločenstiev a nelesnej drevinnej a krovinovej vegetácie rastúcej ako na 
medziach terás, tak ak vo forme líniových porastov pozdĺž početných 
nespevnených ciest. Tradične obhospodarované trávne porasty predstavujú 
bohatú zásobnú banku rastlín regiónu, vrátane habitatových špecialistov 
a zriedka sa vyskytujúcich vzácnych druhov. Zároveň je z pohľadu ochrany 
diverzity dôležitejšie sa zamerať na väčšiu skupinu menších, druhovo bohatých 
porastov, nie veľkoplošné územie, pretože veľkosť plochy nie je zárukou 

druhovej pestrosti (MYKLESTAD  SÆTERSDAL 2004). Rovnako ako aj 
v sledovanom území, kde medzi najchudobnejšie porasty patrili veľké 
nečlenené trávne komplexy. Na druhej strane veľkosť týchto porastov je 

dôležitá skôr v intenzívne obhospodarovanej krajine (COUSINS  ERIKSSON 

2008), čo ale nie je prípad okolia Telgártu. Krajina s rozmanitou štruktúrou 
zvyšuje lokálnu diverzitu v agroekosystémoch (TSCHARNTKE et al. 2005), medzi 
ktoré môžeme zaradiť aj trávne ekosystémy využívané ako lúky pre produkciu 
biomasy (sena) a na ne nadväzujúce pasienky hospodárskych zvierat. 
Pozitívnu koreláciu medzi pestrou krajinnou štruktúrou a rastlinnou diverzitou 

potvrdili aj REITALU et al. (2012) a CIERNA-PLASSMANN  GALVÁNEK (2008).  

 

ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo podať obraz o rastlinnej diverzite trávnych porastov na 
historických krajinných štruktúrach v okolí obce Telgárt. Ich prítomnosť sa tu 
pozitívne odráža v charaktere trávnych porastov. Diverzita jednotlivých 
spoločenstiev a ich variabilita sa priamo úmerne zvyšuje s pestrosťou krajiny, 
nakoľko spoločenstvá sú obohatené o ekotonové druhy, nálety drevín 
a výsevmi o bylinné druhy z iných typov spoločenstiev. V extraviláne obce 
Telgárt tak bolo identifikovaných 8 druhov rastlinných spoločenstiev, z ktorých 
pri 6 je diverzita priamo naviazaná na pestrosť krajinnej štruktúry. Ostatné dve 
spoločenstvá sú tvorené kyslomilnými porastami na rašeliniskových 
stanovištiach, pri ktorých je určujúce pH pôdy a zamokrenie. Na terasách sa 
nachádzajú druhovo bohatšie a vyrovnanejšie spoločenstvá oproti 
spoločenstvám na väčších nečlenených trávnych celkoch, čo je dôsledkom 
charakteru ich obhospodarovania ako v minulosti, tak aj v súčasnosti. 
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