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Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka
Locality of Salix hastata hybrids in the nivation cirque of Ostredok 

(Veľká Fatra Mts)


Peter Kučera
Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada, pracovisko Blatnica, Blatnica 315, 038 15 Blatnica pri Martine, 

peter.kucera@uniba.sk
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Abstract: The characteristic feature of the Veľká Fatra Mts (Western Carpathians) is the rich de
velop ment of nivation cirques on various slope aspects of the main mountain chain. Special eco
logical conditions of these sites determine their high species richness. In one of them was found 
a willow population which includes individuals indicating a relation to Salix hastata, a species 
poorly known in the Veľká Fatra Mts. Presented paper gives a brief description of the morphologi
cal attributes of its local population and some comments on the flora of the site. Some general 
aspects of nivation cirques in the Veľká Fatra Mts, concerning their distribution, origin as well as 
absence of specialized nature conservation of this important biodiversity hotspots are discussed.

ÚVOd

Salix hastata L. (vŕba oštepovitolistá) je krovi
tým druhom vŕby s rozšírením v Eurázii a Se
ver nej Amerike. V Európe je jej areál výrazne 
dis junktívny, rozdelený na boreálnu časť, oko
lie južného Baltského mora a horstvá strednej 
a južnej Európy (Rechinger 1964; Meusel et al. 
1965; Karlsson 2000; Argus 2010).

Podľa morfológie listu je druh v súčasnos
ti členený do taxónov na úrovni poddruhov 
– subsp. hastata, subsp. vegeta (Andersson) 
Flod., subsp. subintegrifolia (Flod.) Flod., ná
zory autorov na toto rozlišovanie však nie sú 
jednotné (porov. Rechinger 1964; Karlsson 
2000 vs. Argus 2010). V pohoriach slovenských 
Západných Karpát je známy výskyt len nomi
nátneho poddruhu S. hastata subsp. hastata 
(Chmelař 1972; Koblížek 2006). V Poľsku ras
tie v Tatrách a Východných Karpatoch (Szafer 
1921), pričom Pawłowski (1956) z Tatier uvie
dol výskyt troch variet: var. vegeta Andersson 
(= subsp. vegeta), var. alpestris (Andersson) 
Andersson (= subsp. hastata; Karlsson 2000) 

a var. subalpina Andersson (= ?); v celoštátnom 
poľskom zozname (Mirek et al. 2002) je taxón 
uvedený len v druhovej úrovni. Populácie zo 
susednej Českej republiky, rastúce iba na mo
ravskosliezskom pomedzí v Hrubom Jeseníku, 
sú v zmysle Chmelařa (Chmelař 1972) zvyčajne 
zaraďované do poddruhu S. hastata subsp. 
vegeta (Chmelař & Koblížek 1990; Vašut et 
al. 2013a), pravdepodobne však nejde o defi
nitívne taxonomické hodnotenie (Vašut 2006; 
Vašut et al. 2013b).

Ako nízkovzrastný ker je v našich podmien
kach S. hastata prežitím bytostne viazaná na 
trvale bezlesé stanovištia. Moravskosliezske 
lokality výskytu ekologicky charakterizujú 
Chme  lař & Koblížek (1990) ako vlhké svahy 
po zdĺž potokov, kvetnaté horské až subalpín
ske vysokobylinné nivy, prameniská a vlhké 
sutiny. Bureš (2013) ako stanovištia udáva 
prameniská, mokriny a vlhké skaly; najvýzna
čnejším miestom výskytu je ľadovcová Veľká 
kotlina (Bureš 2013; Brandová & Vašut 2014). 

Stanovištia slovenských lokalít vŕby oštepovi
tolistej sú podobne opisované (Koblížek 2006) 
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ako prameniská, vlhké sutiny, kary v montán
nom až subalpínskom stupni. Rozšírenie S. has-
tata na Slovensku bolo zachytené v pohoriach 
Tatry, Nízke Tatry a Veľká Fatra. Najpočetnejšie 
lokality druhu sú z Belianskych Tatier, v ostat
ných častiach jestvuje iba zopár lokalít. Pre 
Veľkú Fatru priamo v zozname lokalít nie sú 
uvedené žiadne konkrétne dáta (viď Koblížek 
2006), výskyt druhu v pohorí sa iba všeobecne 
spomína v texte. Veľmi pravdepodobne ide 
o prevzatý údaj od Chmelařa (Chmelař 1972).

Podobne ako iné druhy vŕb i S. hastata sa po
dieľa na tvorbe krížencov. Vo Flóre Slovenska 
je zaznamenaný iba výskyt S. ×chlorophana 
(= S. hastata × S. silesiaca) (Koblížek 2006). 
Keďže však Andersson (1865) opísal tento 
druh z populácií rastúcich v Hrubom Jeseníku 
(kde by mala byť materským taxónom S. has-
tata subsp. vegeta; porov. však vyššie), pre kar
patské hybridné/hybridogénne populácie bude 
vhodné zvoliť presnejšie meno. V Dostálovom 
Veľkom kľúči (Dostál 1991) sa okrem S. ×chlo-
rophana uvádza kríženec S. hastata × S. jac-
quiniana Willd. (S. ×goerziana), trojitý hybrid 
s účasťou posledne zmienených dvoch druhov 
a S. silesiaca a tiež otázny výskyt ďalších hyb
ridov.

V Květene České republiky je zaznačený iba 
výskyt S. ×chlorophana (Chmelař & Koblížek 
1990), Vašut (2006) a Vašut et al. (2013b) však 
upozorňujú na existenciu kríženca S. ×merx-
muelleri Rech f. (= S. caprea × S. hastata), kto
rého opísal Rechinger (1956), ako aj na ďalšie 
možnosti hybridného procesu s účasťou S. has-
tata.

Zámerom tohto príspevku je priniesť poznám
ky o lokalite z hlavného chrbta Veľkej Fatry 
s vŕbami pripomínajúcimi S. hastata, ktorá je 
svojím pôvodom ekvivalentná moravskej loka
lite vo Veľkej kotline na východnej strane hlav
ného chrbta Hrubého Jeseníka.

MetOdiKA

Zemepisné súradnice boli zamerané prístro
jom GPSMAP®60CSx v sieti WGS84, zodpo
vedajúce nadmorské výšky sú z dôvodu znač
ného výkyvu tlaku vzduchu upravené podľa 
Národného geoportálu (c2014), kvôli strmosti 

reliéfu sú však skôr orientačné. Nomenklatúra 
rastlín je spracovaná podľa Marholda a kol. 
(Marhold et al. 1998), pri tam nezaradených 
taxónoch podľa databázy The International 
Plant Names Index (2015). Skratky herbárov 
sú podľa katalógu Vozárovej a Sutorého (Vo
zárová & Sutorý 2001). Dokladové položky 
autora sú uložené v herbári Botanickej záhrady 
UK, pracoviska Blatnica (BBZ), fotodokumen
tácia u autora.

VýSLedKy A diSKuSiA

Odhliadnuc od všeobecných zmienok o výsky
te S. hastata vo Veľkej Fatre (Chmelař 1972; 
Koblížek 2006) presnejší historický záznam 
o lokalite druhu v území nemáme. Brandová 
(2010) uvádza v zozname študovaných herbá
rových položiek i položku z Veľkej Fatry, au
torkou revidovanú ako S. hastata (7. VII. 1980, 
J. Smažík, ROZ: „V. Fatra, s. svah pod sedlem 
mezi Ploskou a Černým kamenem“; rev. R. J. 
Vašut, 2017: S. cf. ×chlorophana), určenú auto
rom zberu pôvodne iba do úrovne rodu, avšak 
neskôr bolo na schedu pripísané „hastata ?“. 
Smažíkova položka je nateraz jediným pria
mym – i keď problematickým – údajom o zbere 
druhu zo študovaného územia, majúcim záro
veň presnejšie lokalizované nálezisko.

O nálezoch krížencov S. hastata vo Veľkej Fat
re už jestvujú presnejšie záznamy: Chmelař 
(1972) poznal hojné rozšírenie S. ×chlorophana 
z oblasti Ploskej – odkiaľ druh najnovšie publi
kovali i Kliment et al. (2017). Koblížek (2006) 
uvie dol v zozname veľkofatranských lokalít 
i Schid layov zber z Krížnej (1953 leg. Schidlay, 
SAV). 

Pri prehliadke jarných snehových pomerov 
na holiach hlavného chrbta Veľkej Fatry (15. V. 
2013) som zaznamenal lokalitu s výskytom 
vŕb považovaných sprvu kvôli nechlpatým se
menníkom a chýbajúcemu charakteristickému 
červenému zafarbeniu rašiacich listov za S. has-
tata. Nálezisko sa nachádza sa východne od 
hôľneho širokého sedla (nadm. výška cca 1 554 
m) medzi Ostredkom (1 596 m) a Frčkovom 
(1 586 m) (Obr. 1). Ide o extrémnejšiu časť 
jednej z početných lokalít na hlavnom chrbte 
pohoria formovaných snehom ako osobitným 

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  8  |  K u č e r a  P .
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reliéfotvorným činiteľom, vytvárajúcim geo
morfologicky výrazné útvary – nivačné kotly 
(pozri nižšie).

V priestore medzi Krížnou (1 574 m) a Suchým 
vrchom (1 550 m) nivácia vytvorila široko ob
lúkovité kotly/komplexy kotlov s výrazne ná
hlou – avšak zvyčajne oblou – zmenou sklonu 
reliéfu zo svahov do prudko spadajúcich stien 
kotlov (Obr. 1). Lokalita s dokumentovaným 
výskytom vŕb je výrazne odlišná. Nachádza sa 

síce v rámci širokého komplexu ni
vačného kotla, nad ktorého hranou 
ostro končia výsadby nepôvodnej 
kosodreviny, vyvinuli sa tu však i ne
priechodné, veľmi príkre až kolmé 
stienky so severnou až východnou 
orientáciou a horná hrana svahu je 
oveľa ostrejšia. Táto časť lokality 
(Obr. 2) sa naj viac podobá na okra
je karu Veľkej kotliny v Hrubom 
Jeseníku, výrazne sa však odlišuje 
geologicky: celý priestor komplexu 
nivačného kotla sa nachádza v sva

hu budovanom mráznickým súvrstvím. Ide 
o súbor slienitých vápencov, slieňovcov a slie
nitých bridlíc (Polák et al. 1997a,b). 

Vŕby tu porastajú príkre stanovištia v priesto
re lokality zobrazenej na Obr. 2 (medzi súradni
cami L1 (pozri Tab. 1, všetko 5. VII. 2017) a cca 
L2. Svahy sú dosycované vodou iba pri jarnom 
topení snehu, netečie tu stály vodný tok: sta
novište je výslnné a skôr suchšie, ani pri jed
nom z mikrostanovíšť nejde o prameniskovú či 

Obr. 1. Umiestnenie opisovanej lokality vŕb 
(čierny polygón) na hlavnom chrbte Veľkej 
Fatry. Čiarkovane je vyznačený horný okraj 
nivačných kotlov.
Fig. 1. Localization of the described willows’ 
site (black polygon) on the main ridge of the 
Veľká Fatra Mts. Dashed-lines mark the upper 
edges of nivation cirques.

Poradové číslo 
lokality

Zemepisná 
šírka (s. š.)

Zemepisná 
dĺžka (v. d.)

Presnosť 
súradníc (m)

Približná 
nadmorská 
výška (m)

Poznámka

L1 48°53,775' 19°4,952' ± 6 1 534 Výskyt S. hastata je poniže 
súradníc, cca 3 metre.

L2 48°53,750' 19°4,975' ± 4 1 515

L3 48°53,757' 19°4,975' ± 5 1 515

L4 48°53,757' 19°4,981' ± 6 1 505

L5 48°53,760' 19°4,981' ± 9 1 502

L6 48°53,761' 19°4,974' ± 6 1 515 Pri okraji rebra s vyčnievajúcimi 
skalami. 

L7 48°53,749' 19°4,981' ± 7 1 510

L8 48°53,752' 19°4,969' ± 7 1 525 Pod okrajom kosodreviny na hrane 
svahu.

Tab. 1. Súradnice zaznamenaných lokalít.
Tab. 1. Coordinates of the recorded localities.

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  8  |  K u č e r a  P .
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vlhkú lokalitu. Je možné, že na časti lokality sa 
kvôli odtrhu lavín zo strminy obnažuje vegetá
cia na krátky čas aj v zimných mesiacoch.

Znaky krížencov S. hastata
Pri opakovanej návšteve lokality (5. VII. 2017) 
sa ukázalo, že časť jedincov tunajšej vŕbovej 
populácie má okrem holých semenníkov i ďalší 
z charakteristických znakov S. hastata – nevy
stupujúcu sieťovitú žilnatinu na rube listov, za
berá však iba časť povrchu rubu listov. Navyše 
u rôznych autorov (Rechinger 1964; Hess 
et al. 1967; von Weihe et al. 1972; Karlsson 
2000; Koblížek 2006) sa dospelé listy S. has-
tata opisujú ako holé, zatiaľ čo na lokalite pod 
Ostredkom bola ešte začiatkom júla väčšia 
časť listov s výraznejšou prítomnosťou ochlpe
nia: pozorované jedince nemožno priradiť ku 
S. hastata.

Ochlpenie sa sčasti výrazne prejavovalo i na 
líci listov týchto jedincov, zároveň im tiež chý
balo typické červenkasté zafarbenie listov, kto
ré by inak poukazovalo na znaky S. ×chloropha-
na (viď Chmelař & Koblížek 1990; Koblížek 
2006), ktorá sa na lokalite pravdepodobne tiež 

vyskytuje (napr.: L1, cca 1 532 m, BBZ; L3; L4, 
BBZ; L5). 

Nečervenasté jedince odvodené od S. hastata 
som zaznamenal medzi súradnicami L1 (BBZ, 
Obr. 3) a L2 (BBZ, Obr. 4), v nadmorskej výške 
od cca 1 530 m po zhruba 1 510 m, jednotlivé 
jedince môžu zostupovať aj nižšie. Podľa kon
krétnych ekologických podmienok stanovišťa 
rastie vo forme nízkych kríčkov (napr. L2) až 
menších krov. Kríky rastú buď osamotene ale
bo tvoria aj menšie zárasty. Zobrané doklado
vé položky (5. VII. 2017, BBZ) sa vyznačujú na
sledovnými charakteristikami: 

– sfarbenie mladých konárikov žltkastohne
dé, lanské konáriky holé, letorasty chlpaté;

– stopka listov 2–4 (6) mm dlhá, chlpatá;
– listová čepeľ svetlozelená, (oddialene) jem

ne pílkovitá, elipsovitá až široko elipsovitá, 
báza čepele stiahnutátupá až okrúhlastá, vr
chol čepele tupo končistý; na líci lysavejúca až 
lysá, na strednej žile miestami ešte výrazne chl
patá, hlavne v bazálnej časti, na rube podobne 
lysavejúca až lysá, v blízkosti strednej žily sú 
niektoré listy v spodnej časti chlpaté; 

Obr. 2. Celkový pohľad na lokalitu s hybridmi Salix hastata.
Fig. 2. Overall view of the Salix hastata hybrids site.

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  8  |  K u č e r a  P .
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– dĺžka listovej čepele (3) 3,5–4,5 (5,5) cm, šír
ka 1,6–2,2 (2,5) cm, mnohé listy menšie; osobit
ne stoja jedince s čepeľami s dĺžkou do 6, max. 
7 cm, šírkou 3–3,5 cm a listovými stopkami 
dlhými 5–8 (10) mm.

Kombinácia uvedených čŕt a tvaru listov 
(napr. L1, Obr. 3) by mohla poukazovať na 
výskyt S. ×merxmuelleri Rech f., otázkou však 
zostáva prítomnosť holých (olysalých?) se
menníkov pozorovaných jedincov: podobným 
krížením S. caprea (chlpaté semenníky) so S. si-
lesiaca (holé semenníky) má vznikať slabé ochl
penie semenníkov u S. ×subcaprea (Chmelař & 
Koblížek 1990; Koblížek 2006). Na lokalite pod 
Ostredkom som však našiel i drobné, zverou 
ohryzávané jedince S. ×subcaprea, druhu mor
fologicky veľmi variabilného (porov. Vašut et 
al. 2013), ktoré tu rastú v dvoch typoch: s chĺp
katými i s holými semenníkmi (L1, BBZ). 

Okrem uvedených typov hybridov som zazna
menal i jedince s chlpatými semenníkmi, ktoré 
by mohli zodpovedať S. ×merxmuelleri Rech f. 
(L4, BBZ; pravdepodobne L6). U plodiacich 
jedincov oboch týchto hybridných druhov (sa

movoľne sa udržujúcich hybridných populácií) 
S. ×merxmuelleri Rech f. a S. ×chlorophana som 
pozoroval, že časť plodov nedozrieva: semen
níky predčasne opadávajú.

V strmine bokom od ostatných vŕb rastie 
i druh hybrida (iba 1 jedinec) s červenastými, 
výrazne chlpatými letorastmi a kučeravou chl
patosťou listov: S. ×capreola (L7: poniže L2). 
Je možné, že špecializovaný výskum s bezpeč
nostným zaistením by na opisovanej lokalite 
mohol odhaliť ešte ďalšie druhy vŕb (rátajúc 
i hybridy), napr. pozorovaný krík s predĺženými 
elipsovitými listami a holými semenníkmi (zho
ra pri súradniciach L5, BBZ).

V oblasti opisovanej lokality som našiel výskyt 
S. silesiaca – skupina nízkych nekvitnúcich je
dincov s olysavenými (na pohľad holastými), 
výrazne červeno zafarbenými listami a koná
rikmi, iba pri súradniciach L1, v tesnej blízkos
ti jedincov S. ×subcaprea (pozri vyššie). Ide tu 
už o ekologicky odlišné stanovište blízko pod 
okrajom plošinatého svahu, menej extrémne 
ako v prípade vlastnej lokality hybridov S. has-
tata. S. silesiaca sa na hlavnom chrbte Veľkej 

Obr. 3. Porast Salix cf. merxmuelleri v strmine pod okrajom kosodreviny, severná orientácia (lokalita L1).
Fig. 3. Salix cf. merxmuelleri stand on the steep slope below the krummholz edge (Pinus mugo), north aspect (locality L1).

A c t a  C a r p a t h i c a  O c c i d e n t a l i s  8  |  K u č e r a  P .
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Fatry vyhýba sťaženým podmienkam tu panuj
úcim a sústreďuje sa skôr na vlhkejšie stanoviš
tia, často s dlhšie ležiacim snehom. 

Floristické pomery náleziska 
Okrem výskytu krovinových jedincov vŕb a ich 
zárastov sa na neskalnatom, resp. snehom ne
vydranom príkrom podloží, na prechod ťažko 
dostupnom, rozrastajú floristicky bohaté tráv
naté porasty Calamagrostis villosa, s primieša
ním Sesleria albicans (s. l.), Molinia caerulea, 
Melica nutans, kvitnúci aspekt na lokalite tvo
rili napr. Saxifraga paniculata, Pimpinella major, 
Dianthus carthusianorum, Silene vulgaris, Linum 
extraaxillare, Campanula elliptica, Carduus glau-
cinus, Cirsium erisithales, Hieracium villosum, 
Lilium martagon. Z ďalších druhov na lokalite 
rastú napr. Anemone narcissiflora, Rubus sa-
xatilis, Bupleurum longifolium subsp. vapin-
cense, Laserpitium latifolium, Valeriana trip-
teris, Pulmonaria mollis, obďaleč krov vŕb aj 
Astragalus australis, Traunsteinera globosa. 

Z drevinových druhov tu rastie Rosa penduli-
na, Daphne mezereum, Cotoneaster tomento-
sus, Sorbus aria (L8) a niekoľko – vždy iba do
časne žijúcich – zákrpkov smreka. 

K vývoju veľkofatranských nivačných 
kotlov
Ako bolo uvedené vyššie, nálezisko populácie 
krížencov S. hastata sa nachádza v lokalite, 
kde činnosťou snehu došlo k osobitnému vý
voju horského reliéfu. Kľúčom k výraznému 
geomorfologickému pôsobeniu snehu, kto
rého reliéfotvorný význam sa zdá – pominúc 
lavíny – zdanlivo podružný, je mnohotisícroč
ný cyklus opakovaného hromadenia (na vy
braných lokalitách) a následnej mechanickej 
erózie svahu (viac Midriak 1983). Sneh je tak 
pri svojom opakovanom sústredenom uklada
ní pôvodcom vzniku snehových výležísk, prí
padne až charakteristických nivačných kotlov 
(karoidov). Vo Veľkej Fatre ich dokumentoval 

Bukovčan (1960), o výskyte charakteristických 
snežníkov (= jarných „snehových políčok“) sa 
zmienili už Grebenščikov et al. (1956) – avšak 
ich najväčšia časť sa rozkladá na východných, 
nie južných svahoch, ako napísali autori. V ich 
publikácii sú zároveň fotograficky zachytené aj 
niektoré z nivačných kotlov.

Pri prirovnaní k jeseníckym nivačne ovplyvne
ným lokalitám (Veľká kotlina, Malá kotlina a i.: 
Jeník 1961) sa prevažná časť veľkofatranských 
snehových výležísk a kotlov nachádza vo vývi
novom stupni medzi Malou kotlinou (pomerne 
slabé nivačné ovplyvnenie reliéfu, 1. X. 2011, 
not.) a Veľkou kotlinou (nivačne formovaný 
svah s ľadovcami vymodelovaným svahovým 
karom). Vo Veľkej Fatre sa vzhľadom k fyzicko
geografickým danostiam nivačné kotly a kom
plexy kotlov vyskytujú hlavne v supramontán
nom stupni pohoria (zasadené v priestoroch 
sekundárnych holí, pred stáročiami horských 
smrečín). V niektorých prípadoch sa vyvinuli 
aj v nižších polohách, v zóne dnešného vrch
ného montánneho stupňa – sekundárne hole, 
horské bučiny; napr. niektoré lokality v oblasti 
Ploskej (1 532 m), Ostredka (1 596 m). 

Obr. 4. Plodný kríček Salix cf. merxmuelleri na strmom 
východnom svahu (lokalita L2).
Fig. 4. Fertile shrublet of Salix cf. merxmuelleri on the steep 
eastern slope (locality L2).
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Na rozdiel od Hrubého Jeseníka však nivá
ciou formované kotlovité lokality možno po
zorovať vo Veľkej Fatre nielen na východných 
svahoch pohoria, ale i na južných, severných či 
západných sklonoch vrcholov a ich rázsoch; vý
borným podobným príkladom je i oblasť Stohu 
(1 607 m) v Malej Fatre. Z početných príkladov 
je zrejmé, že rozhodujúcim a postačujúcim či
niteľom pri ich vývoji je – popri dostatku snehu 
– nadprahová frekvencia vetrov ukladajúcich 
sneh v geomorfologicky vhodných záveter
ných polohách. Nie je teda potrebná konštruk
cia viaczložkových anemoorografických sys
témov v zmysle ako ich navrhol Jeník (1961) 
(porov. i Topercer et al. 2004).

Samozrejme, najvýraznejšie vyvinuté nivačné 
kotly sa nachádzajú v percentuálne najčastej
ších záveterných situáciách: v prípade Hrubého 
Jeseníka i Veľkej Fatry sú nimi východné svahy 
hlavného chrbta pohoria. Nahromadené sne
hové masy tu na podložie a vegetáciu špecific
kým spôsobom vplývajú predovšetkým v jar
nom období, keď okolité svahy sú už dávno 
bez snehovej pokrývky (porov. Grebenščikov 
et al. 1956): ešte koncom mája sa v niektorých 
lokalitách môžu udržiavať snežníky hrubé aj 
cca 4 metre s rozsiahlymi puklinami (Frčkov, 
28. V. 2005, J. Kliment, P. Kučera, not.), pri
čom v iných rokoch tu už v skoršom termíne 
zostavávajú len menšie, izolované tenké snež
níky (15. V. 2013, not.). Bernátová & Kliment 
(1990) uviedli pretrvávanie snehovej prikrývky 
(= snežníkov) aj do konca júna, prípadne zači
atku júla.

Poznámky k názorom a hodnoteniu 
veľkofatranských nivačných kotlov
Na záver by som rád zvýraznil ešte jedno špeci
fikum týkajúce sa tu predstaveného náleziska 
vŕb i všeobecne veľkofatranských nivačných 
kotlov. V Českej republike je ekvivalentná ob
lasť Veľkej kotliny v Hrubom Jeseníku (rovna
ko i ďalšie podobné územia) vedecky i prírodo
ochranne vysoko cenená v celoštátnej mierke 
ako jedno z najvýznamnejších území – v CHKO 
Jeseníky ako botanicky najbohatšia lokalita, 
označovaná i ako botanická záhrada, s výsky
tom stenoendemitov, opísané tu boli i nové 
druhy bezstavovcov. Na priľahlých holiach sa 

rozbieha manažment na záchranu/obnovenie 
ich druhovej rozmanitosti, odstraňovaná je 
v minulosti vysádzaná nepôvodná kosodre
vina, zarastajúca zraniteľné ekosystémy, na 
webstránkach CHKO Jeseníky možno nájsť 
informačné materiály s dôrazom na potrebu 
ochrany biodiverzity územia, prevádzkovaný 
je aj náučný chodník Veľkou kotlinou, ktorá je 
súčasťou NPR Praděd (pozri Čeřovský et al. 
2009; Bureš 2013; Adamec et al. s. d.; Kočí et 
al. s. d.).

I veľkofatranské nivačné kotly možno na
zvať pravými botanickými záhradami, i keď 
ich druhové zloženie natoľko „nevyčnieva“ 
z cel kového floristického obrazu pohoria tak 
ako je to v prípade Hrubého Jeseníka a ďal
ších sudetských pohorí s ľadovcovými karmi. 
Je to dôsledkom značne odlišného geologic
kého a geomorfologického vývoja Západných 
Karpát oproti hercýnskym pohoriam, priamo 
riadiaceho počtom aj plochou bohatšie za
stúpenie biotopov umožňujúcich jestvovanie 
pestrých a rozmanitých rastlinných spoločen
stiev v slovenských pohoriach.

Hodnotenie nivačných kotlov a ďalších fo
riem reliéfu definovaných snehom sa však 
na Slovensku – i do súčasnosti – zásadne líši. 
Podľa Šebeňa (Šebeň 2003) nie je súčasný hôľ
ny reliéf (t. j. vrátane nivačných kotlov a pod.; 
pozn. P.K.) prirodzený a vznikol dlhodobým 
odlesnením a koristníckou pastvou. Komentár 
autora je zhrnutím a zástupcom postojov širšej 
odbornej obce na Slovensku, a to i vrátane čas
ti profesionálnych ochrancov prírody: ich vyja
drením je napr. názor, že nivačné kotly vznikli 
ako dôsledok stredovekého odlesnenia počas 
valašskej kolonizácie. Tiež „Treba skonštato
vať, že v podmienkach Slovenska vznikajú la
víny prirodzene len nad hornou hranicou lesa, 
kým ich vznik v nižších nadmorských výškach 
je neprirodzený…“ (Šebeň 2003, s. 18). „… re
konštrukcia umelo zníženej hornej hranice lesa 
je a v budúcnosti bude stále aktuálna.“ (Šebeň 
2004, s. 35).

Hlasy s odlišným postojom, zdôrazňujúce geo
morfologickú a vegetačnoevolučnú činnosť 
snehu, nepretržitú od poslednej doby ľadovej, 
sú skôr ojedinelé (Topercer et al. 2002, 2004), 
na rozdiel od pomerov v Českej republike im 
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nie je prikladaná vážnosť; lokality nivačných 
kotlov doteraz nie sú formálne uznané ako sa
mostatné osobitne chránené územia. 

Pritom druhový obsah týchto a ďalších lo
kalít, sústredených predovšetkým na hlav
nom chrbte Veľkej Fatry od Ploskej po Krížnu, 
uchovávajúcich bytostne nelesné prvky bioty 
(Grebenščikov et al. 1956; Bernátová et al. 
1982a; Bernátová & Kliment 1990; zhrnutie 
Topercer et al. 2002, 2004; viď aj Kliment et 
al. 2008; Kučera 2012) jasne a priamočiaro do
kladá, že tieto biotopy museli byť nutne počas 
celého holocénu bezlesé – rovnako ako je to 
už dlhšie uznávané v prípade kotlov Hrubého 
Jeseníka (Jeník 1961; Bureš 2013): teda nielen 
pred kultúrnym odlesnením, ale i počas obdo
bia s maximálnym výškovým rozšírením lesa 
v Západných Karpatoch v atlantiku. Tu pred
stavený výskyt hybridov odvodených od S. has-
tata je toho ďalším dokladom.

Práve nivačné kotly Ploskej, s dochovaným 
výskytom Astragalus australis či Hedysarum 
hedysaroides (Bernátová et al. 1982a,b; 
Bernátová & Kliment 1990) tiež nech sú me
mentom, že tieto typy lokalít sa ako trvalé 
bezlesie prirodzene uchovávajú aj v nadmor
skej výške značne vzdialenej úrovni hornej 
hranice supramontánneho stupňa v pohoriach 
Západných Karpát (viď Kučera 2012): 

 – K vápenatej rozložitej Ploskej (1 535 m) s hl
boko odlesnenými svahmi (aj pod vrstevnicu 
1 250 m) možno postaviť ako priamu paralelu 
oblasť kryštalinickej Smrekovice zo severnej 
časti Veľkej Fatry, s tiahlym hrebeňom prebie
hajúcim od severozápadu na juhovýchod s jed
notlivými vrcholkami dosahujúcimi nadmorské 
výšky 1 479 až 1 530 m. Okrem (1) úzkeho celo
hrebeňového prieseku, (2) v súčasnosti neveľ
kej hole s prameniskami na severozápadnom 
ukončení chrbta nad Vyšným Matejkovom 
a (3) malých exkláv dávnych pasienkov na hre
beni je Smrekovica celoplošne zalesnená, na 
čo poukázal až Plesník (1978). (O paralelu so 
zalesnenou Smrekovicou sa pokúšal už Šebeň, 
2003, ibaže s nenáležitými vývodmi.) Historické 
zalesnenie Smrekovice aj v prvej polovici 20. 
stor. (stav k r. 1949) dokladuje Historická orto
fotomapa Slovenska (s. d.). 

– Naproti tomu, horná hrana nivačných kotlov 
na severovýchode Ploskej dosahuje len nad
morských výšok 1 425 až 1 460 m. Domnievam 
sa, že je neprimeraným očakávať, že z dvojice 
rovnako vysokých vrchov v rámci jedného po
horia bude u jedného vyvinutá lesná pokrývka 
i v časovom rámci rokov 1900–1950 až po vr
chol (t. j. Smrekovica, 1 530 m), kým u druhého 
by sa vývoj lesa natrvalo zastavil pri výške cca 
1 400 m. Odporuje tomu i pozorovaný spon
tánny návrat lesa na Rakytove a Suchom vrchu 
nad výšky 1 450 až 1 540 m. Napriek tomu, úze
mie nízko ležiacich kotlov Ploskej i tak uchova
lo vzácnu nelesnú vegetáciu (viď Bernátová 
et al. 1982a,b; Bernátová & Kliment 1990), 
porov. vyššie.

– Je teda chybou predpokladať, že súčas
ný reliéf priestoru hôľ Veľkej Fatry ako taký 
vznikol antropogénnym zásahom (odlesne
ním) a geomorfologickyvegetačne formačná 
činnosť snehu je prirodzene obmedzená iba 
nad územie hornej hranice lesa (porov. Šebeň 
2003). Rovnako však aj to, že nad kotlami seve
rovýchodu Ploskej, mimo snehových výležísk, 
les vyvinutý nebol. 

Obdobný prirodzený vývoj – vzťah lesa a bez
lesia (porov. Jeník 1961; Topercer et al. 2004) 
– predpokladám aj v prípade vyššie ležiacich 
veľkofatranských nivačných kotlov, vrátane tu 
predstavenej vŕbovej lokality (viď Kučera 2012, 
s. 73–76), či Veľkého kotla a jemu podobných 
lokalít v Hrubom Jeseníku (1. X. 2011, not.). 
To však nie je imperatívom, že viacstoročne 
stabilnú hôľnu krajinu, súčasť našej kultúry, 
treba nutne umelo zalesňovať (porov. Alpy), 
či zvyšovať v nej biodiverzitu zavádzaním cud
zorodých prvkov (porov. Šebeň 2003 vs. Bureš 
2013).
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