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Vybrané rastlinné spoločenstvá Babej hory nad hornou hranicou lesa
Selected plant communities occurring above the timberline of the Babia 

hora Mt. (Northern Slovakia)


Jozef Šibík
Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23 Bratislava 4; e-mail: jozef.sibik@savba.sk 

Key words: ecotones, grazing, subalpine belt, succession, syntaxonomy
Abstract: Paper deals with species poor plant communities occurring in subalpine belt of the Babia 
hora Mt. situated in northern part of Slovakia. Recorded phytosociological relevés illustrate typi-
cal mosaic of dwarf shrub, krummholz and grassland communities on flysch sandstone bedrock. 
Described vegetation pattern is a result of complex relationships affected by harsh environmental 
conditions together with plant-animal interactions and natural succession after cessation of graz-
ing. The alliance Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 (the class Loiseleurio procumbentis-
Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960) is mentioned for the first time from the territory of Slovakia. 
Despite the fact that dwarf shrub communities dominated by Juniperus sibirica have already been 
described from Nízke Tatry Mts, classification into higher vegetation unites was not clearly solved 
until now. Regarding mat-grass sward communities of the Nardion strictae Br.-Bl. 1926 alliance, 
they are suggested to classify again within the class Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944 
compared to the Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell in Rivas Goday et Mayor López 
1966, where it was classified in last decade. Krummholz communities dominated by Pinus mugo 
were included within the class Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat et al. 1995 
because of specific and unique evolutionary history and structure of the habitat. 

ÚVod

Babia hora je významným miestom nielen z hľa-
diska literárneho (cf. Országh-Hviezdoslav 
2007) ale aj botanického, nakoľko predstavuje 
jedinečné refúgium a zároveň miesto speciácie 
viacerých taxónov našej flóry (cf. Bernátová 
et al. 1999, 2003; Kliment 1999; Piękoś-Mir-
ko wa & Mirek 2003). Medzi prvé botanic-
ké práce z regiónu patrí štúdia Zapałowicza 
(Zapałowicz 1880). Variabilitu vegetácie riešia 
práce autorov Ralski (1931) a Walas (1933), 
z novších publikácií sú to štúdie Bernátovej 
et al. (Bernátová et al. 2003) a Klimenta 
a Valachoviča (Kliment & Valachovič 2007), 
ktorí v prehľade vysokohorskej vegetácie Slo-
ven ska uvádzajú spoločenstvá, ktoré sa vy-
skytujú aj na Babej hore. Faktormi vplývajú-

cimi na významnosť opisovaného územia je 
predovšetkým izolácia masívu Babej hory (cf. 
Vorčák et al. 2009) spolu so špecifickými en-
vironmentálnymi podmienkami ovplyvnenými 
zaľadnením, geografickou pozíciou – prvá vý-
znamná bariéra v súvislosti s prevládajúcimi sz. 
vetrami a využívaním krajiny v minulosti a sú-
časnosti. 

V rámci identifikácie hraníc vybraných typov 
biotopov pre potreby kalibrácie vyvíjaného 
softvéru NaturaSAT a mapovania trvalých mo-
nitorovacích lokalít som zaznamenal 3 fytoce-
nologické zápisy reprezentujúce rôzne spolo-
čenstvá v subalpínskom stupni masívu Babej 
hory. V predkladanom príspevku diskutujem 
ich syntaxonomickú príslušnosť a syngenetic-
ké vzťahy a navrhujem prípadné riešenia vzhľa-
dom na nejasnú chorológiu, syntaxonomickú 
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pozíciu či kontinuálnu variabilitu rastlinných 
spoločenstiev ovplyvnenú rôznou evolúciou, 
manažmentom, konkurenčnými vzťahmi med-
zi druhmi a fytogeografiou.

MetodiKA

Fytocenologické zápisy boli zaznamenané 
štandardnými metódami zurišsko-montpeliérs-
kej školy (Braun-Blanquet 1964). Použitá bola 
modifikovaná 7-členná stupnica abundancie 
a dominancie rozšírená o stupne 2a, 2b a 2m 
(Barkman et al. 1964). Orientácia a sklon boli 
zaznamenané kompasom a sklonomerom, 
ktoré sú súčasťou zariadenia iPhone 7; nad-
morská výška a geografické súradnice lokalít 
boli identifikované GPS prístrojom Garmin 
Oregon 600. Lokalizácia zápisov bola zazna-
čená v geografickom súradnicovom systéme 
WGS-84. Získané zápisy boli uložené v data-
bázovom programe TURBOVEG (Hennekens & 
Schaminée 2001). Identifikácia biotopov a ich 
hraníc v rámci ktorých boli zbierané fytoce-
nologické zápisy bola uskutočnená a priori 
pomocou softwéru NaturaSAT (Šibíková et al. 
in prep). Názvy jednotlivých taxónov sú zjed-
notené podľa Zoznamu vyšších a nižších rast-
lín Slovenska (Marhold & Hindák 1998). Celé 
mená syntaxónov aj s uvedením autorskej citá-
cie sú spomenuté v syntaxonomickom prehľa-
de spoločenstiev a v abstrakte. Zdroj mien 
vychádza z publikácií Jarolímek et al. (2008) 
a Mucina et al. (2016). Druhy uvedené v zá-
tvorke boli zaznamenané mimo plochy zápisu, 
v jeho tesnej blízkosti avšak v rovnakom type 
porastu. Uvádzané sú z dôvodu dokumentá-
cie potenciálnej druhovej variability na loka-
lite a „druhového fondu“ (tzv. species pool) 
ovplyvňujúceho zloženie rastlinných spoločen-
stiev. V článku sú použité nasledovné skratky: 
TV# – číselný kód zápisu v autorskej databáze 
Turboveg; TML – kód trvalej monitorovacej lo-
kality ako je uvedený na stránke www.biomo-
nitoring.sk. 

VýsledKy A disKusiA

Študované porasty predstavujú tri štruktúrne 
odlišné vegetačné typy zdieľajúce viaceré kon-

štantne zastúpené taxóny. Z hľadiska syntaxo-
nomického ich zaraďujeme do troch resp. šty-
roch tried. Syngeneticky ide o sukcesné štádiá, 
ktoré sa mozaikovite prelínajú a sú ovplyvne-
né reliéfom a s tým spojenými rozdielnosťami 
v environmentálnych podmienkach stanovišťa 
a tiež kombináciou faktorov súvisiacich s pria-
mym využívaním lokality v minulosti ako pasi-
enky, spolu s občasným recentným spásaním 
jeleňou zverou.

syntaxonomický prehľad študovaných 
spoločenstiev
Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Nardion strictae Br.-Bl. 1926
Agrostio pyrenaicae-Nardetum strictae (Sillin-

ger 1933) Šomšák 1971 corr. Dúbravcová in 
Mu  cina et Maglocký 1985

Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday et 
Rivas-Mart. 1963 
Nardetalia strictae Preising 1950 
Nardo strictae-Agrostion tenuis Sillinger 1933 
Homogyno alpinae-Nardetum strictae Mráz 1956
Hieracio lachenalii-Nardetum strictae Kornaś ex 

Pawłowski et al. 1960

Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in 
Theu  rillat et al. 1995

Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971
Pinion mugo Pawłowski in Pawłowski et al. 

1928
Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo Unar in 

Unar et al. 1985

Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae Rivas-

Mart. et M. Costa 1998
Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Spoločenstvo s Juniperus sibirica 
(syn. Vaccinio-Juniperetum sibiricae Miadok 

1995 (čl. 30, 31; Weber et al. 2000)

Zápis č. 1: Oravské Beskydy, Babia hora (1 725 
m n. m.), hrebeň pod červeno značeným tur. 
chodníkom vedúcim z vrcholu na Malú Babiu 
horu, 49°34´22,9˝ N, 19°31´09,5˝ E, 6483a, en-
kláva v kosodrevine tesne pod hrebeňom, flyš 
– pieskovce, 1 602 m, JJZ (198°), sklon 3°, plo-
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cha 16 m2 (4×4 m), celková pokryvnosť 98 %, 
E1 98 % (20/40 cm), E0 3 %, opad 75 %, obnaže-
ná pôda 1 %, 10. VI. 2018, J. Šibík, TV#: 721506, 
TML_6230_255.

E1: Nardus stricta 5, Avenella flexuosa 2b, Carex 
bigelowii 2a, Homogyne alpina 2a, Bistorta ma-
jor 1, Hieracium lachenalii 1, Vaccinium myrtil-
lus 1, Anthoxanthum alpinum +, Calamagrostis 
villo sa +, Carex canescens +, Carex pilulifera +, 
(Acetosella vulgaris, Deschampsia cespitosa, 
Gen tiana asclepiadea, G. punctata, Juniperus 
sibi rica, Ligusticum mutellina, Luzula alpinopilo-
sa, Luzula luzuloides subsp. rubella, Picea abies, 
Pinus mugo, Potentilla aurea, P. erecta, Senecio 
subalpinus, Vaccinium vitis-idaea, Veratrum al-
bum subsp. lobelianum).

E0: Pleurozium schreberi 1.

Prechodný zápis na rozhraní zväzov Nardion 
strictae a Nardo-Agrostion. Ako uviedli Kliment 
& Ujházy (2014), Ralski (1931) zaznamenal 
vo vrcholových častiach Babej hory prechod-
né typy medzi asociáciami Homogyno alpi-
nae-Nardetum a Hieracio lachenalii-Nardetum. 
Doplnil by som, že nemusí ísť len o prechodné 
typy medzi dvoma asociáciami zväzu Nardo-
Agrostion, ale o hlbší problém odrážajúci špe-
cifiká Babej hory – horský charakter danej lo-
kality vytvárajúcej refúgium s viacerými druhmi 
vysokých pohorí Západných Karpát ako napr. 
Campanula tatrae, Carex bigelowii, Festuca 
picturata, Juncus trifidus, Luzula alpinopilosa, 
Oreogeum montanum, Oxyria digyna, Pulsatilla 
scherfelii, ktoré chýbajú v ostatnom areáli roz-
šírenia spoločenstiev zväzu Nardo-Agrostion 
typických pre nižšie nadmorské výšky. Vyššie 
uvedené druhy bežne zastúpené na kryštali-
niku Vysokých a Nízkych Tatier poukazujú prá-
ve na vzťah so spoločenstvami zväzu Nardion 
strictae, konkrétne asociáciou Agrostio pyre-
naicae-Nardetum strictae. Nakoľko som si ve-
domý nedokonalosti rôznych klasifikačných 
systémov rastlinných spoločenstiev, chcel by 
som zdôrazniť nemožnosť jednoznačného za-
radenia určitých porastov. Ide najmä o tie typy, 
ktoré sa vyskytujú na hranici svojho výskytu 
rozšírenia, stretávania migračných koridorov 
počas rôznych historických období alebo hra-
níc viacerých fytogeografikých okresov a re-

fúgií, navyše ovplyvnených činnosťou človeka 
a tiež z dôvodu kontinuálnej variability rastlin-
ných spoločenstiev. V takýchto regiónoch by 
mal byť do úvahy braný komplexný charakter 
lokality (územia) a prítomnosť istých špecific-
kých taxónov by mala mať rozhodujúci vplyv 
pri porovnávaní druhového zloženia spolo-
čenstiev. V tomto prípade navrhujem porasty 
z vrcholových polôh Babej hory s dominantnou 
psicou tuhou hodnotiť v rámci zväzu Nardion 
strictae práve z dôvodu prítomnosti vyššie spo-
mínaných taxónov ako napr. Carex bigelowii.

Zaradenie psicových porastov bolo v posled-
nom desaťročí prehodnotené (Kliment 2007; 
Jarolímek et al. 2008; Kliment & Ujházy 2014) 
a všetky porasty s Nardus stricta boli klasifiko-
vané v rámci jedinej triedy Nardetea strictae. 
Pôvodne bol zväz Nardion strictae hodnote-
ný ako súčasť triedy Juncetea trifidi, zatiaľ čo 
zväzy Violion caninae a Nardo-Agrostion boli 
považované za súčasť široko chápanej jednot-
ky Nardo-Callunetea (cf. Mucina & Maglocký 
1985). Recentné poznatky založené či už na 
expertnom odhade (Mucina et al. 2016) ale-
bo mohutnom dátovom súbore analyzujúcom 
dáta na kontinentálnej úrovni (Šibík et al. 2015) 
nás opätovne utvrdzujú, že spoločenstvá zvä-
zu Nardion strictae by mali byť súčasťou triedy 
Juncetea trifidi, nakoľko syngenéza, evolúcia 
a ekológia stanovíšť je odlišná oproti ostatným 
zväzom pasienkových spoločenstiev, ktoré 
považujem za potrebné aj naďalej klasifikovať 
v rámci samostatnej triedy Nardetea strictae.

Zápis č. 2: Oravské Beskydy, Babia hora (1 725 
m n. m.), porast kosodreviny na j. svahu, ca 100 
m nižšie pod žlto značeným tur. chodníkom 
vedúcim na vrchol, 49°34´06,17˝ N, 19°31´22,22˝ 
E, 6483a, hustý kosodrevinový porast, flyš – 
pieskovce, pôda hlboká, podzolovitá, s hrubou 
vrstvou opadu na povrchu, 1 529 m, JJZ (212°), 
sklon 5–10°, plocha 100 m2 (10 × 10 m), celko-
vá pokryvnosť 100 %, E2 90 % (2/5 m), E1 75 %, 
E0 15 %, opad 80 %, 10. VI. 2018, J. Šibík, TV#: 
721507, TML_4070_008.

E2: Pinus mugo 5, Picea abies 2a.
E1: Vaccinium myrtillus 4, Athyrium disten-

tifolium 2a, Homogyne alpina 2m, Avenella 
flexuosa 1, Calamagrostis villosa 1, Dryopteris 
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dilatata 1, Rubus idaeus 1, Vaccinium vitis-idaea 
1, Lycopodium annotinum +, (Gentiana ascle-
piadea, Juniperus sibirica, Ligusticum mutelli-
na, Polygonatum verticilatum, Rubus idaeus, 
Veratrum album subsp. lobelianum).

E0: Dicranum scoparium 2a, Polytrichum com-
mune 1.

Kosodrevinové porasty asociácie Dryopterido 
dilatatae-Pinetum mugo predstavujú klimaxo-
vé spoločenstvá subalpínskeho stupňa Babej 
hory. V minulosti, podobne ako v iných častiach 
karpatských pohorí, boli výrazne zredukované 
vplyvom pastierstva. V súčasnosti dochádza 
k opätovnému rozširovaniu a zarastaniu aj tých 
stanovíšť, ktoré boli sekundárne odlesnené 
človekom. Vzniká pestrá mozaika travinno-by-
linných, kríčkovitých a krovitých porastov od-
rážajúca zložité konkurenčné vzťahy hlavných 
edifikátorov ako aj zmeny klímy a manažmentu 
krajiny. Z hľadiska vnútornej variability kosod-
revinových spoločenstiev (cf. Šibík 2010; Šibík 
et al. 2010) ide o druhovo chudobné fytocenó-
zy na pôdach vznikajúcich na kyslom pôdotvor-
nom substráte nadväzujúce na horské smreko-
vé lesy. Potenciálny obsah živín je preto veľmi 
nízky, pôdna reakcia je následne znižovaná aj 
vysokou vrstvou opadanky zloženej prevažne 
z ihlíc kosodreviny a drobných listov brusníc.

Zápis č. 3: Oravské Beskydy, Babia hora (1 725 
m n.m.), j. svah medzi hlavným hrebeňom 
(červený tur. chodník) a žlto značeným tur. 
chodníkom vedúcim na vrchol, 49°34´18,7˝ 
N, 19°31´06,7˝ E, 6483a, mozaikovité porasty 
kosodreviny a nízkych kríčkov na svahu, flyš – 
pieskovce, pôda piesočnatá s hrubou vrstvou 
opadu, 1 570 m, J (182°), sklon 10–15°, plocha 
100 m2 (10×10 m), celková pokryvnosť 100 %, E1 
95 % (50/70 cm), E0 5 %, opad 80 %, 10. VI. 2018, 
J. Šibík, TV#: 721508. 

E1: Juniperus sibirica 5, Vaccinium myrtillus 3, 
Rubus idaeus 2b, Avenella flexuosa 2a, Bistorta 
major 1, Luzula luzuloides subsp. rubella 2a, 
Calamagrostis villosa 1, Homogyne alpina 1, 
Acetosa arifolia +, Athyrium distentifolium +, 
Dryopteris dilatata +, Ligusticum mutellina +, 
Maianthemum bifolium +, Vaccinium vitis-idaea 
+, (Deschampsia caespitosa, Gentiana asclepia-

dea, Picea abies, Pinus mugo, Potentilla erecta, 
Senecio subalpinus).

E0: Dicranum scoparium 1.

Porasty s dominujúcou borievkou alpínskou, 
nízkym poliehavým krom dosahujúcim na lo-
kalite výšky ca 70 cm, sú nápadným spoločen-
stvom na svetlinách (tzv. gaps) medzi kosodre-
vinou zarastajúcou bývalé pasienky. Miestami 
vytvárajú husté, zapojené fytocenózy výraznej 
fyziognómie ľahko detekovateľnej pomocou 
leteckých a satelitných snímok. Hranice sú 
ľahko identifikovateľné, zväčša tvoriace pre-
chody do spoločenstiev zväzu Vaccinion myr-
tilli. Ide o sekundárne porasty na miestach 
pôvodnej kosodreviny, ktoré sú rozširované 
na pasienkoch prevažne vtáctvom a chránia 
pôdu pred vysušovaním v letných mesiacoch 
odclonením slnečného žiarenia a počas zim-
ných mesiacov akumulovaním dostatočného 
množstva snehu (Miadok 1995). Z územia 
Babej hory bol recentne publikovaný zápis po-
dobného spoločenstva z oblasti hornej hranice 
lesa, kde však dominovala borievka obyčaj-
ná (Juniperus communis) (Valachovič 2015). 
Podobne ako v tomto prípade išlo podľa auto-
ra o sukcesne pokročilé štádiá vegetácie na bý-
valých pasienkoch, ktoré zarastajú borievkou. 
Syntaxonomicky študované porasty navrhu-
jem zaradiť do zväzu Juniperion nanae, ktoré 
predstavujú subalpínske druhovo chudobné 
spoločenstvá borievky v horstvách mierneho 
pásma Európy (cf. Mucina et al. 2016). Miadok 
(1995) opísal rovnaké spoločenstvo z Nízkych 
Tatier, avšak meno ktoré použil na označe-
nie asociácie – Vaccinio-Juniperetum sibiricae, 
predstavuje mladšie homonymum už skôr 
opísanej asociácie z územia bývalej Juhoslávie 
– Vaccinio-Juniperetum sibiricae Mišić 1964 (cf. 
Lakušič & Randelovič 1996). Navyše Miadok 
(1995) neuviedol ani nomenklatorický typ, 
takže opis asociácie je neplatný (cf. Weber et 
al. 2000). Takmer identické porasty môžeme 
nájsť aj v ukrajinských Karpatoch (Čornogora, 
Gorgany, Maramureš, Svidovec a pod.) pre-
dovšetkým na flyšovom podklade odkiaľ ich 
uvádza napr. Deyl (1940) a Malynovski & 
Kricsfalusy (2002).
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Ako uviedol Valachovič (2015), podobné po-
rasty sú známe najmä z Balkánu. Floristické 
podobnosti adekvátne odrážajúce fytogeo-
grafické a florogenetické rozdielnosti západo-
karpatských porastov od rumunských, či iných 
balkánskych spoločenstiev, je nutné ďalej 
študovať. Zrejmá je podobnosť s asociáciou 
Vaccinio-Juniperetum communis Kovács 1979 
uvádzanej napr. z pohoria Bihor v Rumunsku 
(Claudiu 2013; Claudiu & Petru 2013), kde tak-
tiež dominuje druh Juniperus sibirica či s aso-
ciáciou Bruckenthalio-Juniperetum sibiricae re-
prezentujúcou klimaxové spoločenstvo z cent-
rálnych pohorí Bulharska (Velev & Apostolova 
2008). Účasť typických druhov východných 
a južných Karpát spolu s viacerými balkánsky-
mi floristickými elementami, ako napr. Arnica 
montana, Bruckenthalia spiculifolia, Potentilla 
aurea subsp. chrysocraspeda v spoločenstvách 
balkánskych pohorí, nami študované porasty 
od nich odlišuje teda nielen geograficky ale aj 
floristicky. Preto pre účely prehľadu rastlin-
ných spoločenstiev Slovenska (cf. Valachovič 
2006) ich zatiaľ navrhujem uvádzať provizórne 
označené ako „spoločenstvo s Juniperus sibiri-
ca“ v rámci zväzu Juniperion nanae patriaceho 
do triedy Loiseleurio-Vaccinietea. Je možné, že 
v našich podmienkach tieto porasty dosahujú 
severnej hranice svojho rozšírenia s optimom 
na balkánskom polostrove.

ZáVer

V príspevku uvádzam príklad troch typov vege-
tácie nad hornou hranicou lesa na Babej hore, 
ktoré vytvárajú nápadnú mozaiku podmienenú 
vzájomnými vzťahmi hlavných edifikátorov 
a špecifickými environmentálnymi faktormi. 
Spoločenstvá psicových porastov, kosodrevi-
ny a nízkych kríčkov s dominujúcou borievkou 
alpínskou hodnotím z hľadiska syntaxono-
mického. V diskusii sa zameriavam na opráv-
nenosť resp. absenciu súčasného zaradenia 
porastov zväzov Pinion mugo, Nardion strictae 
a Juniperion nanae v rámci už existujúcich kla-
sifikačných systémov Slovenska. V posledných 
dvoch zmienených prípadoch navrhujem opä-
tovné hodnotenie psicových porastov zväzu 
Nardion strictae ako súčasť triedy Juncetea 

tri fidi a klasifikáciu spoločenstiev s Juniperus 
sibi rica v rámci triedy Loiseleurio-Vaccinietea. 
Toto riešenie odráža geografickú a ekologickú 
špecifickosť študovaných porastov.
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