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1. ÚVOD  
 

 

Človek svojím historickým vývojom a túžbou po poznaní prichádza neustále 

k novým poznatkom, ktoré vedú k pokroku ľudstva. Ale svojou činnosťou môže 

pôsobiť nepriaznivo, niekedy až katastrofálne na celý prírodný ekosystém. Ľudstvo 

chce pretvárať a prispôsobovať prostredie, v ktorom žije svojim požiadavkám 

a potrebám. Vkladá do svojho životného prostredia prvky, ktoré sú pre neho exotické 

a atraktívne. Niekedy je to vítaná zmena, ale niekedy takéto zmeny nemusia pôsobiť 

priaznivo na biodiverzitu krajiny.  

Introdukciou zavádza do krajiny nové rastlinné druhy z biotopov úplne iných 

oblastí našej planéty. Pozitívna stránka tejto činnosti spočíva v spestrení a obohatení 

druhového spektra našej flóry v intraviláne obcí. Ale takáto činnosť môže mať 

i negatívne stránky, ktoré môžu viesť k premnoženiu zámerne introdukovaných, 

prípadne zavlečených rastlinných druhov. Takéto druhy sa nazývajú invadujúce resp. 

invázne rastliny. Invázie cudzích rastlín sa v súčasnosti považujú za jednu 

z najvýznamnejších príčin ohrozenia biodiverzity. Invázne správanie sa zavlečených  

druhov sa stáva globálnym problémom a preto sa tomuto problému začína venovať 

pozornosť v mnohých krajinách sveta, ktorých sa tento problém týka. 

Úlohou mojej diplomovej práce bolo sledovanie výskytu a mapovanie 

invadujúcich  druhov rodu Fallopia (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis 

a Fallopia x bohemica) na území mesta Banská Štiavnica.  

Cieľom práce bolo zistiť výskyt, populačnú dynamiku rastu a rozmnožovanie 

týchto druhov rastlín. V neposlednom rade i návrhy likvidácie a možné  hospodárske 

využitie týchto rastlín.  
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obr. 1 .: Erb 
B. Štiavnice  

2. LITERÁRNY PREHĽAD  

 

2.1. MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA  (BENEDIKTYOVÁ, CHMELÍČEK, 2001)   

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA je jedným z najkrajších a historicky 

najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa 

Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď' 

bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí                                       

zapísané na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej 

rezervácii je 360 objektov umelecko-historických pamiatok. Dejiny mesta sa začali 

písať (najneskôr) v roku 1238, keď' boli udelené Banskej Štiavnici privilégiá 

slobodného kráľovského mesta. História Banskej Štiavnice je od vzniku mesta úzko 

spätá s baníctvom, o čom svedčí jej erb, kde je na modrom štite zobrazené 

strieborné opevnenie a zlaté banské nástroje. V niektorých obdobiach od 13. do 

konca 18. storočia bol banskoštiavnický rudný revír v ťažbe striebra 

najproduktívnejším v Európe a aj v ťažbe zlata patril k významným producentom. 

Významným medzníkom v histórii mesta bolo zriadenie Baníckej akadémie v roku 

1762.  

Do polovice 19. storočia bol v okolí Banskej Štiavnice vybudovaný jedinečný 

banský vodohospodársky systém pozostávajúci zo 60 vodných nádrží - tajchov, ktoré 

sú v súčasnosti vyhľadávanými strediskami letných dovoleniek. Tieto jazerá sú 

včlenené do malebnej hornatej prírody Štiavnických vrchov s najvyšším vrchom Sitno 

(1009 m n.m.). Štiavnické vrchy sú popretkávané náučnými chodníkmi, na ktorých 

možno obdivovať technické pamiatky (štôlne, povrchové dobývky), ale aj prekrásnu 

flóru a faunu.   
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obr. 2: CHKO 
Štiavnické vrchy 

2.2. ZEMEPISNÁ POLOHA  (KAPUSTA, 1988) 

 

Banská Štiavnica je orientovaná v centre pohoria Chránenej 

krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické Vrchy. CHKO sa 

rozprestiera na území Banskobystrického  kraja v okresoch 

Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zvolen 

a Krupina. Na území Nitrianskeho kraja, v okrese Levice. Na 

severe a západe v úseku Zvolen – Kozárovce ju ohraničuje 

rieka Hron. Juhozápadný cíp siaha až po Mochovce. Južná 

hranica vedie od Mochoviec cez Nový Tekov a Starý Tekov do Levíc a ďalej po 

hlavnej ceste č. 51 cez Žemberovce, Sebechleby, po Hontianske Nemce. Východnú 

hranicu tvorí hlavná cesta v úseku od Hontianskych Nemiec cez Krupinu, Babinú, 

Dobrú Nivu po Zvolen. Rozprestiera sa na ploche 77 630 ha. Územie CHKO tvorí 

takmer celý orografický celok Štiavnických vrchov.  Najvyšší bod chránenej oblasti je 

na vrchole Sitna, 1009 metrov nad morom, najnižší bod pri obci Lehôtka pod Brehmi, 

259 metrov nad morom. Z hľadiska prírodných hodnôt, ktoré sú tu nesporne veľké, 

chráneným územím sa Štiavnické vrchy stali z nasledujúcich dôvodov. Sú najväčším 

vulkanickým pohorím vulkanickým pohorím Slovenska so zastúpením takmer 

všetkých fenoménov vulkanického reliéfu, majú významnú biogeografickú polohu 

(z hornatín Slovenska sú najviac vysunuté na juh), ležia na rozhraní dvoch 

rozdielnych klimatických typov, čo spôsobuje prelínanie panónskych prvkov flóry 

a fauny s karpatskými horskými druhmi. Územie sa vyznačuje množstvom 

historických a technických pamiatok roztrúsených vo voľnej krajine i koncentrovaných 

v sídlach, ktoré sú z krajinárskeho hľadiska pre tento región neodmysliteľné. 
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2.3. PRÍRODNÉ POMERY CHKO ŠTIAVNICKÉ VRCHY 

 

2.3.1. GEOLOGICKÁ STAVBA  (KELEMEN, LEHOTSKÝ, 1986)  

 

Štiavnické vrchy sú naším najväčším sopečným pohorím. Spolu s okolitými 

krajinnými celkami, t. j. Krupinskou planinou a Pliešovskou kotlinou na juhu a 

juhovýchode, Pohronským Inovcom a Žiarskou kotlinou na západe, Kremnickými 

vrchmi a Zvolenskou kotlinou na severe predstavujú časť Vnútorných Západných 

Karpát, ktorú nazývame Slovenským stredohorím. Na juhu táto sústava mladých 

sopečných pohorí susedí s Podunajskou nížinou. Ich vývoj, ako aj vývoj celého 

Slovenského stredohoria súvisí s vývojom hlbokých a mohutných zlomových línií 

zemskej kôry na vnútornom (južnom) okraji oblúka Západných Karpát, ktoré 

predstavovali výstupové cesty sopečných hornín.  

V minulosti prešlo územie Štiavnických vrchov a blízkeho okolia zložitým 

geologickým vývojom. Formovanie pohoria prebiehalo v suchozemskom i 

podvodnom prostredí v období mladších treťohôr ( z pred 20 až 10 mil. rokov), 

pričom sa vystriedalo 6 fáz sopečnej činnosti s fázami bez sopečnej činnosti. Počas 

fáz sopečnej činnosti sa na zemský povrch sopečnými komínmi - sopúchmi dostali 

obrovské tekuté masy lávy, ako aj masy iného sopečného materiálu. Tuhnutím lávy 

na povrchu vznikli rôzne typy vyvretých sopečných hornín, a to hlavne mnoho druhov 

andezitov, ryolity a čadiče. Stmelením úlomkovitého sopečného materiálu popolovým 

tmelom vznikli v Štiavnických vrchoch tzv. pyroklastické horniny. Okrem nich tam, 

kde sa sopečný popol usadil v jazerných priestoroch, došlo k vzniku tzv. tufitov. Pre 

Štiavnické vrchy je typické, že v období ich formovania krátery striedavo vyvrhovali 

lávu a úlomkový sopečný materiál, čo malo za následok i ich striedavé hromadenie a 

nakopovanie, t. j. vytváranie vrstiev - strát. Stavba horstva s navrstvene 

nahromadeným sopečným materiálom, akú majú Štiavnické vrchy, sa preto nazýva 

stratovulkanická.  

Počas fáz bez sopečnej činnosti dochádzalo k rozrušovaniu reliéfu, ktorý 

vznikol v obdobiach sopečnej činnosti. Svahy, sopúchy a lávové prúdy sa 

premodelovali, materiál z nich bol odnesený do riek. To malo za následok celkové 

znižovanie nadmorských výšok a vytváranie plochého rovinatého a pahorkatinného 

reliéfu. Na mnohých miestach vznikli rovinaté plošiny, tzv. zarovnané povrchy.  
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Vlastné formovanie Štiavnických vrchov začalo výronom úlomkovitého 

materiálu v podvodnom prostredí v centrálnej časti pohoria v okolí Banskej Štiavnice. 

Po značnom rozrušení takto vzniknutého reliéfu došlo k mohutnej sopečnej činnosti, 

ktorej produktom je rozmerná zvrstvená sopka - stratovulkán nadmorských výšok 

2000 až 3000 m s centrom v oblasti obcí Hoduša – Hámre,  Banská Štiavnica.  

Ďalšie obdobie vývoja je charakteristické prepadnutím centrálnej kráterovej 

časti a vznikom kotlovitého útvaru - kaldery s priemerom okolo 20 km. Neskoršie bola 

i kaldera zasypaná sopečným popolom. Vznikli tzv. dioritové a granodioritové intruzie 

v oblasti obci Banská Štiavnica – Hodruša – Hámre – Kopanice. V mladšom období 

sa obnovila sopečná činnosť. Došlo k výronu andezitovej lávy. Zvyšky lávových 

prúdov nachádzame v súčasnosti v podobe tzv. vrcholových andezitov napr. na 

Sitne. Súčasne s výronmi andezitového materiálu sa centrálna časť pohoria 

vyklenula a výrazne ohraničila zlomami. Začala vznikať tzv. hrasťová štruktúra.  

V dôsledku silného zdvíhania hráste, ako aj silných procesov obnažovania 

hornín a zvetrávania boli sopečné horniny rozrušené a odnesené a na ich mieste sa 

objavili staré podložné prvo- a druhohorné horniny (žula, rula, kremence, menej 

vápence, dolomity, zlepence, bridlice). V súčasnosti ich nachádzame v priestore obcí 

Sklené Teplice, Vyhne, Hodruša – Hámre, Banská Štiavnica, Podhorie.  

Vulkanická činnosť doznievala v podobe budovania malých troskových 

sopečných kužeľov a lávových prúdov. Produkty tejto poslednej sopečnej činnosti 

predstavujú zásadité čadiče. Súčasný reliéf je od pôvodného sopečného reliéfu 

značne odlišný. Pôvodné formy silne podľahli procesom zvetrávania a erózie tokov 

už koncom treťohôr (v panóne). Produktom tohto obdobia bol hladko modelovaný 

zarovnaný reliéf – stredohorská roveň, ktorej zvyšky nachádzame v Štiavnických 

vrchoch i dnes (napr. Sitnianske predhorie). Pri formovaní reliéfu zohrala významnú 

úlohu i odolnosť hornín. Morfologicky sú veľmi výrazné lávové prúdy často so 

skalnými formami, ktoré kontrastujú s hladko modelovaným reliéfom na 

pyroklastikách. Morfologicky sa Štiavnické vrchy členia na 4 celky, a to: na Sitniansku 

vrchovinu s podcelkami Sitnom, Sitnianskym predhorím, Štiavnickou a Prenčovskou 

brázdou, Skalku, Hodrušskú hornatinu s Vyhnianskou brázdou, Slovenskou bránou a 

Breznickým podolím a KozmáIovské vŕšky. Najnižší stupeň reliéfu predstavujú 

pahorkatina a podvrchovina nachádzajúce sa v okrajových častiach pohoria a 

poklesnutých vnútrohorských brázdach (okolie Tekovskej Breznice, Štiavnická a 

Prenčovská brázda) a časti Sitnianskeho predhoria (okolie Jabloňoviec a Baďanu). 
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Vyšší stupeň predstavujú riečnou eróziou rozrezané vrchoviny a hornatiny (okolie 

Močiara, Banského Studenca, Baďanu, Šobova). Sitnianska vrchovina zaberá južnú 

a centrálnu časť Štiavnických vrchov. Budujú ju prevažne pyroklastiká andezitov 

a andezity, ktoré vstupujú zo súvrstí tufov a tufitov.  

  

2.3.2. HYDROLOGICKÉ, HYDROGRAFICKÉ POMERY  (KRAJČOVIČ, 1984) 

 

Na hydrologické pomery územia CHKO Štiavnické vrchy okrem zrážok vplývajú 

aj ďalšie klimatické činitele (chod teplôt, veterné pomery, vlhkosť vzduchu a pod.). 

Výpar z územia je tu relatívne veľký (ide o nižšie teplejšie územia v tieni na 

severozápade sa nachádzajúcich vyšších pohorí). Zasakujúce množstvo vody možno 

v dlhodobých úvahách okrem poddolovaných miest s pernamentným únikom vody) 

celkom vypustiť, lebo ono zase vystupuje v prameňoch, poťažne za nízkych stavov 

vody napája toky. Ďalšími pôsobiacimi činiteľmi pri vytváraní hydrografických 

pomerov sú: pomery geologické, hydrogeologické a geomorfologické. Napokon na 

vytváranie hydrografických pomerov intenzívne vplýva i rastlinný kryt  jednotlivých 

povodí (zalesnenie). Celé popisované územie CHKO Štiavnické vrchy patrí k dvom 

povodiam: k povodiu Hrona a k povodiu Ipľa. Obe tieto povodia majú odlišne vyvinutú 

riečnu sústavu, čo súvisí s geologickým vývinom tohto územia. Pre typ riečnych 

sústav bol daný základ megasynklinálnymi pohybmi v neogéne, kedy vznikli medzi 

pohoriami sústavy kotlín. Tým, že Hron pospájal tieto kotliny, dalo to vznik zvláštnej 

riečnej sieti, ktorej hlavnou osou je veľmi dlhá (pozdĺžna) rieka a do nej z dvoch strán 

vtekajú krátke konsekventné prítoky, takmer každý z nich samostatne. Prítoky Hrona 

zo severnej a západnej časti CHKO Štiavnické vrchy nemali dosť času, aby spätnou 

eróziou prelámali rozvodné chrbty, zachytili toky susedných sústav a tak ich spojili v 

jednu vyvinutejšiu sústavu charakterizovanú stromovým usporiadaním jednotlivých 

prítokov. Toky južných a juhovýchodných svahov Štiavnických vrchov nech už 

odvodňované Hronom alebo Ipľom tvoria v podstate vyvinutejšiu riečnu sústavu ako 

je nevyvinutá perovitá sústava hronská na severe a západe CHKO s konsekventnými 

prítokmi z CHKO. Toky smerujúce odtiaľ na juh do Hrona a Ipľa s ohľadom na 

miernejší sklon územia smerom na juh a pomerne veľkú vzdialenosť od Hrona a Ipľa 

ako ich eróznej báze mohli svoju prácu rozvinúť na väčších plochách a mohli vytvoriť 

zložitejšie vejárovité sústavy (Podlužianka, Sikenica, Štiavnica).  
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 Keďže územie CHKO je odvodňované Hronom a Ipľom, územím CHKO 

Štiavnické vrchy prebieha iba rozvodnica hronsko - ipeľská. Táto z južného okraja – 

Pliešovskej kotliny vystupuje do východnej časti Štiavnických vrchov na Fiľakov vrch 

(747 m), pokračuje ku kóte 777 m a odtiaľto severozápadným smerom cez Drieňovú 

(684 m) tiahne sa na kótu 888 m severne od Banskej Štiavnice. Potom ide smerom 

na juh - juhozápad cez kóty Paradajz (939 m), Tanád (939 m). Kolovratnú (618 m) a 

Michalovú (568 m). Pri kóte 378 m opúšťa rozvodnica Štiavnické vrchy a vstupuje do 

Ipeľskej pahorkatiny. 

 Všeobecne možno povedať, že Štiavnické vrchy ako pohorie budované 

výhrevnými, na vodu málo bohatými horninami pomerne teplým podnebím, sú málo 

bohaté na povrchovú vodu. Zo zrážok, ktoré tu do roka spadnú, odtečie asi jedna 

tretina, z južných častí dokonca menej (od 37 % na severe do 18 % na juhu). Preto 

i špecifický odtok tokov Štiavnických vrchov je nízky (od 4 do 10 l/s/km2). Európskou 

zvláštnosťou hydrografického významu je v Štiavnických vrchoch vodohospodársky 

systém, ktorý v minulosti slúžil pre potreby banskej prevádzky. Ide o sústavu umelých 

vodných nádrží, zberných a odvádzacích jarkov a odvodňovacích štôlní. Úlohou 

tohto systému bolo zachytiť dažďovú a snehovú vodu, akumulovať ju a podľa potrieb 

banskej prevádzky regulovať jej spotrebu. Celkove vzniklo v banskoštiavnickom revíri 

do 60 umelých vodných nádrží, z ktorých okolo 50 slúžilo potrebám banskej výroby. 

Dnes ich existuje ešte polovica (KELEMEN, LEHOTSKÝ, 1986). 

 

2.3.3. KLIMATICKÉ POMERY (FEKETE, 1984) 

  

Štiavnické pohorie patrí klimaticky prevažne do oblasti podnebia mierne 

teplého, vrchovinného, vlhkého až veľmi vlhkého. Vrcholy ležia už v chladnej oblasti. 

Priemerná ročná teplota vzduchu v nižších polohách je 8 až 9°C, v stredných 

okolo 7°C, vo výške okolo 1000 m je 5,5°C. Najteple jší mesiac v roku je júl s 

priemernou teplotou vzduchu 16 až 19°C, pod ľa nadmorskej výšky, najchladnejší 

mesiac je január s priemernou teplotou vzduchu –3 až -4°C v nižších (200 – 400 m n. 

m.) a stredných polohách (400 – 700 m n. m.), vo vysokých (nad 700 m n. m.)         

až - 6°C. Minimálna teplota vzduchu dosiahla v nižš ích polohách v spracovanom 

období až -36,5 °C, v stredných -24,0 °C vo vysokýc h -22,6 °C. Maximálne teploty 

dosiahli hodnôt 34 až 36°C. Teplotné pomery dobre c harakterizuje aj nástup 
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priemerných denných teplôt nad 0 °C. V nižších a st redných polohách nastupujú tieto 

teploty v priemere koncom februára a trvajú až do prvej tretiny decembra, Vo 

vysokých polohách nastupujú v poslednej tretine marca a končia v tretej tretine 

novembra. Za anticyklonálnych situácií sa tu vytvárajú inverzie, najčastejšie z 

vyžarovania, ktoré trvajú niekedy aj viac dní. Najpočetnejšie sú v mesiacoch august, 

september a október, najmenej časté sú v novembri, decembri a apríli. 

Priemerný ročný úhrn zrážok v nižších polohách je okolo 700 mm, v stredných 

800 a vo vysokých 900 mm. Najviac zrážok spadne v júni, predovšetkým pri tých 

synoptických situáciách, kedy nad Slovensko prenikajú depresie zo Stredozemného 

mora. Najčastejšie sa vyskytujú zrážky vo vysokých polohách (130 dní v roku). V 

stredných polohách je v priemere 100 až 110 dní so zrážkami 1 mm alebo viac, v 

nízkych 90 až 100 dní.  

Priemerný počet dní v roku so snehovou pokrývkou je v nižších polohách okolo 

60, v stredných 80 a vo vysokých 120. Najdlhšie leží snehová pokrývka v januári, v 

nízkych polohách, v priemere 20 až 40 dní, v stredných 26 dní a vo vysokých počas 

celého mesiaca. Prvé sneženie prichádza v nízkych polohách v polovici novembra, v 

stredných začiatkom novembra a vo vysokých koncom októbra.  

Slnečný svit je závislý od polohy, svahy majú dlhší slnečný svit ako údolia. 

Okrem toho v údolných polohách býva ráno slnečný svit znižovaný inverziami alebo 

hmlou. Slnečný svit je závislý aj na expozícii. Najdlhší svit majú exponované svahy 

na juh, juhovýchod a juhozápad. Rozdiel medzi údolnými a svahovými polohami je v 

lete až 50 hodín za mesiac, v zime okolo 20 hodín za mesiac. Priemerná oblačnosť 

je 63 % pokrytia oblohy mrakmi a priemerný počet hodín so slnečným svitom je   

1476 h.  
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2.3.4. PEDOLOGICKÉ POMERY (MANDALÍK, 1984) 

 

V CHKO Štiavnické vrchy sa vyskytujú nasledovné pôdne typy :                 

A.) Terestrické pôdy.          

Podzoly 

Podzoly sú výsledkom procesu, ktorý je charakterizovaný vertikálnym vyplavovaním 

a premiestňovaním pôdnych koloidov a rastlinných živín z vrchných vrstiev do 

pôdnych spodín. Ich podstatným znakom je tzv. aluviálny či ochudobnený horizont. 

Tento A2 horizont vznikol následkom posunu minerálnych živín z A horizontu 

dospodu, takže na pôdnom profile vidieť pod humusovou vrstvou – A1, bledšiu 

"vybielenejšiu" A2 vrstvu a pod ňou sýtejší živinami obohatený horizont B. Pod ním je 

materská hornina (C). Teda stratigrafia podzolu je A0 – A1 – A2 – B – C.  Mierne 

podzoly na území sa vyskytujú len na nepatrnej ploche 2,8 ha v oblasti Lehôtka pod 

Brehy. Uvedený pôdny typ sa nachádza pod skupinou lesných typov dubových 

bučín. Nachádzajú sa na sprašových hlinách, ktoré tvoria hrubšie či tenšie príkrovy 

na andezite, alebo i ne zmesiach týchto dvoch hornín.  

Stredné podzoly 

Vertikálny posun pôdnych zložiek je spôsobený hlavne koloidnými roztokmi kyslého 

humusu s presakujúcou dažďovou vodou. Stredné podzoly sú stredne hlboké. 

Vrchné vrstvy sú zväčša krupičkovitej až krupkovitej štruktúry (obohatené) horizonty 

sú zľahlejšie a mierne oglejené. Reakcia týchto pôd je mierne kyslá až neutrálna. 

Stredné podzoly sa vytvorili na podložiach sprašových hlín, na miernych sklonoch, na 

miestach s vysokou intenzitou degradačných vplyvov.  

Mierne podzolové pôdy 

Vyskytujú sa len fragmentálne. Pre pôdotvorný proces je charakteristická deštrukcia 

ílových minerálov a následný preplach pôdneho profilu. Podľa čísla pH sú mierne 

kyslé, do spodín číslo pH stúpa. 

 

Hnedé lesné pôdy. (KAMBIZEM podľa MKSP) 

Hnedé lesné pôdy, patria k najrozšírenejším pôdam v oblasti CHKO Štiavnické vrchy. 

Sú trojfázové s výrazne vyvinutými horizontami A0 – A, B, C, (Cd). Prechody medzi 

jednotlivými horizontami sú plynulé. Materskou horninou sú tu jednak sprašové hliny, 

tvoriace rôzne mocný príkrov na andezitoch, jednak andezity spolu s liparitmi. Všetky 
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tieto podložia podmieňujú strednú minerálnu silu pôd. Reakcia hnedých lesných pôd 

sa pohybuje v rozmedzí pH 5,5 až 6,5, takže ich možno klasifikovať ako mierne 

kyslé. Humusom sú tieto pôdy pomerne dobre zásobené. K hnedým lesným pôdam 

sa radia humózne hnedé lesné pôdy. U hnedých lesných pôd ich diferencuje oveľa 

vyšší obsah humusu v celom pôdnom profile. Vysoká pórovitosť, vysoká 

prevzdušnenosť v dôsledku vyššej skeletnatosti humózne hnedých lesných pôd, s 

priaznivým kolobehom vody, to všetko stavia humózne hnedé lesné pôdy na prvé 

miesto, čo do úrodnosti. Hnedé lesné pôdy sú najrozšírenejším pôdnym typom, len 

na území LHC Krupina sa rozprestierajú na ploche 8 784 ha, čo znamená 93 %. 

Výrazne hnedé lesné pôdy 

Sú to typy trojfázové s horizontami A, B, C. Na území CHKO sú najviac rozšíreným 

pôdnym typom. Vyskytujú sa priebežne po celej oblasti, najpočetnejšie v údolí 

Vyhnianskeho potoka, Teplého potoka, Istebného potoka, doline Močiarskeho 

potoka, Jasenice, Chvalendkej doliny, Rudnianskeho potoka, Rychňovskej doliny 

Hodrušskej doliny, dolina Sikenice, Dekýšskeho potoka, na Sitne, v Kysihýbli, 

Halčianskej doline, na Počúvadle, v doline Štiavnice a Klastavakej doline. Fyzikálne 

pomery sú vcelku priaznivé. Dosvedčuje to aj značná pórovitosť. Reakcia sa 

pohybuje v rozmedzí pH 5,5 – 6,5, klasifikujeme ich ako mierne kyslé. Humusom sú 

tieto pôdy pomerne dobre zásobené. 

Bieložlté lesné pôdy 

Pôdy tejto skupiny sa vyskytujú na území CHKO v údolí Teplého potoka, Istebného 

potoka údolia potoka Jasenica, v Hodrušskej doline, v Kysihýbli, v Halčianskej doline, 

dolina Štiavnica a v Klastavskej doline. Sú piesočnaté v celom profile. Nachádza sa 

pod skupinou lesných typov dubových bučín. 

Okrové lesné pôdy 

Výrazným znakom okrových lesných pôd je svetlo až sýto okrové zafarbenie mierne 

obohateného B horizontu. Najčastejšie sa vyskytujú na prekryvoch sprašových hlín. 

Sú prevažne mierne kyslé vo vrchných horizontoch až kyslé. Po stránke minerálnej 

bohatosti možno okrové pôdy na území CHKO klasifikovať ako minerálne stredne 

bohaté až bohaté. 
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Ďalšie pôdne typy nachádzajúce sa na území CHKO: 

Výrazne okrové  

Hnedo – okrová lesná pôda 

Okrovo – hnedá lesná pôda 

Sivo – okrová lesná pôda 

Sivo – hnedá lesná pôda 

Hnedé lesné pôdy horské  

Od nadmorskej výšky 650-700 m, stúpaním humidity klímy prechádzajú hnedé lesné 

pôdy suchšieho charakteru v typické hnedozeme. Sú rozšíreným pôdnym typom. Ich 

hlavným znakom, podľa ktorého sa rozoznávajú v teréne je tmavohnedá farba 

pôdneho profilu a dobre prehumóznené pôdne zvršky. Prevažuje mierne kyslá 

reakcia v celom profile. 

Čokoládovo – hnedé lesné pôdy 

Tieto lesné pôdy môžeme pokladať za najprodukčnejšie pôdne typy v uvedenej 

oblasti. Majú dobré štrukturálne a fyzikálne vlastnosti, ktoré vytvárajú optimálne 

podmienky pre dobrý vzrast drevín a ich prirodzenú obnovu. Vyskytujú sa hlavne v 

oblasti Tekovskej Breznice. 

Hnedé degradované (podzolované) lesné pôdy 

Pre podzolizačný proces je charakteristická deštrukcia ílových materiálov a ich 

preplach do spodín. Vo vrchných horizontoch, hlavne vplyvom kyslých splodín 

humusu, sa rozkladajú všetky pôdne nerasty a produkty tohoto rozkladu (SiO2, Al2O3, 

a bázy) sú vymývané a posúvané hlbšie. Sú prevažne stredne hlboké, až hlboké, na 

svahových delúviách hlinité, prípadne ílovitohlinité, zriedka piesočnatohlinité. Reakcia 

týchto pôd je mierne kyslá, sorpčný komplex prevažne slabo nenasýtený. 

Illimerizované hnedé lesné pôdy 

Illimerizované pôdy sa vyznačujú hromadením ílu v strednom Bt+ horizonte. Tvoria 

sa predovšetkým zo  sypkých hornín, ako sú spraš, sprašové hliny a naplavené hliny. 

Je pre ňu charakteristický profil A – A1 – A3 – Bt – C. Nasýtenosť bázami v stredných 

a spodných častiach profilu ,je vysoká, avšak zvršky sú len mierne nasýtené. Hnedá 

illimerizovaná pôda má navonok podobu hnedej lesnej pôdy, avšak jej stredné vrstvy 

Bt horizont je uľahlý a často zglejený.  
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Sivé lesné pôdy 

Významným znakom sivých lesných pôd, ktoré sa v obvode CHKO vyskytujú len 

sporadicky, je priaznivá humifikácia, ktorá spôsobuje prehumóznenie pôdneho profilu 

do väčších hĺbok. 

Degradovaná hnedá slienovatka (Degradované hlboké rendziny na slieňoch) 

Má výskyt na bývalom polesí Čajkov vo výmere 2,60 ha. Zrnitostne ide o ťažšiu 

pôdu. 

Rendziny  

Majú v CHKO veľmi malé plošné zastúpenie. Sú to pôdy mierne hlboké iba na 

podsvahových delúviách dosahujú väčšej hĺbky. Majú vyvinutý iba A a C horizont, 

bez B horizontu, typického pre ostatné pôdne typy.     

 

B. Hydrické pôdy 

Glejové pôdy (GLEJ TYPYCK Ý podľa MKSP) 

V CHKO sa možno s nimi stretnúť v spoločenstvách vyskytujúcich sa na teraskách 

pozdĺž potôčikov, na dnách údolí.  

Humózny semiglej 

Vyskytuje sa fregmentálne. Stretigrafia je A0 – A – Ag – C.  

Humózna aluviálna pôda 

Malé zanedbateľné zastúpenie. Stratigrafia je A0 – A – Ag – C. Oglejenie je vplyvom 

kolísajúcej hladiny spodnej vody, nevytvoril sa však glejový horizont G. Ide o pôdy 

minerálne bohaté, dostatočne zásobene vlahou. 

 

Pôdy typologicko nevyvinuté 

Boli sem zaradené jednak bralá, sterilné sute, ako i spevnenejšie sute s nižším 

množstvom zásypového humusu. Spoločenstvá, pokiaľ sú vyvinuté, treba považovať 

za účelový les II. Tieto pôdy trpia často extrémami, pretože rýchlo sa zahrievajú, ale 

aj rýchlo ochladnú, čo má za následok zvýšenú kondenzáciu  vody v pôde. 
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2.3.5. VEGETAČNÝ KRYT (VÁGENKNECHT, MANDALÍK, 1984)  

 

Z hľadiska nelesného vegetačného krytu územie chránenej krajinnej oblasti 

patrí do oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale), obvodu 

predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), kde v rámci fytogeografického okresu 

Slovenské stredohorie - Štiavnické vrchy tvoria samostatné fytogeografickú jednotku. 

Údolím Hrona prenikajú na územie bez zábran druhy teplomilné šíriace sa dolinami 

otvorenými na juh až do skupiny Sitna, pričom niektoré z nich tu dosahujú severnú 

hranicu rozšírenia. Xeranthemun annuum, Pyrethrum clusii, Pulsatilla grandis, 

Pulmonaria mollissima, Hieracium echioides, Fraxinus ornus, Echium rubrum, 

Campanula macrostachya, Bupleurum praelatum, Adonis vernalis, Adenophora 

liliifolia, Aconitum vulparia, A. anthora, Cleistogenes serotinus a iné.  

Prvky teplo a suchomilnej (xerotermnej) flóry sa uplatňujú najmä v lesostepných 

a skalných biocenózach na teplých, slnečných andezitových skalách, plošinách a 

strmých skalných svahoch, kde plytká vrstva skeletovitej pôdy nedovoľuje vývoj 

zapojenejších lesných a trávnatých porastov. Prvky xerotermnej flóry z drevín 

reprezentujú najmä Quercus pubescens, Q. cerris, Spiraea media, Cerasus fruticosa, 

Cotoneaster integerrima, Euonymus verrucosa, Rhamnus cathartica, Cornus mas, C. 

sanguinea, Acer tataricum. Z bylín Festuca valesiaca, F. pseudodalmatica, Stipa 

joannis, S. capillata, Pulsatilla grandis, Adonis vernalis, Lychnis coronaria, Seseli 

devenyense, Teucrium chamaedrys, Alysum saxatile, Woodsia ilvensis, 

Sempervivum schlehanii, S. marmoreum, Cirsium acaule, Cardus collinus, Minuartia 

frutenscens, Sedum acre, S. album, Geranium sanguineum, Stachys recta, Asperula 

glauca, A. cynanchica, Anthemis tinctoria, Lithospermuia purpureo-coeruleum, 

Euphorbia polychroma, Innula ensifolia, Verbascum phoeniceum, V. austriacum, 

Linaria genistifolia, Cynanchum vincetoxicum a i. 

V juhovýchodných častiach na okrajoch možno očakávať výskyt Orlaya 

grandiflora, Asparagus officinalis, Crupina vulgaris a iných zástupcov xerotermnej 

panónskej flóry, ktoré v Štiavnických vrchoch môžu dosahovať severnú hranicu 

rozšírenia. 

V zapojených teplomilných dúbravách a zvyškoch dubovo -hrabových lesov sa 

z teplomilných druhov uplatňujú napríklad: Melica uniflora, Melittis melissophyllum, 

Lathyrus vernus, Cornus sunguinea, Polygonatum multiflorum, Genista tinctoria a i.  
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Najnižšie položené lokality Vaccinium vitis-ideaea, V. myrtillus, Hupperzia 

selago, Goodyera repens, Saxifraga aizoon i Abies alba boli zaznamenané na území 

chráneného náleziska Bralce, kde rastú spolu so vzácnou waldštainiou trojlistou          

(W. teppneri). 

 

Vysokohorské spoločenstvá. 

Androsation multiflorae – na skalách Sitna. 

Stipion calamagrostis – spoločenstvá vápnitých suchých odvalov horského 

a podhorského stupňa – na sutinách ( vápencových a andezitových). 

Cardamino – Montion – spoločenstvá horských pramenísk na kyslom substráte – pri 

prameňoch a potôčikoch vo vyšších polohách. 

Calthetum laetae – spoločenstvo záružlia močiarneho horského – pozdĺž potokov 

a močiarov. 

Petatisetum hybridi, Petasitetum albi a Chaerophylletum hirsutae vo vyšších 

polohách často pri potokoch. 

 

Teplomilné spoločenstvá skál a skalných stepí. 

Asplenio – Festucion glaucae – teplomilné spoločenstvá silikátových skál. 

Minuartio - Festcucetum pseudodalmaticae – spoločenstvo kostravy padalmatskej - 

na Holíku a Sitne.           

Poetum scabrae - spoločenstvo lipnice panónskéj – roztrúsené  na južnom okraji 

územia. 

Festucion valesiacae - kontinentálne teplomilné travinné spoločenstvá – na južnom 

okraji územia.       

Diplachno - Festucetum sulcatae - spoločenstvo dvojradovca a kostravy žľabkovitej - 

na južnom okraji územia. 

Mesobromion - subatlantické teplomilné trávinné spoločenstvá - zväčša druhotné 

spoločenstvá na miestach pôvodných bukových lesov nižších polôh. 

 

Vegetácia slatín a rašelinísk. 

Caricetum fuscae - spoločenstvo ostrice obyčajnej – vzácne malé prechodné 

rašeliniská pri dolnom michalštôlňanskom jazere a na Mestskej lúke. 
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Spoločenstvá vôd a močarísk. 

Lemnetuin minoris — spoločenstvo žaburinky menšej – lesné močiare, mláky, 

prameniská a potôčiky. 

Ranunculetum fluitantis - spoločenstvo močiarky riečnej – v Hrone pri Žarnovici a 

Zvolene. 

 

Druhotné spoločenstvá. 

Kultúrne rastlinné spoločenstvá bylinné (hospodárske lúky a pasienky, siatiny 

a okopaniny) a drevinné (spoločenstvá ihličnatých a listnatých monokultúr). Okolo 

ľudských sídlisk vznikli ruderálne spoločenstvá. 

Takýmito kultúrnymi rastlinnými spoločenstvami sú: 

Arrhenatheretum elatioris - ovsíková lúka – najrozšírenejšie spoločenstvo obrubujúce 

komunikácie, okraje lúk a pasienkov. 

Triseto – Polygonion  - horské lúky. 

Trisetetum flavescentis - spoločenstvo trojšteta žltkastého – najlepšie                   

a najvýnosnejšie lúky vo výške nad 600 m n. m. 

Cynosurion - nížinné a horské pasienky. Vznikajú priamo z lesov alebo z lúk vplyvom 

intenzívnej pastvy a zošľapovania. V území sú rozšírené. 

Lolio - Cynosuretum - hlavné spoločenstvo pastvísk na aluviálnych nivách v 

podhorskom a horskom stupni. Najčastejšie sa vyskytujú v blízkosti obcí.  

Mezobromion - polosuché pasienky a lúky. 

Mezobrometum erecti - vyskytuje sa na okrajoch neuzavretých lesov, lesných 

enklávach, na strmých svahoch terás a na širokých medziach.  

Nardo – Agrostidion  - oligotrofný pasienok. Vyskytuje sa na miestach bývalých 

listnatých a ihličnatých lesov. 

Nardetum montanum – spoločenstvo psice – na výhodných stanovištiach vyšších 

plôch. 

Alopecurion pratensis - Mokré lúky a vysoko bylinné mokrade. 

Filipendulo – Cirsion oleracei - údolné podmáčané lúky a mokrade. 

Filipendulo – Geranietum - spoločenstvo túžobníka pakostového v Kováčovej doline 

pod Krížnou. 

Cirsietum rivularis – spoločenstvo pichliača potočného – na alúviách horských 

potokov, napr. Sklenoteplická a Vyhnianska dolina. 
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Scirpetum sylvatici – spoločenstvá škripiny lesnej – v menších zárastoch sa vyskytuje 

v lesoch. 

Prunello – Plantaginetum - spoločnosť černohlávka a skorocelu – na zatienených 

lesných cestách.  

Agropyro - Rumicion crispi – striedavo vlhké trávnika pri tečúcich a periodických 

vodách. Nízke trávniky na brehoch riek, potokov, jazier a vodných nádrží. 

Lolio – Potentilletum anserinae – spoločenstvo mätonohu a nátržníka husieho – 

výskyt zväčša pri vodných tokoch. 

 

Prehľad lesných typov v CHKO Štiavnické vrchy: 

1. RAD – A – KYSLÝ: 

Kyslá dubová bučina – Fagetum – quercinum (Fq) 

Jedľová  bučina s dubom – Fagetum quercinuo – abietinum (Fqa) 

2. RAD – B – ŽIVNÝ  

Hrabová dúbrava – Carpineto – Quercetum (CQ) 

Buková dúbrava – Fageto – Quercetum (FQ) 

Dubová bučina – Querceto – Fagetum (QF) 

Bučina – Fagetum pauper (Fp) 

Typická bučia – Fagetum typicum (Ft) 

3. RAD – B/C – PRECHODNÝ 

Hrabová dúbrava s javorom – Carpineto – Quercetum acerosum (CQac) 

Buková dúbrava s javorom – Fageto – Qercetum acerosum (FQac)  

Dubová bučina s lipou – Qercetum – Fagetum tiliosum (QFtil) 

Buková javorina – Fageto – Aceretum (FAc) 

4. RAD – C – JAVOROVÝ 

Hrabová javorina – Carpineto – Aceretum (CAc) 

Lipová javorina – Tilicto – Aceretum (TAc) 

Jaseňová javorina – Fraxineto – Aceretum (FrAc) 

5. RAD – D – VÁPENCOVÝ 

Drieňová dúbrava – Corneto – Qercetum (CoQ) 

6. SÚBOR – C – ŽIVNÝ 

Jaseňová jelšina – Fraxineto – Alnetum 
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2.4. INVÁZIE A INVÁZNE DRUHY RASTLÍN 

 

2.4.1. POJEM INVÁZIA A INVÁZNY DRUH 

 

V poslednom období sa rozširujú a udomácňujú viaceré nepôvodné druhy 

rastlín, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, kde vytláčajú pôvodné druhy 

a vytvárajú monocenózy (CVACHOVÁ, 2002).  

Takéto druhy  sa nazývajú invázne druhy. Invázny druh  je teda rastlina, ktorá 

má schopnosť náhle osídliť nové územie, kde sa predtým nevyskytovala (BARANEC, 

POLÁČIKOVÁ, KOŠŤÁL, 1998).   

Pojem invázie vyjadruje spontánne šírenie sa cudzích (zavlečených, 

introdukovaných) druhov organizmov v nových územiach a ich (hromadné) 

prenikanie do tam domácich, alebo udomácnených spoločenstiev. Invázia 

predstavuje celý proces rozširovania areálu cudzieho druhu od jeho začiatku t.j. 

introdukcie (ELIÁŠ, 1993).  

Invázia je proces spojený s pohybom časti populácie druhov respektíve ich 

diaspór v nových územiach (ELIÁŠ, 1993).  

Invázia je len forma konkurenčného víťazstva jednej populácie nad druhou 

alebo nad viacerými. Podobný prejav je aj v sukcesných procesoch kde jedna 

skupina rastlín je postupne nahrádzaná vývojovo stabilnejšími až po spoločenstvo 

klimaxové v daných podmienkach prostredia (ELIÁŠ, 1993). Druhy rastlín, živočíchov 

a iných organizmov, ktoré sa správajú invázne označujeme ako invázne druhy. Za 

invázne sa považujú druhy zavlečené a introdukované druhy, ktoré eliminujú domáce 

druhy a ich spoločenstvá (ELIÁŠ, 1994).  

Jedná sa o druhy rastlín, ktoré nie sú na našom území pôvodné, ale ktoré 

postupne zdomácneli a prispôsobili sa miestnym podmienkam. Ľahko sa rozmnožujú, 

rýchlo sa šíria, osídľujú všetky príhodné stanovištia a vytláčajú pôvodné rastlinné 

druhy. Vytvárajú rozsiahle monotónne porasty, a tak dochádza k degradácii 

prirodzených spoločenstiev.  Invázie cudzích druhov organizmov (označované ako 

biologické, správnejšie biotické invázie) do prirodzených spoločenstiev sa nedávno 

identifikovali ako celosvetový problém, pretože ohrozujú biologickú rôznorodosť 

prírodných ekosystémov a sťažujú tiež obhospodarovanie ostatných ekosystémov. 

Biologické invázie a invázne druhy sa v poslednom období opätovne stávajú 
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stredobodom pozornosti. Pri biogeografickom prístupe sa zdôrazňuje cudzí pôvod, 

pričom sa za invázne považujú všetky cudzie, zavlečené, dovezené, cudzokrajné 

(exotické) druhy, t.j. druhy žijúce v územiach či na plochách, kde nie sú domáce. 

MACK (1995) považuje za invázny druh akýkoľvek taxón, vstupujúci do územia, 

v ktorom sa nikdy nevyskytoval, bez ohľadu na okolnosti (napr. transoceánske 

migrácie).  

HEYWOOD (1989), považuje za invázne druhy všetky vstupujúce druhy, 

dokonca aj keď prepadnú, nevydarí sa im založenie populácie, vrátane opakujúcich 

sa holocénnych migrácii. Toto chápanie je veľmi široké. Rozhodujúce kritérium je 

vstup na územie, vstup do spoločenstva, bez ohľadu na ďalší osud a správanie sa 

druhu. V tomto prípade by sme za invázne druhy museli považovať aj všetky 

introdukované druhy pestované v botanických záhradách či na iných kultúrnych 

plochách. Pri ekologickom prístupe sa zdôrazňuje správanie sa druhu, predovšetkým 

jeho prenikanie, vstup do spoločenstiev a biotopov.  

Podľa (STIRTONA, 1979, sec. ELIÁŠ, 1997)  invázne rastliny sú cudzie rastliny, 

ktoré invadujú a vytláčajú domácu vegetáciu.  

Niektorí autori, napr. (MICHAEL, 1981, WILLIAMS, 1985, sec. ELIÁŠ, 1997) pri 

tomto prístupe za cudzie druhy považujú jednak cudzokrajné rastliny (rastliny 

introdukované zo zámoria), ale aj indigénne druhy (domáce druhy), ktoré sa úspešne 

usadili v rastlinných spoločenstvách a je dostatok dôvodov na to, aby sa považovali 

za novoprichádzajúce druhy. Veľmi často sa pri označení cudzieho druhu za invázny 

používa ako kritérium dopady (vplyvy) na prírodu (antropocentrické, v posledných 

rokoch environmentalistické hľadisko). Druhy sa označujú ako buriny (na 

obhospodarovaných plochách - poľné kultúry, ale často aj v lesných porastoch). 

Škodcovia, spôsobujúce škody na hospodárskej úrode alebo na prírodných 

biotopoch. Ide o rastliny rastúce na miestach, kde sú pre človeka neželateľné. 

MOONEY (1996) za invázne označuje tie cudzie druhy, ktoré sú agresívne alebo 

ohrozujúce ekosystémy, stanovištia alebo druhy. Sú to „obtiažne nepôvodné druhy" 

(HNIS). V posledných rokoch sa začína používať termín „environmentálne" buriny, 

ktoré spôsobujú zmeny v štruktúre a diverzite spoločenstiev a ekosystémov, 

ohrozenie biodiverzity.  

Posledný prístup (McKNIGHT, 1993, sec. ELIÁŠ, 1997) považujeme za príliš 

antropocentrický a ekonomický, príliš zdôrazňujúci negatívne dopady invázii 

organizmov.  
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2.4.2. TYPY INVÁZIÍ A ETAPY INVÁZIE  

 

NEWSOME a NOBLE (1986), sec. ELIÁŠ (1997) opisujú štyri hlavné typy invázii: 

1.) invázie nových stanovíšť v ľudských sídlach, keď zavlečené druhy invadujú a 

dominujú na týchto stanovištiach (v našom chápaní by išlo skôr o kolonizáciu nových 

stanovíšť), 

2.) invázie do voľných ník, keď' invadujúce druhy vypĺňajú voľné niky 

v spoločenstvách (LAWTON, 1984, sec. ELIÁŠ 1997), ide zrejme o inváziu do 

narušených spoločenstiev alebo kolonizáciu narušených časti spoločenstiev, a 

3.) invázie do relatívne nenarušených stanovíšť, pričom invadujúce druhy sú lepšími 

kompetítormi ako druhy domáce v spoločenstve (typ A), alebo invadujúce druhy sú 

schopné prežiť za určitých podmienok, kým za iných, napr. extrémnych podmienok 

nie (typ B). 

Invázny proces prebieha v niekoľkých etapách (označujú sa tiež fázy alebo 

štádiá). Najčastejšie sa rozlišujú tri etapy invázii, menovite príchod živého jedinca 

alebo propagule (diaspóry) cudzieho (nového) druhu, založenie novej populácie 

prostredníctvom reprodukcie a rozšírenie na nové lokality. Následná adaptácia 

invázneho druhu na nové prostredie môže tiež podporiť selekciu nových genetických 

znakov. 

Invázny proces sa rozdeľuje do troch hlavných štádií (ELIÁŠ, 1997):  

1. introdukcia – príchod živého jedinca alebo propaguly (diaspóry) cudzokrajného 

druhu na nové územie (introdukcia),    

2. kolonizácia – založenie novej populácie prostredníctvom reprodukcie,  

3. expanzia – rozšírenie na nové lokality a založenie ďalších populácií. 

Introdukcia je funkciou rozširovania. Kolonizácia závisí nielen na úspešnom šírení, 

ale aj na úspešnom rozmnožovaní.   
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2.4.3. VLASTNOSTI INVÁZNYCH DRUHOV  (ELIÁŠ, 1997) 

 

Ešte donedávna sa všeobecne predpokladalo, že pre posudzovanie druhov, ale 

najmä pre predpovedanie invázneho správania sa druhov a modelovanie invázneho 

procesu, ako aj manažment invadujúcich druhov, je dôležité poznať a definovať tie 

vlastnosti druhov, ktoré rozhodujú, určujú rozširovanie druhov v nových územiach a 

prenikanie druhov do prirodzených spoločenstiev. V tejto súvislosti sa používa termín 

invázny potenciál druhu alebo invazivita či „invazívnosť" („invázny syndróm"). 

Viacerí autori sa pokúsili zostaviť zoznamy biologických vlastnosti a 

charakteristík pre hypotetickú rastlinu, ideálny invázny druh, presnejšie burinu, ktorá 

je schopná úspešne prenikať do poľnohospodárskych porastov (BAKER, 1965, 

KING, 1966, HOLM et al., 1977, ELMORE, DAUL, 1983, sec. ELIÁŠ,1997) alebo sa 

  Obr. 3: Štádiá invázie a uchytenia sa druhu rastl iny v novom prostredí 
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stať inváznou rastlinou (NOBLE, 1989, PERRINS et al., 1992, REJMÁNEK, 1995, 

sec. ELIÁŠ, 1997). Koncepcia ideálneho invázneho druhu (alebo perfektného 

invázneho druhu) vychádza z predstavy „ideálnej buriny".  

BAKER (1965), sec. ELIÁŠ (1997)  definuje „ideálnu burinu" ako „plastickú 

trvalku, ktorá bude klíčiť v širokom rozsahu fyzikálnych podmienok, rýchlo rásť, skoro 

kvitnúť, je samokompatibilná, tvorí veľa semien, ktoré sa rozširujú do širokého okolia, 

rozmnožuje sa vegetatívne a je dobrý kompetítor". Kritici tejto definície upozorňujú, 

že treba zahrnúť aj ekofyziologické charakteristiky, fotosyntetickú dráhu (porovn. 

ELIÁŠ, 1984), ale aj interakcie rastlinných populácii.  

Invadujúce druhy sa veľmi líšia svojimi biologickými vlastnosťami. Sú to často 

trváce druhy s nepohlavným rozmnožovaním a schopnosťou regenerácie (klonálne 

populácie). Avšak aj jednoročné druhy môžu byt' úspešné. Invázne druhy sa 

vyznačujú veľkou morfologickou plasticitou (schopnosťou prispôsobiť svoj fenotyp 

prostrediu, v ktorom rastú), rýchlym vegetatívnym rastom a veľkou reprodukčnou 

kapacitou (reprodukčným úsilím). Majú kompetičnú schopnosť uspieť v súťaži o 

dominanciu, sú schopné prežívať počas nepriaznivých období (suchá, záplavy, 

horúce a chladné obdobia), reagovať na environmentálne podnety, napr. sezónne 

zmeny vo fotoperióde, intenzite svetla a teploty. Majú tiež veľmi účinné mechanizmy 

rozširovania. Všeobecne by sa dalo povedať, že druhy s vysokými reprodukčnými 

schopnosťami na prirodzenom (pôvodnom) stanovišti majú vysoký invázny potenciál. 

 Invázivosť nie je prirodzená (vrodená, vnútorná) vlastnosť druhu, ale väčšinou 

je vyjadrením zhody medzi vlastnosťami a požiadavkami druhu na jednej strane 

a podmienkami prostredia na druhej strane. To znamená, že druh sa môže správať 

invázne za rôznych podmienok. 
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2.4.4. PROBLEMATIKA INVÁZNYCH DRUHOV U NÁS   
          A V ZAHRANIČÍ  

 

Problematika výskytu a šírenia inváznych druhov rastlín na našom území nie je 

neznáma, práve naopak, v súčasnosti sa jej venuje čoraz väčšia pozornosť na 

stránkach tlače i v iných masmédiách. Ako invázne označujeme nepôvodné druhy, 

ktoré sa dostali na naše územie najmä vplyvom človeka a rozširujú sa na úkor 

autochtónnych druhov. Väčšina z nich bola donesená do parkov a záhrad ako 

okrasné rastliny. Medzi významné faktory umožňujúce inváziu a úspešnosť 

introdukovaných druhov v pôvodných rastlinných spoločenstvách patrí antropický tlak 

na vegetáciu (imisie, kyslé dažde, eutrofizácia prostredia, erózia a pod.). Invázne 

druhy sa vyznačujú úspešnou stratégiou v obsadzovaní teritória, majú obrovskú 

vitalitu, schopnosť odolávať stresom, tvoria veľké množstvo semien, mnohé sú 

schopné úspešne sa šíriť aj vegetatívne, majú silnú konkurenčnú schopnosť 

(spôsobujú zatienenie, odoberanie živín, pôsobenie fytohormónov). Sú úspešné 

vďaka širokej ekologickej valencii. Keď sa dostanú do nových podmienok, kde 

fungujú iné ekologické väzby a vzťahy, sú schopné osídliť aj odlišné typy stanovíšť 

ako vo svojom prirodzenom prostredí. Najagresívnejšie z nich dokážu zmeniť 

prirodzené alebo poloprirodzené spoločenstvá a vytvoriť úplne nové typy vegetácie. 

Pritom znižujú biodiverzitu pôvodných ekosystémov, čím vážne narúšajú ich 

ekologickú stabilitu. Výrazne sa podieľajú aj na degradácii prirodzených 

spoločenstiev v pobrežných zónach tokov, kde sa vytvárajú otvorené plochy vhodné 

na ich uchytenie. Prenikajú aj do lesných spoločenstiev. Okrem tokov ďalšou 

významnou migračnou trasou sú železničné a cestné komunikácie. Diaspóry týchto 

druhov sa primárne rozširujú najmä z botanických záhrad, parkov a záhrad. Rýchly 

nástup a získanie dominantného postavenia populácie invázneho druhu vo 

fytocenóze je umožnené a uľahčené disturbanciou porastov a narušovaním povrchu 

pôdy (pri reguláciách tokov, likvidáciou brehových porastov, používaním ťažkej 

mechanizácie, kontamináciou pôdy chemickými látkami a pod). 

Na problematiku biologických invázií upozornil už v roku 1982 Vedecký výbor 

pre problémy životného prostredia (SCOPE) projektom „Ekológia biologických 

invázií“ (porovn. ELIÁŠ, 1986,1987).  
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Hľadali sa odpovede na nasledujúce základné otázky: 

1. Aké faktory rozhodujú o tom, či sa daný druh stane inváznym alebo nie. 

2. Aké vlastnosti stanovišťa rozhodujú o tom, či daný ekologický systém bude 

relatívne náchylný alebo odolný voči invázii. 

3. Aký systém starostlivosti vytvoriť proti inváziám pri využití poznatkov 

vyplývajúcich z odpovedí na dve predchádzajúce otázky. 

Výsledky projektu SCOPE ukázali, že biologické invázie sa zaraďujú medzi globálne 

problémy životného prostredia a ako globálnemu javu je im potrebné venovať 

pozornosť . aj preto SCOPE podporil nový projekt  „Globálna stratégia inváznych 

druhov“, ktorý by mal riešiť problémy kontroly a manažmentu inváznych druhov 

v globálnom merítku. Problematika invázií má svoju teoretickú i praktickú stránku. 

V každom štáte existuje a pracuje karanténna služba, ktorá zabezpečuje och ranu 

štátu pred zavlečením cudzích druhov, ktoré by mohli spôsobiť značné 

národohospodárske škody. V Európe sa vyskytuje 229 zavlečených druhov rastlín, 

ktoré vstupujú do prirodzených rastlinných spoločenstiev a uplatňujú sa v nich. Z nich 

sa za nebezpečné považujú invázne druhy považujú najmä boľševník obrovský 

(Heracleum mantegazzianum Sommier et Lavier), krídlatka japonská alebo 

pohánkovec japonský (Fallopia japonica Houtt., syn. Reynoutria japonica), netýkavka 

žliazkatá (Impatiens glandulifera Royle), tučnolist Crasula helmisii (syn. Tillaea 

recurva)a azola papraďovitá (Azola filiculoides Lamk.)   

 

2.4.5 MAPOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN  

 

2.4.5.1. Mapovanie vo vo ľnej krajine  (CVACHOVÁ, 1999)  

 

V roku 1999 bolo zmapovaných 121 druhov na 787 lokalitách, na ktorom sa 

podieľalo 22 mapujúcich. Okrem 1. a 2. skupiny boli mapované aj druhy zo 6. 

skupiny, tzn. druhy expanzívne sa správajúce a z 8 skupiny, druhy zdomácnené. Len 

malú časť mapovaných druhov tvoria druhy zo 4. skupiny – ojedinelo splaňujúce.  

Z hľadiska početnosti výskytu, ale najmä stupňa ohrozenosti, ktorý predstavujú 

tieto druhy vo vzťahu k autochtónnej flóre si pozornosť zasluhujú najmä druhy prvej 

skupiny (druhy invázne) a druhej skupiny (potenciálne invázne), z ktorých aj v tomto 

roku boli najpočetnejšie údaje získané k druhom Aster lanceolatus agg., A.novi-belgii, 



 

 
                                                                            

-29-  

Conyza canadensis, Fallopia japonica, Helianthus tuberosus, Heracleum 

mantegazzianum, Galinsoga parviflora, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, 

Negundo aceroides, Solidago gigantea, S.canadensis, Robinia pseudoacacia, 

Stenactis annua, Echinocystis lobata. Menej údajov je k výskytu druhov Acorus 

calamus, Ambrosia artemisifolia Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Asclepias 

syriaca, Bidens frondosa, Bidens tripartita, Bryonia alba, Iva xanthifolia, Elodea 

canadensis, Epilobium ciliatum, Fallopia bohemica, Fallopia sachalinensis, Galinsoga 

urticifolia, Lycium barbatum, Mimulus guttatus, Bunias orientalis, Lupinus polyphyllos, 

Datura stramonium, Parthenocissus quinquefolia, Phytolacca americana, Rhus 

typhina, Rudbeckia laciniata, R. hirta, Senecio vulgaris, Veronica filiformis, Veronica 

persica, Typha laxmanii a Azzolla filiculoides.   

 
Prehľad druhov s výskytom na 10 - 80 stanovištiach. 

Druh 
Fal. 
jap.  

Helia 
tub. 

Impat. 
glan. 

Impat. 
parv. 

Solid. 
can. 

Solid. 
gig. 

Robin. 
pseud. 

Stena. 
ann. 

Aster 
lanc. 

Aster. 
n.bel. 

Hera. 
man. 

Gal. 
parv. 

Neg. 
acer. 

Echi. 
lob. 

Con. 
can. 

Poč. 
stan. 

79 33 29 24 49 17 31 23 14 15 11 12 15 18 19 

 
 
Prehľad druhov s výskytom na 3 -10 stanovištiach.    

Druh Ailan. 
altis. 

Bide. 
frond 

Amb. 
artem 

Iva 
xant. 

Lyc. 
barb. 

Rudb. 
lanc. 

Bide 
tripa 

Fall  
sach.  

Rhus 
typh. 

Ascle. 
syria. 

Bunia 
orien. 

Epilo. 
ciliat. 

Gal. 
uiict. 

Mimu. 
gutat. 

Počet 
stan. 

9 8 9 9 7 9 9 3 5 4 3 4 4 5 

      

I napriek nejednoznačnému názoru ku významu sledovania druhov z ďalších 

skupín zoznamu, keďže v súčasnosti neohrozujú pôvodnú vegetáciu, rozhodla sa 

gestorská skupina, že podľa časových možností jednotlivých mapujúcich bude 

pozornosť venovať aj týmto druhom. I keď mnohé z týchto druhov sa v súčasnosti na 

sledovaných stanovištiach nesprávajú ani invázne ani expanzívne, patria medzi 

druhy s takýmito potenciálnymi vlastnosťami. Ich evidencia môže byť v budúcnosti, 

najmä v prípade, že sa zmení ich frekvenčný alebo vitálny potenciál dôležitým 

ukazovateľom pre hodnotenie ich invázneho či expanzívneho správania sa, ale i 

dôležitou informáciou pre stanovenie foriem na riešenie vzniknutého problému.  
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Zaevidované boli tieto druhy:     

� Zdomácnené : Amaranthus retroflexus, Cardaminopsis arenosa, Cardaria draba, 

Lathyrus hirsutus, Morus alba, Pinus nigra, Ranunculus sardosus, Reseda lutea, 

Populus x canadensis, Syringa vulgaris  

� Nezaradené:  Arctium tomentosum, Aristlochia clematitis, Arrhenatherum elatius, 

Artemisia abstintium, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, Chenopodium 

hybridum, Chaerophyllum bulbosum, Conium maculatum, Cuscuta epithymum, 

Cynodon dactylon, Echinochloa grus-galii, Elodea nutallii, Juglans regia, Lactuca 

serriola, Mahonia aquifolium, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Portulaca oleracea, 

Setaria pumilla, Silene dichotoma, Sonchus asper, Thlaspi arvense,Trifolium 

pratense, Verbena officinalis.  

� Expanzívne:  Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Bidens 

tripartita, Cichorium intybus, Cirsium arvense, C.vulgare, Convolvulus arvensis, 

Erigeron arcris, Fraxinus ornus, Linaria vulgaris, Matricaria discoidea, Pastinaca 

sativa, Phleum pratense, Poa bulbosa, Polygonum aviculare, Ranunculus repens, 

Reseda lutea, Tanacetum vulgare, Trapa natans, Veratrum lobelianum, Verbascum 

chaixii, Verbascum densiflorum, Vinca minor, Viscum album, Xanthoxalis stricta.  

� Ojedinele zpla ňujúce:  Forsythia suspensa, Kerria japonica, Medicago sativa, 

Prunus domestica. 

Medzi evidovanými druhmi sú aj také, ktoré neboli zatiaľ zaradené do žiadnej 

skupiny, ale v prírodnom prostredí sa správajú expanzívne. 

 K takým napríklad patria: Calamagrostis epigeios, Chaerophyllum aromaticum, 

Carduus crispus, Sambucus ebulus a iné. 

 

2.4.5.2. Mapovanie v chránených územiach (CVACHOVÁ, 1999)  

 

Podľa výsledkov mapovania v chránených územiach Slovenska, bolo 

mapovanie realizované v 82 chránených územiach, kde bolo zaevidovaných 89 

druhov, pričom len na území 2 CHKO (Horná Oprava a Východné Karpaty) neboli vo 

vybraných maloplošných chránených územiach zaznamenané žiadne invázne druhy 

rastlín. Všeobecne bolo konštatované, že nikto z gestorskej skupiny nepredpokladal, 

že v  MCHÚ, prípadne v ich ochranných pásmach (nemapovali všetci pracovníci aj v 

ochrannom pásme) sa bude vyskytovať také percento nepôvodných, cudzokrajných, 

ale i inváznych druhov rastlín. Je potrebné uviesť, že každé pracovisko si mohlo 
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zvoliť minimálne 3 územia, vo výsledkoch nie sú údaje zo všetkých národných parkov 

(údaje poskytol len NP Slovenský raj a NAPANT). Rovnako je dôležité, že väčšina 

pracovísk sa zamerala pri sledovaní len na druhy invázne a potenciálne invázne, 

pretože tieto skupiny boli z hľadiska mapovania povinné. Na tieto fakty upozorňujem 

z toho dôvodu, že výsledky nie sú vzájomne porovnateľné a štatistické zhodnotenie 

nezodpovedá určite reálnemu stavu. Výsledky predkladáme najmä z tých dôvodov, 

aby sme si uvedomili fakt, že územná ochrana prenikaniu niektorých nepôvodných, 

expanzívnych či inváznych druhov nezabráni a už v najbližšej budúcnosti budeme 

musieť týmto druhom venovať väčšiu pozornosť, aby sme neprišli bez ich 

povšimnutia o primárny dôvod ochrany v území.  

Podľa údajov získaných v roku 1999 v chránených územiach patria k 

najfrekventovanejším nepôvodným alebo invázne sa správajúcim zdomácneným 

druhom Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Stenactis 

annua, Cirsium arvense, Conyza canadensis, Calamagrostsi epigeios, Impatiens 

parviflora a Ranunculus repens.  

V budúcnosti by bolo žiadúce, keby sa mapovanie inváznych druhov v 

chránených územiach urýchlilo a zúčastnili by sa ho nielen všetky odborné 

organizácie ochrany prírody, ale i ďalšie odborné alebo vedecké inštitúcie, pretože 

pri počte 3 územia za jeden rok mapovanie bude časovo náročné a potenciálna 

možnosť ohrozenia chránených území bude narastať.  

 
Prehľad druhov s výskytom vo viac ako 10 chánených územi ach.   

Druh Robinia 
pseud. 

Solid. 
canad. 

Impat. 
parv. 

Cirsium 
arvense 

Stena. 
annua 

Solid. 
gigan. 

Conyza 
canad. 

Calamag. 
epigeios 

Ranun. 
repens 

Počet                                   
CHÚ 

21 17 16 14 12 11 11 10 10 

    
Prehľad druhov s výskytom v menej ako 10 chránených územ iach.    

Druh Res. 
lutea 

Iva  
xant. 

Art.  
vulg. 

Aster 
lanc. 

Cich. 
intyb. 

Arr.  
elat. 

Conv. 
arv.  

Fallop. 
jap.  

Lin.  
vulg. 

Gal.  
parv. 

Hel.  
tub.  

Ver.  
lob.  

Con. 
mac. 

Pas. 
sat.  

Pin.  
nigr. 

Vin. 
min. 

Počet 
CHÚ 

9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 
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2.4.6. MONITOROVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN 

 

Monitorovaniu rastlinných druhov sa venuje pozornosť iba v poslednom období, 

najmä po roku 1993. Invázne druhy rastlín neboli zaradené medzi skupiny druhov 

organizmov, ktoré sa mali monitorovať. Pozornosť sa orientovala na fytoindikátory 

a vzácne a ohrozené kveteny Slovenska (ELIÁŠ, 1997). 

V súčasnosti je nevyhnutné monitorovať výskyt a šírenie sa inváznych druhov, 

invázny proces, s cieľom zastaviť resp. usmerniť ho v takom rozsahu, aby nedošlo 

k narušeniu a poškodeniu prírodných ekosystémov a biotopov. Pred introdukciou 

nových cudzích druhov rastlín zhodnotiť ich invázny potenciál. Zabrániť úniku už 

introdukovaných druhov a kultúr (splaňovanie). Požiadavku na monitorovanie 

inváznych druhov sformuloval ELIÁŠ (1996) ako dôležitú ich efektívnej kontroly. 

Ekologický resp. enviromentálny monitoring flóry, fauny a mikroorganizmov sa musí 

stať súčasťou programu obhospodarovania invázií a inváznych druhov            

(ELIÁŠ, 1996).  

Na základe monitorovania môžeme posúdiť či a v akom rozsahu sa druh šíri 

a preniká do pôvodných spoločenstiev. Bude treba zabrániť ďalšiemu šíreniu druhov 

a ich vstupu do chránených území.   

 

2.4.7. MANAŽMENT INVÁZNYCH DRUHOV (ELIÁŠ, 1997)  

 

Inváznym druhom sa dlho nevenovala žiadna pozornosť ani z hľadiska ich 

manažmentu. Chýba povedomie verejnosti a invázne druhy sa často naďalej pestujú. 

Výnimkou je možno iba boľševník obrovský. Ale aj tu zohral rozhodujúcu úlohu 

zrejme podnet zo susedných krajín, najmä z Česka (metodické príručky, výzvy pre 

verejnosť). Miestne populácie boľševníka obrovského (Heracleum malegazzianum) 

vo Vysokých Tatrách (ŠOLTÉSOVÁ, 1994, sec. ELIÁŠ, 1997), v Nízkych Tatrách 

(BALÁŽ, TURIS, 1995, sec. ELIÁŠ, 1997), Javorníkoch (NOVOHRADSKÝ, 1995, 

sec. ELIÁŠ, 1997) a na Kysuciach (KUDERAVÁ, 1996, sec. ELIÁŠ, 1997) sa likvidujú 

mechanicky (kosením) a chemicky (postreky herbicídom). Zdá sa však, že táto 

kontrola nie je dostatočná a mnohé rastliny (a pravdepodobne aj populácie) unikajú 

spod kontroly. Množia sa a rozširujú na nových plochách. Zatiaľ neoverenou a 

nevyskúšanou je biologická kontrola druhu (výskum na SPU v Nitre). Ostatným 
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inváznym druhom sa venuje pozornosť iba príležitostne. Napr. porasty Fallopia 

japonica sa kosia tam, kde prekážajú doprave alebo na verejných priestranstvách 

v obciach. 

 

2.4.8. KATEGÓRIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN 

 

Na základe výsledkov štúdie Ekologie a asana ční management invazních 

druh ů rostlin v regionálních povodí ČR 1997 - 1998 (ŠINDLAR et al., 1998) bol 

vytvorený zoznam inváznych druhov rastlín, ktoré boli rozdelené do troch kategórií 

nebezpečnosti:  

1. kategória (evidencia a následná likvidácia)  

boľševník obrovský - Heracleum mantegazzianum  

krídlatka japonská – Fallopia  japonica  

krídlatka sachalinská - F. sachalinensis  

krídlatka česká - F. x bohemica  

netýkavka žliazkatá - Impatiens glandulifera  

2.  kategória (evidencia za ú čelom zamedzenia zámerného šírenia)  

archangelikla lekárska - Archangelica officialis  

slnečnica hľuznatá - Helianthus tuberosus aggr.  

rudbekia strapatá - Rudbeckia laciniata  

telekia ozdobná - Telekia speciosa  

3. kategória (potenciálne nebezpe čné druhy - predpoklad invázie)  

Acer negundo, Acorus calamus, Alianthus altissima, Archangelica officinalis, Aster 

laevis, A. lanceolatus, A. novae - angliae, A. novi - belgii, A. x salignus, A. 

tradescanti, A. x versicolor,  Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Epilobium 

adenocaulon, Impatiens parviflora, Lupinus polyphyllus, Lycium barbarum, 

Oenothera sp. indeterm., Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia pseudacacia, 

Solidago canadensis, S. gigantea, Tripleurospermum maritimum 
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2.4.9. SPÔSOBY KONTROLY INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN 

 

Spôsoby kontroly inváznych druhov môžeme rozdeliť do šiestich skupín: 

1. manuálne - ručné odstraňovanie 

2. mechanická kontrola 

3. chemická kontrola 

4. biologická kontrola 

5. enviromentálna manipulácia 

6. priame využívanie inváznych druhov 

 

� Manuálne  - ručné odstraňovanie je pracná a málo účinná technika. Ide napr. o 

vytrhávanie semenáčikov a mladých rastlín. Rastliny často regenerujú a sú schopné 

reprodukcie. Táto metóda môže byť účinná na malých plochách (malé miestne 

populácie v štádiu zakladania). Je to technika ktorá najmenej poškodzuje životné 

prostredie .  

� Mechanická kontrola - mechanizované, alebo hnacie zariadenia na 

odstraňovanie rastlín často poškodzujú aj prirodzenú vegetáciu . Táto metóda je 

menej pracná, ale nákladnejšia (mechanické obrábanie pôdy, vypaľovanie porastov). 

� Chemická kontrola  - jedná sa o uplatnenie anorganických , alebo organických 

chemikálii - herbicídov. Táto metóda vyžaduje vysoké náklady a môže mať negatívne 

dopady na životné prostredie. V prírodných rezerváciách je to nákladná a 

neželateľná forma kontroly . Pozitívnou stránkou tejto metódy sú krátkodobé 

a cielené účinky (aplikácia herbicídov proti konkrétnym inváznym druhom a 

rastlinám).  

� Biologická kontrola  - považuje sa za úspešnú z dlhodobého hľadiska. Pri tejto 

metóde prirodzení nepriatelia napádajú invázne druhy a udržujú populácie na nízkej 

úrovni. Ide o vysoko nákladné a dlhodobé programy. Ak sú úspešné, potom sú samo 

udržujúce s minimálnymi ekologickými dopadmi. Málo kedy sa totiž podrobne 

analyzujú negatívne dopady na necielené zložky ekosystémov.  

� Enviromentálna manipulácia  - predstavuje úpravu, alebo zmenu prostredia na 

takú úroveň , ktorá je nevýhodná pre invázne druhy. Napríklad ide o zníženie vodnej 

hladiny vodných ekosystémov. Pri premnožení agresívneho invázneho druhu sa táto 

metóda môže uplatniť skôr na menších plochách. Iný prístup môže byť napríklad 



 

 
                                                                            

-35-  

Obr. 4: krídlatka japonská  
            (Fallopia  japonica) 

väčšia rôznorodosť a miešané kultúry v poľnohospodárskej krajine, alebo vytváranie 

iných bariér pre pohyb inváznych druhov.  

� Priame využívanie inváznych druhov pre ekonomické c iele  - nevýhodou tejto 

metódy je , že populácie slúžia ako zdroj pre ďalšie invázie. 

 
2.5.DRUHY RODU FALLOPIA ADANS. (KRÍDLATKA) AKO   
      INVÁZNE RASTLINY 
 

2.5.1. SYSTEMATICKÉ ZATRIEDENIE  

 

Na našom území sa vyskytujú 3 druhy inváznej krídlatky: 

Krídlatka japonská  

(Fallopia japonica (Houtt.)Ronse Decr)  

syn. pohánkovec japonský, Reynoutria japonica 

Houtt,  Pleuropterus cuspidatus (Siebold et Zucc.)  

H. Gross, Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc., 

P. zuccarini  Smail, Tiniaria japonica (Houtt.) 

Hedberg 

 

 

Krídlatka sachalínska  

(Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.)  

syn. pohánkovec sachalínksy, Reynoutria 

sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, Polygonum 

sachalinensis F. Schmidt, Pleurotropeus 

sachalinensis  (F. Schmidt) H. Gross, Tiniaria 

sachalinensis  

(F. Schmidt) Janch. 

 

Krídlatka česká                                               

(Fallopia x bohemica Chrtek et Chrtková)    

Fallopia x bohemica je kríženec druhov Fallopia 

japonica a Fallopia sachalinensis  

Obr. 5: krídlatka sachalínska  
            (Fallopia 
sachalinensis) 
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Rod: Fallopia 

� Rad: Polygonales – stavikrvovité 

� Čeľaď: Polygonaceae – stavikrvovité  

 

2.5.1. PÔVOD DRUHOV RODU FALLOPIA  

 

2.5.1.1. Pôvod krídlatky japonskej  

 

Pochádza zo submeridionálnych a oceánskych oblastí východnej Ázie 

(JAROLÍMEK, ZALIBEROVÁ, 1997). Pôvod má v Kórei, severnej Číne, Japonsku 

a Tchajvane, kde jeho lokality vystupujú až do výšky 4000 m. n. m. (CHRTEK, 1990).  

V roku 1825 bola introdukovaná do strednej a severnej Európy. Dnes má hromadný 

výskyt na Britských ostrovoch, chýba len na Orkeyových ostrovoch. V Európe sa 

rozširovala od južného Francúzska a severného Talianska do Nórska. Veľký výskyt 

má aj v Spojených štátoch amerických od Kalifornie až po Washington. Nachádza sa 

aj v Kanade a Novom Zélande, kde je veľmi nepríjemná burina.  

 

2.5.1.2. Pôvod krídlatky sachalínskej 

 

Pôvodný druh s rozšírením na ostrove Sachalin. Od roku 1869 sa pestuje 

v Európe (CHRTEK, 1990). V svojej domovine sa – na Japonských a Kurilských 

ostrovoch, Sachaline, južnej Kamčatke sa prirodzene vyskytuje v dvoch typoch 

spoločenstiev, asociáciách. Stanovišťami sú polotienené lesné okraje , okraje 

lesných ciest, lavínové oblasti v horách a brehy riek a pobrežné útesy.  V súčasnosti 

sa vyskytuje v mnohých krajinách strednej, západnej a východnej Európy, chýba len 

v regióne Mediteránu. Spontánny výskyt v Európe sa viaže na dva typy stanovíšť – 

stanovištia viac – menej ovplyvňované ľudskou aktivitou (záhrady, parky, rudeálne 

plochy v mestách a dedinách) a pozdĺž vodných tokov v poloprirodzených 

podmienkach.  

 

 

 

Obr. 6: krídlatka česká (Fallopia x bohemica)  
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Obr. 7: Pobrežná vegetácia                                                                                                     
tokov, Fallopia japonica 

 

2.5.1.3. Pôvod krídlatky českej  

 

Je krížencom obidvoch predchádzajúcich druhov, popísaná bola z územia 

stredných Čiech a na nové lokality sa šíria ešte rýchlejšie než rodičovské druhy. 

Jedinci nie sú úplne jednotného vzhľadu, tvoria radu prechodných foriem medzi 

rodičovskými druhmi, pri likvidácii je najodolnejšia. 

 
 
2.5.2. VÝSKYT INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN RODU FALLOPIA     
          V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

2.5.2.1. Výskyt krídlatky japonskej  

 

Často splaňuje v sprievodnej vegetácii tokov, najmä 

tam, kde došlo k narušeniu pôdneho krytu. Tiež ho 

možno vidieť vo vlhkomilných krovinných 

spoločenstvách, na opustených plochách, skládkach. 

Uprednostňuje kyslý, kamenistý, nevápnený substrát. 

Viaže sa na spoločenstvá radu Convolvuletalia sepium a 

Lamio albi- Chenopodietalia bon- henrici (CHRTEK, 

1990). Vyskytuje sa až do montánneho stupňa.  

Krídlatka japonská patrí na Slovensku k tým, 

ktorého rozšírenie nadobúda alarmujúci stav, pretože 

tento druh rastie ako väčšina inváznych druhov najmä 

na stanovištiach synantropných, tzn. buď na takých, ktoré človek vytvoril 

antropogénnou činnoťou (napr. železničné a cestné násypy, protipovodňové hrádze), 

alebo na rôznych opusteniskách, kde naopak absentuje v súčasnosti akákoľvek 

činnosť. Veľmi často tiež rastie v pobrežnej vegetácii tokov bez ohľadu nato, či ide o 

porast zachovalý alebo narušený. Osídľuje tiež krajnice komunikácií, vyrastá pri 

múroch budov, na lesných drevo skladoch a pod.  
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Obr. 8 a 9: Porasty krídlatky japonskej pri cestnýc h komunikáciách 

V súčasnosti evidujeme zastúpenie krídlatky japonskej v 19 fytogeografických 

okresoch Slovenska (2, 3,  4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26b, 27, 28, 30a, 

30c). Najviac 75 lokalít, bolo získaných zo Slovenského stredohoria a Ipeľsko-

rimavskej brázdy. V Slovenskom rudohorí evidujeme toho času 24 lokalít, vo Veľkej 

Fatre 15 lokalít, v Podunajskej nížine 11 lokalít a po 10 lokalít v okresoch Devínska 

Kobyla a Šarišská vrchovina. V ostatných okresoch sa pohybuje počet 

zaevidovaných lokalít od 1-8.  

Kým ELIÁŠ (1997) prezentoval výskyt druhu Fallopia japonica v 100 štvorcoch 

sieťovej mapy Slovenska so stavom k roku 1995, GOJDIČOVÁ, CVACHOVÁ v roku 

1998 už udávajú zastúpenie v 127 štvorcoch, tzn. viac o 1/5. V roku 2000 je stav bez 

údajov z toho ročného vegetačného obdobia už 141 sieťových štvorcov, čo je           

za 4 roky nárast o 41 štvorcov, čiže takmer o 50%.   

 

2.5.2.2. Výskyt krídlatky sachalínskej  

 

Rastie v sprievodnej vegetácii tokov, na okrajoch vlhkých krovín a v okolí 

ľudských sídlisk. Je súčasťou rovnakých typov spoločenstiev ako krídlatka japonská. 

Na Slovensku sa zvykne vyskytovať na človekom vytvorených stanovištiach priamo 

v blízkosti ľudských sídiel. Krídlatka sachalínska sa vyskytuje v 7 fytogeografických 

celkoch (7, 9, 14c, 22, 23b, 26a, 27a). Lokality, ktoré publikoval ELIÁŠ, (1997) boli 

doplnené len  o nálezy v rámci 4 štvorcov, čo je reprezentované lokalitami z Košickej 

kotliny pri Medzeve, kde rastie na haldách s odpadovým materiálom a na brehu rieky 

Bodvy, ďalej v Moldave na bývalom sklade štrku  pri železničnej stanici, lokalitami 

Kremnických vrchov priamo z mesta Kremnica a z Bielych Karpát z obce Lednica.  
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Obr. 10: Výskyt krídlatky japonskej na sie ťovej mape Slovenskej republiky,     
              (CVACHOVÁ, 2000)  

 

               

 

 

 

 

 

Obr. 11: Výskyt krídlatky sachalínskej na sie ťovej mape Slovenskej republiky,  
              (GOJDIČOVÁ , CVACHOVÁ, 2000) 
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Obr. 12: Krídlatka japonská listy    
               a habitus  

2.5.2.3. Výskyt krídlatky českej  

 

Výskyt krídlatky českej je viazaný s výskytom krídlatky japonskej. Má veľký 

invázny potenciál a zdá sa že je vitálnejšia a hojnejšia ako krídlatka japonská, aspoň 

v niektorých lokalitách sa vyskytujú obidva taxóny, dokonca aj rastliny obidvoch 

pohlaví. Zatiaľ nebol tento taxón presnejšie zmapovaný na našom území. Aj preto je 

nevyhnutné revidovať mapky rozšírenia a terénnym výskumom potvrdiť výskyt 

jednotlivých taxónov.  

 

2.5.3. BIOLÓGIA INVÁZNYCH DRUHOV RODU FALLOPIA 

 

2.5.3.1. Morfológia krídlatky japonskej ( Fallopia japonica)  

 

Koreňová sústava – tvoria ju bohato rozkonárené, silné a dlhé podzemky. Pri 

analýze biomasy bolo zistené, že 2/3 pripadajú na rhizómy a len 1/3 celkovej 

biomasy je distribuovaná do nadzemných častí. BROCK (1995) z Veľkej Británie 

uvádza, že na nadzemnú biomasu pripadá 9,37 t. ha-1 a na podzemnú biomasu 

pripadá takmer   15 t.ha-1.   

Stonky sú vysoké 1,5 – 2 m – 2,5 m 

(CVACHOVÁ, 2002), rpiame v hornenj čast 

rozkonárené, oblé duté, holé alebo jemne 

papilkaté, červeno škvrnité, krehké. Na jeseň 

(november) celá nadzemná biomasa odumiera 

a stonky lignifikujú.  

Listy – čepeľ listu je široko trojuholníková 

(9) 10 – 17 – 22 cm dlhá, (6) 8 – 12 – 20 cm 

široká, na vrchole u spodných listov zakončená 

tupou trojuholníkovitou špičkou, na vrchole u horných listov zúžená do dlhej špičky, 

na báze najčastejšie uťatá alebo tuho klinovito zúžená. Listy sú tuhé, s vyniknutou 

žilnatinou, holé, na obidvoch stranách najčastejšie zelené až svetlo zelené, stopka 

1,5 – 3,0 (4,0) cm dlhá. Na rube čepele sú krátke papilky s výrazne nafúknutou 

bázou.  
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Obr. 13: List krídlatky japonskej 

Obr. 15: Kvet a plod krídlatky japon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvety – súkvetie je metlina 

mnohokvetých paklasov (3) 5 – 10 (12) cm 

dlhých. Súkvetie je rozvoľnené, v obryse 

trojuholníkové, niektoré konáriky súkvetia 

previsnuté, siahajúce pod stonku, z ktorej 

súkvetie vyrastá. Kvitne od júla do 

septembra. Kvety malé, biele, vzácnejšie 

bledo ružové (pri krídlatke japonskej tuhej – 

Fallopia japonica var. compacta) (MANDÁK,, 

PYŠEK, 1997). Krídla okvetia 3 – 4 mm 

široké po stopke plodu nezbiehavé.  

Plody – sú trojhranné nažky (2,5) 3,0 – 4,0 mm dlhé, lesklé, čierne až 

čiernohnedé (CHRTEK, 1990; MANDÁK, PYŠEK, 1997).   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Papilky na spodnej strane listu 
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2.5.3.2. Morfológia krídlatky sachalínskej ( Fallopia sachalinensis)  

 

Krídlatka sachalínska je trváca dvojdomá 

bylina. Koreňovú sústavu tvoria bohato rozkonárené, 

silné, dlhé podzemky.  Stonky sú 1,5 - 3,0 (4,0) m 

vysoké, priame, v hornej časti rozkonárené, slabo 

ryhované až oblé, duté, holé, krehké.                      

Listy - čepele listov sú podlhovasto vajcovité 

(20) 25 - 35 (40) cm dlhé, 15 (20) - 25 (30)cm široké, 

na vrchole tupé až tupo končisté, na báze hlboko 

srdcovité, mäkké a preto na živej rastline ako keby 

zvädnuté, s nevyčnievajúcou žilnatinou, na líci 

najčastejšie zelené až tmavozelené, na rube 

spravidla sivozelené. Čepeľ na rube roztrúsene dlho 

chlpatá, s chlpmi, rovnakých rozmerov, na báze 

nenafúknutých. Listová stopka (1,5) 2,0 - 4,0 (5,0) 

cm dlhá.  

Kvety – súkvetie je metlina hustých paklasov 2 - 4 (6) cm dlhých. Súkvetie 

nakopené, v obryse oválne. Konáriky súkvetia vzpriamené, nie sú previsnuté. 

Najdlhšie konáriky súkvetia iba o 1 - 2 cm dlhšie ako stopka, siahajúce do '/4 čepele. 

Kvitne od júla do septembra. Kvety sú malé, zelenobiele, vzácne žltobiele. Krídla 

okvetia 1,5 - 2,0 mm široké, pozvoľna zúžené, po stopke  plodu výrazne zbiehavé. 

Plody sú nažky trojhranné, približne 3 mm dlhé, lesklé, tmavohnedé                 

(CHRTEK, 1990; MANDÁK, PYŠEK, 1997). 

 

 

Obr. 16: List krídlatky sachalínskej 

Obr. 17, 18, 19: Kvety, plod a papilky na rube list u krídlatky sachalínskej 
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Obr. 20: List krídlatky českej  

2.5.3.3. Morfológia krídlatky českej ( Fallopia x bohemica) 

 

Koreňovú sústavu – tvoria bohato rozkonárené, silné, dlhé podzemky.  

Stonky  – sú vysoké 1,5 - 3,0 m.  

Listy – čepele listov väčšinou široko vajcovité, 

(10)     15 – 23 (27) cm dlhé (9) 12 - 20 (22) cm 

široké, u horných i dolných listov na vrchole 

končisté alebo do dlhej ostrej špičky vybiehajúce, 

na báze tupo klinovité alebo plytko srdcovité, na 

rube sivozelené, pomerne tuhé. Papilky na rube 

čepele lupou veľmi dobre viditeľné, krátke, so silne 

nafúknutou bázou.  

Kvety – Súkvetie  je metlina, zložená zo 

zväzočkov rôzne dlhých paklasov. Súkvetie je 

nakopené, v obryse má oválny tvar, paklasy sú 3 - 

5 cm dlhé, dlhšie ako stopky, nikdy nie sú 

previsnuté a preto nezasahujú pod stonku, z ktorej 

vyrastá súkvetie. Najdlhšie konáriky súkvetia o 2 – 

4 cm dlhšie ako stopka, siahajúce do ¼ – ½  čepele. Kvety sú zelenobiele až 

žltobiele. Krídla okvetia 2-3 mm široké, po stopke plodu zbiehavé. Kvitne od júla do 

septembra (MANDÁK, PYŠEK, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 22:  
Plod krídlatky 
českej 

Obr. 21: Papilky na rube spodného lisu  
              krídlatky českej   
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2.5.4. REPRODUKČNÁ BIOLÓGIA  INVÁZNYCH DRUHOV RODU    
          FALLOPIA  
 

2.5.4.1. Reproduk čná biológia krídlatky japonskej ( Fallopia japonica) 

 

O druhu Fallopia japonica pribúdajú v posledných rokoch nové zaujímavé 

poznatky, zamerané hlavne na biológiu rozmnožovania a šírenia. Zisťuje sa, že pri 

rozširovaní má prvoradú úlohu vegetatívne šírenie, kým generatívne je druhoradé, 

pretože semená klíčia dobre len v skleníku (ADLER, 1993).  

Generatívne rozmnožovanie pomocou semien je u krídlatky značne obmedzené 

a môže k nemu pravdepodobne dochádzať len vo výnimočných prípadoch. Semená, 

ktoré sa prípadne vytvoria, nestačí dozrieť a sú zničené jesennými mrazmi 

(HRUŠKOVÁ, HOFBAUER, 2002) .  

Ale ak sa v nejakej oblasti predsa krídlatky generatívne rozmnožujú, ich šírenie 

pomocou plodov je veľmi efektívne (MANDÁK, PYŠEK, 2002).  

V našich podmienkach sa šíria  prevažne   vegetatívne najviac  úlomkami 

podzemkov prípadne z vegetačných pupeňov  vyrastajúcich  z nódií  resp. uzlín   na 

odumierajúcej vňati  (SKOŘEPOVÁ, RIEGER, 2002).  

Pri vegetatívnom šírení rozlíšil ADLER (1993) dve stratégie:  

� podzemná invázia stolónov na priľahlé plochy, ktoré prirastajú ročne až o 50 cm,  

� šírenie fragmentami rhizómov od materskej rastliny na rôznu vzdialenosť, pričom 

vyklíčiť môžu odnože dlhé 1-1,5 cm s aspoň jedným nódom. Likvidácia porastov 

kosením sa hodnotí pozitívne, avšak biomasa nahromadená v zásobných 

orgánoch na znižuje len pomaly, po dlhodobom kontinuálnom kosení.  

 Reprodukčná biológia a plodnosť Fallopia japonica bola sledovaná aj v Anglicku 

(BAILEY, 1994).  

Nedostatok vlastného peľu pri opeľovaní (introdukované sú prevažne samčie 

rastliny) je kompenzované peľom z blízkeho taxónu F. baldschuanica, pestovaným v 

záhradách a parkoch. 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                            

-45-  

Štúdium klí čivosti  (HRUŠKOVÁ, HOFBAUER, 2000)  

Pri štúdiách robených v rokoch 1997 a 1999 bolo dokázané, že semená 

vyvinuté na rastlinách krídlatky (Fallopia) sú v podmienkach Juhomoravského 

regiónu schopné dospieť do štádia zrelosti. Klíčivosť semien zo zberu roku 1997 sa 

na jeseň pohybovala, v závislosti na lokalite zberu, od 3, 50 do 45,00 %. Preukazne 

vyššia klíčivosť bola po dokončení dormancie, kedy mala hodnoty 8,00 až 73,70 %. 

Klíčivosť semien krídlatky zo zberu roku 1999 bola podstatne vyššia než zo zberu 

roku 1977 a pohybovala sa, s výnimkou jednej vzorky, od 12,50 do 66, 00%. V 

jarnom období sa klíčivosť týchto semien ešte zvýšila a dosiahla hodnôt 24,00 až 

96,50 %. Klíčivosť semien bola preukázaná ako u krídlatky japonské, tak aj u 

krídlatky sachalínskej. Rok 1999 bol z klimatického hľadiska priaznivejší pre 

formovanie a dozrievanie semien než rok 1997. Bola preukázaná možnosť 

generatívneho šírenia krídlatky japonskej a sachalínskej životaschopnými a klíčivými 

semenami.  

MAIRIKO, KOIZUMI, (2001) z  Inštitútu enviromentalistiky v Yamanashi             

v Japonsku skúmali eko–fyziologické prispôsobenie sa krídlatky japonskej 

k rozdielnym nadmorským výškam v teplotných pásmach na hore Fuji. Skúmali 

tepelnú reakciu klíčenia semena, rast semenáča, vývoj výhonkov, a zmeny kysličníku 

uhličitého v rôznych nadmorských výškach. Populácie semien boli zobraté z 

rozdielnych výšok na hore Fuji v Japonsku. Priemerná hmotnosť horských populácií 

(nad 1500 m), bola významne 1.5-násobne ťažšia než  nížinných  populácií (pod 

1400 m). Pod najnižším teplotným režimom 15/10 °C ( deň/noc) horské populácie 

poukazujú významný vysoký podiel v percentách rýchlosti klíčenia než nížinné 

populácie. Tieto výsledky indikujú, že klíčenie charakteristických horských populácií 

na hore Fuji je priaznivé pre kolonizáciu v týchto chladnejších lokalitách (nízka 

teplota a krátke vegetačné obdobie). Porovnávali rast a rýchlosť vývoja semenáčov 

narastených zo semien zobratých vo výškach 700 a 2420 m. Horské semenáče 

poukázali na výrazne veľkú biomasu a listovú plochu než nížinné semenáče            

pri 15 °C. Rozdiel v biomase pri 15 °C bol pripisov aný rozdielu v hmotnosti semien. 

Horský semenáč tvoril významne väčšie  vetvy s menšími a viac početnejšími listami 

pri obidvoch teplotách 15 °C a 25 °C. Táto vývojová  črta horských semenáčov 

reprezentuje životnú formu prispôsobenia sa k horským podmienkam. Udržovanie 

dýchania semenáča vo vysokej nadmorskej výške v oboch prípadoch 15 a 25°C, 

bolo významne (1,7-násobne) vyššie než v nižšej nadmorskej výške, zatiaľ              
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čo narastanie dýchania bolo nezávislé od nadmorskej výšky a teploty. Teplotný index 

(Q10) udržovania dýchania bol okolo 1,9 v oboch nadmorských výškach. Vysoká 

údržba dýchania  vo vysokých nadmorských výškach  v populáciách F. japonica je 

výhodná v drsných vysokohorských oblastiach, ale nevýhodná v klimaticky teplých  

nížinách z hľadiska ekonomiky uhlíka. Vyvodzovali, že  populácie R. japonica pozdĺž 

výškových pásiem na hore Fuji môžu byť zaradené do dvoch ekotypov, ktorých 

oblasť leží v 1400 –1500 m.  

  

2.5.4.2. Reproduk čná biológia krídlatky sachalínskej ( Fallopia sachalinensis)       

               a krídlatky českej ( Fallopia x bohemica)  

 

Z poznania ekológie druhu vo východnej Ázii a Európe sa konštatuje, že 

krídlatka sachalínska sa stáva súčasťou flóry v niektorých európskych krajinách: darí 

sa jej v daných klimatických podmienkach, nachádza vhodné stanovištia, má funkčný 

spôsob rozširovania (tečúcou vodou), absentujú prirodzení konkurenti/kompetitítory, 

stanovištia odolávajú imigrácii drevín a tlak herbivorov je zanedbateľný. Z 

morfologických charakteristík sú dôležité dve:  

a) schopnosť tvoriť súkvetie aj v podúrovni porastu, a to zmenou rastu                     

(z ortotrofného na plagiotropný) a postavenia listov (zo špirálovitého na 

dvojradové) na začiatku reprodukčnej fázy, 

b) vysoký počet bazálnych internódií.  

V priebehu 20 rokov sa krídlatka sachalínska značne rozšírila. Jej šírenie bolo 

podporené ľudskými aktivitami - oraním a transportom pôdy z miesta na miesto. 

Neobyčajná produktívna sila je založená na klonálnej reprodukcii, multiplikácii 

rhizómov. V alpských oblastiach, kde ľudská činnosť nie je hlavným činiteľom, k 

rozširovaniu prispieva voda eróziou brehov a transportom rhizómov. Hoci je krídlatka 

schopná rásť na rôznych stanovištiach, uprednostňuje tie s dobrým zásobením 

vodou. Silná kompetičná schopnosť vyplýva z ekofyziologických charakteristík - v 

internódiách sa nachádzajú veľké medulárne bunky, obsahujúce tekutinu s 

bohatstvom minerálnych solí. Keď sa zvyšujú požiadavky rastliny pri evaporácii, napr. 

pri expanzii listov, rastlina má dostupné vlastné zdroje vody a živín pre rast 

(MARIGO, PATOU, 1998, sec. ELIÁŠ, 1998). Obsah vody v rastline sa počas roka 

mení, najvyšší je na začiatku rastu (marec-apríl), postupne sa znižuje, keď sa bunky 

diferencujú počas hrubnutia bunkových stien. Táto krídlatka sa vyznačuje silnými 
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rhizómami, ktoré môžu byť v priemere až 7 – 8 cm hrubé, pričom dosahujú značnej 

dĺžky, až 15 – 20 m. Lignifikované rhizómy korenia hlboko v zemi, v pôde dobre 

zásobenej vodou boli najdené v hĺbke až 2 m. Morfologické a fyziologické 

charakteristiky potvrdzujú stratégiu kompetítora. Rastliny akumulujú zásoby živín 

podzemnými časťami a produkujú obrovskú biomasu počas leta. Ich fyziologická 

aktivita sa začína skôr ako u iných kompetítorov, napr. Helianthus, Solidago. Semená 

F. sachalinensis obsahujú aj substancie s allelopatickými vlastnosťami (látky 

vylúčené zo semien pri napučiavaní pôsobia na rhizogenézu rastlín v blízkom okolí a 

znemožňujú ich rast).  

Hybrid medzi F. japonica a F. sachalinensis sú hexaploidy s veľmi nízkou 

plodnosťou, úloha reprodukcie semenami je teda len minimálna. U F. sachalinensis 

boli zistené aj hermafroditné rastliny (2n = 44). 

 

2.5.5. OCHRANA PROTI KRÍDLATKE ( FALLOPIA) 

 

2.5.5.1. Škodlivos ť krídlatky  (MORÁVKOVÁ, 2000) 

 

Krídlatka sa rýchlo prispôsobuje novým životným podmienkam. S veľkou 

agresivitou osídľuje ďalšie nové lokality, na ktorých vytvára mohutné porasty. Mení 

tak druhové zloženie prirodzených společenstiev, vytlačuje domáce, citlivejšie druhy 

rastlín. Pôsobí na stabilitu brehov, okrajov ciest, násypov a pod., ktoré svojimi 

koreňmi rozrušuje. V zimných mesiacoch sú plochy obsadené krídlatkou bez 

rastlinného krytu a ľahko podliehajú erózii. 

S ochranou proti krídlatke je treba začať: 

� Vo zvláš ť chránených územiach a v ich okolí , kde hrozia škody na cenných 

prírodných ekosystémoch, vytlačením pôvodných rastlinných druhov, zmenou 

potravinových reťazcov a ník pre živočíchy atď.  

� V okolí riek a potokov, ciest a železni čných tratí , kde sa rýchlo šíri, najmä 

transportom úlomkov podzemkov pri prenose zeminy, za priaznivých podmienok i 

semenami (v našich klimatických podmienkach nastáva len v niektorých rokoch). S 

likvidáciou je treba začať v pramenných oblastiach, na horných úsekoch potokov a 

riek a pokračovať ďalej po prúde.  
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� V lesoch a na lesných okrajoch , kam sa krídlatka dostáva najmä prevozom 

techniky po cestách, zavliekaním turistami alebo chalupármi.  

� Na poľnohospodárskej pôde  môže dochádzať zavlečením k lokálnemu 

rozšíreniu, ako je tomu v súčasnosti napr. na severnej Morave (v skleníkoch, v 

záhradách, na poliach alebo v sadoch).  

� V obciach a v mestách , kde síce krídlatka často kryje nevzhľadné zákutia, ale je 

i nebezpečným zdrojom ďalšieho šírenia.  

  

2.5.5.2. Prevencia proti krídlatke 

 

Najlepšou prevenciou proti krídlatke je dôsledná starostlivosť, preto je podľa 

MORÁVKOVEJ (2000) je dôležité:  

� naučiť sa rastlinu poznáva ť a zistiť, či a kde sa v okolí vyskytuje  

� sledova ť stav populácií  na už vytvorených lokalitách vo svojom okolí, na území 

obce atď. - a oznámiť to najlepšie odboru ŽP okresného úradu, príslušne správe 

CHKO alebo na obecnom či mestskom úrade  

� likvidova ť rastliny na svojich pozemkoch   

� zabráni ť šíreniu krídlatky  na nové lokality – a to najmä prenosom 

kontaminované zeminy pri zemných a stavebných úpravách alebo zámerným 

pestovaním pre okrasu  

� podie ľať sa na šírení informácií o negatívnych vplyvoch krí dlatky   

 

2.5.5.3. Spôsoby likvidácie krídlatky  

 

Biologické spôsoby likvidácie  - spásanie ovcami alebo hovädzím dobytkom sa 

ukazuje ako účinná metóda regulácie výskytu krídlatky. Pastva sa na danej lokalite 

musí zahájiť včas, aby rastliny neboli prerastené a zvieratá ich prijímala. redbežným 

zoologickým výskumom na jednej japonskej univerzite zistili na Fallopia japonica 

výskyt 40 druhov hmyzu, prevažne herbivorov (z Hemiptera, Coleoptera, 

Lepidoptera). Mnohé z čeladí obsahujú špecializovaných biologických agens, 

používanaých v boji proti burinám v rôznych častiach sveta, špecializovaný druh 

zatiaľ nenašli (YANO, 1992; FOWLER, HOLDEN, 1994, sec. BAILEY).  

Zistilo sa tam aj fungiálne ochorenie rastlín zatiaľ neidentifikovanou hubou. 

Niektoré iné patogény boli zistené okrem Japonska aj vo Veľkej Británii. Jeden z 



 

 
                                                                            

-49-  

Obr. 24: Požerky urobené h myzom  
               na  listoch k. japonskej 
               (BAILEY, 2000)        

Obr. 23: Fotogr afia urobená elektrónovým               
               mikroskopom; huba rodu Puccinia 
               (GODWINOVÁ, 2000)         

japonských druhov - Puccinia polygoni- weyrichii, je potenciálnym druhom biologickej 

kontroly, vyžaduje však ďalšie štúdium (FOWLER, HOLDEN, l.c., sec. BAILEY 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanické spôsoby likvidácie  – vytrhávanie podzemkov, vykopávanie, 

vypaľovanie a sekanie sú veľmi náročné a niekedy málo účinné. Sekanie porastov je 

doporučené prevádzať v 14 dňových intervaloch po celú dobu vegetačnej doby (prvé 

kosenie – začiatkom mája). Rastliny tak nestačia vytvoriť dostatok zásobných látok a 

postupne slabnú. Zásah je nutné prevádzať každoročne, dokedy sa objavujú nové 

výhonky. Opakovaným sekaním však môže dôjsť k zhusteniu porastu a rozšíreniu 

lokalít s výskytom krídlatky. Vykopávanie možno použiť skôr na malých plochách                 

s ojedinelým výskytom krídlatky (okrasné záhrady). Inak je tento zásah bez použitia 

ďalších metód neúčinný a okrem toho existuje nebezpečie ďalšieho rozširovania 

rastlín prostredníctvom odlomených častí podzemkov, ktoré môžu veľmi ľahko 

regenerovať. 

Chemické spôsoby likvidácie  – sa v kombinácii s mechanickou likvidáciou 

(sekaním) ukázali ako najúčinnejšie. Najčastejšie je používaný neselektívny listový 

herbicíd Roundup - biaktiv, ktorý je pre zvieratá a človeka relatívne neškodný. Jeho 

účinná látka (glyphosate) je prijímaná zelenými časťami rastlín, preniká do ich 

koreňového systému a rýchlo sa rozkladá na neškodné zložky. Glyfosát je účinná 
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látka s nízkym rizikom pre voľne žijúce organizmy, majúca priaznivé environmentálne 

charakteristiky. Viaže sa na pôdne koloidy alebo rozpustené látky vo vode a dnových 

sedimentoch, čo spôsobuje jeho nepohyblivosť. Rýchlo sa rozkladá  do neškodných 

substancií, v miernych pôdnych podmienkach s polčasom rozpadu 30 – 60 dní. 

Výhodou je pôsobenie na zelenú a rastúcu vegetáciu a herbicídna neaktívnosť v 

pôde. Má malý, ale prechodný vplyv na malú faunu a pôdnu mikroflóru, rezíduá po 

použití neboli zistené v spoločenstvách ivertebrát, ani u mladých lososov vo vodách 

(STENSONES, GARNETT, 1994, sec. BAILEY, 2000).  

Glyfosát nemá afinitu k tukovému tkanivu a neakumuluje sa v potravnom 

reťazci. Štúdie poukázali, že má  minimálny dopad na lesné a vodné ekosystémy. 

Najvhodnejší je opakovaný postrek herbicídom s následným odstránením nadzemní 

častí krídlatky v tomto časovom slede: - prvý postrek v máji až v júni (výška krídlatky 

cca 1 m) - cca po troch týždňoch odstránenia biomasy - druhý postrek v auguste až 

v septembri. Postrek je treba prevádzať za málo veterného či bezveterného dňa a 

nesmie dôjsť k zmytiu herbicídu dažďom minimálne 3 hodiny po jeho aplikácii. 

Účinná koncentrácia herbicídu je okolo 5% (t.j. na 10 l vody   0,5 l Roundup - biaktiv). 

Zásah je treba opakovať minimálne nasledujúci rok (podľa zostarnutia  porastu a 

mohutnosti koreňového systému). Biomasu je vhodné spáliť na mieste. Pri práci s 

herbicídom je treba dodržiavať zásady pre prácu s jedmi, dodržiavať predpísané 

riedenie výrobcom, nepoužívať herbicíd zbytočne na iné pôvodné rastliny, v blízkosti 

vodného zdroja a pestovaných rastlín. 

Štúdia vo Veľkej Británii ukázala, že použitím herbicídu Roundup R Pro pri 

likvidácii krídlatky japonskej v období vegetačného optima v koncentrácii 5 l/ha a 

objemom vody 180 – 200 l/ha sa dosiahla efektívna kontrola rastlín                        

(de WAAL, 1995).  

Tento prístup je efektívne použiť na úzkych lineárnych stanovištiach, ako sú 

brehy riek. Pred postrekom je vhodné odstrániť staré odumreté stonky z minulého 

roku (použitím krovinorezu). Najúčinnejšie obdobie použitia herbicídu je začiatok 

vegetačného odbobia (máj), keď sú dostatočne rozvinuté listy a rastliny nie sú veľmi 

vysoké; druhú aplikáciu urobiť neskôr – v júli. Pri použití glyfosátu vyššie uvedenej 

koncentrácie a menšieho objemu vody (80 l/ha) bola úspešnosť až 99 %. Pridaním 

adjuvans (látky zvyšujúcej účinnosť hlavnej zložky) sa zlepšila aktivita herbicídu a 

mierne sa zvýšila aj účinnosť ošetrenia. V prípade že poveternostné podmienky 

nedovoľujú postrek pred dorastením do výšky 1 –1,5 m, možno rastliny pokosiť tesne 
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nad zemou krovinorezom. Približne po 7 týždňoch možno potom aplikovať herbicíd. 

Najneskorším, vhodným termínom pre kosenie je koniec júla až začiatok augusta v 

tom istom vegetačnom období. 

Z ďalších prípravkov, obsahujúcich účinnú látku glyfosát sú u nás povolené 

prípravky uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Prípravok  Dávka  Použitie  poznámka  
Folar 525 FW 5 - 8 l/ha Poľnohosp. pôdy 

Glialka 36, Kaput 5 l/ha detto + zavlažovacie a odvodňovacie kanály, 
nepoľnohospodárska pôda, lúky a pasienky 

Glyfogan 480 SL 5 l/ha detto + lúky a pasienky 

Glyfos 3 - 6 l/ha detto + lesné škôlky a kultúry, 
nepoľnohospárska pôda, lúky a pasienky 

Mamba 2 - 6 l/ha detto 
Roundup 3 - 6 l/ha detto 

Roundup SG 

1,5 - 9 kg/ha 
     
2 - 2,5 kg/ha 
     
 
6 - 9 kg/ha 

detto 
na nežiadúcu vegetáciu  na Fallopia 
sachalinensis a Heracleum pubescens, na 
nepoľnohosp. pôdu 

Roundup biaktiv 5 - 6 l/ha 
detto + vodné toky a nádrže! t.j. pobrežná, 
vynorená vegetácia buriny plávajúce na 
hladine 

   

 

2.5.6. MOŽNÉ HOSPODÁRSKE VYUŽITIE KRÍDLATKY (SLADKÝ, 1998)  

 

Krídlatka sa môže stať významnou energetickou plodinou. V súčasnej dobe 

rastie divoko na niekoľko tisíc hektároch a s veľkými nákladmi je likvidovaná. Veľmi 

skoro by sa mal prístup ku krídlatke obrátiť o 180°, lebo sa jedná o ve ľmi energeticky 

výnosnú plodinu - v prepočte na úžitkové teplo môžeme z 1 hektáru dostať              

až 580 GJ, čo by mohlo stačiť pre vykurovanie cca 6 rodinných domov. Založenie 

plantáže krídlatky je zatiaľ veľmi nákladné, preto zo začiatku by sa mohli pre 

energetické účely zberať len divoké porasty. Zber bežnými zberacími stroji na 

kukuricu je možno krídlatku zberať od jesene do jari, najlepšie na zamrznutom 

povrchu. Krídlatku je možno spaľovať ako briketované palivo s dobrou výhrevnosťou 

a nízkou hladinou emisií. 

Výskumy ukázali, že vďaka svojím rastovým vlastnostiam má krídlatka 

schopnosť vstrebávať značné množstvo ťažkých kovov z kontaminovaných pôd, 
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Tab.: Chemické zloženie  
          krídlatky  

ktoré je možno zachytiť v lietajúcom popolčeku v elektrostatických a látkových filtroch 

po ochladení, najmä kadmium a olovo. Selektívne šľachtenie môže ešte zvýšiť túto 

schopnosť krídlatky, takže krídlatka sa v budúcnosti bude iste užívať k asanácii 

kontaminovaných pôd. Tu ale spôsob zberu bude pozmenený a budú uplatnené 

opakované zbery behom roku a doba pestovania bude skrátená na niekoľko rokov,         

2 - 4 roky. Po asanácii pozemku bude plocha vrátená pôvodnému účelu. 

Rastliny krídlatky je možné spracovať na papier, izolačné materiály alebo pevné 

palivá. Ľahko sfarbený papier sa dá ďalej bieliť. 

K využitiu ako pevné palivo má mať krídlatka 12 a menej 

percent obsahu vody, pokiaľ má tvar brikiet, vo forme 

štiepky môže byť obsah vyšší. Kompaktované palivo sa 

používa k spaľovaniu k tvorbe tepla, ale i v parných 

kotloch pri výrobe elektriny. Je možno dokonca 

kombinovať palivo z krídlatky i s inými biopalivami alebo 

fosílnymi palivami, ale v tomto zmysle je nutné ešte 

vykonať radu výskumných prác s ohľadom na chemické 

zloženie palív. Samotné čerstvé alebo sušené lístky je 

možno vylúhovať buď vodou alebo najlepšie alkoholom 

a vyrobiť tak ochranný prostriedok proti škodlivým pliesňam rastlín. So zberom listov 

k tomuto účelu je treba vyčkať až do polovice júna, kedy sa v listoch nachádza 

najväčší podiel biologicky účinných látok. 

Možná agrotechnika a kultivácia krídlatky 

Krídlatka sa rozmnožuje semenami (ak dozrú) a podzemkami. Semená musia 

byť po zbere uskladnené najmenej 14 dní v chladničke pri teplote 1 °C. Potom je 

možné ich zasiať do dobrej kompostovej pôdy s vyšším obsahom dusíka. Kontajnery 

na vzchádzanie majú byť vystavené teplote 20 °C 16 hodín denne  cez de ň a  teplote 

10 °C 8 hodín v noci, pokia ľ klíčiace rastliny nedosiahnu výšku cca 5 cm. Potom sú 

presadené do väčších nádob a ponechané v skleníku v podmienkach dlhého dňa. Na 

začiatku mája, keď sú rastliny vysoké cca 60 cm, sú pripravené k vysádzaniu na 

príslušný pozemok, 1 rastlina až na 1 m2. 

Vysadzovanie podzemkov nie je tak úspešné ako výsadba semenáčov, 

podzemky nemajú vyrovnanú akosť, sú často poškodené a výhonky z nich nerastú 

rovnomerne a často uhynú. Pre pestovanie vo veľkom sa odber a úprava podzemkov 

za účelom zväčšenia pestovaných plôch príliš nehodí. 

Zloženie krídlatky Sušina 
(%) 

Lignín 18,9 
Hemicelulóza 20,0 
Celulóza 24,0 
Popoloviny 6,3 
Splyňujúce látky 75,5 
Uhlík 47,7 
Vodík 6,6 
Kremík (SiO2) 0,9 
Chlór 0,22 
Dusík 0,54 
Draslík 0,75 
Síra 0,17 
Výhrevnosť sušiny 
(MJ/kg) 17,2  

– 
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Aj keď je možné vysadzovať krídlatku na väčšiu hustotu než 1 kus na 1 m2 

nedoporučuje sa to, pretože jeden koreňový systém v priebehu niekoľkých rokov 

zaberá zhruba tento priestor a pri hustejšej výsadbe sa nedocieli väčšieho výnosu, 

rastliny si navzájom tienia a skoro opadávajú listy v nižších partiách. Na začiatku 

vegetácie sa doporučuje i mulčovanie, aby sa potlačili buriny na začiatku vegetácie, v 

prvom roku. Behom ďalšieho vývinu už dochádza k úplnému potlačeniu burín. Ak je 

nutné v prvom roku odstrániť aj tak vyrastené buriny , je túto prácu nutné vykonať 

ručne, pretože sa mechanizmami môžu krehké rastlinky poškodiť, najmä tlakom 

kolies strojov. Skúšky  hnojenia ukázali, že pre vzrast rastlín krídlatky je 

najpotrebnejší dusík, zaisťujúci vyšší vzrast a vyšší výnos sušiny z plochy. Dávky 

hnojív v prvom roku pestovania okolo 250 kg/ha P, 50 kg/ha K a 200 kg/ha N zaistili 

v prvom roku prírastky 75 cm a výnos sušiny 3,4 t/ha. Dávky hnojív len 100 kg/ha N 

zaistili výšku 65 cm prírastku a výnos sušiny 2,8 t/ha. Vzhľadom k tomu, že krídlatka 

je vytrvalá rastlina, nie je treba sa starať o jej vegetačnú rotáciu na rôznych 

pozemkoch. Naopak pri rušení plantáže je nevyhnutné do posledného vybrať a rozbiť 

časti koreňového systému.  

Krídlatka je veľmi výnosná plodina, v podmienkach mierneho pásma a na 

dobrom stanovišti vôbec najvýnosnejšia - vrátane tretieho roku vegetácie. Pri zbere 

na jeseň, kedy listy síce už zasychajú, ale ešte neopadli, dosahuje maximálny výnos 

hmoty a sušiny 30 až 40 t/ha. V zime a v predjarí po opade listov je síce výnos nižší, 

ale zvyšuje sa obsah sušiny. Ale ak sa pre zber používa mechanizácia, zvlášť ťažšia, 

napríklad samojazdná rezačka s ťažným vozom alebo sa zberaná hmota dopravuje 

do vedľa idúceho voza, je treba dbať, aby kolesá nepoškodzovali koreňový systém. 

Z tohoto dôvodu by mala byť rozmeraná už aj sadba tak, aby bolo dosť miesta pre 

prejazd kolies zberačov a dopravných prostriedkov. Toto je významné najmä 

v prvých rokoch, kedy by skôr mal byť zber uskutočnený ručne, aby sa zabránilo 

poškodeniu ešte slabých koreňov, ktoré ešte nie sú hlboko pod povrchom. Počínajúc 

druhým rokom sa už môže opatrne použiť mechanizácia obvykle používané na zber 

kukurice. 

Podľa spôsobu použitia je možné krídlatku zberať jeden alebo viackrát za rok. 

Medzi zbermi by mala byť najmenej jednomesačná prestávka, aby rastliny mohli 

regenerovať. Jeden krát za rok sa krídlatka zberá pokiaľ možno v najsuchšom stave 

pre energetické využitie. 
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Pre dlhodobé skladovanie by vlhkosť nemala byť vyššia ako 8 - 12, max. 16%. 

Toho sa môže dosiahnuť i prirodzeným usušením “nastojato”, spravidla ku koncu 

zimy a v predjarí. Ak má krídlatka pri zbere vyššiu vlhkosť ako 16%, je nutné zaistiť 

jej dosušenie, spravidla postačuje uskladnenie pod strechou i vo forme dlhšej 

“štiepky” (5 – 10 cm) a vystavenie prievanu. Pri vlhkosti cez 20% musí byť zaistené 

umelé prevetrávanie a rýchlejšie usušenie, lebo s ohľadom na obsah biologicky 

rozložiteľných látok a narušeniu pletív dochádza k fermentácii a odbúravaniu 

energeticky významných zložiek. Umelo sa krídlatka suší ako iná štiepka alebo kôra, 

či tabak alebo zrno. Spravidla postačuje prevetrávanie vonkajším vzduchom za 

pekného počasia, ktorý má relatívnu vlhkosť pod 70 – 65%. Dostatočne  usušenú 

štiepku krídlatky je lepšie ihneď zlisovať do brikiet, na dlho rezanú krídlatku do 

balíkov. Tak je ju možno trvalo uskladniť, alebo ľubovolne prepraviť. 
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3. METODIKA PRÁCE 

 

3.1. CHARAKTERISTIKA LOKALITY  

 

Mesto Banská Štiavnica sa nachádza v centre Chránenej krajinnej oblasti 

Štiavnické vrchy. Nachádza sa v členitom a hornatom teréne, priamo v srdci 

Štiavnických vrchov. Mesto sa nachádza v rozmedzí nadmorských výšok 550 – 938 

m n. m. Najvyšším bodom Banskej Štiavnice je vrch Paradajz s nadmorskou výškou 

938,9 m n. m. a ďalej vrch Tanád s nadmorskou výškou 938,8 m n. m. Konkrétne 

populácie krídlatky japonskej, na ktorých som robil merania sa nachádzajú v týchto 

nadmorských výškach (plocha č. 1: 580 m n. m.; plocha č. 2: 595 m n. m.; plocha č.3: 

585 m n. m.).  

V Banskej Štiavnici sa nenachádzajú rozsiahle vodné toky. Nachádza sa tu len 

potok Štiavnica a Štefultovský potok. V okolí Banskej Štiavnice sa nachádza veľké 

množstvo umelo vybudovaných vodných plôch tzv. tajchy. V minulosti slúžili na 

odvodňovanie baní. Priamo v meste sa nachádzajú tajchy Malá vodárenská, Veľká 

vodárenská, Červená studňa, Ottergrundské jazero, Klinger, Komorovské vodné 

nádrže. 

Celkovo o podnebí  Banskej Štiavnice môžeme hovoriť ako o type podhorského 

a horského podnebia, teplého až mierne chladného s ročnou teplotnou sumou nad         

10 °C od 1600 do 2900 °C. Priemerné ro čné zrážky sú 600 – 900 mm. Priemerná 

ročná teplota 8 °C.  

Mesto Banská Štiavnica má z botanického hľadiska veľký význam, lebo sa tu 

nachádza priamo v centre mesta botanická záhrada a v mestskej časti Kysihýbel 

arborétum s významnými  domácimi a introdukovanými drevinami ako sú napríklad 

ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba), sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), 

javor východný (Acer orientalis) a mnohé iné. Tieto objekty slúžia pre potreby výučby  

tunajšej Strednej lesníckej školy.  
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3.2. MAPOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RODU FALLOPIA 
 

Mapovali sme krídlatku na území mesta Banská Štiavnica, tým spôsobom, že 

tieto invázne druhy sme vyhľadávali podľa ich vonkajších morfologických znakov, 

približná výška rastlín, tvar a veľkosť listov, habitus. Druhy sme určovali podľa 

Príručky na určovanie vybraných inváznych druhov rastlín (CVACHOVÁ et al., 2002). 

Podľa teoretických poznatkov o výskyte týchto inváznych druhov sme ich vyhľadávali 

pri cestných komunikáciách, bagroviskách a na ostatných plochách poznačených 

antropogénnou činnosťou. Výskyt populácií sme zaznačili do mapy mesta Banská 

Štiavnica o mierke 1:10 000. Pri mapovaní sme odoberali z niektorých populácií 

herbárové položky listov a kvetov na presnejšie určenie druhov. Mapovanie sme 

vykonávali v rokoch 2001 až 2002 v jarných a jesenných mesiacoch. Z niektorých 

populácií bola urobená fotodokumentácia fotoaparátom KODAK-ADVANTIX T 550.  

 

3.3. POPULAČNÁ DYNAMIKA INVÁZNYCH DRUHOV    
       RODU FALLOPIA  

 

Zo zmapovaných populácií sme vybrali tri plochy, na ktorých sme robili terénne 

merania. Všetky tri plochy s porastami krídlatky, boli orientované pri hlavnej ceste. 

Vzdialenosť medzi nimi bola približne 200 – 250 m.  

Popis a orientácia porastov krídlatky, na ktorých sme robili merania :  

porast č.1: bol orientovaný na juhozápadnom svahu pri hlavnej ceste, pod 

výstavbou rodinných domov. Časť porastu, bližšie pri ceste bol pravidelne kosený 

technickými službami mesta Banská Štiavnica, kvôli úprave cestnej komunikácie. 

Porast bol veľký približne 5 x 3 m. 

porast č.2: bol situovaný na súkromnej lúke s južnou expozíciou. Porast bol pri 

orechu vlašskom vysokom asi 7 m a pod elektrickým vedením. Celý porast bol 

pravidelne kosený majiteľom pozemku. Porast bol veľký asi 3 x 3 m.  

porast č.3: bol orientovaný v strmom svahu pri hlavnej ceste. Porast bol dlhý 

okolo 15 m a široký približne 5 m. Časť porastu v páse širokom asi 230 cm pri okraji 

cesty bola kosená, lebo porast zarastal do cesty. Na skosenej časti boli pozorované 

jedince veľmi riedko porastené 1–2 ks.m-2
 s priemernou výškou 20–25 cm.  

V porastoch sme si vytýčili skúšobné plochy s rozmermi 2 x 2 m (4 m2). Na 

vytyčovanie plôch sme použili výsuvný meter o maximálnej dĺžke 5m. plochy sme si 
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vyznačili drevenými kolíkmi a plochy sme ohraničili hrubým dobre viditeľným 

motúzom. Na plochách sme robili jarné a jesenné merania v rokoch 2001 – 2002. 

Merali sme:  

� počet jedincov na ploche (ks) – spočítali sme jedince na ploche 1 m2 

a vynásobili sme číslom 4. Vznikol nám približný počet jedincov na ploche 2 x 2 

m. hodnoty sme zaznamenali do tabuliek.  

� priemerná výška porastov krídlatky (cm) – z každej skúšobnej plochy sme si 

náhodným výberom zvolili po desať jedincov. Merali sme výšku každého jedinca 

v cm, pomocou výsuvného metra o maximálnej dĺžke 5 m. Výšky jedincov sme 

zapísali do tabuliek a vypočítali sme zo zaznamenaných hodnôt aritmetický 

priemer pre každú plochu samostatne.  

� priemerný po čet internódií na jednu rastlinu krídlatky (ks) – na tých istých 

desiatich  jedincoch krídlatky na každej skúšobnej ploche, pri ktorých sme merali 

výšku porastov, sme spočítali internódiá od hypokotylu až po rastový vrchol. 

Počty internódií sme zaznamenali do tabuliek a vypočítali sme aritmetický priemer 

pre každú plochu zvlášť. 

� priemerný po čet súkvetí na jednu rastlinu krídlatky (ks)   – sme robili 

v jesenných meraniach vo fenofáze kvitnutia. Na náhodne vybraných desiatich 

jedincoch na každej skúšobnej ploche sme spočítali metliny na každej rastline. 

Počty metlín sme zapísali do tabuliek a vypočítali aritmetický priemer pre každú 

plochu zvlášť.  

� priemerný po čet bočných konárov na jednu rastlinu (ks) – z desiatich 

náhodne vybraných jedincoch na každej skúšobnej ploche. Na každom jedincovi 

sme spočítali bočné konáre a hodnoty sme zapísali do tabuľky. Zo 

zaznamenaných hodnôt sme vypočítali aritmetický priemer pre každú skúšobnú 

plochu zvlášť. 
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3.4. DYNAMIKA VZCHÁDZANIA A RASTU INVÁZNYCH   
       DRUHOV RODU FALLOPIA PRI VEGETATÍVNOM   
       ROZMNOŽOVANÍ V KLIMATIZOVANÝCH PODMIENKACH      

 

Úlohou tohoto pokusu sme chceli poukázať, že invázne druhy rodu Fallopia sú 

schopné vegetatívneho rozmnožovania z rozdielne dlhých a veľkých podzemkov 

(resp. ich úlomkov). Tým sme chceli dokázať, že krídlatka má veľký invázny potenciál 

a dokáže sa rozmnožovať najmä vegetatívne s veľkou dynamikou rastu a tým 

ohrozovať prirodzený biotop autochtónnych druhov rastlín. 

Dňa 9.11.2002 sme odobrali vzorky t.j. podzemky krídlatky zo skúšobnej plochy 

č.1 (z predchádzajúcich terénnych meraní). Z odobratých podzemkov sme narezali:  

� prvý variant - 30 odrezkov o dĺžke 2 cm 

� druhý variant - 30 odrezkov o dĺžke 5 cm  

� tretí variant - 30 odrezkov o dĺžke 8 cm  

(pozn. do úvahy sme nebrali hrúbku odrezkov).  

Každý variant sme dali zvlášť do dlhých kvetináčov, pre dobrú prehľadnosť. Ako 

substrát sme použili pôdu zo súkromnej záhrady na ul. A. Bernoláka č. 1 v Banskej 

Štiavnici s takýmto obsahom prvkov: celkový dusík 23 mg/kg pôdy, P 170 mg/kg 

pôdy, K 750 mg/kg pôdy, Ca 2650 mg/kg pôdy a Mg 48 mg/kg pôdy. Stanovené pH 

pôdy bolo 6,1. Tieto hodnoty boli stanovené na základe agrochemického skúšania 

pôdy v roku 2000 na Katedre agrochémie a výživy rastlín SPU Nitra. Odrezky sme 

naukladali do kvetináčov vedľa seba na mierne utlačenú pôdu a prikryli sme ich 

ďalšou asi 3 cm vrstvou kyprej pôdy. Celková vrstva pôdy v kvetináčoch bola 

približne 13 cm. Teplota okolitého prostredia (chladnejšia izba), kde bol robený pokus 

bola 19 – 20 °C.   

Merania sme robili v týždňových, na začiatku a na konci pokusu 

v dvojtýždňových intervaloch. Pokus trval od 9.11.2002 (založenie pokusu)              

do 12.1.2003 (posledné meranie).   Pri každom opakovaní sme merali:  

� počet vzídených jedincov v každom týždni (ks)  

� výšky vzídených jedincov (mm) 

� počet listov na každom jedincovi (ks) 

� počet internódií na každom jedincovi (ks)  
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Z každého ukazovateľa boli vypočítané aritmetické priemery, pre každý časový 

interval a každé opakovanie. Vypočítané hodnoty sme zapísali do tabuliek, 

a zaznačili do grafov. 

 

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA  

 

4.1. MAPOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RODU FALLOPIA  

 

Na základe mapovania inváznych druhov rodu Fallopia sme zistili 15 stanovíšť 

s populáciami druhov rodu Fallopia. Na území mesta Banská Štiavnica sa 

nachádzajú konkrétne tieto druhy: krídlatka japonská (Fallopia japonica (Houtt.) 

Ronse Decr.), krídlatka sachalínska (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse 

Decr.) a krídlatka česká (Fallopia x bohemica Chrtek et Chrtková). Druhy sme určili 

z herbárových položiek podľa Príručky na určovanie vybraných inváznych druhov 

rastlín (CVACHOVÁ et al.). Stanovištia s populáciami sú zaznačené v mape Banskej 

Štiavnice 1:10 000 (v prílohe). V mape sú taktiež zaznačené plochy, na ktorých boli 

robené merania a vyznačené plochy, z ktorých boli odobraté herbárové položky. 

Počas mapovania sme určovali aj pohlavie mapovaných populácií. Určovali sme, či 

sa na rastlinách nachádzajú tyčinkovité alebo piestikovité súkvetia. Pri všetkých 

populáciách, ktoré boli zmapované sa vyskytovali len samčie kvety. Z toho vyplýva, 

že na mapovanom území Banskej Štiavnice dochádza len k vegetatívnemu 

rozmnožovaiu týchto druhov.         

Počet jednotlivých lokalít inváznych druhov rodu Fallopia je uvedený 

v nasledovnej tabuľke:  

Taxón Počet lokalít 

Fallopia japonica 2 

Fallopia sachalinensis 3 

Fallopia x bohemica 10 
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4.2. POPULAČNÁ DYNAMIKA INVÁZNYCH DRUHOV  
       RODU FALLOPIA 

 

� počet jedincov na jednotku plochy 

Zmena počtu jedincov na jednotku plochy je zaznamenaná v nasledujúcich grafoch:  

  Graf č.1:                                        Graf č.2:                                        Graf č.3: 

 

Z týchto grafov je zrejmé, že počet jedincov počas vegetačného obdobia                 

na meraných plochách klesal v obidvoch obdobiach t.j. v roku 2001 aj v roku 2002, 

jedine na meranej ploche č. 2 v roku 2002 je mierny vzostup. Je to pravdepodobne 

spôsobené tým, že plocha bola kosená a došlo tam k obnove porastu. Tým 

nedochádzalo k vnútrodruhovej konkurencii a porast sa mohol nerušene zahustiť. K 

zvýšeniu počtu jedincov na tejto ploche mohlo dôjsť aj následkom mechanického 

odstránenia zaschnutých stoniek jedincov krídlatky z predchádzajúceho roku. 

Rastliny nemali žiadne prekážky v raste a tým mohli nerušene rásť. Pri ostatných 

plochách klesal počet jedincov na jednotku plochy ich vlastnou vnútrodruhovou 

konkurenciou.  

LISYOVÁ (1999) dospela k poznatku, že najväčšia hustota rastlín je v mesiaci 

jún  (53 rastlín.m-2). Predpokladá, že populácia sa týmto počtom priblížila resp. 

dosiahla maximálnu únosnosť prostredia. Dôsledkom nedostatku zdrojov pre všetky 

rastliny došlo k letnej mortalite rastlín a postupnému znižovaniu hustoty rastlín        

na sledovanej ploche.  

ELIÁŠ (1998a) zistil, v roku 1994, že priemerná hustota rastlín koncom augusta 

v sledovaných populáciách Fallopia japonica  na západnom a strednom Slovensku 

bola 15 jedincov.m-2 . 
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V našich výsledkoch sa počet rastlín pohyboval v jarných meraniach 132 – 332 

jedincov na plochu 2x2 m t.j. 33 - 83 jedincov . m-2, a v jesenných meraniach         

110 – 220 jedincov na plochu 2x2 m t.j. 27 – 28 jedincov . m-2, čo je nad priemer               

15 jedincov . m-2, ktorý udáva ELIÁŠ (1998a).  

 

� priemerná výška populácií krídlatky (cm)   

Priemerná výška rastlín v jesenných meraniach bola u niektorých plôch nižšia 

ako v jarných meraniach. Môže to byt spôsobené taktiež vnútrodruhovou 

konkurenciou, ale taktiež kosením častí plôch, ktoré sa nachádzali pri cestných 

komunikáciách a populácie rástli v tesnej blízkosti hlavnej cesty. Pri ploche č.2 bol 

zaznamenaný výrazný výškový pokles. Je to spôsobené tým, že táto plocha bola celá 

pokosená a preto priemerná výška rapídne poklesla. 

Dynamika priemerných výšok je zaznamenaná v nasledujúcich grafoch: 

  Graf č.4:                                      Graf č.5:                                         Graf č.6: 

 

� priemerný po čet internódií na jednu rastlinu krídlatky (ks) 

Priemerný počet internódií na jednu rastlinu sa pohybovala v jarných meraniach      

od 17 do 25 ks na jednu rastlinu a pri jesenných meraniach bol od 18,4 do 25,3ks na 

jednu rastlinu. Pri ploche č.2 bol počet internódií 14,3 ks na jednu rastlinu. Taktiež je 

to spôsobené tým, že táto plocha bola kosená a došlo k obnove potrastu počas 

vegetácie.  

LISYOVÁ (2000) uvádza maximálny počet internódií ku koncu vegetačného 

obdobia 27,8 (26 internódií). 
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Priemerný počet internódií na jednu rastlinu je zaznačený v nasledujúcich grafoch: 

  Graf č.7:                                         Graf č.8:                                        Graf č.9: 

 

� priemerný po čet súkvetí na jednu rastlinu krídlatky (ks)  

Priemerný počet súkvetí na jednu rastlinu sa pohyboval na ploche č.1: 32,3     

(r. 2001)  a 43,7 (r. 2002) súkvetí na jednu rastlinu, na ploche č.2: 7,5 (r. 2001); 11,4 

(r. 2002)  a na ploche č.3: 29,9 (r. 2001); 29,1súkvetí (metlín) na jednu rastlinu. 

 

� priemerný po čet bočných konárov na jednu rastlinu (ks)  

Priemerný počet výhonov na jednu rastlinu bol na ploche č.1: 8,4; na ploche 

č.2: 5,3 a na ploche č.3: 10,9.  

LISYOVÁ (2000) uvádza maximálny počet bočných konárov dosiahli najvyššie 

rastliny v júli (17) a už ďalej sa nerozkonárovali. 
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4.3. DYNAMIKA VZCHÁDZANIA A RASTU INVÁZNYCH   
       DRUHOV RODU FALLOPIA PRI VEGETATÍVNOM   
       ROZMNOŽOVANÍ V KLIMATIZOVANÝCH PODMIENKACH     

 

Na konci pokusu bolo vzídených: 

� 90 % jedincov pri pokuse s 8 cm odrezkami z podzemných častí, 

� 63,33 % jedincov pri pokuse s 5 cm odrezkami z podzemných častí, 

� 60 % jedincov pri pokuse s 2 cm odrezkami z podzemných častí.  

Na priebeh vzchádzania jedincov počas pokusu poukazuje nasledovný graf č.10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlosť rastu za časové obdobie počas pokusu vypočítaná z priemerných výšok 

a zaznamenaná v nasledovnom grafe č.11: 
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Rast listov počas pokusu je zaznačený v grafe č.12: 

 

Počet internódií je v nasledovnom grafe č.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z týchto výsledkov vyplýva, že invázne druhy rodu Fallopia sú schopné 

vegetatívneho rozmnožovania z rôzne dlhých segmentov podzemkov. Taktiež sú 

schopné rásť dostatočne rýchlo a sú vitálne aj v zahustenom poraste, len neskôr 

začína ich výšková diferencia a tým spojené aj konkurenčné vzťahy. Výsledky 

poukazujú aj na to, že čím sú dlhšie segmenty z podzemkov, tým je lepšie 

vzchádzanie a rýchlejší výškový rast. Rastliny sú mohutnejšie, majú viac listov a 

väčšiu listovú plochu. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že väčšie segmenty 

majú väčšiu zásobu živín vo svojich pletivách a taktiež ich prijímajú intenzívnejšie 
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z pôdy. Ale aj napriek tomu invázne druhy rodu Fallopia sú schopné sa vegetatívne 

rozmnožovať aj z  malých 2 cm segmentov a dokážu byť dostatočne vitálne aj keď 

ich vzchádzanie a výškový rast je o niečo pomalší ako u 5 a 8 cm odrezkov, na čo 

poukazujú predchádzajúce grafy.  

ADLER (1993) tiež vo svojej práci uvádza, že pri vegetatívnom rozmnožovaní je 

šírenie fragmentami rhizómov od materskej rastliny na rôznu vzdialenosť, pričom 

vyklíčiť môžu odnože dlhé 1–1,5 cm s aspoň jedným nódom.      
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5. ZÁVER A NÁVRH MANAŽMENTOVÝCH OPATRENÍ 

 

Počas rokov 2001 a 2002 v jarných a jesenných mesiacoch sme robili merania 

zamerané na populačnú dynamiku vybraných populácií inváznych druhov rodu 

Fallopia vyskytujúcich sa na území mesta Banská Štiavnica. Mapovali sme populácie 

uvedených inváznych druhov v intraviláne obce Banská Štiavnica a určovali ich 

pohlavie. Ďalej sme robili pokus zameraný na vzchádzanie a rýchlosť rastu pri 

vegetatívnom rozmnožovaní z rôzne dlhých segmentov podzemných častí druhov 

rodu Fallopia.  

Pri mapovaní inváznych druhov rastlín rodu Fallopia bolo zistených 15 stanovíšť 

s výskytom týchto druhov. V najhojnejšom počte sa tu vyskytoval hybrid            

Fallpia x bohemica. Pri všetkých zmapovaných populáciách boli zistené len samčie 

jedince, to znamená že je predpoklad vegetatívneho rozmnožovania týchto druhov. 

Pri populačnej dynamike bola zistená a potvrdená vnútrodruhová konkurencia. Počet 

jedincov na jednotku plochy v jarných meraniach bol vo väčšine prípadoch vyšší ako 

v jesenných meraniach. U plochy č.2, ktorá bola pravidelne kosená sa prejavila veľmi 

dobrá regeneračná schopnosť, keď porast rýchlo zmladil a mal rýchly výškový rast. 

Počet bočných konárov umožnil porast dostatočne zahustiť a v podstate nemal 

žiadneho konkurenta. Taktiež z plochy boli odstránené staré zaschnuté stonky 

z minulého roku. Mladým rastlinám nič netienilo, preto mohli nerušene rásť. Ostatné 

merané plochy boli kosené len z krajných častí populácií, ktorých jedince zarastali do 

cestnej komunikácie. Tu boli porasty taktiež dostatočne vitálne a nemali žiadnu 

prirodzenú konkurenciu. Pri pokuse so v schádzaním krídlatky sme dospeli k záveru, 

že invázne druh rodu Fallopia sú schopné vegetatívneho rozmnožovania z rôzne 

dlhých segmentov podzemných častí a sú dostatočne vitálne. Majú rýchly  rast 

a schopnosť tvoriť dostatočný počet listov na vytvorenie veľkej asimilačnej plochy.  

Druhy rodu Fallopia majú vysoký invázny potenciál a sú schopné rýchlo 

zakladať nové populácie. Teda môžu ohrozovať biotopy autochtónnych rastlín a 

vytláčať ich z prirodzeného areálu, čo je veľmi nebezpečné pre prirodzenú flóru 

Slovenska. Preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť výskytu a kontrole týchto 

inváznych druhov rastlín na území celej Slovenskej republiky. Priamo v meste 

Banská Štiavnica sa nenachádzajú alarmujúce veľké populácie, ale v prímestských  

lesoch, ktoré sú pod správou CHKO Štiavnické vrchy možno pozorovať veľmi veľké 
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aj niekoľko árové populácie týchto druhov. Je dôležité aby sa porasty týchto 

inváznych druhov dôslednejšie kontrolovali a regulovali. 

V súčastných ekonomických pomeroch nie je možné pristupovať k špeciálnej 

regulácii. Najvhodnejším a najekonomickejším spôsobom ochrany proti krídlatke 

pripadá ich mechanická likvidácia opakovaným kosením počas vegetácie, aby došlo 

k oslabeniu porastu. Vhodné by bolo ponechanie skosenej hmoty na stanovišti, aby 

novovzchádzajúce jedince boli tienené a tým by sa znemožnila ich fotosyntetická 

asimilácia. Ako mechanický spôsob likvidácie by sa mohlo použiť aj vykopávanie 

podzemných častí. Nevýhodou je časová náročnosť a malá efektívnosť. Tento 

spôsob by bol vhodný len pri malých populáciách. Najvhodnejším spôsobom 

likvidácie by mohla byť kombinácia chemickým a mechanickým spôsobom, keby sa 

porast mechanicky skosil a po regenerácii porastu by sa na mladé, ešte citlivé 

rastliny použil chemický prípravok podľa predpísanej dávky aplikáciou na list. Na 

strane 51, v tabuľke sú herbicídy aj s predpísanými dávkami, ktoré je možné použiť 

na likvidáciu inváznych druhov rodu Fallopia. Veľkou nevýhodou tohoto spôsobu 

regulácie je ekonomická náročnosť, z dôsledku vysokých cien niektorých herbicídov.  

Invázne rastliny a nielen druhy rodu Fallopia nemajú v našich podmienkach 

prirodzených konkurentov a preto sú ohrozením pre autochtónne druhy rastlín.         

Je potrebné venovať väčšiu pozornosť ich regulácii, ale nemalo by dochádzať k ich 

úplnej likvidácii z prostredia intravilánov obcí. Niektoré tieto druhy, ako sú napríklad 

aj druhy rodu Fallopia môžu byť významným estetickým doplnkom našej okrasnej 

flóry v intraviláne obcí, prípadne sa môžu hospodársky využívať, ako napríklad 

v susednej Českej republike či Poľsku ako energetická alebo melioračná plodina.         
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Legenda:  
       

– zmapované populácie inváznych druhov rodu Fallopia  

              – populácie,  z ktorých sa  odoberali herbárové položky 

        

       

                  – Plochy, na ktorých boli robené merania populačnej         

                     dynamiky         
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Plocha č.1 



 



 



FOTO DOKUMENTÁCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niektoré zmapované populácie krídlatky na území Ban skej Štiavnice: 

 

 

 
 

 
 

 
Na fotografiách: populácie sa nachádzajú pri cestných komunikáciách a na plochách 

poznačených antropogénnou činnosťou.  

 

 

 

 

Foto č.1: Foto č.2: 

Foto č.3: 



Populácia krídlatky po čas jarného (foto č.4), letného (foto č.5) a jesenného 

aspektu (foto č.6): 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto č.4: 

Foto č.5: 

Foto č.6: 



Jarný aspekt: mladé vzchádzajúce rastliny. 

 

 

 

 
 

Foto č.7: Meraná plocha č.2-pravidelne   
                kosená 

Foto č.8: 

Foto č.9: Foto č.10: Foto č.11: 

Foto č.12: Foto č.13: 



Vytýčená plocha č.2 (pravidelne kosená) , na ktorej boli robené mera nia 

popula čnej dynamiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkonárovanie sa krídlatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č.14: 

Foto č.15: Foto  č.16: 

Foto č.17: kvety krídlatky  Foto č.18: kvety a  listy krídlatky  



Foto č.24: jedince krídlatky   
                  z pokusu                 

Foto č.23: odrezky z  podzemných častí   
                  krídlatky  

Pokus so vzchádzaním krídlatky:                  

 
                                

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č.20: dňa 1.12.2002 Foto č.19: vzchádzajúce rastliny  

Foto č.21: dňa 22.12.2002  Foto č.22: dňa 12.1.2002 



 

HERBÁROVÉ POLOŽKY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

HP č.1: F. sachalinensis- bot. záhrada  HP č.2: F. x bohemica- ul. Koledu  

HP č.3: F. x bohemica- ul. Koledu - na   
             moste  

HP č.4: F. japonica- pri futbalovom   
             štadióne  



TABUĽKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky meraní popula čnej dynamiky inváznych druhov rodu Fallopia sú 

zapísané v nasledovnej tabu ľke: 

  1. meranie – jarné (1. jún 2001)  

Plocha č.1:  
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 132 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm. priemer 
Výška  
(cm) 

220 266 200 222 252 242 200 242 250 196 229 
Poč. 
internódií  20 19 24 17 18 23 22 23 19 22 20,7 

Plocha č.2: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 332 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm. priemer 
Výška  
(cm) 

200 198 178 240 190 124 130 124 202 194 178 
Poč. 
Internódií  

20 13 14 17 19 13 21 16 19 18 17 

Plocha č.3: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 164 ks   
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška 
(cm)  

205 202 228 224 206 222 182 132 200 232 203,3 
Poč. 
internódií 

22 21 21 22 20 18 20 19 22 20 20,5 

2.meranie – jesenné (5.október 2001)  

Plocha č.1 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 110 ks   
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

273 300 160 303 192 249 313 312 320 220 264,2 
Poč. 
internódií  23 23 28 29 25 20 26 25 27 27 25,3 
Poč. 
súkvetí 

39 52 26 45 36 89 35 42 25 48 43,7 

Plocha č.2:   
Počet jedincov na ploche 2x2 180 ks    
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

115 120 98 112 90 111 125 95 87 112 96,5 
Poč. 
internódií 

15 16 11 18 10 10 15 15 16 17 14,3 
Poč. 
súkvetí 5 5 8 7 10 7 6 11 6 10 7,5 

Plocha č.3: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 162 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 291 278 251 268 292 202 269 258 292 263 266,4 
Poč.  
internódií 

15 17 28 28 28 23 28 28 24 26 24,5 
Poč. 
súkvetí 

19 8 24 3 27 45 41 10 42 80 29,9 

 
 



3. meranie – jarné (29. máj 2002)  

Plocha č.1: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 176 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

263 239 266 290 317 292 274 293 221 223 267,8 
Poč.  
internódií 

18 22 24 26 27 22 23 25 22 22 23,1 

Plocha č.2: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 204 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

221 230 236 234 190 160 204 216 201 237 212,9 
Poč. 
internódií 20 20 17 17 17 20 20 19 16 21 18,7 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 192 ks  
Plocha č.3:  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška 
 (cm) 

280 306 335 350 236 308 308 332 220 263 293,8 
Poč. 
internódií 25 27 26 23 25 27 26 23 23 25 25 

4. meranie – jesenné (16. september 2002) 
Plocha č.1: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 112 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška 
(cm) 

260 200 192 320 195 281 242 169 190 315 236,4 
Poč. 
internódií 

13 12 16 28 25 21 18 25 20 20 19,8 
Poč. 
súkvetí 

8 24 12 56 34 61 24 21 31 52 32,3 
Poč. 
boč.výh.  9 13 5 10 10 9 10 3 5 10 8,4 

Plocha č.2: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 220 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

110 150 130 100 160 90 100 120 130 125 121,5 
Poč 
internódií 

21 20 13 19 20 12 23 17 18 21 18,4 
Poč. 
súkvetí 

25 7 0 0 14 35 14 8 11 0 11,4 
Poč.  
boč.výh. 

3 6 10 4 7 5 5 3 5 5 5,3 

Plocha č.3: 
Počet jedincov na ploche 2x2 m: 164 ks  
Jedince  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aritm.priemer 
Výška  
(cm) 

250 245 270 253 302 294 281 265 290 292 274,2 
Poč. 
internódií 

24 21 16 28 24 24 22 28 26 24 23,7 
Poč. 
súkvetí 35 41 18 16 42 46 43 10 16 24 29,1 
Poč. 
boč.výh. 11 10 10 13 5 9 12 10 14 15 10,9 
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