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1 ÚVOD A CIEĽ PRÁCE

Slovo orchidea je mnohým dobre známe. Každý si pod týmto pojmom hneď predstaví 

krásne voňajúci rôznofarebný  kvet, iný  ten, ktorý  o ich živote vie trochu viac, zase zložitý 

a dlhý postup  ich vývinu od semena až  po kvet. Niekto zase exotickosť a nedostupnosť 

rovníkových oblastí. Ten čo si myslí, že tieto krásne kvitnúce kvety sa nachádzajú len tam sa 

veľmi mýli. Sú rozšírené na celej zemeguli, okrem oblastí večných snehových a ľadových 

pustatín a v piesku horúcich púští (POTŮČEK et al. 1996).

 Ich vznik sa datuje  do obdobia starších prvohôr asi 60 miliónov rokov. Za prvotné 

vývojové centrum všetkých orchideí sa považuje tropická juhovýchodná Ázia, odkiaľ sa 

v priebehu miliónov rokov rozšírili od trópov cez subtrópy a mierne pásmo do studených 

pásiem a niekoľko ich preniklo až za polárny  kruh (napr. Calypso borealis)  (POTŮČEK et al. 

1996). Počet druhov od rovníka k pólom klesá (pre porovnanie počet druhov v rovníkovej 

a tropickej oblasti 20 tisíc u nás v miernom pásme niekoľko sto druhov).

V našich miernych klimatických podmienkach sa s nimi môžeme stretnúť v lesných, 

lúčnych,  mokraďných ale aj psamofytných spoločenstvách od nížin až po alpínsky vegetačný 

stupeň a na rôznom geologickom podklade. Niekde ich nájdeme stovky ba až  tisíce, inde zase 

už iba niekoľko vymierajúcich jedincov. Ich výskyt je úzko špecializovaný na daný  typ 

biotopu. Jedným z takých ohrozených biotopov sú rašeliniská, ktoré poskytujú vhodné 

podmienky mnohým druhom z rodu Dactylorhiza, Gymnadenia, Epipactis atď. Tieto biotopy 

boli najmä v minulých desaťročiach rekultivované, odvodňované a využívané na 

poľnohospodárske účely, iné sa zase prestali obhospodarovať. Oba tieto a mnohé ďalšie 

faktory  spôsobili deštrukčné, často ireverzibilné zmeny či už stratou podzemnej vody alebo 

postupným zarastaním (prirodzenou sukcesiou) danej lokality.

Všetky druhy z čeľade vstavačovité (Orchidaceae) sú v súčasnosti chránené podľa 

slovenskej legislatívy a niektoré aj v rámci Washingtonského dohovoru o medzinárodnom 

obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Touto prácou by som chcel prispieť k záchrane jednej z takých lokalít  na hrebeni 

Nízkych Beskýd na slovensko-poľskej hranici. Cieľom práce je navrhnúť vhodný spôsob 

obhospodarovania lokality, každoročne sledovať stav populácií druhov z rodu Dactylorhiza 

a zmeny  spoločenstva v ktorých sa vyskytuje. Na zameraných jedincoch pozorovať 

morfológiu a dynamiku.
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Na základe týchto údajov vyvodiť závery a možnosti záchrany  danej lokality, 

navrhnúť obhospodarovanie tejto a ďalších podobných lokalít, ktorým by sa zabezpečilo 

zvýšenie početností populácie čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) a celkovo zvýšenie 

biodiverzity. 
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2 ROZBOR LITERATÚRY 
 

2.1 HISTÓRIA VZNIKU A ŠÍRENIA VSTAVAČOVITÝCH

Za prvotné vývojové centrum všetkých vstavačovcov sa považuje tropická 

juhovýchodná Ázia, odkiaľ sa v priebehu miliónov rokov rozšírili od trópov cez subtrópy 

a mierne pásmo do studených oblastí až  za polárny kruh. Druhotným centrom sa stali 

v pradávnych časoch trópy Strednej a Južnej Ameriky trópy a subtrópy  Afriky  a pre Európu 

blízke oblasti Stredozemného mora. Ich vznik sa datuje do obdobia stredných druhohôr, teda 

asi pred 100-150 miliónov rokov (POTŮČEK et al. 1996).

Orchidee sa z pôvodného vývojového centra rozšírili na severovýchod a východ, 

osídlili americký kontinent, ba prenikli až do juhovýchodnej Austrálii a Oceánie. 

V treťohorách bola orchideová flóra Európy tak ako celá flóra, iná ako dnes. Nástup 

ľadových dôb na začiatku štvrtohôr zlikvidoval väčšinu treťohornej flóry. Táto nemala 

vzhľadom na rovnobežkové usporiadanie horstiev veľa možností na ústup na juh ako tomu 

bolo v Severnej Amerike. A bola to práve oblasť Stredozemného mora, ktorá sa svojimi 

osobitnými klimatickými podmienkami stala útočiskom pre takmer všetky  európske 

orchidee. Po skončení ľadových dôb v mladších štvrtohorách sa vracali staré i novo 

vzniknuté druhy späť na sever. Otepľovanie klímy pokračovalo až  dosiahlo vrchol asi pred 

6000 rokmi. Vtedy  sa šírili do Európy predovšetkým teplomilné druhy, najmä lesné, lebo 

značná časť Európy bola zalesnená. Priaznivé podmienky na rozširovanie mali aj druhy 

voľných plôch. Ich dostatok vytváral človek. Teplomilné druhy sa rozširovali trochu inými 

cestami. Jedna smerovala z východnej oblasti Stredozemného mora a od Čierneho mora po 

južných svahoch karpatského oblúka a cez balkánske pohoria. Druhá od Jadranu medzi 

východnými svahmi Alp  a západnými svahmi Karpát  a tretia zo západnej oblasti 

Stredozemného mora údoliami riek Rhôna, Rýn, Mohan a Dunaj na sever a východ 

(POTŮČEK et al. 1996).
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Pred asi 3000 rokmi sa podnebie začalo ochladzovať a vysušovať. Vznikla takzvaná 

kultúrna step a človek vchádzal do historického obdobia. Extenzívny spôsob hospodárenia na 

pôde sa napriek ustavičnému zdokonaľovaniu až do nedávnej minulosti prakticky  nezmenil 

a orchidee mali dostatok plôch na šírenie a dostatok času prispôsobiť sa zmenám prostredia. 

Pozitívny vplyv ľudskej činnosti jednoznačne prevládal nad niektorými negatívnymi 

stránkami. Nástupom priemyselnej revolúcie v minulom storočí a druhej „zelenej“ revolúcie 

v tomto storočí sa situácia vo výskyte európskych orchidey radikálne zhoršila (POTŮČEK et 

al. 1996).

2.2 MORFOLÓGIA RODU DACTYLORHIZA

Vstavačovité rastliny sú zelené alebo nezelené. V trópoch rastú prichytené na 

stromoch ako epifyty u nás sú druhy iba terestrické (pozemné), ktoré majú podzemné 

rezervné orgány ale predovšetkým obnovovacie púčiky pod zemou, a nazývame ich geofyty 

(POTŮČEK et al. 1996).

Najjednoduchším a vývojovo najstarším rezervným orgánom orchidey je 

sympodiálny podzemok vytvorený z viac alebo menej zhrubnutých dolných častí stonkových 

článkov. Ďalším rezervným orgánom sú koreňové hľuzy, ktoré sú v podstate zhrubnuté, 

celistvé alebo prstovito rozkonárené, podlhovasté až  guľovité korene. Len málo druhov má 

vyvinuté takzvané pahľuzy. Sú to vlastne nadzemné hľuzové útvary, vznikajúce stlstnutím 

stonkového článku napr:(Hammarbya paludosa, Malaxis monophylos, Liparis loeselii) 

(POTŮČEK et al. 1996).

Majú sympodiálne rozkonárenú stonku, to znamená, že hlavná stonka rast ukončuje 

súkvetím. V ďalšom vegetačnom cykle vyrastá nová stonka z bočného púčika vytvoreného 

v pazuche zvyčajne nedokonale vyvinutého listu. Stará stonka odumiera alebo pretrváva 

viacero rokov ako rezervný  orgán (POTŮČEK et al. 1996). Naše druhy majú stonky vždy 

vzpriamené, po celej dĺžke viac menej rovnako silné, dole vždy oblé, hore buď oblé alebo 

tupo hranaté (PROCHÁZKA et al. 1983). 

Byľ nesie listy. Naše druhy majú listy  vždy celistvookrajové, najčastejšie plne 

vyvinuté, čiarkovité, kopijovité, oválne až valcovité spravidla len s pozdĺžnou žilnatinou. 

Dolné väčšinou pošvaté. Nezelené druhy majú listy  zakrpatené v drobné nefunkčné šupiny. 
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Na byli sa listy smerom nahor zmenšujú až v malé listeňovité lístky (PROCHÁZKA et al. 

1983).

2.1.1 Stavba kvetu

Kvety našich orchideí sú v tvare vzpriamených klasov alebo klasovité hrozná až 

hrozná, väčšinou všestranné. Rozkvitanie sa deje vždy  od bázy kvetu do hora. Prevláda 

opelenie v otvorených kvetoch – chasmogamické. Kvety vyrastajú vždy v úžľabý listeňov.

Takmer vždy sú zygomorfné, to znamená že je možné nimi preložiť jednu rovinu 

súmernosti. Okvetné lístky – tepaly  skladajú charakteristické špecializované okvetie – 

perigon. Ten sa skladá zo šiestich lístkov vo dvoch kruhoch. Šiesty  lístok, prostredný 

vnútorného kruhu, je väčšinou výrazne odlišný ako v tvare, tak v sfarbení a nazýva sa pysk – 

labelum . Môže byť plochý, vypuklý  alebo silno vydutý, nedelený  alebo delený  či laločnatý, 

celokrajný  alebo zubatý. Pysk je v pukoch kvetov horným prostredným lístkom, no 

v otvorených kvetoch je spravidla v dolnej časti. U väčšiny  vstavačovitých dochádza 

k resuspinácií, otočením kvetu o 180°,u niektorých aj o 360° (potom je pysk v tej istej 

polohe, takže je otočený nahor), alebo o 270° čiže pysk je v šikmej polohe (rod Liparis) 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

 Všetky naše orchidey (okrem črievičníka, ktorý má dve tyčinky) majú len jedinú 

tyčinku. Tyčinka zrastá s čnelkou a bliznou v útvar nazývaný  gynostemium, columna, 

gynandrium. Pri primitívnejších orchideách sú fertilné všetky tri bliznové laloky 

(Cypripedieae, niektoré Neottieae ) ale pri väčšine jednotyčinkových orchideí sú schopné 

oplodnenia iba dva bočné bliznové laloky. Tretí neplodný  lalok vytvoril nad takto vzniknutou 

priečnou bliznou zobačikovitý  výrastok rostelum, ktorý oddeľuje od seba peľnicu a bliznu 

a zabraňuje tak samovoľnému opeleniu vlastným peľom. Súčasť rostela sú aj lepivé doštičky 

alebo terčíky, (retinokula, retinaculum, viscidum ) pevne spojené s brylkami. Peľnica 

(anthera) je buď voľne spojená so stĺpikom a neskôr opadavá (anthera decidua), alebo 

častejšie pevne pripojený  ku gynostémiu. Peľové zrná vznikajú simultánne v tetrádach, 

vzácne sú jednotlivé (črievičník). Tetrády sú voľné alebo spojené v brylku (polinium) a to 

bez stopôčky, alebo sú viscinom zlepené v kyjovité brylky  vybiehajúce do stopkatej nôžky, 

stopôčky, kaudikuly (caudicula), končiacu terčíkom. Brylky sú často tvorené takzvaným 

masulami (hrudkami vo vnútri spojených peľových tetrád). Stopkaté brylky  (pollinium, 



12

caudiculatum, pollinarium) sú niekedy dolným koncom v mišťičkovitom výrastku nad 

bliznou pomenovanom kapsička - burzikula (PROCHÁZKA et al. 1983).

Semenník je vždy spodný  a to trojpúzdrový so stredouhlovou placentáciou alebo 

jednopúzdrový  s nástennou placentáciou a vždy s veľkým počtom malých vajíčok. Vajíčka 

majú spravidla dva obaly, vzácne sú jednoobalové (PROCHÁZKA et al. 1983).

Plod je tobolka s troma až  šiestimi chlopňami s veľkým počtom malých semien bez 

endospermu a s nediferencovaným embryom. Osemenie u našich druhov je vždy 

tenkoobalové, sieťovité vyplnené vzduchom, voľne obaľujúce nediferencovaný  protokorm 

(bezplacentové teliesko vytvorené delením zygoty) (PROCHÁZKA et al. 1983). 

          2.2.2 Endotrofná mykoríza

Zistilo sa, že jednotlivé druhy vstavačovitých majú svoje špecifické endofitické huby. 

Ako už  bolo uvedené semená vstavačovitých sú bez endospermu a bez akýchkoľvek 

výživných látok, s nedokonale vyvinutým a nediferencovaným embryom. V prírode sú tieto 

semená schopné klíčiť len na miestach s príslušným druhom huby. To je príčinou tvorby 

veľkého množstva malých ľahkých semien, pretože väčšina z nich dopadne na miesta, kde 

nenájde podmienky pre vznik mykorízy. Ak má semienko šťastie  a je zaviate na vhodný 

biotop  a k tomu má aj jemu odpovedajúcu hubu, všetky  predpoklady k tomu aby semeno 

vyklíčilo sú splnené(PROCHÁZKA et al. 1983).

V prvej fáze infekcie v počiatočnom štádiu rozrastania podhubia sa vyživuje huba na 

úkor zásobných látok hostiteľskej rastliny o čom svedčí okamžitá hydrolýza škrobu 

v leukoplastoch hostiteľských buniek. V druhej fáze začne hubový endofyt hromadiť vlastné 

zásobné látky  (glycidy, dusíkaté zlúčeniny) prijímané z pôdneho humusu prostredníctvom 

vlákien, ktoré z koreňov vybiehajú do pôdy. Potom sa začína parazitická činnosť orchideí, 

ktoré začnú rozpúšťať hubové hýfy a získavať tak späť svoje vlastné látky, ale aj všelijaké 

metabolity hubového endofyta (PROCHÁZKA et al. 1983).

Hubové hýfy prenikajú pokožku koreňov a usadzujú sa v takzvaných hostiteľských 

bunkách. Na priečnom priereze je možné rozlíšiť tri rôzne zóny buniek. Najbližšie k povrchu 

je vrstva, v ktorej sa podhubie bohato rozrastá, hýfy sa vetvia a bujne rastú až sa splietajú 

v husté klbka. Potom smerom do stredu koreňa nasledujú vrstvy  takzvaných stravovacích 

buniek. Husté zhluky hýf sú v nich rozpustené a stravované. Niekedy sa nachádza ešte tretia 

vrstva takzvaná zóna vnútorných buniek primárnej kôry tvorená už len zásobnými bunkami 
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priliehajúcimi k endodermis (PROCHÁZKA et al. 1983). Podľa Potůčka a Čačka (1996) sa 

mykoritické huby  u dospelých rastlín nachádzajú len v niektorých koreňoch (POTŮČEK et al. 

1996). Podľa Procházku (1983) dospelé rastliny žijú iba výnimočne bez endotrofnej 

mykorízy a vyživujú sa len autotrofne. Skoro všetky  orchidee majú i v dospelosti endotrofnú 

mykorízu. 

Dospelé fotosyntetizujúce druhy  zelených orchideí sú mixotrofné a miera heterotrofie 

je veľmi rôzna (napríklad u Dactylorhiza majalis má fotosyntéza obrovskú prevahu nad 

mykotrofiou (PROCHÁZKA et al. 1983).

2.2.3 Ontogenéza

Ak sa semeno dostalo do vhodných podmienok, má odpovedajúci druh huby, tak pri 

dostatočnej vlhkosti semeno napučí a zväčšujúci protokorm roztrhá osemenie. Potom 

dochádza k infekcii hubou a vzniku mykorízy. V tejto fáze nemá ešte protokorm rozlíšený 

hlavný  koreň, iba jeho dolná časť nesie koreňové vlásky. Až  neskôr sa exogénne vyklenie na 

hornom konci kužeľovitý hrboľ, meniaci sa na duté uško (prvý  fylóm). V jeho dutine sa 

začne tvoriť druhý list a os sa predlžuje. Tento nezelený  útvar sa potom mení na koreňovú 

hľuzu, ktorá je v mladom veku pokrytá koreňovými vláskami. Tie zanikajú až  po vyvinutí 

adventívnych koreňov, ktoré sa diferencujú endogénne. Prvý  adventívny koreň silne skracuje 

svoju hornú časť (naberá zvráskavený povrch) a tým vťahuje klíčiacu rastlinu do pôdy. 

Druhý  už mohutnejší adventívny koreň sa mení opäť v guľovitú hľuzu. Tento spôsob 

prebieha v prvej fáze ontogenézy u hľuznatých orchidey. Orchidey  s podzemkom majú iný 

priebeh. Napríklad u sklenobyľu po vytvorení delohy  a prvého listu v ich úžľabí sa vytvoria 

dva hľuzovité telieska ukončené terminálnymi pupeňmi. Koniec hlavnej osy klíčiacej rastliny 

obyčajne zakrpatie a obidva terminálne pupene sa ďalej vyvíjajú ako dve vetvy koralovitého 

podzemku (POTŮČEK et al. 1996, PROCHÁZKA et al. 1983).

2.2.4 Opelenie a oplodnenie

Kvety väčšiny druhov sú chasmogamické (k opeleniu dochádza v otvorenom kvete). 

Opeľuje ich prevažne hmyz (druhy entomofilné). Vzácnejším javom je autogamia 

(opeľovanie kvetu vlastným peľom) ku ktorej dochádza buď v kvetoch otvorených 

(Epipactis mulleri), alebo výnimočne aj v kvetoch celkom uzavretých – klestogamické 

(PROCHÁZKA et al. 1983). 
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Najmenej  50% všetkých opeľovačov orchideí tvorí blanokrídly hmyz (asi 3% osi 

a 47% samotárske a sociálne včely). Významnou mierou na opeľovaní sa podieľajú motýle 

(18%) a zástupcovia dvojkrídleho hmyzu (12%). Na kvety je hmyz upozornený  takzvanými 

signálnymi zariadeniami, ku ktorým patrí sfarbenie kvetu, veľkosť, tvar a pach špecifických 

aromatických silíc (PROCHÁZKA et al. 1983).  

Pysk po resuspinácií slúži ako pristávacia dráha pre hmyz. U niektorých druhov 

vybieha dozadu v ostrohu, ktorá môže obsahovať sladký  nektár. Nad ústim ostrohy je stĺpik, 

ktorý má na prednej strane veľkú lepkavú bliznu a na konci nesie prašník. Peľ v brylkách 

musí byť transportovaný  ako celok, lebo iba tak môže byť zaistené pri jedinom prenose 

oplodnenie mimoriadne veľkého množstva anatropických vajíčok v semenníku. U kvetov 

s ostrohou sa hmyz snaží preniknúť na dno ostrohy, pritom narazí na rostelum vybiehajúce 

dopredu pred bliznu. To sa odchlípi a uvoľní terčovité bazy bryliek uväznené v lepivej 

tekutine. Pri ďalšom pohybe sa brylky pomocou tejto neobyčajne rýchlo tuhnúcej kvapaliny 

prilepia na sosák, hlavu alebo inú časť tela a ten pri opustení kvetu vytiahne brylky z púzdier. 

Stopky bryliek potom ochabnú a predklonia sa. Pri návšteve ďalšieho kvetu narazí peľová 

časť bryliek na nižšie položenú bliznu a dôjde k opeleniu (PROCHÁZKA et al. 1983). 

           2.2.5 Vegetatívne rozmnožovanie

Vzhľadom k zložitej kvetnej ekológii sa u mnohých druhov vyvinula schopnosť 

vegetatívneho rozmnožovania. Týmto spôsobom sa môžu rozmnožovať za pomoci listových 

adventných pupeňov, špičkami koreňov alebo vytvorením viacerých hľúz. Práve posledný 

spomenutý  spôsob je možné v prírodných podmienkach vyvolať umelo a to tak, že 

odstránime ešte pred začiatkom kvitnutia stonku s kvetom. Zistilo sa, že napríklad 

Dactylorhiza majalis ak je tento postup viac krát opakovaný  , môže vytvoriť až 5 rastlín 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

2.2.6 Hybridizácia

To, že sa orchidey  vyskytujú často v rôznych druhoch pohromade umožňuje opelenie 

krížom, nielen medzi jedincami toho istého druhu ale tiež medzi druhmi a vzácne dochádza 

aj ku kríženiu medzi rodmi. Podľa Procházku (1983) sú medzirodový kríženci celkom 

neplodný  a po čase zanikajú, no niektoré geneticky veľmi príbuzné druhy  zachovávajú do 

istej miery  plodnosť. Zvláštnym typom medzidruhovej hybridizácie je takzvaná hybridizácia 
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introgresívna, pri ktorej sú kríženci celkom plodný. Krížením vznikajú rozsiahle 

hybridogénne populácie v ktorých sa úplne strácajú rozdiely  medzi jednotlivými druhmi 

a môže dôjsť k celkovému pohlteniu jedného rodiča (alebo oboch) a vzniku nového taxónu 

(PROCHÁZKA et al. 1983). Napríklad Dactylorhiza x transiens publikovaný L. Dostálom  1986 

z okolia Haburského rašeliniska.

2.3 CHARAKTERISTIKA RODU DACTYLORHIZA 

Na našich trvalých výskumných plochách (TVP) sme zamerali iba druhy z rodu 

Dactylorhiza  Sekcie Maculata a to z toho dôvodu, lebo TVP sme zakladali 6.7.2001 a druhy  

Sekcie Majalis boli už odkvitnuté a druhy rodu Epipactis ešte nekvitli.

Vstavačovce tvoria v porovnaní s inými rodmi evolučne mladšiu skupinu, ktorá mala 

svoje pôvodné vývojové centrum v Malej Ázii, kde sa dodnes vyskytujú na malých areáloch 

niektoré primitívnejšie typy (PROCHÁZKA et al. 1983).

2.3.1 Systematické zatriedenie

Na základe dovtedajších poznatkov udáva Procházka, Velísek (1983) toto zatriedenie: 

Oddelenie: Magnoliophyta  (=Angiospermae) 

    Trieda: Liliopsida  (Monocotyledonae)

        Podtrieda: Lilidae

            Rad: Orchidales  (vstavačokveté)

                Čeľaď: Orchidales Juss.  (vstavačovité)

                     Podčeľaď: Orchidoideae

   Tribus: Orchideae

       Subtribus: Orchidinae

            Rod: Dactylorhiza   Necker ex Nevski, 1937

     Sekcia: Maculata   (Parl.) Smolj. 1976

 2.3.2 Morfológia druhov Sekcie Maculata

Dactylorhiza maculata je rastlina (20-)30-60(-80) cm vysoká so sploštenými 

hľuzami, delenými väčšinou v 3 - 4 predĺžené úkrojky. Byle sú väčšinou priame, plné len 
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v dolnej polovici listnaté na vrchu často hnedočervené, (slabo ryhované podľa Dosála 

(1983)) (PROCHÁZKA et al. 1983).

Listy  v počte (3-)6-10 sú šikmo odstávajúce, tmavo zelené, obyčajne tmavo 

hnedočervené viac menej okrúhle škvrnité, na rube sivozelené, dolné s úzkou bázou, 

kopijovité až čiarkovité, zašpicatené, vzácne viac menej tupé, asi v strede svojej dĺžky 

najširšie, až 16 cm dlhé a 2,5 cm široké. Horné v počte 2-6 listeňovité, dlho končisté 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

Kvetný klas je priamy (DOSTÁL 1983), hustý najprv kužeľovitý, potom valcovitý  až 

12 cm dlhý,(široký 2,5-3,5cm podľa Dostála 1983) a je zložený  z väčších kvetov na 

skrútených, valcovitých, lysých asi 7 - 9 mm dlhých semenníkov, vyrastajúcich z pazuchy 

úzko končistých listeňov. V dolnej časti súkvetia sú kratšie ako kvety, v hornej kratšie ako 

semenníky (PROCHÁZKA et al. 1983). Podľa Dostála (1983) sú listene sieťovito žilovaté, 

zelené alebo hnedo – červeno sfarbené. Vonkajšie okvetné lístky  sú podlhovasto kopijovité, 

do 7 mm dlhé (± tupé 3 žilové podľa Procházku 1983). Vnútorné sú vajcovité až vajcovito 

kopijovité (prostredný  vzpriamený, vydutý  4-6 mm, bočné odstávajúce naspäť ohnuté, 5-7 

mm podľa Dostála 1983). Ďalej udáva vnútorné okvetné lístky sklonené do neuzavretej 

prilby  (kopijovito) vajcovité, ± tupé 1-2 žilové (DOSTÁL et  al. 1983). Pysk má väčšinou 

tmavú kresbu (podľa Dostála 1983, je svetlofialový alebo ružový  zriedka biely  súmerne 

purpurovo bodkovaný  a čiarkovaný  alebo neškvrnitý), je plochý 6-9 mm dlhý a skoro 

rovnako široký, trojlaločný, so stredným lalokom omnoho menším a užším ako široko 

zaokrúhlené, často nepravidelne zubaté bočné laloky. Valcovitá ostroha je trochu zakrivená 

nadol na konci tupá 6-8 mm dlhá a pomerne tenká (0,8-1,5 mm v priemere). Na 3-3,5 mm 

vysokom stĺpiku sú upevnené tmavo sivozelené brylky  (polinária) s bielymi stopkami. Kvety 

môžu byť rôznych farieb od svetlo fialovej cez ružovú, belavú až po bielu rozkvitajú od 

konca mája do júla, vo vyšších pohoriach i začiatkom augusta (PROCHÁZKA et al. 1983, 

DOSTÁL et al. 1983).

            2.3.3 Charakteristika stanovištných podmienok

Doterajšie výskumy ukázali, že Dactylorhiza maculata (vstavačovec škvrnitý) je 

acidofilným až neutrofilným druhom, rastúcim na pôdach s pH 4,9-7,5. Je to druh heliofilný 

vyskytujúci sa na mokrých, vlhkých alebo aspoň prechodne vlhkých humóznych pôdach od 
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nížin (tu sa vyskytuje vzácne) až do subalpínskeho stupňa a to na lúkách, pastvinách, 

prameništiach, rašeliniskách, v krovinách a tiež vo svetlých lesoch (PROCHÁZKA et al. 1983).

2.3.4 Rozšírenie 

Znalosti o rozšírení tohto taxónu na našom území a v Európe sú nedostatočné  

preto, že v minulosti bol tento druh spájaný  v jeden s Dactylorhiza fuchsii. Jeho areál 

pravdepodobne siaha od Škandinávie a Britských ostrovov do strednej Európy, k východu 

potom do najsevernejších oblastí bývalého ZSSR a k juhovýchodu až  do východných 

a južných Karpát (PROCHÁZKA et al. 1983). 

V Českej republike je vstavačovec škvrnitý veľmi vzácny, s istotou však rastie 

v jedinom chránenom území Sluneční dvůr na Českolipsku (PROCHÁZKA et  al. 1983). 

Bližšie rozšírenie jednotlivých druhov, ktoré sme identifikovali na našich TVP uvediem 

neskôr pri ich charakteristike.

2.3.5 Hybridizácia

Veľmi častá hybridizácia medzi väčšinou druhov a vysoká plodnosť krížencov 

umožňuje v územiach spoločných areálov viacerých druhov rozsiahlu introgresívnu 

hybridizáciu. Tá je často spojená s allopolyplodiou, a tak vznikajú v rozličných častiach 

Európy najrôznejšie hybridogénne komplexy. V dôsledku dobrej izolácie a následnej 

usmernenej selekcie došlo k vysokému stupňu odlíšenia od ostatných vstavačovcov 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

Schéma kríženia medzi druhmi rodu Dactylorhiza (PROCHÁZKA et al. 1983).

             –––––  hybridné kombinácie zistené v ČSSR

             - - - - -  krížence nájdené mimo ČSSR

                                                                  majalis

                                                                                           sambucina

                                         maculata   

                       

                                     fuchsii                                                          traunsteineri
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incarnata            russowii

     

V súčasnosti táto schéma už neplatí. Potvrdzuje to aj kríženec Dactylorhiza 

maculata subsp. maculata x Dactylorhiza fuchsi subsp. fuchsi = Dactylorhiza x braunii 

(nový  taxón pre bývalú ČSR opísaný Dostálom (1986) na lokalite, kde máme založené 

TVP). 

2.3.6 Charakteristika Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Byľ je vysoká 30-60 cm, plná. Na nej vyrastá 6-10 úzko kopijovitých, končistých 

listov. Dolný  list je pri báze najširší, všetky sú škvrnité. Jednotlivé škvrny sú prevažne 

kruhovité (POTŮČEK 1990,  1996).

Kvetný klas je kratší, ihlanovito valcovitý, kvety sú väčšie, ružové až  svetlopurpurové, 

bez vône. Pysk je plochý, široký  viac ako 13 mm, plytko trojlaločný. Kresba na pysku je 

prevažne bodkovitá. Stredný  lalok je úzky a krátky, oveľa menší ako bočné zaokrúhlené 

a často nepravidelne zúbkaté laloky. Bočné vonkajšie okvetné lístky sú vzpriamené až 

ovisnuté. Ostroha je tenká (0,8-1,5 mm), dosahuje dĺžku ¾ semenníka. Kvitne v máji až 

v auguste. 2n = 80 / ale aj 40, 60 a 100/ (POTŮČEK 1990,  1996).

Stanovištné podmienky a areál 

Taxón atlanticko – stredoeurópsky, od nížin do hôr na mokrých a rašelinných lúkach, 

vyhýbajúci sa vápnitému substrátu v spoločenstvách radov Caricetalia fuscae, Molinietalia, 

Ledetalia a Sphagnetalia  (POTŮČEK 1990, 1996).

Je rozšírený v západnej, severnej a severnejšej časti strednej a východnej Európy 

(Portugalsko?, Španielsko, Taliansko, štáty bývalej Juhoslávie, Rumunsko, Francúzsko, 

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Írsko, Veľká Británia, Belgicko, 

Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Dánsko, Poľsko, Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko, štáty 

bývalého ZSSR – od Bieloruska a pobaltských štátov na východ až  po Sajany vo východnej 

Sibíri, chýba v arktickej časti), na juhu sa vyskytuje iba v horách. Východná a južná hranica 

nie sú presne známe. V Afrike sa nachádza v Maroku a Alžírsku, kde vysoko v horách sa 
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vyskytujú osobitné poddruhy  podobne ako v ďalších okrajových častiach rozsiahleho areálu 

(POTŮČEK 1990, 1996).

Rozšírenie u nás: spoľahlivo z okolia Haburského rašeliniska, z Abrodu na Záhorí, na 

Považí (Zemianské Podhradie), Vtáčnik, pri Banskej Štiavnici a v okolí Prešova pri Hrabovci. 

(POTŮČEK 1990, PROCHÁZKA et al. 1983).

Variabilita taxónu

Z nižších systematických jednotiek bolo opísaných niekoľko systematických 

odchyliek, ktoré hovoria o veľkej variabilite taxónu (PROCHÁZKA et al. 1983).

Dactylorhiza maculata var. maculata – pysk rovnomerne laločnatý, so stredným úkrojkom 

tupým, viac menej trojuholnikovitým.

f. maculata - prízemné listy  široko predĺžené, ostroha len o málo kratšia alebo dĺžky 

semenníka.

f. obtusifolia – (Schur) Soó – listy obrátene vajcovité.

f. ovalifolia – (Beck) Soó – listy oválne.

f. spathulata (Verm.) Soó – listy lopatkovité.

f. lancifolia (Harz) Soó – listy široko kopijovité.

f. oblongifolia (Harz) Soó – dolné listy podlhovasté horné kopijovité.

f. compacta (Verm.) Soó – všetky veľké listy sústredené pri báze byle.

f. laxiflóra (Verm.) Soó – súkvetie úzke valcovité, riedkokveté.

f. densiflora (Verm.) Soó – súkvetie široko valcovité, husté, mnohokveté.

f. bracteosa (Harz) Soó – listene dlhšie než kvety.

f. brevicornis (Junge) Soó – ostroha tri - až štyri krát kratšia než semenník.

f. brevicalcarata Rohl. – ostroha päť - až osem krát kratšia než semenník.

Dactylorhiza maculata var. palustris (Camus) Soó – pysk nepravidelne trojlaločný, stredný 

lalok kratší ako postranné, niekedy zubatý.

f. palustris – pysk 7 - 13 mm široký, listy škvrnité, kvety nevoňavé.

f. grandiflora (Vern.) Soó – pysk 13 - 15 mm široký.

f. angustifolia (Verm.) Soó – pysk vajcovitý, do 9 mm dlhý a najviac 7 mm široký.

f. immaculata (Schur) Soó – listy neškvrnité.

f. concolor (Verm.) Soó – listová epidermis sfarbená anthokyanydom.
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f. linesta (Verm.) Soó – len spodné listy škvrnité, avšak ich pošvy (tak ako aj byľ) 

červenohnedo čiarkované až celé tmavé.

f. fragrans (Harz) Soó – kvety voňavé.

Dactylorhiza maculata var. submacrostachys (Borsos) – prízemné listy široko vajcovito 

kopijovité, spodné listy  dlhé, odstávajúce, zatiaľ je táto varieta známa iba zo Slovenska 

(Vtáčnik).

Dactylorhiza maculata var. heinzeliana (Reichardt) Soó – ostroha tenká, 10 - 12 mm dlhá; 

tiež udávaný iba zo Slovenska.

Dactylorhiza maculata var. sacciferoides (Klinge ex Schulze) Soó – listy široko vajcovité 

predĺžené, ostroha silná, valcovitá.

2.3.7 Charakteristika Dactylorhiza maculata subsp. elodes

Byľ je vysoká 20-30 –35 cm, plná. Na nej vyrastá 4-6, zriedkavejšie 8 listov, ktoré sú 

úzko až čiarkovito kopijovité, končisté, bohato škvrnité, oblukovito zahnuté a mierne 

žliabkovité. Dolný list je najširší pri báze (PROCHÁZKA et al. 1983).

Kvetný klas je krátky, kužeľovitý. Kvety  sú pomerne veľké, svetlopurpurové, bez vône. 

Pysk je široký asi 13 mm, plochý, alebo bočné laloky môžu byť naspäť sklonené, plytko 

trojlaločné. Kresba na pysku je bodkovito čiarkovitá, niekedy až slučkovitá. Stredný  lalok je 

úzky a krátky. Bočné vonkajšie okvetné lístky sú nazad ovisnuté, ostroha je tenká (hrúbka 

menej ako 1,5 mm), dlhá ako polovica semenníka. Kvitne v júli až auguste. Neznáša vápno 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

 

Stanovištné podmienky a areál 

Rastie v spoločenstvách radov Sphagnetalia a Ledetalia. Rozšírenie nie je presne 

známe, pretože v minulosti nastalo veľa omylov v jeho zatriedení. Niekedy sa zatrieďuje do 

jedného zo subsp. ericetorum (E.F.Linton) Hunt et Summerh., ktorý  pochádza z Veľkej 

Británie (POTŮČEK 1990). 

Taxón atlanticko-európsky, od nížin do hôr na vresoviskách, rašeliniskách a rašelinných 

horských lúkách. Poddruh rastie v západnej, strednej, severnej a východnej Európe (sever 

Portugalska, Španielsko ?, sever Francúzska, Írsko, Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, 

Nemecko, Island, Švédsko, Fínsko, štáty bývalého ZSSR – pobaltské štáty, Bielorusko, 

severné Rusko). Rozšírenie u nás je pomerne málo preštudované, lebo v minulosti nebol 
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rozlišovaný  od vstavačovca Fuchsovho a jeho rozšírenie sa udávalo s celého územia SR 

(POTŮČEK 1990). Po rozdelení obidvoch druhov existujú novšie údaje z panónskej 

a karpatskej oblasti Moravy a Slovenska (roztrúsene až vzácne na východ až  na Spiš), 

(PROCHÁZKA et al. 1983, POTŮČEK 1990, 1996).

Variabilita taxónu

K uvedenému taxónu patria dve variety (PROCHÁZKA et al. 1983).

Dactylorhiza maculata subsp. elodes var. elodes – listy kopijovité zašpicatené, vzpriamené 

alebo odstávajúce, rovné, nikdy späť zahnuté.

Dactylorhiza maculata subsp. elodes var. traunsteinerifolia (Harz) Soó – listy  dlhé, čiarkovito 

kopijovité, odstávajúce viac menej späť zahnuté; udáva sa z Tatier.

 

2.3.8 Charakteristika Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica

Byľ je vysoká 25-50 cm, plná. Na nej vyrastá 6-10 podlhovasto kopijovitých listov. 

Dolné listy sú tupo končisté, všetky sú bez škvŕn alebo škvrny  majú iba naznačené 

(PROCHÁZKA et al. 1983).

Kvetný klas majú hustý, podlhovasto valcovitý. Kvety sú žltkastobiele až biele alebo 

ružovkasté, iba výnimočne majú na bočných lalokoch naznačenú kresbu, príjemne voňajú. 

Pysk je asi 13 mm široký, má úzky  a krátky stredný lalok, bočné laloky sú široké, 

zaokrúhlené, zúbkaté čiastočne  späť sklonené. Tenká ostroha (hrúbka menej než 1,5 mm) je 

dlhá ako ¾ semenníka. Kvitne v máji až júni (PROCHÁZKA et al. 1983).

Stanovištné podmienky a areál 

Karpatsko – balkánsky poddruh. Rastie od submontánneho až do subalpínskeho stupňa 

na mierne vlhkých a slatinových lúkách, na slatinách, vzácnejšie aj v kroviskách a vo 

svetlejších lesoch na vápencovom podklade v spoločenstvách radu Caricetalia davallianae. Je 

mierne vápnomilný, no nájde sa aj na mierne kyslých podkladoch (PROCHÁZKA et al. 1983).

Roztrúsený  je po celom areály, veľmi zriedka sa nájde na nížine. Doteraz bol zistený 

v týchto štátoch (štáty  bývalej Juhoslávie, Bulharsko ?, Rumunsko, Rakúsko, Česko, 

Maďarsko, Poľsko, štáty bývalého ZSSR – Zakarpatská Ukrajina, Nemecko ?) (PROCHÁZKA 

et al. 1983).
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Rozšírenie u nás: v Turnianskom krase, na Haburskom rašelinisku, údaje z Vihorlatu 

treba overiť. V ČR sa spoľahlivo nachádza na lokalite v Beskydách pri Vsetíne (PROCHÁZKA 

et al. 1983).

Variabilita taxónu

Variabilita tohto druhu je ešte málo preštudovaná. Zdá sa však, že žltkastobiele kvety 

sa nachádzajú iba v centre areálu výskytu v – Sedmohradsku, kde bol poddruh opísaný. 

Pomerne často rastie s nominátnym poddruhom, aj sa s ním kríži (POTŮČEK 1990, 1996). 

Podľa Procházku 1983 je považovaný  za balkánsko – karpatský  endemit, ktorý do našich 

Karpát nezasahuje. Morfotypy zodpovedajúce popisu sa vyskytujú na rôznych miestach 

Slovenska, na západ až  po Moravskoslézke Beskydy (existuje tiež údaj z nemeckej strany 

Krušných hôr) (PROCHÁZKA et al. 1983). 

V rámci uvedenej subspecie sú rozoznávané dve variety (PROCHÁZKA et al. 1983).

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica var. transsilvanica – pysk mäkko trojlaločný, 

všetky laloky rovnako dlhé, s okrajmi vrúbkovanými alebo zubatými.

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica var. huynadensis Borsos et Soó – pysk hlboko 

trojlaločný  s prostredným lalokom o mnoho dlhším ako postrannými ; udávaný len 

z južných Karpát. 

2.3.9 Charakteristika Dactylorhiza maculata subsp. schurii

Byľ je 15 –30 cm vysoká, listov 4 –8, sú úzko podlhovasté, tupo končisté, slabo 

škvrnité, škvrny ± okrúhle (POTŮČEK 1990).

Kvetný klas valcovitý, kvety väčšie, svetlejšie purpurové, bez vône. Pysk je široký, ± 

plochý, s čiarkovito slučkovitou kresbou, plytko trojlaločný, stredný  lalok pomerne úzky 

a kratší, bočné laloky pomerne veľké, ostroha širšia, skôr kužeľovitá, taká dlhá ako polovica 

semenníka. 2n = ?. Kvitne v júni až auguste (POTŮČEK 1990).

 

Stanovištné podmienky a areál 

D. maculata subsp. schurii je východokarpatský poddruh zasahujúci len na Vihorlat 

a do Tatier. Rastie od podhorského do horského stupňa na rašelinných horských lúkach 

v spoločenstvách radov Caricetalia fuscae a Sphagnetalia.

Celkové rozšírenie : ( Rumunsko, a štáty bývalého ZSSR) (POTŮČEK 1990).
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Variabilita taxónu

Typická varieta schurii so stredným lalokom pysku rovnakej dĺžky ako bočné laloky 

sa na našom území nevyskytuje (POTŮČEK 1990).

Dactylorhiza maculata subsp. schurii var. olgae (Soó) Soó – stredný  lalok pysku je 

dlhší ako bočné. Táto varieta je udávana z Bošáca – asi omylom, Tatry  a Vihorlat 

(PROCHÁZKA et al. 1983). Nakoľko nie sú doteraz známe chromozonálne pomery druhu, nie je 

zaradenie var. olgae k tomuto druhu celkom isté (POTŮČEK 1990).

2.4 ROZDELENIE RAŠELINÍSK

Rašeliniská rozdeľujeme podľa rôznych kritérií, ale najvýznamnejšie kritérium na 

rozdelenie rašelinísk, ktoré má dôležitú úlohu v ekológii rašelinísk je spôsob vyživovania. 

Z toho hľadiska rozoznávame dva hlavné typy  rašelinísk. Ombrotrofné rašeliniská sú 

zásobované iba zrážkovou vodou, ktorá vytvára mokraďové podmienky a je zdrojom živín — 

vrchoviská (angl. bogs).  Minerotrofné rašeliniská sú zásobované podzemnou a povrchovou 

vodou, ktorá prináša minerálne látky — slatiny (angl. fens). Prechod medzi minerotrofnými 

a ombrotrofnými rašeliniskami tvoria prechodné rašeliniská (angl. transitional mires) 

(STANOVÁ  et al. 2000).

Ďalej môžeme rašeliniská rozdeliť podľa vzniku na: (STANOVÁ et al. 2000).

- geogénne — (limnogénne, topogénne, soligénne) – ich vznik je podmienený 

podzemnou vodou; limnogénny  označuje vodu jazernú, topogénny podzemnú vodu 

stagnujúcu v terénnych depresiách, soligénny podzemnú, mierne prúdiacu vodu.

- ombrogénne — ich vznik je podmienený zrážkovou vodou.

Často sa pojmy ombrogénny  a ombrotrofný nesprávne používajú ako synonymá, 

pričom ombrogénny sa vzťahuje na podmienky, ktoré umožnili vznik vrchoviska a naďalej ho 

udržujú, kým ombrotrofný poukazuje na súčasný  spôsob vyživovania živého povrchu 

vrchoviska.

Rašeliniská rozdeľujeme podľa obsahu minerálnych živín na: (STANOVÁ et al. 2000).

- eutrofné — s vysokým obsahom živín, obsah CaCO3 v sušine viac ako 2%

- mezotrofné — so stredným obsahom živín, obsah CaCO3 v sušine je 0,5 – 2%
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- oligotrofné až distrofné — s nízkym obsahom živín, obsah CaCO3 v sušine menej 

ako 0,5%

Podľa vzťahu k hydrologickým pomerom ich rozdeľujeme na: (STANOVÁ et al. 2000).

- infraakvatické — rašelinisko sa vytvára pod hladinou vody

- supraakvatické — rašelinisko sa vytvára nad hladinou vody

 

2.4.1 Vegetačná a stanovištná charakteristika rašelinísk                                                                                                              

U tohto typu biotopu podobne ako pri porastoch rákosia a vysokých ostríc, prevládajú 

z vyšších rastlín šachorovité (Cyperaceae), stretávame sa tu taktiež s vysokým zastúpením až 

dominanciou machorastov, a to predovšetkým preto, že stanovištia jeho spoločenstiev niesu 

trvalo zaplavené. Majú stály dostatok vody  a jej hladina len niekde vystupuje nad úroveň 

povrchu. Voda je stagnujúca alebo mierne prúdiaca, povrchová alebo pramenná s rôznym 

obsahom živín (trofií), širokým rozpätím obsahu vápnika a bázických iónov. Tieto zdroje 

sýtenia vody  nahradzuje v určitých fázach vývoja minerotrofných rašelinísk ekosystémov 

nadbytkom zrážok a dochádza k zmene na ombrotrofné. Pri trvalom nedostatku vody  sa vývoj 

zastavuje a následne dochádza k degradácii a zániku spoločenstiev (RYBNÍČEK 1999).

Pre väčšinu ekosystémov rašelinísk je za prirodzených podmienok znížená 

dekompozícia odumretých častí rastlín, hromadenie (akumulácia) organickej hmoty a tvorba 

organogénnych sedimentov, u prameníšť s vysokým podielom, u minerotrofních rašelinísk 

s významnou prímesou minerálnych častíc (piesok, íl, vápnitý  tuf atď.). Rastlinné 

spoločenstvá, resp. ekosystémy si tak v podstate vytvárajú svoj vlastný substrát, ktorý  je 

nepriamo závislý  na vonkajších podmienkach prostredia. Kvalita tohto sedimentu (trofie) 

spolu s jeho kvantitou (mocnosťou) sú jedným z hlavných faktorov určujúcich spätné zloženie 

vegetačných typov a ich zmeny (sukcesiu) (RYBNÍČEK 1999).

Vývoj rašelinotvorných spoločenstiev prebieha všeobecne od typov troficky 

a hydricky  náročných k typom oligo - až distrofným a menej závislým na množstve vody. 

Rešpektovať existenciu rozdielnych vlastností jednotlivých vrstiev rašelinných profilov je 

dôležitým predpokladom pre úspešnosť niektorých ochranárskych zásahov (managementu) 

(RYBNÍČEK 1999).  



25

2.4.2 Spoločenstvá pramenísk, ich ohrozenie a zásady managementu 
Spoločenstvá pramenísk možno charakterizovať štyrmi syntaxonomickými jednotkami 

na úrovni zväzov: Cardamino – Montion, Cratoneurion commutati, Cardaminion amarae 

a Swertio – Anisothecion squarrosi, klasifikovaných do triedy Montio – Cardaminetea 

(RYBNÍČEK 1999).

Prameniskové ekosystémy sú ohrozené a miznú predovšetkým v poľnohospodárskej 

krajine, kde dochádza po veľkoplošných odvodňovacích prácach k výraznému poklesu 

hladiny podzemnej vody a následnému zníženiu aktivity či zániku prameňov. Prirodzený 

charakter prameniskovej vegetácie negatívne ovplyvňuje i všeobecná eutrofizácia 

podzemných vôd, takže do pôvodnej druhovej skladby spoločenstiev prenikajú často 

nitrofilné vysoké byliny  (Urtica dioica), zatiaľ čo druhy indikujúce čisté prameniská 

ustupujú. Oba tieto nepriaznivé antropické vplyvy  urýchľujú sukcesiu k porastom vysokých 

burín, prípadne k porastom drevín (Alnus, Salix, Fraxinus, Frangula, ojedinele Picea abies) 

(RYBNÍČEK 1999).

V horských oblastiach je situácia lepšia, znečistenie a odvodnenie je skôr bodové. 

K lokálnemu narušovaniu ekosystémov dochádza mechanicky  pri lesnej ťažbe a transporte 

dreva, zašľapávaním a následnou eróziou v turisticky silno narušených oblastiach (RYBNÍČEK 

1999).

Asanačné zásahy, ktoré by obnovili aktivitu a čistotu prameňov, sú prakticky nemožné, 

zberná oblasť prameňov je ťažko ohraničiteľná, existujúce melioračné stavby nieje možné 

obvykle zrušiť a zastaviť kontamináciu podzemných vôd je taktiež  nereálne. Pri ochrane 

prameniskových ekosystémov sme preto odkázaný  na občasné regulačné zásahy, ktorými sa 

odstráni prípadný nálet drevín z najbližšieho okolia prameňa a na mechanické odstraňovanie 

cudzích vysokobylinných prvkov. Ak sú prameniská súčasťou lúčnych komplexov, prípadne 

komplexov minerotrofných lúčnych rašelinísk, je možné prirodzenej sukcesii brániť 

pravidelným kosením porastov a následným odstraňovaním pokoseného materiálu. Súčasťou 

ochranárskych podmienok pre využívanie chránených území všetkých typov musí byť systém 

pravidiel, ktorý  by  preventívne bránil poškodzovaniu prameniskových ekosystémov 

mechanickým narušovaním, kontamináciou a odvádzaním vody (RYBNÍČEK 1999).

2.4.3 Spoločenstvá minerotrofných rašelinísk ich ohrozenie a zásady 

managementu
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Syntaxonomicky sú rastlinné spoločenstvá minerotrofných rašelinísk zhrnuté do triedy 

Scheuchzerio – Caricetea fuscae a do dvoch radov Caricetalia fuscae a Scheuchzerietalia 

palustris. V machovom poschodí prvého radu dominujú machy čeľadi Amblistegiaceae 

a v spoločenstvách druhého radu bývajú hojné rašelinníky (Sphagnaceae).

Najviac ohrozuje existenciu týchto ekosystémov umelý  alebo prirodzený pokles 

hladiny podzemnej vody, spôsobený v prvom prípade odvodnením, v druhom pokles aktivity 

prameňov. Ďalším negatívnym faktorom je stúpajúca trofia podzemných a povrchových vôd. 

Oba tieto vplyvy následne zvyšujú sukcesiu a otvorené plochy zarastajú expanzívnymi 

drevinami (vŕba, breza, smrek), tak dochádza k zatieneniu a zániku svetlomilných rastlín. 

Extrémnym prípadom ohrozenia je ťažba rašeliny. K zániku môže dôjsť aj pri zmene 

využívania plôch, napr. pri zalesnení, rozoraní, vybudovaním vodnej nádrže a následnom 

zaplavení (RYBNÍČEK 1999).

Základnou zásadou managementu by malo byť udržanie pôvodného vodného režimu 

a trofie na stanovišti a spomalenie sukcesných trendov. Všeobecne eutrofizácii nemôžeme 

zabrániť, prísun nežiadúcich živín z okolitých pozemkov je možné znížiť zriadením 

dostatočne veľkých ochranných pásiem a zákazom leteckého prihnojovania. V niektorých 

prípadoch je možné obnoviť pôvodný  stav hladiny zasypaním existujúcich odvodňovacích 

kanálov alebo aspoň vybudovaním strží a vo všetkých prípadoch zabrániť tomu aby voda 

zmenila trofiu. To platí aj vtedy ak chceme lokalitu zavodňovať vodou privádzanou z iného 

prostredia. Trofiu vôd je po zásahu potrebné sledovať. Pre minerotrofné rašeliniská sa zdajú 

najprijateľnejšie predovšetkým regulačné zásahy: vytrhávaním náletových drevín alebo 

vyrubovanie a ich odstránenie mimo rašeliniska, kosenie porastu a následne odstránenie 

pokosenej biomasy. Za určitých okolností je možné po vyskúšaní doporučiť slabé mechanické 

narušenie povrchu. Tieto zásahy  udržujú na stanovišti svetlomilné rastliny a ich spoločenstvá, 

znižujú výpar a vysychanie horných vrstiev rašeliny. Mechanickému narušeniu zverou možno 

zabrániť oplotením (RYBNÍČEK 1999).

Pokusy obnovovať tieto biotopy nemá zmysel ak je ekosystém natoľko zmenený, že sa 

tam už nenachádzajú zbytky pôvodných cenných spoločenstiev, z ktorých by mohlo dôjsť 

k spätnému rozšíreniu a regenerácii spoločenstiev (RYBNÍČEK 1999).

2.4.4 Spoločenstvá ombrotrofných rašelinísk, ich ohrozenie a zásady 

managementu
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Syntaxonomicky sú spoločenstvá ombrotrofných rašelinísk zaradené do triedy 

Oxycoco – Sphagnetea. Väčšina našich fytocenóz patrí do radu Sphagnetalia medii a jeho 

dvoch zväzov Oxycoco – Empetrion hermafroditi a hlavne Sphagnion medii. Fragmentárne na 

okraji svojho areálu sa u nás vyskytujú i niektoré spoločenstvá oceanických rašelinísk radu 

Sphagno – Ericetalia a jeho zväzu Oxycoco – Ericion. Všetky ekosystémy vrchoviskových 

ombrotrofných rašelinísk sa vyznačujú dominanciou acidofilných, kalcifóbnych rašelinníkov, 

vysokým zastúpením šachorovitých (hlavne Eriophorum vaginatum) a prítomnosťou kríčkov 

čeľade Ericaceae (RYBNÍČEK 1999).

Typy ohrozenia ombrotrofných spoločenstiev sú podobné ako u minerotrofných 

rašelinísk, stupeň ohrozenia je výrazne nižší a zachovalosť ekosystémov pomerne vysoká. 

Prirodzená sukcesia je väčšinou pomalá a zväčšuje sa iba pri odvodnení, kedy dochádza 

k zastaveniu rašelinotvorných pochodov, mineralizácii povrchových vrstiev a nástupu 

terminálnych fázy s borovicou. Ekosystémy sú tiež  ohrozované zalesňovaním a budovaním 

priehrad v pramenných oblastiach. V posledných obdobiach pôsobí na vrchoviskové 

ekosystémy postupujúca eutrofizácia horských systémov najmä vplyvom imisií, prípadne 

leteckým prihnojovaním. Nepriaznivý dopad majú premnožené stavy vysokej zveri.

Asanačné zásahy na narušených alebo odťažených  vchoviskách sú nákladné 

a väčšinou neefektívne (RYBNÍČEK 1999).

V doteraz zachovaných ekosystémoch je treba maximálne zabrániť všetkým vyššie 

uvedeným negatívnym vplyvom, dohodnúť s vlastníkmi pozemkov vyhovujúci hospodársky 

plán, ktorý  by eliminoval možnosti odvodnenia, eutrofizácie a mechanického narušenia lokalít 

(RYBNÍČEK 1999).

Na niektorých lokalitách je možné doporučiť zahrnutie odvodňovacích kanálov, ktoré 

by z časti upravili vodný  režim a trofiu rašeliniska k pôvodnému stavu. Prívod cudzorodej 

vody na obnovu vodného režimu sa neodporúča (RYBNÍČEK 1999).

2.4.5 Rozšírenie rašelinísk na Slovensku

Vrchoviská a prechodné rašeliniská sa vyskytujú najmä v oblasti Tatier, Oravy 

a v Podtatranských kotlinách, kým slatiny sa vyskytujú aj v nižších nadmorských výškach. 

Keďže sú zásobované vodou pritekajúcou často z rozsiahlej zbernej oblasti (povodia), môžu 

vznikať v relatívne suchých oblastiach. Podľa mapovania rekonštruovanej vegetácie 

(predpokladaná vegetácia, ktorá by pokrývala určité územie bez vplyvu ľudskej činnosti 



28

počas historického obdobia), boli rašeliniská rozšírené na rozlohe 260 km2, čo predstavuje 

0,57% celkovej rozlohy Slovenska (mapa č.1, uvádzam v prílohe č. 1). Pri mapovaní boli 

rašeliniská charakterizované hĺbkou rašeliny, ktorá presahuje 40 cm (MICHALKO et al. 1986). 

Rozloha jednotlivých typov je v tabuľke č.1. Mapovanie nelesných rašelinísk za účelom 

prieskumu rašeliny, ale aj s návrhom na vytvorenie reprezentatívnej siete CHÚ začalo v roku 

1958 a trvalo do roku 1968. Zistili, že plošne najväčšie rašeliniská sa nachádzajú v nižinných 

územiach Slovenska, a to najmä na západnom Slovensku. V horských oblastiach sa vyskytuje 

viac rašelinísk, ale sú menšie (STANOVA et al. 2000). 

V súčasnosti nemáme presné údaje o rozšírení rašelinísk. Zákonom chránených je 115 

maloplošných chránených území s rozlohou 2773 ha. Z toho je 13 ombrotrofných s rozlohou 

445 ha, 93 minerotrofných s rozlohou 1994 ha a 9 lokalít  je zmiešaných s rozlohou 335 ha, 

mapa č.2 uvádzam v prílohe č. 2 (STANOVÁ et al. 2000).

Tabuľka č. 1 - Výskyt rašelinísk Slovenska na základe mapovania rekonštruovanej 

prirodzenej vegetácie (MICHALKO et al. 1986; in STANOVÁ 2000).

Typ rašeliniska Rozloha (ha)
Jelšové lesy slatinné (Alnetea glutinosae) 1827
Brezové bezkolencové rašeliniskové lesíky (Molinio – Betuletum) 2243
Slatiniská (Caricetalia davallianae, Molinion coeruleae) 11764
Zamokrené smrečiny (Eu – Vaccinio – Piccenion) 8434
Vrchoviská a prechodné rašeliniská (Oxycocco – Sphagnetea, 

Scheuchzerietalia palustris, Caricetalia fuscae)
1695

Celkovo 25963

Tabuľka č. 2 - Rozšírenie nelesných rašelinísk v geografických regiónoch podľa Raučinu 

a Janotu (1963) a Raučinu (1986), (STANOVÁ 2000).

Región Počet lokalít Rozloha (ha) Typ
Západné Slovensko 117 2624 slatiny, prechodné

Orava 27 312
vrchoviská, 

prechodné
Liptov a Turčianska 

kotlina
83 271 všetky typy

Tatry 81 557 všetky typy
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Spiš 9 167 slatiny, prechodné
Pohronie 19 26 slatiny, prechodné

Drobné rašeliniská 260 Všetky typy
Celkovo 336 4217

      

    2.5 OHROZENIE A OCHRANA JEDINCOV RODU DACTYLORHIZA

Asi jedna tretina ohrozených a vzácnych druhov cievnatých rastlín na Slovensku 

rastie na vodných a vodou ovplyvnených biotopoch (MAGLOCKÝ et al. 2000). Medzi tieto 

rastliny patria aj druhy rodu Dactylorhiza Sekcie Maculata. V súčasnosti sú zaradené do 

červeného zoznamu papraďorastov a semenných rastlín flóry Slovenska (FERÁKOVÁ a kol. 

2001) a zaradené do Prílohy 1 Vyhlášky 93/1999 Z. z o chránených rastlinách a chránených 

živočíchov a o spoločenskom ohodnocovaní chránených živočíchov, chránených rastlín 

a drevín (MAGLOCKÝ et al. 2000).

Súčasné ohodnotenie podľa kategórií IUCN je nasledovné (MAGLOCKÝ et al. 2000):

 D. maculata subsp. elodes                    DD § W

 D. maculata subsp. maculata               CR r § W

 D. maculata subsp. schurii                   DD § W

 D. maculata subsp. transsilvanica        CR r § W

DD — chýbajúce alebo nedostatočné údaje, CR — kritický ohrozený, r — zriedkavý, 

§ — zaradený  do Prílohy  1 Vyhlášky  93/1999 Z. z, W — zaradený do Príloh 1 a 2 

Washingtonského dohovoru (CITES).

Vlčko (1995) navrhuje zaradenie druhov a poddruhov čeľade vstavačovitých do 

Zoznamu pôvodných chránených druhov rastlín ako Príloha vyhlášky MŽP SR so zákona 

SNR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny. Zoznam obsahuje stupeň ohrozenia 

a spoločenskú hodnotu, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov o ich taxonómii, chorológii 

a miere ohrozenia. 

                                                                                      1                       2                 3

 D. maculata subsp.  maculata                                    E,R,I,P1                c             2000
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 D. maculata (L.) Soó subsp. elodes (Griseb) Soó     E,R,I,P1,P2         c             2000

 D. maculata (L.) Soó subsp. schurii (Klinge) Soó   E,R,Ed,I,P1,P2       c             2000

 D. maculata (L.) Soó subsp. transsilvanica (Schur) Soó     Vm,R          c             2000

1 — zaradenie do červeného zoznamu podľa kategórií IUCN.

            E (Endangeret) — nebezpečne ohrozený

            R (Rare) — vzácny

            I (Indeterminate) — nejasne zaradený z dôvodu nedostatočne známeho 

aktuálneho rozšír.

            Ed (Endemic) — endemický

            P1 (Problematic) — taxonomicky problematický

            P2 (Problemat ic) — sporný výskyt v 

území       

2 — Stupeň ohrozenia chránených rastlín (Zoznam prílohy Vyhlášky MŽP SR).

              c — kriticky ohrozená

3 — Spoločenská hodnota jedincov v Sk (Zoznam prílohy Vyhlášky MŽP SR).

            Zaujímavé je rozdelenie našich orchideí do skupín A — F, pričom 

Dactylorhiza maculata agg. je zaradený do skupiny F, ako druhy  vo svojej existencii na 

území štátu (bývalej ČSR) doposiaľ neohrozené (úbytok lokalít  10 - 25%) (PROCHÁZKA 

1981).

Výskyt druhov z agregátu Dactylorhiza maculata je podmienený extenzívnym 

obhospodarovaním lokalít. Tým, že v minulých desaťročiach došlo k intenzifikácií 

poľnohospodárstva, odvodňovaniu mokrých lúk a ich zúrodňovaniu, pridávaním umelých 

hnojív (zmena pH, obsahu živín), zmenšili sa plochy  ich výskytu. Takisto konzervatívna 

ochrana lokalít viedla k zníženiu ich početnosti, najmä filozofia, ktorá tu bola počas 

socializmu. Na mnohých chránených územiach, rašeliniskách, slatinách  bolo zakázané 

tradičné obhospodarovanie, akým bolo kosenie a pasenie. V mnohých prípadoch boli tieto 

územia ešte pred vyhlásením čiastočne odvodnené a pravidelne obhospodarované, s tým, že 

si stále zachovali biodiverzitu. Následný nedostatok obhospodarovania ako dôsledok takto 

chápanej ochrany prírody spôsobil rýchlu sukcesiu, zarastanie a následnú zmenu 

spoločenstva (STANOVÁ et al. 2000). 
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Podľa Procházku 1981 samotná ochrana druhu nie je tak dôležitá ako ochrana jeho 

biotopu. Procházka 1981 udáva, že redukcia počtu nálezísk a miznutie orchideí i z veľkých 

území nie sú ani tak vplyvy priameho ohrozenia (trhanie kvetov, presádzanie do záhrad, zber 

do herbáru a podobne) ako vplyvy nepriame, zasahujúce rozsiahle regióny  (veľkoplošné 

odvodnenia, intenzívne hnojenie, aplikácia pesticídov a zmeny v zložení nižších vrstiev 

atmosféry a pod.) (PROCHÁZKA 1981).

Stanová (2000) udáva tieto hlavné faktory ohrozenia rašelinísk:

1. Ťažba rašeliny  - vo väčšom rozsahu sa začala rašelina ťažiť v 18. storočí. Ťažba v 

tom období bola lokálna a maloplošná. Rašelina sa využívala ako palivo. Hoci na kúrenie 

sa už  u nás nepoužíva niekoľko desaťročí, jej ťažba pokračovala aj na ďalej a 

kulminovala v 60. – 80. rokoch. Na mnohých miestach sa začala vykonávať 

neorganizovaná ťažba, pričom dochádzalo k značným škodám zapríčinených ťažbou a 

devastáciou pôdy a krajiny (RAUČINA, JANOTA 1963; in STANOVÁ 2000). V súčasnosti sa 

u nás rašelina ešte ťaží veľkoplošne, a to hĺbkovou a  povrchovou ťažbou, najmä na 

Orave.

2. Odvodňovanie malo niekoľko cieľov:

a) premena rašelinísk na poľnohospodársku pôdu

b) odvodňovanie slatín za účelom zvýšenia rozlohy a produktivity  slatinných 

lúk

c) umožnenie ťažby

d) umožnenie zalesnenia

Na mnohých ďalších lokalitách neboli síce rašeliniská odvodnené priamo, ale došlo 

k ich vysušeniu v dôsledku odvodnenia alebo zalesnenia okolitých pozemkov alebo 

odvedením podzemnej vody. V rašeliniskách dochádza krátko po odvodnení k výrazným 

zmenám, z ktorých mnohé môžu byť ireverzibilné. V dôsledku zníženia hladiny podzemnej 

vody dôjde k prevzdušneniu povrchovej vrstvy rašeliny  a nastáva rýchly  rozklad – 

mineralizácia rašeliny. Efekty  odvodnenia sa prejavia nielen na vlhkostnej charakteristike 

rašeliny, ale má to vplyv aj na objem vody, ktorý  môže byť zadržiavaný v rašelinisku. Po 

odvodnení je „uskladňovacia“ kapacita rašeliniska menšia vďake stláčaniu rašeliny, 

mineralizácii a vyschnutiu rašeliny. Následne sa prejavia zmeny na topografii rašeliniska, od 

ktorých sú odvodené významné zmeny v prúdení podzemných vôd (DIGGELEN 1998; in 

STANOVÁ 2000). Odvodnením okolia slatinných rašelinísk sa zvyšuje odtok podzemnej vody 
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z rašeliniska, čo môže viesť k úbytku a stlačeniu rašeliny. Narušené rašelinné pôdy si 

nemôžu udržať zvýšenú kapilaritu a vegetácia trpí suchom (BAKKER a OLFF 1995; in 

STANOVÁ 2000). V prípade slatinných rašelinísk pôsobí negatívne veľké kolísanie hladiny 

podzemných vôd – veľa vody v jarných maximách a úplný nedostatok vody počas leta. 

V prípade vrchovísk môžeme pozorovať znižovanie vyklenutého povrchu rašeliniska. Na 

lokalite Clara bog v Írsku bolo napríklad pozorované (bez toho že by  došlo k ťažbe) zníženie 

povrchu vrchoviska za viac ako sto rokov po čiastočnom odvodnení a vybudovaní cesty cez 

rašelinisko pri priebežnom poľnohospodárskom využívaní až o päť metrov (STONEMAN a 

BROOKS 1997; in STANOVÁ 2000). Pri zmenšovaní hrúbky rašelinných vrstiev sa tiež 

zvyšuje riziko vertikálneho odtoku vody z vrchoviska do podložia.

3. Eutrofizácia – rašeliniská a najmä slatiny sa stávajú eutrofnými  vtedy, ak je 

lokalita dlhodobejšie zaplavovaná (normálne je voda iba pri povrchu), alebo sa ukončí 

obhospodarovanie (najčastejšie kosenie), alebo sa dostáva do ekosystému znečistená 

povrchová voda (GROOTJANS a DIGGLELEN 1995; in STANOVÁ 2000). Eutrofizácia sa 

môže začať aj vtedy, ak bol vodný  režim ekosystému narušený, zmenila sa štruktúra a 

hlavne permeabilita rašeliny to viedlo k prevzdušneniu vrchnej vrstvy  pôdy. Výsledkom 

je nízka saturácia rašeliny vápnikom, vyplavovanie a zvýšená úroveň fosforu (KEMMERS 

a JANSEN 1998; in STANOVÁ 2000). 

4. Sukcesné zmeny – dochádza k nim v dôsledku nedostatku hospodárenia (najmä na 

slatinách) alebo po odvodnení, kedy dochádza k mineralizácii  rašeliny, čím sa uvoľňujú 

živiny, ktoré urýchľujú sukcesné zmeny. Prejavujú sa najmä zarastaním drevinami a 

inváznymi druhmi tráv, ako napríklad Molinia caerulea a Calamagrostis canescens. 

Dreviny významne ovplyvňujú vysušovanie lokality  tím, že čerpajú vodu koreňmi a 

evapotarnspiráciou ju uvoľňujú do ovzdušia. V korunách drevín sa tiež zachytáva časť 

zrážok, ktoré by  inak dopadli na povrch rašeliniska. Nevyhnutné je odstraňovanie 

biomasy, čím sa zabraňuje aj uchyteniu náletových drevín. Efektívnym spôsobom ako 

potlačiť náletové dreviny je obnovenie vodného režimu (STANOVÁ 2000).

        2.6 OPATRENIA NA OCHRANU BIOTOPU

Na záchranu populácie Dactylorhiza je predovšetkým nevyhnutné obnoviť pôvodný 

spôsob obhospodarovania lokalít. Teda každoročne zabezpečiť pokosenie a vyhrabanie 
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lokality  (TERRAY 2000). Manažment vegetácie (kosenie, pasenie a výnimočne vypaľovanie) 

je dôležitý na zachovanie poloprirodzených travinných ekosystémov, pretože (VICENÍKOVÁ 

2001) :

- odstraňuje rastlinný materiál obsahujúci živiny

- zabraňuje sukcesii

- podporuje konkurenčne slabšie druhy, umožňuje prežiť pomalšie rastúcim trvácim 

rastlinám a druhom s menšou výškou

Tradičné spôsoby manažmentu, ako kosenie na seno a následné spásanie, umožňujú 

vytvorenie mimoriadne rozmanitého porastu, no môžu zabrániť kvitnutiu alebo dozretiu 

semien niektorých druhov, čím znižuje ich schopnosť vytrvať v spoločenstve. V prípade 

dlhodobého tradičného manažmentu na území treba veľmi starostlivo zvážiť každú zmenu 

manažmentu (VICENÍKOVÁ 2001). 

Terray (2000) na základe dlhoročných skúseností tvrdí, že len zabezpečovaním 

pôvodného režimu využívania týchto území vzhľadom k tomu, že sú to prevažne druhotné 

spoločenstvá sa dajú uchovať tie prírodné hodnoty, ktoré ešte mali v nedávnej minulosti.

Praktické kroky pri ochrane mokradí podľa Terraya (2000):

1. Terénnym prieskumom sú postupne vyhľadávané mokraďové  spoločenstvá, od 

plošne malých po lokality, ktoré sú vhodné na územnú ochranu v rámci zákonných noriem 

ochrany  prírody. Prevažne sú to lokality na poľnohospodárskom pôdnom fonde v kategórií 

trvalých trávnych plôch.

2. K terénnej dokumentácii patria fytocenologické zápisy, floristický výskum, 

posúdenie súčasného stavu mokradí, posúdenie ich ohrozenia a mapové zakreslenie.

3. U významnejších mokradí nasleduje vypracovanie projektu ochrany až po 

vyhlásenie maloplošného chráneného územia.

4. Podľa stupňa ohrozenosti týchto chránených území sú postupne zabezpečované 

inventarizačné výskumy a analýza faktorov ich ohrozenia, ktoré slúžia ako podklady pre 

vypracovanie osobitných režimov ochrany (ORO).

5. Po schválení (ORO) s harmonogramom diferencovaných postupov pri manažmente 

jednotlivých spoločenstiev v rámci daného chráneného územia nasleduje realizácia 

schválených opatrení, čo je najväčším problémom, a to s dôvodov potreby finančného 
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zabezpečenia, ako aj praktickej realizácie. V mnohých prípadoch je potrebné oplotenie 

chráneného územia, avšak hlavnou činnosťou je kosba trávnych porastov a odstraňovanie 

nežiadúceho sukcesného zarastania stromami a krovinami.

6. Podobný problém je aj u funkčných (genofondových) plôch. Ich sukcesné zmeny 

pokračujú veľmi rýchlo. Pre užívateľa, resp. vlastníka sú to nevýznamné plochy ktoré trvalo 

nevyužíva, pre ochranu biodiverzity  sú to veľmi významné lokality. Na ich udržanie 

a zabezpečenie nemá ochrana prírody ani právne, ani finančné prostriedky.

Konkrétne opatrenia pre zachovanie našich orchideí podľa Procházku (1981) môžeme 

stručne zhrnúť takto:

1. Zaistiť územnú ochranu väčších populácii vybraných taxónov tam, kde sú ešte aj 

dnes relatívne hojnejšie, alebo perspektívne zaistenie ochrany mimoriadne vzácnych 

a ohrozených druhov v územiach, kde už dnes rastú v extrémnych podmienkach, sa javí ako 

mimoriadne obtiažne, niekedy nemožné.

2. Sledovať sústavne výskyt orchideí na väčších lokalitách a v prípade nutnosti 

pristúpiť k umelým zásahom. Týka sa to predovšetkým sledovania sukcesie rastlinných 

spoločenstiev a ich ovplyvňovania tak, aby boli zachované najvhodnejšie cenotické 

podmienky pre výskyt orchideí, umelého zvyšovania reprodukcie atď.

3. V spolupráci s vedeckými ústavmi a botanickými záhradami pokračovať 

v pokusoch o pestovanie a generatívne rozmnožovanie. K týmto účelom je možné využívať 

rastliny z územia, kde technické projekty predpokladajú úplné zničenie vegetačného krytu 

(ťažba nerastných surovín, výstavba veľkých vodných diel, diaľničné siete, atď.).

4. Pristúpiť k zriadeniu akýchsi „botanických záhrad v prírode“ v niektorých územiach 

bohatých ešte aj dnes na orchidee (napr. Strážovské vrchy, Malá Fatra, Biele Karpaty). Na 

vhodne zvolených plochách za stáleho vysievania i presadzovania dospelých rastlín z lokalít 

určených k zániku zvýšiť počet pôvodných druhov. Tieto územia možno potom využiť nielen 

na štúdium orchideí v prirodzených podmienkach, ale i pre zriadenie špecializovaných 

náučných chodníkov. Ako ukazujú napríklad doterajšie holandské skúsenosti z podobného 

územia nazývaného Gerendal, stretáva sa budovanie takých „botanických záhrad“ s veľkým 

záujmom širokej verejnosti.

5. Priamo človekom ohrozované napadnuté druhy mali by byť i v budúcnosti zahrnuté 

do novelizovanej vyhlášky o chránených rastlinách (čo už  v súčasnosti neplatí lebo všetky 

druhy z tejto čeľade sú chránene) (PROCHÁZKA 1981).
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Na ”Orchideenwiese bei Reichwalde“ boli schválené tieto opatrenia k využívaniu 

krajiny (FISCHER et al. 1972).

1. Udržanie doterajšej formy obhospodarovania.

2. Upustenie od každého minerálneho a organického hnojenia.

3. Upustenie od akýchkoľvek meliorácií na chránenej ploche alebo v okrajovej 

oblasti, pokiaľ by to viedlo k narušeniu hladiny podzemnej vody v chránenej 

oblasti.

4. Chránená plocha nesmie byť podmietaná, oraná ani opatrená trávami alebo inými 

úžitkovými rastlinami.

5. Nie je dovolené vypálenie chránenej plochy.

6. Ponechanie potrebných stromových a krovinových kulís.

7. Neexistuje úvaha o eventuálnom kosení, pokiaľ sa to koná od konca júla (došlo by 

k vypudeniu orchideí).

8. Stále sledovanie a kontrola o dodržiavaní opatrení ochranármi a členmi organizácií 

s cieľom ochrany a sledovania domácich orchideí (podľa FISCHER et al. 1972).

Vlčko (1998) udáva, že pri ochrane populácií vstavačovitých a ich biotopov by sme 

mali mať na zreteli predovšetkým následovné ciele:

1. Zabrániť zničeniu (likvidácii) lokality.

2. Zabezpečiť primerané obhospodarovanie sekundárnych spoločenstiev, ktoré vznikli 

a boli udržiavané spolupôsobením človeka a to kombináciou, prípadne striedaním určitých 

(vhodných) spôsobov obhospodarovania.

3. V odôvodnených prípadoch vykonávať aj iné, špecifické opatrenia na blokovanie 

primárnej sukcesie, v istom, pre záujmové druhy optimálnom štádiu.

Uvádza tu tiež návrhy pre zabezpečenie uvedených cieľov.

1. Kvalifikovane a v plnom rozsahu využívať možnosti pri ochrane, ktoré poskytujú 

právne normy.

2. Zabezpečiť vyplácanie účelovo viazaných dotácií poľnohospodárom, na 

obhospodarovanie biotopov s výskytom vstavačovitých. Skutočný spôsob použitia týchto 

financií sa musí kontrolovať.

3. V rámci SAŽP-COPK vytvoriť pracovné skupiny pre manažovanie biotopov 

ohrozených druhov. Podpora a usmernenie aktivít dobrovoľných ochrancov prírody.
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4. Osveta medzi obyvateľstvom, ktorá by  viedla k udržaniu a rozšíreniu využívania 

lúk a pasienkov tradičnými spôsobmi obhospodarovania. Zabezpečiť vyplácanie účelovo 

viazaných dotácií.

5. Úzka spolupráca SAŽP s vedecko-výskumnou základňou. V rámci zamerania aktivít 

SAŽP zvýšiť dôraz v praktickej starostlivosti o chránené druhy a ich biotopy.

6. V SAŽP vytvoriť fungujúci systém starostlivosti o chránené a ohrozené druhy. Pre 

fungovanie takéhoto systému je nevyhnutné, aby mal každoročne zaručený dostatočný  prísun 

finančných prostriedkov (VLČKO 1998).

3. MATERIÁL A METODIKA

3.1 VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

Územie sa nachádza vo flyšovej oblasti severnej časti Nízkych Beskýd na 

pohraničnom Slovensko – poľskom hrebeni severovýchodne od obce Habura, okres 

Medzilaborce, CHKO Východné Karpaty, v nadmorskej výške 700 m n. m. Výmera lokality 

je 1,29 ha. Vrcholová časť pohraničného hrebeňa je v tejto časti rovinatá s malým 
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prameniskom, čo umožnilo vývoj slatinno-rašelinného spoločenstva, ktoré pokračuje do 

Poľska vo výmere 5 ha.  

Plocha je zo všetkých strán, okrem severovýchodnej strany pozdĺž hranice s Poľskom, 

ohraničená lesom. Od Poľskej strany ju oddeľuje turistický chodník. V severozápadnej časti 

od lesa, začína zarastať druhom Molinia caerulea a približne v strede plochy  tvorí 

bochnikovitý zárast Salix aurita.

3.2 CHARAKTERISIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

Územie tvorí lúčny porast  rašelinno-slatinnej vegetácie so zodpovedajúcou 

zoocenózou. Nachádza sa v nadmorskej výške 700 m n. m. na širokej terénnej zníženine 

svahovej plošine, v oblasti mierne chladnej vrchoviny až nízkej hornatiny na slovensko - 

poľskej hranici. Svahová plošina je zároveň pramenistom viacerých bočných prítokov potoka 

Habura (TERRAY 1986).

Geologickým podložím lokality sú menilitové vrstvy flyšu na rozhraní vrchného 

eocénu a spodného oligocénu, tvorené hrubolavicovitými pieskovcami, za čerstva svetlosivej 

farby, zvetrávajúce do hrdzava, a čierne piesčité ílovce menilitového typu. Zložené vrstvy 

pieskovcov a ílovcov na lokalite tvoria v hĺbke cca 120-130 cm nepriepustnú vrstvu, ktorá 

zadržuje podzemnú vodu vzniknutú vplyvom zrážok a vodnatosťou pramenísk (TERRAY 

1986).

3.2.1 Pôdne pomery

Nadložnú vrstvu takmer 33 cm nad minerálnou pôdou tvoria v rôznom stupni 

rozložené rastlinné a živočíšne zbytky. Celý  profil nadložného humusu je silne kyslý (pH 

vody je 4,2), čo zodpovedá humusovej forme rašelinový mor. Podobne je aj celý  profil 

minerálnej pôdy silne kyslý (pH vody od 3,9-4,6) (TERRAY 1986).

Hlavný pôdny typ genofondovej plochy je organozemný  glej na menilitových vrstvách 

pieskovcov a ílovcov v rôznom stupni rozkladu, s rôznymi modifikáciami nadložného 

humusu podľa terénnych podmienok územia a hĺbky podzemnej vody (TERRAY 1986).

        3.3 METÓDY VÝSKUMU
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6. júla roku 2001 sme za účelom sledovania dynamiky populácie rodu Dactylorhiza na 

genofondovej ploche v navrhovanej PR Medzi Haburkami založili dve trvalé výskumné 

plochy  (TVP). Volili sme formu transektu 25 x 5m a 6 x 5m. Dôvodom tohto rozhodnutia 

bolo rozmiestnenie jedincov na ploche v prípade TVP č.1 do pásu a v prípade TVP č.2 viac-

menej do štvorca.

Hraničné body sme zamerali od pevných bodov v teréne (hraničný stĺp a  strom). 

Stabilizovali sme ich kovovými tyčami, ktoré sme zatĺkli do pôdy až po jej úroveň. Ľavý 

dolný kolík sme považovali za začiatočný bod súradnicovej sústavy, v ktorej sme potom 

zamerali jednotlivé druhy (Presná lokalizácia hraničných bodov transektu a lokalizácia 

jedincov v súradnicovom systéme je uvedená v prílohe č. 6).

U každého jedinca populácie sme zisťovali následovné parametre:

— názov taxónu

— výšku rastliny (cm), od bázy stonky k vrcholu súkvetia

— dĺžka súkvetia (cm), od spodného kvetu po vrchol súkvetia

— počet listov a nadlisteňov (kusy), v prípade sterilnej rastliny iba počet listov

4.júla roku 2002 sme opätovne zamerali jedince z predošlej sezóny na základe 

známych súradníc a tiež novonájdené jedince a zaznamenali sme zistené parametre tak ako 

v predošlom roku.

Pri stanovovaní pokryvnosti rastlinných druhov na lokalite sme použili Tansleyho 

škálu pokryvnosti t. j. 

1 – druh sa vyskytuje, alebo pokrýva menej ako 1% mapovanej plochy

2 – druh pokrýva približne 1 až 50% z mapovanej plochy

3 – druh pokrýva viac ako 50% z mapovanej plochy

Názvy rastlín vo fytocenologických zápisoch z trvalých výskumných plôch uvádzam 

podľa Marholda a Hindáka (1998). Na určovanie rastlinných druhov na TVP som použil 

Veľký  kľúč na určovanie vyšších rastlín I. (DOSTÁL et al. 1991), Veľký kľúč na určovanie 

vyšších rastlín II. (DOSTÁL et al. 1992) a Exkurzionsflora von Deutschland (ROTHMALER 

1995).

Získané údaje som vyhodnocoval prevažne graficky  a tiež matematicko-štatistickými 

metódami. Všetky grafy som robil v programe Microsoft Excel 2000.

3.3.1 Abundancia, hustota a disperzia jedincov 
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Kvantitatívne zastúpenie jednotlivých druhov v rastlinných spoločenstvách závisí na 

hustote a početnosti ich populácií (MORAVEC et al. 1994).

ABUNDANCIA

Početnosť či abundancia populácie určitého druhu predstavuje v absolútnom vyjadrení 

počet jedincov na analyzovanej ploche (MORAVEC et al. 1994). V našom prípade sme spočítali 

jedincov rodu Dactylorhiza na oboch TVP v sledovaných rokoch (2001 – 2002). Z výsledkov 

som zostrojil grafy  početnosti jedincov, v ktorých som porovnal početnosti kvitnúcich 

a sterilných jedincov v oboch rokoch.  

DENZITA

Denzitu (hustotu) populácie môžeme vyjadriť ako počet jedincov na jednotku plochy, 

priemernou veľkosťou plochy pripadajúcou na jedného jedinca, alebo priemernou 

vzdialenosťou medzi jedincami (MORAVEC et al. 1994). Hustota populácie je závislá na 

veľkosti nadzemných častí jednotlivých jedincov a tiež na ich životnej forme (SLAVÍKOVÁ 

1986).

Pri určení hustoty populácie som použil metódu stanovenia počtu jedincov na jednotku 

plochy. Na oboch TVP som prepočítal počet jedincov na 1 m2 a porovnal som hustotu 

populácie v dvoch sledovaných rokoch (2001 – 2002).

DISPERZIA (SOCIABILITA)

Sociabilita a disperzia vyjadruje priestorové usporiadanie jedincov populácie k sebe 

navzájom v horizontálnej rovine spoločenstva (SLAVÍKOVÁ 1986). Kvantitatívne vystihuje 

sociabilitu disperzia (rozmiestnenie, usporiadanie). Môžu nastať 3 základné prípady disperzie:

1. Náhodná

2. Zhlukovitá

3. Rovnomerná

Často sa vytvárajú kombinácie medzi týmito základnými spôsobmi disperzie:

- náhodne zhlukovitá disperzia

- rovnomerne zhlukovitá disperzia

- skupinovite zhlukovitá disperzia

V prirodzených spoločenstvách rastú jedince väčšinou v určitých skupinách a tak sa 

vytvára zhlukovitá disperzia. Medzi hlavné dôvody tohto rozmiestnenia sa zaradzujú 

morfologické príčiny súvisiace s genetickými vlastnosťami druhu. Väčšinou majú zhlukovitú 

disperziu druhy rozširujúce sa vegetatívne pomocou podzemnkov, hľúz a pod. Veľmi dôležité 
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sú aj stanovištné príčiny, ktoré sú spojené zo zmenami mikroreliéfu (drobné depresie, 

vyvýšeniny) a tým náväzne aj druhov a ich hustoty. Poslednými sú sociologické príčiny 

zhlukovej disperzie prejavujúce sa vo vnútrodruhových a medzidruhových konkurenčných 

vzťahoch vo vnútri spoločenstiev (SLAVÍKOVÁ 1986; MORAVEC et al. 1994).

3.3.2 Charakteristika zmien v populácii 

Podľa Sarukhán a Harper (1973) a Sarukhán (1974) som vytvoril tabuľku, ktorá 

názorne ukazuje zmeny populácie rodu Dactylorhiza na našich dvoch trvalo výskumných 

plochách. Do tabuľky som použil údaje o početnosti jedincov, ktoré sme získali pri ich 

zameriavaní v roku 2001 a 2002. TVP č.1 (2500 cm x 500 cm) som si rozdelil na štyri menšie 

plochy  s rozmerom (625 cm x 500 cm), aby som ju plošne zjednotil s TVP č. 2 (600 cm x 500 

cm) a tak ich mohol porovnať. Na porovnanie zmien populácie som nepoužil všetky 

charakteristiky ako napr. (percento prežitia jedincov, percento úmrtia jedincov, očakávaná 

doba pre celkovú obmenu a percento ročného úhynu), ktoré uvádza Harper a Sarukhám, lebo 

v našom prípade nevieme jednoznačne povedať to, že jedinec odumrel a že neprežíva 

v podobe podzemných orgánov.

Údaje som vyhodnotil podľa uvedených vzorcov a porovnal som nasledujúce 

parametre na oboch trvalých výskumných plochách.

A - Počet jedincov na jednotku plochy, v júli  2001

B - Počet jedincov na jednotku plochy, v júli 2002

C - Zmena počtu jedincov v rokoch 2001 a 2002, (B–A)

D - Rýchlosť prírastku populácie, (B/A), ak B/A<1 populácia ubúda, ak B/A>1 

populácia rastie, ak B/A=1 populácia stagnuje

E - Jedince, prítomné v júli 2001 a živé v júli 2002

F - Percento prežitia jedincov z (A), (E/A)*100

I - Počet nových jedincov v júli 2002, ktorí  neboli zameraní v júli 2001 

J - Celkový počet strát jedincov za obdobie 2001 a 2002, (K–B)

K - Celkový počet jedincov zaznamenaných počas štúdia, (A+I)

3.3.3 Koeficient podobnosti spoločenstva a Shannon – Wienerov index diverzity
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K stanoveniu stupňa podobnosti dvoch spoločenstiev bolo navrhnutých niekoľko 

typov indexov (koeficientov), vyjadrujúcich pomer spoločných druhov k celkovému počtu 

druhov ( MORAVEC et al. 1994).

Na určenie podobnosti spoločenstiev som použil Jaccardov koeficient (Sj). Vypočítal 

som podobnosť spoločenstva v rámci jednej TVP za dva roky a tak isto som porovnal 

spoločenstvá na TVP č. 1 a TVP č. 2. Čím je hodnota koeficientu vyššia, tým sú si 

spoločenstvá podobnejšie. Pri úplnej zhode spoločenstiev je koeficient 100% (SLAVÍKOVÁ 

1986).

Jaccardov koeficient         (Sj) =  

A — počet druhov v prvom spoločenstve

B — počet druhov v druhom spoločenstve

C — počet druhov vyskytujúcich sa v obidvoch spoločenstvách

Druhová rozmanitosť (diverzita) spoločenstva závisí na jeho druhovom bohatstve. 

Samotný  počet druhov v spoločenstve, označovaný ako α – diverzita (podľa Whittakera), 

alebo ako miestna pestrosť či sýtosť, je nevyváženou mierou druhovej rozmanitosti. 

V posledných desaťročiach sa vo funkcii diverzity  spoločenstva používa Shannon – 

Wienerov index diverzity (MORAVEC et al. 1994). Použil som tento index a porovnal som 

diverzitu spoločenstva v jednotlivých rokoch (2001 a 2002) na TVP č. 1 a TVP č. 2.

Shannon – Wienerov index         H = -Σ pi log pi

pi – proporčná časť, ktorou je i – druh zastúpený (počet jedincov, pokryvnosť).

Ako uvádza Pielou (1975), má tento index nasledujúce výhody:

1. dáva najvyššiu hodnotu, ak sú všetky  druhy zastúpené rovnakou proporciou (pi = 1/

S — spoločenstvo je úplne rovnaké; taký prípad v prírode ešte nebol zaznamenaný)

2. v prípade dvoch úplne rovnakých spoločenstiev z ktorých je jedno o jeden druh 

bohatšie, je H vyššie pre bohatšie spoločenstvo

3. index je možné vypočítať za použitia rôznych kritérií (MORAVEC et al. 1994).
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Index druhovej bohatosti nás nemôže dostatočne informovať o význame jednotlivých 

druhov pre štruktúru, a teda i funkciu spoločenstva. Preto je dobré zistiť stupeň 

rovnomernosti, alebo vyrovnanosti (E) v pomernom rozdelení jedincov medzi druhmi 

(SLAVÍKOVÁ 1986), ktorý navrhla Pielou (1966) a ktorý vyjadruje percentuálny podiel 

hodnoty indexu (H) pre určité spoločenstvo z maximálnej možnej hodnoty  tohto indexu (H 

max) pre daný počet druhov (S) (MORAVEC et al. 1994).

 Hodnota indexu rastie s počtom druhov a s vyrovnanosťou. Spoločenstvá, ktoré majú 

vysoký  počet  druhov kde 99 % jedincov  patrí jednému druhu, má podľa tohto výpočtu veľmi 

malú diverzitu. Naproti tomu spoločenstvo, ktoré má nižší počet druhov, ale počet jedincov je 

približne u všetkých druhov rovnaký, má index diverzity vysoký (SLAVÍKOVÁ 1986).

H max = ln S   a  E  =   * 100

E – index vyrovnanosti

S – celkový počet druhov

H – Shannon – Wienerov index

H max – maximálna hodnota indexu H

3.3.4 Štatistické spracovanie údajov

V práci som použil  základné štatistické charakteristiky podľa Šmelka (1988).

Hodnoty (dĺžka byle, dĺžka súkvetia, počet listov a počet nadlisteňov), ktoré sme 

získali z TVP č.1 a TVP č.2 boli štatisticky vyhodnotené pomocou týchto parametrov. Do 

úvahy som bral jedincov kvitnúcich v oboch rokoch.

 Aritmetický priemer:

Je definovaný ako súčet hodnôt daného znaku xi delený ich počtom n.

 

Smerodajná odchýlka

Smerodajná odchýlka sx je druhá odmocnina z aritmetického priemeru štvorcov 

odchýlok jednotlivých hodnôt znaku od aritmetického priemeru.
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xi – hodnota daného znaku                    

n – počet znakov

3.4 TERMINOLÓGIA

Ak nie je uvedené inak, terminológia je podľa Eliáš (2000).

Abundancia – početnosť, počet jedincov (väčšinou odhadnutý) určitej populácie 

v priestore, vyjadrený jednoduchým semikvantitatívnym spôsobom, napr. pomocou stupnice 

pokryvnosti a početnosti. 

Autogamia – samoopelenie, opelenie vlastným peľom. Trvalá autogamia spôsobuje 

nárast frekvencie homozygotov a rozdelenie populácie na niekoľko častí → opp. alogamia. 

Biotop – 1. Miesto, kde organizmy žijú, vyjadrujú ich životné podmienky. 2. 

Prostredie živých organizmov vo voľnej prírode, charakterizované súborom (komplexom) 

biotických a abiotických faktorov. 3. Súbor fyzikálnych, chemických a biotických činiteľov, 

ktoré na určitom mieste tvoria životné prostredie organizmov, populácií alebo spoločenstiev 

(biocenóz) → tiež ekotop, stanovište. 

Denzita – hustota populácie. 

Diverzita – 1. Vlastnosť systému prejavujúca sa v počte a v priestorovom 

rozmiestnení prvkov (zložiek), z ktorých sa systém skladá. 2. Ekologická miera založená na 

počte druhov a ich relatívnej početnosti v spoločenstve. Nízka diverzita referuje iba o malom 

počte druhov alebo o nevyrovnanej abundancii, kým vysoká diverzita o mnohých druhoch 

alebo rovnakej početnosti. 

Druh (lat. species) – základná taxonomická jednotka organizmov zahrňujúca na sebe 

podobné jedince so spoločným pôvodom, ktoré túto svoju podobu odovzdávajú z generácie na 

generáciu. 

Druhová ochrana – činnosti smerujúce k záchrane a zachovaniu druhov pred ich 

vymretím. 
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Dynamika – postupné zmeny  v kvalitatívnych a kvantitatívnych znakoch 

biologických systémov, napr. dynamika populácie vyjadruje vzťahy  medzi rodivosťou, 

úmrtnosťou a migráciou; dynamika spoločenstva vyjadruje zmeny v zložení a štruktúre 

fytocenóz. 

Ekológia – podľa E. Haeckela (1869), je to vedecké štúdium  o vzťahoch živých 

organizmov k ich okoliu, ale aj vzájomných vzťahoch medzi živými organizmami (BEGON et 

al. 1997).

Fenológia – je náuka zaoberajúca sa periodickými zmenami v štruktúre spoločenstva 

vyvolanými hlavne klimatickými faktormi (striedanie dĺžky a intenzity slnečného žiarenia, 

teplotou vzduchu, pôdy, vlhkosťou vzduchu, pôdy a množstvom zrážok), (BOTTLÍKOVÁ 

1974).

Fytocenóza – rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy s určitým floristickým zložením, 

rovnakými stanovištnými podmienkami a rovnakou fyziognómiou → biocenóza, cenóza. 

Geofyt – rastlina, ktorá prečkáva nepriaznivé obdobie roka (zima, suché leto) 

v podzemných orgánoch, napr. v podzemkoch, cibuliach a pod. (ELIÁŠ 1998; in ŠTEFEK 

1993).

Hustota populácie (denzita) – počet jedincov v populácii na jednotku plochy, 

prípadne na jednotku objemu alebo na inú vhodnú jednotku. Vyjadruje sa buď ako počet 

jedincov, alebo ako biomasa. 

Chránený druh – druh rastliny, živočícha alebo iného organizmu, nerastu alebo 

skameneliny, ktorému štát alebo regionálna inštitúcia poskytuje právnu ochranu na celom 

území štátu alebo na jeho časti.

Kompetícia = konkurencia – tendencia susediacich rastlín, odnímať si rovnaké 

zdroje v prostredí (Grime 1979), interakcia medzi dvomi a viacerými  organizmami (alebo 

druhmi), pri ktorej činnosti jedného organizmu potláča natalitu (alebo rýchlosť rastu)  

druhého organizmu alebo zvyšuje jeho mortalitu (Eliáš 1999).

Kríženec – potomstvo organizmov odlišných genotypov, potomstvo kríženia rôznych 

druhov, rodov alebo jedincov v rámci rodu.

Lokalita, nálezisko – 1. miesto, ktoré je reálne geograficky vymedzené. 2. miesto 

výskytu určené zemepisne. Podľa presnosti zemepisného vymedzenia môžeme rozlišovať 

makrolokalitu, mezolokalitu a mikrolokaalitu. 
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Manažment – riadené obhospodarovanie prírody  pre špecifické ciele, riadenie vývoja 

ekosystémov. Manažment CHÚ riadenie stavu a vývoja chráneného ekosystému v súlade 

s motiváciou jeho vyhlásenia a cieľa jeho ochrany. 

Populácia (demos) – 1. v populačnej ekológii skupina jedincov jedného druhu 

obsadzujúca určitý  priestor a čas, jedince žijú spoločne v určitom časovom intervale a v 

určitom prostredí. 2. v populačnej genetike skupina jedincov toho istého druhu, ktoré si môžu 

medzi sebou vymieňať gény – vzájomne sa krížiť. 

Populačná ekológia – študuje populácie a ich vlastnosti, vzťahy  populácie 

k prostrediu, vzťahy k populáciám iných druhov, jej funkcie v ekosystéme, rozmnožovanie, 

úmrtnosť, kolísanie početnosti, pomer pohlaví, vekovú štruktúru a pod. (PELIKÁN 1992; in 

MARKOVÁ, TREMBOŠ 1995).

Rašeliniská – sú ekosystémy, ktoré vznikajú na stanovištiach trvalo zamokrených 

zrážkovou, povrchovou alebo podzemnou vodou (STANOVÁ et al. 2000).

Sekundárna sukcesia – nevyvoláva pôdny vývoj, ale len znovuobnovenie pôvodných 

vlastností vrchných horizontov, čiže regeneráciou vegetácie porušenej či zničenej vonkajším 

zásahom (MORAVEC et al. 1994). 

Taxón – klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou napr. druh, rod, čeľaď ( ELIÁŠ 

1998; in ŠTEFEK 1993).
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4. VÝSLEDKY

4.1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY S TVP

Zamerali sme sa na lokalitu bývalej genofondovej plochy s overeným výskytom 

druhov z rodu Dactylorhiza. Táto lokalita bola objavená Dr. Ľudovítom Dostálom v roku 

1980 a o dva roky neskôr lokalitu navštívil Orchidea klub – Brno.

Bezprostredne po tejto akcii bol publikovaný  len nález  Dactylorhiza x transiens. 

Ostatné floristické poznámky o výskyte vstavačovitých boli publikované až  v práci L. Dostála 

(1986): Cephalantera ensifolia, Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza majalis, 

Dactylorhiza maculata subsp. maculata, Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, 

Dactylorhiza x braunni, Dactylorhiza x vermeuleniana, Dactylorhiza x transiens (nový taxón 

pre Československo).

 Podľa slov Procházku, ktorý túto lokalitu navštívil spolu s Orchidea klubom, bola 

početnosť populácií rodu Dactylorhiza maculata omnoho vyššia ako v súčasnosti, čo nám 

potvrdil aj botanik na správe CHKO Východné Karpaty ing. Terray. 

Z údajov, ktoré sme získali od pána Ufnára, bývalého agronóma JRD Habura, bola 

táto lokalita kosená do roku 1982. Potom od roku 1993 sa využívala na extenzívnu pastvu 

oviec. V súčasnosti obhospodarovanie lokality zabezpečuje miestne poľovnícke združenie 

v Habure. Lokalita bola pokosená v roku 1997, 1999 a 2001, no pokosená fytomasa nebola 

vyhrabaná. 

Z antropických vplyvov, ktoré narušujú lokalitu je to turistický chodník prechádzajúci 

po štátnej hranici.

V severozápadnej časti sa na plochu agresívne šíri Molinia caerulea, čo má 

nepriaznivý  vplyv na lokalitu. Od lesa na okraji a takisto od stredu začína zarastať vŕbami 
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Salix aurita a Salix caprea. V porastoch druhu Molinia caerulea sa nevyskytovali skoro 

žiadne jedince rodu Dactylorhiza, a to z toho dôvodu, že Molinia caerulea tu tvorí husté 

trsovité zárasty. Okrem toho je pod nimi na povrchu pôdy hrubá vrstva odumretej fytomasy. 

Tieto faktory spolu významne znižujú množstvo svetla, ktoré môžu ostatné rastliny využiť. 

Znižuje sa aj voľný  priestor v nadzemnej a podzemnej časti. Najviac druhov rodu 

Dactylorhiza sa vyskytovalo v časti pozdĺž  chodníka, kde Molinia ešte nenastúpila a 

spoločenstvo je rozvoľnenejšie. Tu sme založili trvalé výskumné plochy. V spoločenstve 

prevládajú druhy zväzu Caricion fuscae.

  4.2 FYTOCENOLOGICKÝ ZÁPIS

Genofondová plocha Medzi Haburkami (lokalita v blízkosti PR Haburské rašelinisko 

na hraničnom hrebeni), kosená 1-krát za dva roky. Vodný  zdroj dažďová a podzemná voda. 

Spoločenstvo Caricion fuscae.

Eo – 40% z toho 20% rašelinníkov, E1 – 80%, E2 – 10%, Ing. J. Terray, (7.7.2001)

Tabuľka č. 3

Acetosa pratensis 1 Agrostis canina 2
Agrostis stolonifera 2 Antoxantum odoratum 2
Carex echinata 2 Carex nigra 2
Cirsium palustre 1 Cirsium rivulare 1
Crepis paludosa 1 D. maculata subsp. elodes 1
D. maculata subsp. maculata 1 D. maculata subsp. schurii 1 
D. maculata subsp .  transsilvanica 1 Dactylorhiza majalis 1
Deschampsia cespitosa 2 Gentiana asclepiadea 1
Chamerion angustifolium 1 Juncus conglomeratus 2
Juncus effusus 1 Luzula multiflora 2
Lychnis flos-cuculi 1 Lysimachia vulgaris 2
Molinia caerulea 2 Myosotis scorpioides agg. 1
Polytrichum commune 2 Potentila erecta 2
Salix aurita E2 2 Scyrpus sylvaticus 2
Sphagnum centrale  2   Veratrum album subsp. lobelianum 1 
Sphagnum fallax 2 Stellaria graminea 1
Succisa pratensis 1 Trientalis europea 1



48

4.3 ANALÝZA ÚDAJOV Z TRVALÝCH VÝSKUMNÝCH PLÔCH 

4.3.1 Údaje získané z trvalej výskumnej plochy č.1

Početnosť jedincov rodu Dactylorhiza na TVP č.1  je vyjadrená v grafe (Obr. č. 1).
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Tabuľka č. 4 – Počet kvitnúcich a sterilných jedincov na TVP č.1

Dátum sčítania
Počet kvitnúcich jedincov 

(kusy)

Počet sterilných jedincov 

(kusy)
Spolu (kusy)

6.7.2001 28 4 32
4.7.2002 31 23 54

Na trvalej výskumnej ploche č.1 sme zistili nárast počtu jedincov rodu Dactylorhiza. 

Oproti roku 2001, kedy  sme napočítali 28 kvitnúcich a 4 sterilné jedince, v roku 2002 po 

aplikovanom manažmente sme napočítali 31 kvitnúcich a 23 sterilných jedincov. Nárast 

kvitnúcich jedincov bol o 3 exempláre, no oveľa viac stúpol počet sterilných jedincov a to 

o 19 exemplárov. V oboch rokoch kvitlo 13 jedincov a 14 jedincov (z toho 1 sterilný  jedinec), 

ktoré sme v roku 2001 zamerali, o rok neskôr sa na ploche nevyskytovali. V roku 2002 sme 
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zamerali nových 16 kvitnúcich a 20 sterilných jedincov, ktorý sa na TVP č.1 v roku 2001 

nevyskytovali. Ďalšie údaje o jedincoch uvádzam v tabuľke č. 5. 

U piatich jedincov sme namerali vyššiu výšku byle v rozpätí od 2,7 do 9,5 cm, jeden 

jedinec mal zhodnú výšku byle aj súkvetia a sedem jedincov bolo nižších (od 1,8 do 15 cm) 

oproti roku 2001. 

 Priestorové usporiadanie (disperzia) jedincov na TVP č. 1 bolo v júli 2001 náhodne 

zhlukovité. Takú istú disperziu som zaznamenal aj v júli 2002. Na rozdiel od predošlého roku 

sa po aplikovanom manažmente vytvorili hustejšie skupinky (zhluky) a to najmä sterilných 

jedincov vo forme prízemných ružíc. Väčšina prízemných ružíc sa nachádzala v blízkosti 

kvitnúceho jedinca. Maximálny počet, ktorý  som zaznamenal bolo 5 prízemných ružíc 

v blízkosti jednej kvitnúcej rastliny. Myslím si, že medzi hlavné dôvody  tohto rozmiestnenia 

patria morfologické príčiny, súvisiace s vegetatívnym rozmnožovaním pomocou podzemných 

hľúz. Takisto nemôžem vylúčiť ani sociologické príčiny zhlukovej disperzie prejavujúce sa 

vo vnútrodruhovej, no v tomto prípade najmä medzidruhovej konkurencii a taktiež  sa celkom  

nedajú vylúčiť ani stanovištné príčiny, spojené so zmenami mikroreliéfu (depresie, 

vyvýšeniny). Rozmiestnenie jedincov v oboch rokoch názorne zobrazuje graf lokalizácia 

jedincov na TVP č. 1, ktorý uvádzam v prílohe č. 3.

Tabuľka č. 5

Frekvencia generatívnych a vegetatívnych štádií jedincov
Počet 

jedincov 

(kusy)

Počet 
jedincov

(%)

jedinec kvitnúci v oboch rokoch 13 24,1

jedinec v prvom roku kvitne v druhom roku je sterilný 2 3,7

jedinec v prvom roku sterilný v druhom kvitnúci 2 3,7

jedinec v oboch rokoch sterilný 1 1,9

nový kvitnúci jedinec ( v roku 2001 sa na TVP č. 1 nevyskytoval ) 16 29,6

nový sterilný jedinec ( v roku 2001 sa na TVP č. 1 nevyskytoval ) 20 37,03

Spolu 54 100
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Štatisticky  som vyhodnotil údaje o dĺžke byle (Lb), dĺžke súkvetia (Ls), počte listov 

(Pl) a počte nadlisteňov (Pn), ktoré uvádzam v tabuľke č. 6. Na overenie štatistickej 

významnosti údajov som použil Studentov t test na hladine významnosti α 0,05. Zistil som, že 

rozdiely priemerných hodnôt niesu štatisticky významné a vplyv kosenia na výšku byle, 

súkvetia a na počet listov a nadlisteňov nemôžem potvrdiť.

Po porovnaní priemerných hodnôt som zistil, že dĺžka byle v roku 2002 bola nižšia 

ako v roku 2001 a to o 1,31 cm. Napriek tomu som zaznamenal vyššiu priemernú dĺžku 

súkvetia v roku 2002 o 1,44 cm. Priemerný  počet listov sa v sledovaných rokoch zhodoval 

a priemerný počet nadlisteňov bol vyšší o 0,4. 

Tabuľka č. 6

TVP č. 1
20012001 20022002

TVP č. 1 Priemer Smerodajná 

odchýlka

Priemer Smerodajná 

odchýlka
Lb (cm) 47,12 8,51 45,81 7,2
Ls (cm) 7,06 1,79 8,5 1,63

Pl (kusy) 4,23 1,12 4,23 0,8
Pn (kusy) 4,38 1,31 4,78 2,42

Tabuľka č. 7 - Fytocenologický zápis z TVP č. 1,  Karaman

Latinský názov druhu
PokryvnosťPokryvnosť

Latinský názov druhu
TVP č.1, 27.7.2001 TVP č.1, 26.7.2002

Acetosa pratensis 2 2
Agrostis stolonifera 2 2
Angelica sylvestris 1 1
Antoxantum odoratum 2 2
Briza media 1 2
Calluna vulgaris 1 1 – 2
Caltha palustris 1 2
Carex canescens 1 1
Carex echinata 2 2
Carex lachenalii 2 1
Carex nigra 2 2
Carex panicea 1- 2
Cirsium palustre 1 2
Cirsium rivulare 1 2
Convolvulus arvensis 1
Crepis paludosa 1
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Cruciata glabra 1 2

Pokračovanie tabuľky č. 7Pokračovanie tabuľky č. 7Pokračovanie tabuľky č. 7
Deschampsia cespitosa 2 2
Epilobium palustre 1
Equisetum arvense 1
Equisetum fluviatile 1 2
Equisetum sylvaticum 1 2
Filipendula ulmaria 1
Galium palustre 1 2
Gentiana asclepiadea 2 2
Hypericum maculatum 1 1
Juncus conglomeratus 2 2
Juncus effusus 2 2
Lathyrus pratensis 2
Leontodon autumnalis 2 2
Luzula campestre 2 2
Lychnis flos-cuculi 2 2
Lysimachia vulgaris 2 2
Mentha arvensis 1 2
Molinia caerulea 1 1
Nardus stricta 2 2
Potentila erecta 3 2
Scirpus sylvaticus 1 2
Succisa pratensis 2 2
Trientalis europea 2
Veratrum lobelianum subsp. album 1
Veronica chamaedris 2 2

Súpis druhov rodu Dactylorhiza na TVP č. 1, ( 6.7.2001 Vlčko, Kolník ). 

D. maculata subsp. schurii x D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. 

maculata (1 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x Gymnadenia conopsea (1 ex.), D. 

maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. maculata x D. maculata subsp. schurii 

(2 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica (5 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. 

maculata subsp. schurii (4 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. 

elodes ? (1 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. maculata (5 ex.), D. 

maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. schurii x D. maculata subsp. elodes ? (3 

ex.), D. maculata subsp. maculata x D. maculata subsp. schurii x D. maculata subsp. 

transsilvanica (1 ex.), D. maculata subsp. maculata x D. maculata subsp. elodes x D. 
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maculata subsp. transsilvanica (1 ex.), D. maculata subsp. schurii x D. maculata subsp. 

transsilvanica x D. maculata subsp. elodes (1 ex.), D .maculata subsp. maculata x D. 

maculata subsp. transsilvanica (2 ex.). 

(4.7.2002 Vlčko, Karaman).

D. maculata subsp. transsilvanica (6 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. 

maculata subsp. schurii (2 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. 

schurii x D. maculata subsp. elodes (1 ex.), D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata 

subsp. maculata (1), odkvitnutých 20 exemplárov.

Morfometrické a taxonomické údaje získané TVP č. 1

Všetky hodnoty, zaznamenané na jednotlivých jedincoch populácií počas rokov 2001 

a 2002, sú zhrnuté v tabuľke č. 8. Vyjadrujú, akým spôsobom sa populácia jedincov rodu 

Dactylorhiza vyvíjala, ktoré jedince v ktorom roku absentovali a tiež, ktoré boli zaznamenané 

na TVP č. 1 ako nové.

Tabuľka č. 8         6.7.2001    4.7.2002

Por.
číslo x y Lb

(cm)
Ls

(cm) Pl Pn Názov taxónu     Lb
   (cm)

Ls
 (cm) Pl Pn Názov taxónu

1 446 49 40,5 6,7 3 3
D. schurii x D. 
transsilvanica x 

D. maculata
N 2002

2 317 21 50,5 8,3 4 5 D. transsilvanica 50,5 8 4 5 D. transsilvanica
3 306 71 N 2001 44 12,5 4 3 odkvitnutý jedinec
4 372 128 N 2001 60 11,5 4 3 odkvitnutý jedinec
5 242 192 N 2001 2 sterilný jedinec
6 228 200 N 2001 1 sterilný jedinec

7 248 216 N 2001 36 9 3 4 D. transsilvanica x 
D. schurii

8 250 218 N 2001 2 sterilný jedinec
9 404 217 N 2001 38,5 9 4 8 odkvitnutý jedinec

10 437 234 3 sterilný jedinec 37,5 7,5 3 3
D. transsilvanica x 
D. schurii x D. 
elodes

11 428 254 33,5 7,5 5 6
D. transsilvanica 
x D. maculata x 

D. schurii
38 10,5 4 6 odkvitnutý jedinec

12 360 303 33,9 7 3 4
D. transsilvanica 
x D. maculata x 

D. schurii

nedobre vyvinutý 
jedinec

13 83 318 33,8 7,8 4 4 D. transsilvanica N 2002
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14 340 338 N 2001 44 8 2 4 odkvitnutý jedinec
15 407 353 N 2001 48 9 5 8 odkvitnutý jedinec
16 235 385 N 2001 2 sterilný jedinec

Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8Pokračovanie tabuľky č. 8
17 5 440 3 sterilný jedinec 48 7,5 4 3 D. transsilvanica
18 170 587 3 sterilný jedinec N 2002

19 10 440 43 6,2 3 3
    D. 

transsilvanica x 
D. schurii

49 9 3 3 odkvitnutý jedinec

20 171 588 43 8,5 5 4 D. transsilvanica N 2002

21 425 827 20,5 3,9 2 3 D. transsilvanica 
x D. elodes N 2002

22 38 432 N 2001 38 9 3 4 D. transsilvanica
23 4 825 N 2001 50 8,5 4 6 odkvitnutý jedinec
24 2 850 N 2001 40 7 4 5 odkvitnutý jedinec
25 2 820 N 2001 3 sterilný jedinec
26 0 820 N 2001 1 sterilný jedinec
27 5 820 N 2001 2 sterilný jedinec
28 10 825 N 2001 2 sterilný jedinec
29 4 860 N 2001 2 sterilný jedinec

30 418 1150 64 8,7 5 6 D. transsilvanica 
x D. maculata 56 8 5 12 odkvitnutý jedinec

31 5 1280 39,3 4,3 3 3 D. transsilvanica 
x D. schurii 42 11,5 5 2 D. transsilvanica x 

D. schurii
32 20 1277 45,5 10,5 4 3 D. transsilvanica 

x D. maculata N 2002

33 69 1349 38,5 7,5 4 4 D. transsilvanica N 2002

34 18 1420 31,5 6,7 4 3 D. transsilvanica 
x D. schurii N 2002

35 5 1410 35,5 5,7 3 3 D. transsilvanica 
x D. schurii 39 7,5 4 3 odkvitnutý jedinec

36 1 1428 51,5 9,5 4 4
D. maculata x D. 

schurii x D. 
transsilvanica

N 2002

37 59 1487 N 2001 28 6 4 3 odkvitnutý jedinec
38 111 1489 N 2001 46 9,5 3 4 odkvitnutý jedinec
39 106 1489 N 2001 2 sterilný jedinec
40 112 1489 N 2001 2 sterilný jedinec
41 113 1489 N 2001 3 sterilný jedinec
42 29 1460 33,8 4,5 3 3 D. transsilvanica N 2002
43 458 1443 44,3 9,3 3 4 D. transsilvanica 42,5 10 5 4 D. transsilvanica
44 333 1485 N 2001 3 sterilný jedinec

45 435 1485 46 3,8 6 4 D. transsilvanica 
x D. maculata 31 4,5 5 3 odkvitnutý jedinec

46 435 1490 56 6,5 6 7
D. maculata x D. 

transsilvanica 
x D. elodes

42 8,5 3 7 odkvitnutý jedinec

47 441 1480 N 2001 2 sterilný jedinec
48 90 1538 N 2001 3 sterilný jedinec
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49 440 1525 N 2001 51,5 9,5 5 4 odkvitnutý jedinec
50 404 1610 N 2001 53 6,5 4 9 odkvitnutý jedinec
51 430 1635 N 2001 38 7 3 4 D. transsilvanica

52 425 1680 47 9 3 4 D. transsilvanica 
x D. schurii 56,5 9 5 6 D. transsilvanica x 

D. schurii
53 426 1675 52,5 5,3 4 4 D. maculata x D. 

transsilvanica 2 sterilný jedinec

54 421 1675 N 2001 3 sterilný jedinec
55 416 1670 N 2001 5 sterilný jedinec

56 460 1678 48,5 7 5 3 D. transsilvanica 
x D. maculata 46 7,5 3 4 odkvitnutý jedinec

57 482 1710 N 2001 56,5 7,5 4 6 odkvitnutý jedinec

Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8Pokračovania tabuľky č. 8
58 450 1713 N 2001 37 8 5 3 odkvitnutý jedinec

59 484 1720 45,5 9,5 4 3
D. schurii x D. 
transsilvanica x 

D. elodes
52 8 5 6 odkvitnutý jedinec

60 477 1756 46,5 9,5 5 4
D. transsilvanica 
x D. schurii x D. 

elodes
N 2002

61 478 1756 4 3 odumreté 
súkvetie N 2002

62 442 2050 69,5 12,5 4 5 D. transsilvanica 
x D. maculata N 2002

63 483 1722 N 2001 2 sterilný jedinec

64 395 2435 57,5 8,5 4 4 D. maculata x D. 
transsilvanica N 2002

65 390 2435 59,5 6 5 6 D. transsilvanica 
x D. maculata 51 8,5 4 4 D. transsilvanica x 

D. maculata
66 385 2434 N 2001 3 sterilný jedinec
67 387 2434 N 2001 2 sterilný jedinec
68 388 2436 2 sterilný jedinec 2 sterilný jedinec

Vysvetlivky k tabuľke č. 8: 
- x, y ⎯ osi x, y v súradnicovom systéme (lokalizácia jedincov)
- Lb ⎯ dĺžka kvetonosnej byle (cm)
- Ls ⎯ dĺžka súkvetia (cm)
- Pl ⎯ počet listov (kusy)
- Pn ⎯ nadlisteňov (kusy)
- N 2001, N 2002 — jedinec, nevyskytujúci sa v danom roku (2001, 2002)

4.3.2 Údaje získané z trvalej výskumnej plochy č. 2

Početnosť jedincov rodu Dactylorhiza na TVP č. 2 je vyjadrená v grafe (Obr. č. 2).

Obr. č. 2
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 Tabuľka č. 9 - Počet kvitnúcich a sterilných jedincov na TVP č. 2

Dátum sčítania
Počet kvitnúcich jedincov 

(kusy)

Počet sterilných jedincov 

(kusy)
Spolu (kusy)

6.7.2001 17 8 25
4.7.2002 28 25 53

Na trvalej výskumnej ploche č. 2 po spočítaní jedincov rodu Dactylorhiza sme zistili 

zvýšenie počtu jedincov. V roku 2001 sa na tejto trvalej výskumnej ploche vyskytovalo 17 

kvitnúcich a 8 sterilných jedincov.

V roku 2002 sme zaznamenali 28 kvitnúcich a 25 sterilných jedincov. Nárast počtu 

kvitnúcich jedincov bol o 11 exemplárov a takisto ako na TVP č. 1 aj tu sme zaznamenali 

významný  nárast počtu sterilných jedincov a to o 17 exemplárov. Zistili sme, že 5 jedincov, 

ktoré v prvom roku kvitli, v druhom roku nezakvitli a nevytvorili ani prízemnú ružicu listov. 

Počet kvitnúcich jedincov v oboch rokoch bol 9. U troch jedincov sme zistili, že výška ich 

byle bola väčšia, v rozpätí od 3,5 cm do 7,2 cm a u šiestich jedincov sme namerali nižší 

vzrast, od 1,5 cm do 21,5 cm. V roku 2002 sme zamerali 12 kvitnúcich a 22 sterilných 

jedincov, ktorý  sa na TVP č. 2 v roku 2001 nevyskytovali. Ďalšie údaje o jedincoch uvádzam 

v tabuľke č. 10. 

Priestorové usporiadanie (disperzia) jedincov na TVP č. 2 bolo v júli 2001 náhodne 

zhlukovité. Takú istú disperziu som zaznamenal aj v júli 2002. Na rozdiel od predošlého roku 

sa po aplikovanom manažmente vytvorili hustejšie skupinky (zhluky) a to najmä sterilných 

jedincov vo forme prízemných ružíc. Väčšina prízemných ružíc sa nachádzala v blízkosti 

kvitnúceho jedinca. Maximálny počet, ktorý som zaznamenal boli 4 prízemné ružice 

v blízkosti jednej kvitnúcej rastliny. Myslím si, že medzi hlavné dôvody tohto rozmiestnenia 
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patria morfologické príčiny, súvisiace s vegetatívnym rozmnožovaním a vznikom viacerých 

podzemných hľúz. Takisto nemôžem vylúčiť ani sociologické príčiny  zhlukovej disperzie 

prejavujúce sa vo vnútrodruhovej, no v tomto prípade najmä medzidruhovej konkurencii 

a taktiež sa celkom  nedajú vylúčiť ani stanovištné príčiny, spojené so zmenami mikroreliéfu 

(depresie, vyvýšeniny). Rozmiestnenie jedincov názorne zobrazuje graf lokalizácia jedincov 

na TVP č. 2, ktorý uvádzam v prílohe č. 4.  

Tabuľka č. 10

Frekvencia generatívnych a vegetatívnych štádií jedincov
Počet jedincov 

(kusy)

Počet 
jedincov

(%)
jedinec kvitnúci v oboch rokoch 9 17
jedinec v prvom roku kvitne v druhom roku je sterilný 2 3,77
jedinec v prvom roku sterilný v druhom kvitnúci 6 11,32
jedinec v oboch rokoch sterilný 2 3,77
nový kvitnúci jedinec (v roku 2001 sa na TVP č. 2 nevyskytoval) 12 22,6
nový sterilný jedinec (v roku 2001 sa na TVP č. 2 nevyskytoval) 22 41,5
Spolu 53 100

Tak isto ako na TVP č. 1 tak aj na TVP č. 2 som štatisticky  vyhodnotil údaje o dĺžke 

byle (Lb), dĺžke súkvetia (Ls), počte listov (Pl) a počte nadlisteňov (Pn), ktoré uvádzam 

v tabuľke č. 11. Na overenie štatistickej významnosti údajov som použil Studentov t test na 

hladine významnosti α 0,05. Štatisticky  významný  rozdiel z priemerných hodnôt som nezistil 

a vplyv kosenia na výšku byle, súkvetia a na počet listov a nadlisteňov nemôžem potvrdiť.

Po porovnaní priemerných hodnôt môžem povedať, že dĺžka byle v roku 2002 bola 

nižšia ako v roku 2001 a to o 8,4 cm. Tak isto ako na TVP č. 1 aj na TVP č. 2 som zaznamenal 

vyššiu priemernú dĺžku súkvetia v roku 2002 o 0,11 cm. Priemerný  počet listov sa 

v sledovaných rokoch zhodoval a priemerný počet nadlisteňov bol vyšší o 0,4. 
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Tabuľka č. 11 

TVP č. 2
20012001 20022002

TVP č. 2 Priemer

(cm)

Smerodajná 

odchýlka (cm)

Priemer

(cm)

Smerodajná 

odchýlka (cm)
Lb 48,94 13,5 40,5 9,9
Ls 8,05 1,83 8,16 1,57
Pl 3,8 0,57 3,8 0,33
Pn 3,6 1,06 4 1,41

Tabuľka č. 12 - Fytocenologický zápis z TVP č. 2,  Karaman

Latinský názov druhu
PokryvnosťPokryvnosť

Latinský názov druhu
TVP č. 2, 27.7.2001 TVP č. 2, 26.7.2002

Acetosa pratensis 2 2
Agrostis stolonifera 2 2
Anthoxanthum odoratum 2 2
Calluna vulgaris 2 2
Carex canescens 2 1
Carex echinata 2 2
Carex lachenalii 2 1
Carex nigra 2 1
Crepis paludosa 1
Deschampsia caespitosa 1
Equisetum sylvaticum 1 1
Festuca rubra 2 3
Gentiana asclepiadea 2 2
Juncus conglomeratus 2 2
Juncus effusus 2 2
Leontodon autumnalis 2 2
Luzula multiflora 2 1
Lysimachia vulgaris 2 2
Nardus stricta 2 2
Potentila erecta 3 3
Succisa pratensis 2 2
Vaccinium myrtillus 2 1
Solidago virgaurea 1
Trientalis europea 2

Súpis druhov rodu Dactylorhiza na TVP č. 2, (6.7.2001 Vlčko, Kolník). 
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D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. elodes (3 ex.), D. maculata subsp. 

transsilvanica x D. maculata subsp. schurii x D. maculata subsp. elodes (7 ex.), D. maculata 

subsp. maculata x D. maculata subsp. elodes x D. maculata subsp. transsilvanica (1 ex.), D. 

maculata subsp. maculata x D. maculata subsp. transsilvanica (1 ex.), D. maculata subsp. 

maculata x D. maculata subsp. transsilvanica x D .maculata subsp. elodes (4 ex.), D. 

maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. maculata (1 ex.). 

(4.7.2002 Vlčko, Karaman).

D. maculata subsp. transsilvanica x D. maculata subsp. schurii (5 ex.), D. maculata subsp. 

schurii x D. maculata subsp. transsilvanica (3 ex.), odkvitnutých 17 exemplárov, odtrhnutý  1 

exemplár.

Morfometrické a taxonomické údaje získané z TVP č.2

Všetky hodnoty, zaznamenané na jednotlivých jedincoch populácií počas rokov 2001 

a 2002, sú zhrnuté v tabuľke č.13. Vyjadrujú, akým spôsobom sa populácia jedincov rodu 

Dactylorhiza vyvíjala, ktoré jedince v ktorom roku absentovali a tiež, ktoré boli zaznamenané 

na TVP č. 2 ako nové.

Tabuľka č. 13   6.7.2001                                                 4.7.2002
Por.
číslo x y Lb

(cm)
Ls

(cm) Pl Pn Názov taxónu Lb
(cm)

Ls
(cm) Pl Pn Názov taxónu

1 310 185 57,5 8,5 4 6 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes N 2002

2 106 167 N 2001 34 8,2 5 7 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes

3 106 168 N 2001 3 sterilný jedinec
4 106 169 N 2001 1 sterilný jedinec

5 242 190 3 sterilný jedinec 31,5 4,5 4 10 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes

6 421 274 47 5,5 3 3 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes N 2002

7 239 197 50 6,5 6 5 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes 35 7 4 3 D .transsilvanica x D. 

schurii x D. elodes
8 216 228 N 2001 47,5 10,5 5 4 odkvitnutý jedinec
9 214 223 N 2001 42,5 11,5 4 3 odkvitnutý jedinec
10 231 225 N 2001 3 sterilný jedinec
11 300 245 N 2001 53,5 9,5 5 3 odkvitnutý jedinec
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12 301 244 N 2001 1 sterilný jedinec

13 222 282 33,5 7,5 3 3 D. maculata x D. 
transsilvanica 33,5 8 3 3 D. maculata x D. 

transsilvanica
14 183 395 54,5 7,5 4 4 D. transsilvanica x D. 

schurii x (D. elodes)? 33 6,5 4 7 odkvitnutý jedinec

15 206 389 53,9 5,5 4 7 D. maculata x D. elodes 
x D. transsilvanica N 2002

16 226 387 53,5 5,5 4 7
D. maculata x D. 

transsilvanica x D. 
elodes

N 2002

17 179 408 58 8,5 4 4 D. maculata x D. elodes 
x D. transsilvanica 36,5 8 4 4

D. maculata x D. 
elodes x D. 

transsilvanica
18 183 396 N 2001 2 sterilný jedinec
19 177 401 N 2001 3 sterilný jedinec

20 156 415 50 11,5 4 5
D. maculata x D. 

transsilvanica x D. 
elodes

3 sterilný jedinec

21 120 380 N 2001 4 sterilný jedinec

Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13Pokračovanie tabuľky č. 13
22 241 397 2 sterilný jedinec 2 sterilný jedinec

23 239 388 43 3,5 3 4 D. transsilvanica x D. 
schurii x (D. elodes)? 3 sterilný jedinec

24 253 410 23,5 3,2 3 4 D. transsilvanica x D. 
elodes N 2002

25 160 380 N 2001 26,5 3,5 4 5 odkvitnutý jedinec
26 156 415 N 2001 3 sterilný jedinec
27 439 388 N 2001 1 sterilný jedinec

28 0 438 73 11,5 4 3 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes 63,5 12 4 5 odkvitnutý jedinec

29 0 435 N 2001 3 sterilný jedinec
30 105 445 N 2001 48 10,5 5 5 odkvitnutý jedinec

31 307 451 38,5 6,5 4 4 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes 37 7 4 4 D. transsilvanica x D. 

schurii
32 308 441 N 2001 4 sterilný jedinec
33 54 452 N 2001 38 5 4 8 odkvitnutý jedinec
34 288 473 N 2001 3 sterilný jedinec
35 291 483 N 2001 2 sterilný jedinec
36 299 483 N 2001 1 sterilný jedinec
37 53 480 N 2001 37 5 4 9 odkvitnutý jedinec
38 68 475 N 2001 3 sterilný jedinec
39 65 485 N 2001 3 sterilný jedinec
40 67 484 N 2001 1 sterilný jedinec

41 26 516 44 7,5 4 3 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes N 2002

42 70 495 2 sterilný jedinec 37 8 4 3 odkvitnutý jedinec
43 466 498 N 2001 3 sterilný jedinec
44 65 508 3 sterilný jedinec 50 8,5 5 5 odkvitnutý jedinec
45 68 510 2 sterilný jedinec 62,5 9 4 6 odkvitnutý jedinec
46 64 502 2 sterilný jedinec 4 sterilný jedinec
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47 66 502 N 2001 3 sterilný jedinec
48 62 502 N 2001 2 sterilný jedinec
49 61 503 N 2001 1 sterilný jedinec

50 10 525 46,5 8,5 4 2 D. transsilvanica x D. 
schurii x D. elodes 50 7,5 4 3 odkvitnutý jedinec

51 32 526 3 sterilný jedinec 60 11,5 4 7 odkvitnutý jedinec
52 11 526 2 sterilný jedinec odtrhnutý jedinec
53 422 520 N 2001 33 7 4 5 odkvitnutý jedinec
54 236 532 N 2001 31 7,5 4 2 odkvitnutý jedinec
55 50 575 N 2001 60 7 6 6 odkvitnutý jedinec

56 243 535 27 5,5 3 3 D. transsilvanica x D. 
schurii 31,5 8 4 2 D. transsilvanica x D. 

schurii
57 232 530 N 2001 3 odkvitnutý jedinec
58 45 575 N 2001 60 6,5 5 6 odkvitnutý jedinec

59 167 583 59,5 10,5 5 4 D. transsilvanica x D. 
maculata 45 9,5 4 5 D. transsilvanica x D. 

maculata
                        
Vysvetlivky k tabuľke č. 13:

- x, y ⎯ osi x, y  v súradnicovom systéme (lokalizácia jedincov) 
- Lb ⎯dĺžka kvetonosnej byle (cm)
- Ls ⎯ dĺžka súkvetia (cm)
- Pl ⎯ listov (kusy)
- Pn ⎯ počet nadlisteňov (kusy)
- N 2001, N 2002 — jedinec, nevyskytujúci sa v danom roku (2001, 2002)

4.3.3 Porovnanie hustoty jedincov 

Po prepočítaní jedincov na jednotku plochy som zistil, že hustota jedincov na TVP č. 1 

je nižšia ako na TVP č. 2, tiež  hustota sterilných jedincov je na TVP č. 1 menšia. Po 

aplikovanom manažmente v roku 2001 sa hustota jedincov na obidvoch TVP zvýšila. Na TVP 

č. 1 sa hustota jedincov na 1 m2 zvýšila o 169 % a TVP č. 2 o 208 %.

Zaujímavé je zvýšenie hustoty  sterilných jedincov, ktoré v prípade TVP č. 1 stúplo 

o 575 % a v prípade TVP č. 2 o čosi menej a to o 320 %.

Údaje o hustote jedincov na TVP č. 1 a TVP č. 2 udávam v tabuľke č. 14. 

 Tabuľka č. 14 

Dátum sčítania
Hustota jedincov 

na 1 m2

na TVP č. 1

Hustota jedincov 
na 1 m2

na TVP č. 2

Hustota sterilných 
jedincov na

1 m2, TVP č. 1

Hustota sterilných 
jedincov na

1 m2 TVP č. 2
6.7.2001 0,256 0,83 0,032 0,26

4.7.2002 0,432 1,73 0,184 0,83

% zvýšenia hustoty 169 208 575 319
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Obrázok č. 3 graficky znázorňuje hustotu celkového počtu jedincov a hustotu 

sterilných jedincov na oboch trvalých výskumných plochách v roku 2001 a 2002.

Obr. č. 3
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4.4 VPLYV KLIMATICKÝCH FAKTOROV V SLEDOVANOM 

OBDOBÍ (2001 – 2002) 

Klimatické údaje (mesačné úhrny zrážok, priemerné mesačné teploty) od januára 2001 

do decembra 2002 mi poskytol Slovenský  hydrometeorologický  ústav v Medzilaborciach. Na 

základe týchto údajov a stavu populácie môžem predpokladať vplyv klimatických faktorov 

(teploty) na druhy rodu Dactylorhiza.

Pri návšteve lokality  s trvalými výskumnými plochami 6.7.2001 sme zaznamenali druhy 

v optimálnej fáze kvitnutia a nenašli sme žiadny odkvitnutý. O rok neskôr, 4.7.2002 sme opäť 

navštívili lokalitu s trvalými výskumnými plochami  a zaznamenali sme 40% odkvitnutých 

jedincov rodu Dactylorhiza. Myslím si, že to bolo zapríčinené vyššou priemernou mesačnou 

teplotou, hlavne v mesiacoch máj (o 1,9°C) a jún (o 2,6°C). Teploty za ostatné mesiace 

udávam v tabuľke č. 15. Priebeh teplôt za rok 2001 až 2002 nám znázorňuje obrázok č. 4. 

Tabuľka č. 15 - Priemerné mesačné teploty, Genofondová plocha, 700m n. m 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X XI. XII. priemer
2001 -1,1 -1,2 4,2 7,6 13,7 14,8 18,9 18,4 11,9 10,1 0,9 -6,2 7,6
2002 -3,8 1,7 3,5 8,1 15,6 17,4 20,8 18,5 12,1 6,8 4,9 -4,9 8,39

0
0.225
0.450
0.675
0.900

7/6/01 7/4/02

    Hustota sterilných jedincov rodu Dactylorhiza na 1 m2 v sledovanom období  (2001 - 2002) 

H
us

to
ta

 n
a 

1 
m

2

Dátum sčítania

TVP č. 1 TVP č. 2
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Obr. č. 4
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Pre rast a vývoj vegetácie je rozhodujúci nielen celkový ročný  úhrn zrážok, ale takisto 

je dôležité i rozdelenie zrážok počas roka (SLAVÍKOVÁ 1986).

Vplyv mesačného úhrnu zrážok na početnosť jedincov rodu Dactylorhiza nemôžem 

jednoznačne potvrdiť. Údaje o priemerných mesačných zrážkach sú uvedené v tabuľke č. 16 

a graficky na obrázku č. 5.

Tabuľka č. 16 - Mesačné úhrny zrážok v (mm), Genofondová plocha, 700 m n. m.

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. priemer
2001 51,7 41,8 87,9 65,1 32,5 165,9 258,5 51,5 115,2 34,1 67,9 28,5 82,66
2002 58,2 36,8 29,8 26,1 66,0 93,0 175,1 88,7 74,9 116,3 35,1 41,4 70,116

Obr. č.5

0

75.0000

150.0000

225.0000

300.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Graf mesačného úhrnu zrážok v rokoch 2001 - 2002 

Zr
áž

ky
 (m

m
)

Mesiac

zrážky rok  2001 zrážky rok 2002



63

4.5 POROVNANIE POPULÁCIÍ NA TVP Č. 1 A TVP Č. 2 

Po prepočítaní TVP č. 1 na jednotnú plošnú jednotku (31,25 m2) som zistil, že na TVP 

č. 2 (30 m2) sa nachádza početnejšia populácia rodu Dactylorhiza v oboch rokoch. Rýchlosť 

prírastku som vypočítal ako podiel jedincov vyskytujúcich sa na ploche v júli 2002 a počtu 

jedincov nachádzajúcich sa na ploche v júli 2001. Zistil som, že vyšší prírastok jedincov bol 

na TVP č. 2. Celkový  počet strát za obdobie 2001 a 2002 bol vyšší na TVP č. 2. Percento 

prežitia jedincov bolo na TVP č. 1 ( 54,04 %) a na TVP č. 2 ( 76 %), z čoho vyplýva ,že na 

TVP č. 2 bolo viac jedincov zaznamenaných v oboch rokoch. Číselné údaje a vzorce udávam 

v tabuľke č. 17.   

Tabuľka č. 17  – Zmena populácie rodu Dactylorhiza na dvoch trvalých výskumných 

plochách v roku 2001 a 2002

Charakterist ika vzorcaCharakterist ika vzorca

TVP č .  1TVP č .  1TVP č .  1TVP č .  1TVP č .  1 TVP č . 
2

Charakterist ika vzorcaCharakterist ika vzorca 1. plôška 2. plôška 3. plôška 4. plôška priemer

TVP č . 
2

Charakterist ika vzorcaCharakterist ika vzorca
31,25
(m2)

31,25
(m2)

31,25
(m2)

31,25
(m2) 30 ( m2)

A Počet jedincov na jednotku
 plochy, v júli  2001 10 2 16 4 8 25

B Počet jedincov na jednotku
 plochy, v júli 2002 17 8 25 4 13,5 53

C Zmena počtu jedincov v rokoch 2001 a 2002, 
(B – A) 7 7 9 0 5,75 28

D Rýchlosť prírastku, (B/A) 1,7 4 1,56 1 2,065 2,12
E Jedince, prítomné v júni 2001 a

 živé v júni 2002 6 1 9 2 4,5 19

F Percento prežitia jedincov z (A)
 (E/A)*100 60 50 56,25 50 54,06 76

I Počet nových jedincov v júli 2002, ktorí  
neboli zameraní v júli 2001 11 7 16 2 9 33

J Celkový počet strát jedincov za obdobie 
2001 a 2002, (K–B) 4 1 7 2 3,5 5

K Celkový počet jedincov zaznamenaných 
počas štúdia, (A+I) 21 9 32 6 17 58

4.6 VYHODNOTENIE INDEXU PODOBNOSTI A INDEXU 

DIVERZITY 

Z fytocenologických zápisov, v roku 2001 a 2002 som vyhodnotil Jaccardov index 

podobnosti (tab. č. 18). Po porovnaní spoločenstiev na jednej TVP v oboch rokoch (2001 

a 2002) som zistil, že k výraznej zmene spoločenstva nedošlo. Na TVP č. 1 som vypočítal 
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Jaccardov index podobnosti 72,09 % a na TVP č. 2 bol index podobnosti o čosi vyšší a to 79,2 

%. Z údajov je vidieť, že oproti pôvodnému spoločenstvu v roku 2001 sa viac zmenilo 

spoločenstvo na TVP č. 1. Pri porovnaní spoločenstiev na TVP č. 1 a TVP č. 2 v roku 2002 

bol index podobnosti iba 39,5 %, čo vyjadruje výraznú rozdielnosť spoločenstiev.

Z početnosti a pokryvnosti jednotlivých druhov som  vypočítal Shannonov index 

diverzity  a z neho index vyrovnanosti. Z údajov, ktoré som získal (tab. č. 18), som zistil, že na 

TVP č. 1 sa zvýšila diverzita a vyrovnanosť spoločenstva. Objavili sa tam druhy ako 

Trientalis europea a Veratrum lobelianum subsp. album, ktoré sú typické pre spoločenstvá 

zväzu Caricion fuscae. Na ploche sa znížila pokryvnosť druhov Carex lachenalii (1) 

a Potentila erecta (2). U ôsmych druhov som zaznamenal zvýšenie pokryvnosti Briza media 

(2), Cirsium palustre (2), Cirsium rivulare (2), Cruciata glabra (2), Equisetum fluviatile (2), 

Equisetum sylvaticum (2), Galium palustre (2), Mentha arvensis (2) a Scirpus sylvaticus (2). 

Dva druhy  (Epilobium palustre a Equisetum arvense) sa v roku 2002 na ploche nevyskytovali. 

Napriek tomu už okrem spomínaných druhov som zaznamenal Carex panicea (1 – 2), 

Convolvulus arvensis (1) a Crepis paludosa (1), ktoré sa na TVP v roku 2001 nevyskytovali. 

Naopak na TVP č. 2 som zistil pokles diverzity a vyrovnanosti spoločenstva. Na 

ploche sa znížila pokryvnosť druhov Carex canescens, Vaccinium myrtillus, Luzula 

multiflora, Carex lachenalii, Carex nigra z (2 na 1). Zvýšenie pokryvnosti som zaznamenal 

u druhu Festuca rubra z 2 na 3, čo môže byť zapríčinené suchším rokom 2002. Dva druhy 

Crepis paludosa (1) a Deschampsia caespitosa (1) som na TVP č. 2 v roku 2002 

nazaznamenal. Napriek tomu pribudli druhy  ako Solidago virgaurea (1) a Trientalis europea 

(2).

Tabuľka č. 18

Dátum vyhotovenia zápisu
TVP č. 1TVP č. 1 TVP č. 2TVP č. 2

Dátum vyhotovenia zápisu
H E H E

27.7.2001 11,6 328,45 12,268 397,02
26.7.2002 18,664 509,95 10,689 351,6
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5 DISKUSIA

  Vývoj populácie na TVP v roku 2001

Na lokalite genofondovej plochy  došlo v poslednom desaťročí k úbytku počtu 

populácie rodu Dactylorhiza. Dôvodom toho bolo pravdepodobne ukončenie 

obhospodarovania kosením, čo zapríčinilo   priebeh sukcesných radov a umožnilo sa presadiť 

konkurenčne silnejším druhom. Počty jedincov výrazne klesli. Lokalita sa do roku 1982 

obhospodarovala (kosila). V tomto období sa populácia Dactylorhiza maculata vyskytovala 

vo vysokom počte, čo potvrdzuje aj Procházka, ktorý  túto lokalitu navštívil spolu s Orchidea 

klubom v roku 1982. V nasledujúcich rokoch sa lokalita prestala kosiť a zloženie vegetácie sa 

začalo výraznejšie meniť. Práve jej poloha (zo všetkých strán obklopená lesom) umožnila 

rýchli nástup drevín prevažne Salix caprea a vzhľadom na stanovištné podmienky (dostatok 

vlhkosti) aj Salix aurita, ktorý tu vytvára bochníkovité zárasty.  V SZ časti rašeliniska od lesa 

začína lokalita zarastať druhom Molinia caerulea, ktorá sa expanzívne šíri na celú plochu 

rašeliniska. Sukcesné zmeny súvisia s viacerými negatívnymi faktormi:

1. So zarastaním drevinami a zvyšovaním pokryvnosti bylín úzko súvisí následná 

strata vody, ktorá je pretranspirovaná hlavne drevinami. 

Podľa Rybníčka 1999, pokusy relatívne zvýšiť hladinu podzemnej vody  na narušených 

a vysychajúcich lokalitách odstránením povrchových vrstiev rašeliny  nemožno doporučiť 

a rozhodne nie je možné prevádzať veľkoplošne (RYBNÍČEK 1999). Pre minerotrofné 

rašeliniská sa zdajú byť reálne a odborne priateľné predovšetkým regulačné zásahy:  kosbou, 
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vytrhávaním náletových drevín, resp. rúbanie drevín a ich odstraňovanie mimo rašeliniska, 

kosenie porastu a následné odstránenie pokosenej fytomasy (RYBNÍČEK 1999).

Na našej lokalite bolo zabezpečené pokosenie miestnym PZ Habura, no pokosená 

fytomasa nebola odstránená. Táto nadložná vrstva následne bráni predratiu jedincov na 

povrch.

2. Dreviny a vysoké trávy vytvárajú hustý  a vysoký  porast, ktorý je pre jedince rodu 

Dactylorhiza nevhodný kvôli malej konkurenčnej schopnosti a dokáže ich rýchlo potlačiť. Vo 

vysokom poraste majú nedostatok svetla, a priestoru pre rozvoj nadzemných a taktiež 

podzemných orgánov. Keď rastlina nenahromadí dostatok zásobných látok do koreňa na ďalší 

rok nemusí vykvitnúť a postupne môže zaniknúť, alebo v lepšom prípade vyčkať pod zemou 

na lepšie podmienky.

Pre posilnenie populácie je možno vhodné pokosiť lokalitu pred začiatkom kvitnutia, 

aby nedošlo k odčerpaniu zásobných látok z koreňa. Na ďalší rok sa to môže prejaviť tým, že 

rastliny budú mohutnejšie vitálnejšie a niektoré, ktoré predošlý rok nekvitli môžu zakvitnúť.

V roku 2001 sme založili dve trvalé výskumné plochy, ktoré sme pokosili a vyhrabali. 

Na povrchu pôdy sa vyskytovala pomerne hrubá vrstva nerozloženej fytomasy. Táto vrstva sa 

tu nahromadila prirodzeným úhynom rastlín a nevyhrabaním pokosenej biomasy, ktorá bola 

ponechaná na ploche. Hrúbka tejto nerozloženej fytomasy  bola nerovnomerná a pohybovala 

sa v rozpätí 5 – 15 cm.   Zvyšná časť lokality, cca 3/4 plochy bola taktiež pokosená, no 

pokosená fytomasa  nebola vyhrabaná. Domnievam sa, že práve toto ponechanie fytomasy  na 

ploche je ešte horšie, ako keby sa lokalita nepokosila. Dôjde k vytvoreniu kompaktnej vrstvy  

odumretých rastlinných zvyškov a po následných zrážkach v letnom a v zimnom období 

k utlačeniu tejto vrstvy k povrchu pôdy.  Po viacerých rokoch takéhoto hospodárenia to môže 

viesť k vzniku nepriechodnej vrstvy, ktorú jedince rodu Dactylorhiza nedokážu preraziť a 

vykvitnúť. Rastliny sú schopné prečkať v podobe podzemných hľúz aj niekoľko rokov 

prípadne desaťročí, ale ak nedôjde k zlepšeniu podmienok, tak po istom čase rastlina odumrie. 

Konkurencie schopné sú iba vysoké trávy a byliny, čo sme odpozorovali na našej lokalite.

 Po aplikovanom manažmente 26. 7. 2001 boli už všetci jedinci odkvitnutí. Výška 

bylinnej etáže dosahovala 50 až 150 cm. Pokosenú fytomasu sme odstránili mimo plochu 

rašeliniska.    

Vývoj populácie na TVP v roku 2002
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O rok neskôr, 4.7.2002, pri opätovnom zameraní jedincov sme zistili zvýšenie 

početnosti populácie rodu Dactylorhiza. Aj keď nedošlo k výraznému zvýšeniu početnosti 

kvitnúcich jedincov, mnohonásobne sa zvýšil počet sterilných jedincov. Myslím si, že hlavný 

význam nemalo ani tak pokosenie ako vyhrabanie uľahnutej biomasy. Odstránením tejto 

vrstvy sa uvoľnil priestor pre jedince, ktoré nemali možnosť vykvitnúť. Taktiež sa mohli 

presadiť aj semenáčiky a sterilné jedince. Stanová (2002) pri populácii Dactylorhiza 

ochroleuca uvádza, že kvitnúca populácia sa vďaka obnovenému manažmentu – výrubu 

náletových drevín a pravidelným kosením každým rokom zväčšuje. Na TVP č. 1 sa v roku 

2002 nevyskytovalo 14 jedincov a na TVP č. 2 sa nevyskytovalo 5 jedincov, ktoré sme v roku 

2001 zamerali. Môže to byť zapríčinené fenológiou druhu, alebo tým, že jedince nemali 

dostatok zásobných látok v podzemku a nemohli vykvitnúť a ani vytvoriť prízemnú ružicu. 

Zmeny vplyvom manažmentu na výšku byle a súkvetia jedincov, počtu listov a nadlisteňov 

nemôžem potvrdiť. To, že 13 jedincov na oboch TVP bolo oproti minulému roku nižších 

môže byť zapríčinené pravdepodobne tým, že väčšinu zásobných látok použili rastliny  na 

tvorbu prízemných ružíc a preto nemohli dosiahnuť také rozmery ako v roku 2001. Iba 

u ôsmich jedincov na oboch TVP sme namerali vyššiu výšku, čo si myslím je dôsledok toho, 

že sme odstránili uľahnutú biomasu.

Disperzia a hustota populácie

Rozmiestnenie jedincov v roku 2002 bolo na oboch TVP nepravidelne zhlukovité. V 

tomto roku sa hustota v týchto zhlukoch zvýšila a to najmä v blízkosti kvitnúcich jedincov, 

kde sa vytvorilo veľké množstvo prízemných sterilných ružíc. Myslím si, že tieto prízemné 

ružice listov vznikli vegetatívnym rozmnožovaním z podzemku kvitnúceho jedinca, ktorý mal 

dostatok zásobných látok aj na to aby vykvitol. Na TVP č. 2 stúpla hustota jedincov 

päťnásobne a na TVP č. 1 len trojnásobne. Dôvodom bude pravdepodobne menšia hustota 

vysokých tráv a bylín. Jedince nemali takých silných konkurentov a dokázali sa skôr presadiť.

Index podobnosti 

Po jednoročnom manažmente nedošlo k výraznej zmene spoločenstva. Obidve TVP 

mali viac ako 70 % spoločných druhov v oboch rokoch. Väčší rozdiel spoločenstiev sme 

zaznamenali medzi TVP č. 1 a TVP č. 2. Tam bola hodnota indexu podobnosti 39,5 %. 

Pravdepodobnou príčinou tejto nižšej podobnosti bude rozdiel v stanovištných podmienkach. 



68

TVP č. 1 sa nachádza v menšej terénnej depresii, kde sa drží väčšie množstvo vody, ako na 

TVP č. 2. S malou podobnosť spoločenstiev súvisí aj E0 etáž, kde na TVP č. 2 je skoro 100 % 

pokryvnosť machov rodu Sphagnum a na TVP č. 1 sa tieto druhy nachádzajú iba v jej JV 

časti. 

Index diverzity

Na TVP č. 1 som vypočítal zvýšenie diverzity oproti minulému roku. Objavili sa tu 

druhy ako Triantalis europaea, ktorý je konkurenčne veľmi slabým druhom a Veratrum 

lobelianum subsp. album. Tieto druhy sú typické pre spoločenstvo zväzu Caricion fuscae 

a tým, že sme lokalitu pokosili a vyhrabali, umožnili sme im presadiť sa. 

Ak sa bude lokalita každoročne kosiť a extenzívne pásť, ako tomu bolo do roku 1982, 

je predpoklad, že sa spoločenstvo vráti do svojho pôvodného stavu.

 Na TVP č. 2 sa diverzita spoločenstva znížila. V roku 2002 som v spoločenstve 

zaznamenal druh Triantalis europaea, ktorý sa v roku 2001 na ploche nevyskytoval. 

Dôvodom toho bude pravdepodobne to, že sa mu vytvorili vhodné podmienky (odstránila sa 

uľahnutá biomasa). Zaujímavé je, že Deschampsia caespitosa, ktorá sa v roku 2001 na ploche 

vyskytovala, síce iba s pokryvnosťou 1, v roku 2002 som ju už nezaznamenal.

Na základe týchto jednoročných zmien spoločenstva vplyvom obnoveného pôvodného 

hospodárenia na lokalite môžem predpokladať to, že pôvodný spôsob hospodárenia zabráni 

sekundárnej sukcesii a vráti spoločenstvo do pôvodného stavu. Vplyv zmien spoločenstva na 

jedincov rodu Dactylorhiza nemôžem jednoznačne potvrdiť, ale myslím si, že návrat druhov 

typických (napr. Trientalis europea) pre zväz Caricion fuscae, kladne vplýva a vytvára 

vhodné podmienky pre jedince daného rodu. 

27.7 2002 sme lokalitu opäť pokosili. Pokosenú biomasu sme vyhrabali a vynosili na 

okraj rašeliniska. V budúcnosti by sme radi túto fytomasu ponúkli miestnym obyvateľom 

z obce Habura na podstielku a krmivo pre dobytok a tak zabezpečili jej zúžitkovanie. Na 

ploche sme takisto vyrúbali nálet drevín a zakoreňujúce konáre Salix aurita, ktoré zasahovali 

na TVP č. 1, TVP č. 2 a v strede rašeliniska tvorili hustý asi 1 m vysoký porast  s rozlohou 5m 

x 6m. Nedošlo k výrubu celej skupiny Salix aurita, ale určitú časť sme ponechali kvôli 

vytvoreniu polotieňa a zachovaniu rôznorodosti podmienok.

Výskum na tejto lokalite bude aj naďalej pokračovať, lebo za obdobie dvoch rokov 

nemožno exaktne stanoviť vývoj populácie, aj keď možno predpokladať, že práve kosenie 
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malo kladný vplyv na zvýšenie počtu jedincov rodu Dactylorhiza a na záchranu spoločenstva 

vhodného pre ich výskyt.

Správa CHKO Východné Karpaty nám aj tohto roku prisľúbila finančné prostriedky 

na zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia, ktoré chceme realizovať  tak ako 

v predošlých rokoch koncom júla.  

6 ZÁVER

V rokoch 2001 a 2002 sme sledovali populáciu jedincov rodu Dactylorhiza na 

prechodnom rašelinisku v CHA Medzi Haburkami, severne od obce Habura v Laboreckej 

vrchovine na slovensko – poľskej hranici. Zamerali sme sa na sledovanie populácie a jej 

zmien vplyvom obhospodarovania. 

Založili sme dve trvalé výskumné plochy, na ktorých sme jedince rodu Dactylorhiza  

zamerali v súradnicovom systéme a zistili sme ich vybraté morfologické charakteristiky. 

V sledovanej populácii rodu Dactylorhiza sme zaznamenali početné kríženie medzi 

jednotlivými taxónmi.

V roku 2001 sme zistili, že počet jedincov rodu Dactylorhiza má klesajúcu tendenciu 

oproti roku 1982, čo nám potvrdil aj botanik zo správy CHKO Východné Karpaty, ing. Terray, 

ktorý túto lokalitu navštevuje každoročne. Do tohto obdobia (roku 1982) bola plocha 

pravidelne obhospodarovaná. Každý rok bola pokosená a extenzívne vypásaná ovcami.
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 Jedince rodu Dactylorhiza majú veľmi nízku konkurenčnú schopnosť oproti ostatným 

rastlinným druhom zväzu Caricion fuscae. Sú ohrozené najmä zanedbaným alebo úplným 

vylúčením hospodárenia (kosenie, extenzívna pastva) a postupne zarastajú vysokými trávami 

a drevinami. Tiež ich negatívne ovplyvňuje ponechanie fytomasy na ploche. Po jednoročnom 

aplikovanom manažmente (kosenie a vyhrabanie) sme zaznamenali výrazné zvýšenie 

početnosti. Najvhodnejšie podmienky  mali druhy v časti, kde sa nevyskytoval porast Molinia 

caerulea a tam, kde plocha nebola porastená drevinami. 

Na základe týchto údajov som navrhol opatrenia na záchranu druhov a lokality. 

V prvom rade je potrebné zabezpečiť každoročné obhospodarovanie (kosenie) a následné 

vyhrabanie lokality. Kosenie by  sa malo vykonávať ručnou kosou alebo ľahkou kosačkou, aby 

nedošlo k  zhutneniu pôdy  a pri použití ťažkých mechanizmov k vytvoreniu odvodňovacích 

rýh. Dreviny a kry  by  mali byť odstránené krovinorezom. Nemalo by dôjsť k úplnému 

odstráneniu drevín, ale je potrebné určitú časť z nich ponechať, z dôvodu zachovania 

rôznorodosti podmienok. V dvojročných intervaloch (prípadne podľa potreby) odstraňovať 

nový  nálet a zakoreňujúce konáre kríčkovitých vŕb (Salix aurita). Na ploche rašeliniska 

zamedziť akýmkoľvek ťažobným a technickým zásahom, ako je ťažba rašeliny, odvodňovanie 

a zalesňovanie, ktoré by zmenili rastlinné spoločenstvo a vytvorili podmienky nevhodné pre 

existenciu jedincov rodu Dactylorhiza. Vzhľadom na to, že rašelinisko prirodzene pokračuje 

do Poľska, bolo by dobre nadviazať kontakt s orgánmi ochrany prírody v Poľsku za účelom 

prejednania a dohodnutia ochranných podmienok celého komplexu rašeliniska na 

pohraničnom hrebeni.

Cez správu CHKO Východné Karpaty a dobrovoľníkov z neformálnej skupiny  Orchi 

zabezpečiť každoročné obhospodarovanie lokality, a tiež  zabezpečiť územnú ochranu 

vyhlásením lokality za prírodnú rezerváciu (PR). Vybudovať drevený  turistický chodník nad 

úrovňou povrchu pôdy rašeliniska, ktorý by  zamedzil zašľapávaniu a ničeniu vegetácie 

(podobný chodník ako je vybudovaný v PR Haburské rašelinisko).

Po realizácií navrhnutých spôsobov ochrany a obhospodarovania rašeliniska by  malo 

dôjsť k zvýšeniu počtu populácie rodu Dactylorhiza a tým k jej záchrane, a taktiež k 

zachovaniu jedinečnej lokality svojho druhu v celej rozsiahlej oblasti Nízkych Beskýd.

Je potrebné aj naďalej sledovať stav populácií rodu Dactylorhiza a podľa potreby 

upravovať hospodárenie na lokalite. Do budúcnosti by bolo vhodné sledovať aj iné 

podmienky prostredia ako len vplyv hospodárenia a to pH, výšku a konduktivitu podzemnej 
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vody. Taktiež sa podrobnejšie zamerať na zmeny v spoločenstve, hustotu porastu s výskytom 

jedincov a na základe toho určiť pre ne optimálne podmienky.

7 POUŽITÁ LITERATÚRA

BEGON, M., HARPER, J., L., TOWNSED, C., R., 1997: Ekologie jedinci populace 

a spoločenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci: 949 p.

BOTTLÍKOVÁ, A., 1974: Fenologické skupiny rastlín. Biologia, Vydavateľstvo SAV, 

Bratislava, pp. 29, 4.

ČAČKO, Ľ., 1993: Hybridy rodu Orchis a Dactylorhiza. Živa,  2/1993, pp. 64 - 65. 

DOSTÁL, J., ČERVENKA, M., 1991: Veľký  kľúč na určovanie vyšších rastlín I. 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava: 775 p.

DOSTÁL, J., ČERVENKA, M., 1992: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín II. 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava: 792 p.

ELIÁŠ, P., 1999: Terminologický  slovník ekológie 1. Populačná ekológia rastlín. 

SEKOS, Bratislava: 104 p.



72

ELIÁŠ, P., 2000: Ochrana biodiverzity (terminologický slovník). Nitra: 74 p.

FERÁKOVA, J., MAGLOCKÝ, Š., MARHOLD, K., 2001: Červený  zoznam papraďorastov 

a semenných rastlín Slovenska (december 2001). Ochrana prírody, 20 supplement, Banská 

Bystrica, pp. 44 – 77.

FISCHER, W., ILLING, H., 1972: Beműhungen zur Erhaltung der Drehwurz (Spiranthes 

spiralis) in Kreias Luckau. Naturschutzarb. Berlin Brandenburg 8(2), pp. 56 – 58. 

MAGLOCKÝ, Š., (et al.), 2000: Ochrana flóry v Slovenskej republike. Nitra – 

Bratislava, pp. 144 - 148, 155.

MARHOLD, K., HINDÁK, F., 1998: Zoznam nižších a vyššich rastlín Slovenska. Veda, 

Bratislava: 688 p.

MARKOVÁ, Z., TREMBOŠ, P., (eds.), 1995: Terminologický slovník. Vybrané termíny 

používané v geografii, ekológii a environmentalistike. Univerzita Komenského Bratislava: 

150 p.

MORAVEC, J., a kol., 1994: Fytocenologie. Academie Praha: 358 p.

POTUČEK, O., 1990: Kľúč na určovanie vstavačovitých Československa, Mimoriadne 

vydanie, Nitra, pp. 114 - 117, 138, 154.

POTUČEK, O., ČAČKO, Ľ., 1996: Všetko o orchideách. Slovart, Bratislava: 96 p.

PROCHÁZKA, F., 1981: Ohrožení a ochrana československých orchidejí. In: HOLUB, J. 

(ed.), Mizejíci flóra a ochrana fytogenofondu v ČSSR., Studie ČSAV, Academia, Praha, pp. 99 

- 103.

PROCHÁZKA, F., VELÍSEK, V., 1983: Orchideje naší přírody. Academia, nakladatelství 

Československé akadémie věd, Praha: 279 p.

ROTHMALER, W., 1995: Exkurzionsflora von Deutschland Gefäss pflanzen. Atlasland 

3. Gustav Fischer Verlang Jena, Stuttgart: 753 p.

RYBNÍČEK, K., 1999: Spoločenstva pramenišť a rašelinišť. In: PETRÍČEK, V. (ed.), Péče 

o chránené území I., AOPaK ČR Praha: 452 p.

SARUKHÁM, J., 1974: Studies on plant demografy: Ranunculus repens L., R. bulbosus 

L. and R. acris L. II. Reproductive strategies and seed population dynamics. Journal of 

ecology, pp. 62, 151 – 177.

SARUKHÁM, J., HARPER, J., L., 1973: Studies on plant demografy: Ranunculus repens 

L., R. bulbosus L. and R. acris L. I. Population flux and survivoship. Journal of Ecology, pp. 

61, 675 – 716.



73

SLAVÍKOVÁ, J., 1986: Ekologie rostlin. SPN, Praha: 368 p.

STANOVÁ, V., (ed.), 2000: Rašeliniska Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej 

ekológie, Bratislava, pp. 1 - 8, 95 - 97.

STANOVÁ, V., 2002: Diverzita flóry a vegetácie NPR Abrod. Analýza gradientov 

a časovo priestorových zmien. Ms. Depon. In: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, katedra 

ekológie.

ŠMELKO, Š., 1988: Štatistické metódy v lesníctve. Vysoká škola lesnícka a drevárska 

vo Zvolene: 276 pp.

ŠTEFFEK, J., 1993: Terminologický  slovník ekológie a environmentalistiky. Banská 

Štiavnica, Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV, Príroda, Bratislava: 102 

pp.

TERRAY, J., 1986: Pedologický výskum PR Haburské rašelinisko. Ms. Depon. In: S-

CHKO Východné Karpaty, Humenné.

VICENÍKOVÁ, A., (ed), 2001: Mokré lúky. Príručka ochrany  a manažmentu aluviálnych 

a prímorských mokrých lúk. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava: 172 p.

VLČKO, J., Ochrana biodiverzity vstavačovitých na Slovensku, Conservation of Plant 

Biodiverzity, Univerzity of Agrikulture Nitra, September 1995, p. 41 - 42.

VOLOŠČUK, I., (et al.), 1988: Východné Karpaty Chránená krajinná oblasť. Príroda, 

Bratislava: 334 p.

Zákon národnej rady Slovenskej republiky č. 287 /1994 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny.

8 PRÍLOHY
1. Mapa rekonštruovanej rašeliniskovej vegetácie Slovenska.

2. Maloplošné chránené rašeliniská a Ramsarské lokality na Slovensku

3. Lokalizácia jedincov rodu Dactylorhiza na TVP č. 1

4. Lokalizácia jedincov rodu Dactylorhiza na TVP č. 2

5. Obrazová dokumentácia (fotografie)

6. Lokalizácia hraničných bodov

7. Mapa lokality s trvalými výskumnými plochami



74
P

rí
lo

ha
 č

. 
1 

– 
 M

ap
a 

re
ko

nš
tr

uo
va

ne
j 

ra
še

li
ni

sk
ov

ej
 v

eg
et

ác
ie

 S
lo

ve
ns

ka
. 

P
od
ľa

 G
eo

bo
ta

ni
ck

ej
 

m
ap

y 
Č

SS
R

 (
M

IC
H

A
L

K
O

 e
t 

al
. 

19
86

 i
n 

ST
A

N
O

V
Á

  
et

 a
l.

 2
00

0)



75

Pr
ílo

ha
 č

. 2
 –

 M
al

op
lo
šn

é 
ch

rá
ne

né
 r

aš
el

in
is

ká
 a

 R
am

sa
rs

ké
 lo

ka
lit

y 
na

 S
lo

ve
ns

ku
 (S

TA
N

O
V

Á
 e

t a
l. 

20
00

)



76

  Príloha č. 3 – Lokalizácia jedincov rodu Dactylorhiza na TVP č. 1
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