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Bezodtokové preliačiny – vegetačné refúgiá v riečnej krajine 
Turčianskej kotliny

Alluvial fan depressions – vegetation refugia in fluvial landscapes of 
Turčianska kotlina Basin


Dana Bernátová, Ján Kliment & Ján Topercer

Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica, 038 15 Blatnica č. 315; e-mail: dana.bernatova@rec.uniba.sk, 
kliment@rec.uniba.sk, jan.topercer@rec.uniba.sk
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Abstract: Fluvial landscapes show great complexity of sediment and relief forms, scales, dynamics 
and age. In Turčianska kotlina Basin, distinctly complex relief assemblages have evolved on large 
Diviaky alluvial fan of Mindelian age. Particularly fan depressions are vital to the storage and pas-
sage of surface waters, long-term accumulation of organic materials and establishment of a range 
of wetland habitats. Due to their environmental heterogeneity, vegetation in depressions is sel-
dom homogeneous. Here we document the species composition, structure and environmental 
settings of the association Caricetum elato-lasiocarpae Lájer 1997 with dominant Carex elata and 
C. lasiocarpa. Their tussocky stands are nearly uniform, stable and closely interconnected in ap-
parent response to extreme conditions and ecological regimes of this specific habitat. Our results 
demonstrate the rarity and European importance of the community and provide the first informa-
tion on this association in Slovakia.

ÚvoD

Dnes zväčša agrárna a urbanizovaná tvár vnú-
tro karpatskej Turčianskej kotliny napriek rozsa-
hu a intenzite poľnohospodárskych, vodohos-
podárskych, infraštruktúrnych a iných úprav 
v rámci Západných Karpát stále vyniká zvyško-
vým rozšírením významných zložiek dru hovej 
a vegetačnej diverzity mokraďových ekosys-
témov viazaných na vývoj riečnej krajiny Turca. 
Najcennejšie z nich predstavujú izolované refú-
giá reliktnej vegetácie, ktoré v iných západo-
karpatských územiach holocén neprežili, napr. 
na Slovensku iba v Turci jediná populácia gla-
ciálneho reliktu Carex buxbaumii (Bernátová 
2008). Bezodtokové preliačiny na proluviál-
nych kužeľoch, riečnych terasách a nive rieky 
Turiec sú aj refúgiami druhov Ca rex elata, C. la-
siocarpa a Comarum palustre (Bosáčková 1974, 

Bernátová et al. 2006). Mno  ho z biogeogra-
fickej a ekologickej rozmani tos ti refugiálnych 
výskytov ďalej strácame ale bo sme už stratili 
(z druhov Carex buxbaumii, Gratiola officinalis, 
Ranunculus lingua). Po četnosť izolovaného vý-
skytu C. bux baumii v súčasnosti prudko klesá. 
Z bohatej populácie ostalo len niekoľko jedin-
cov (Ber nátová et al. 2018). V prípade isker-
níka veľkého (Ranunculus lingua) jeho posled-
ným známym náleziskom v Turčianskej kotline 
bola lokalita Slovenské Pravno – Malá Košová, 
okrajová preliačina na ľavobrežnej nive Turca, 
východne od obce, 454 m n. m., 48°54'29"N, 
18°47'42"E, Bernátová & Kliment 11. V. 2006 
BBZ. Iskerník bol plošne rozrastený na okraji 
zavodnenej bezodtokovej depresie na rozhra-
ní riedkych porastov s Carex acuta a Iris pseu-
dacorus s plytšou stagnujúcou vodou (s hĺb-
kou do 40 cm) a porastov vysokých trsnatých  
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ostríc Carex appropinquata, C. cespitosa, C. ela-
ta (bližšie Bernátová et al. 2006: 58). Graciola 
lekárska (Gratiola officinalis) sa z Turčianskej 
kotliny uvádzala z bezodtokovej zníženiny 
neďaleko železničnej trate severozápadne 
od železničnej stanice Diviaky (Bosáčková 
1974). Hlavnou príčinou zániku populácie na 
lokalite (490 m n. m., 48°52'43"N, 18°50'55"E) 
bolo zjavne jej priame zničenie navážkami 
a odvodnením. Vegetácia bezodtokových 
preliačin v Chránenom areáli Diviacke kruhy 
uprostred veľkých blokov kolektivizovanej or-
nej pôdy postupne degraduje. Porasty Carex 
elata aj v najhlbších častiach depresií prerastá 
trsť (Phragmites australis). Rýchlosť sukcesie 
ovplyvňujú veľké erózne splachy a navievanie 
jemnozeme z okolitej ornej pôdy, jej hnojenie 
a tým aj silná eutrofizácia, orba až po okraje 
preliačin a súvisiace narušenia (obracanie me-
chanizmov a p.). Vnútorná štruktúra a druhové 
zloženie vegetácie týchto charakteristických 
turčianskych mokradí často nie je zdokumen-

tovaná ani historicky, ani recentne. Vo dvoch 
vybraných prípadoch bezodtokových preliačin 
sa o to pokúsime v tejto práci.

MeToDiKA

Zloženie vegetácie vybraných bezodtokových 
depresií sme v júni a júli 2015 zdokumentovali 
piatimi fytocenologickými zápismi tak, aby po-
kryli rovnomerne celé skúmané územie. Zápisy 
sme robili metódami zürišsko-montpellierskej 
školy (Braun-Blanquet 1951, Westhoff & van 
der Maarel 1978) v upravenej 9-člennej stup-
nici (Barkmann et al. 1964). Zápisy boli lokali-
zované pomocou navigačného prístroja GPS 
v systéme WGS 84. Nadmorské výšky sú v me-
troch nad morom. Veľkosť plochy všetkých zá-
pisov sme stanovili jednotne na 25 m2. Autormi 
zápisov sú Dana Bernátová a Ján Topercer. 
Nomenklatúra cievnatých rastlín aj machoras-
tov je podľa Zoznamu vyšších a nižších rastlín 
Slovenska (Marhold & Hindák 1998). Názvy 
syntaxónov uvádzame aj s autorskými citáci-
ami. Priamo počas štúdia porastov v teréne 
sme doplnili aj ďalšie charakteristiky biotopu 
ako pH a výšku hladiny stagnujúcej vody (pH 
pomocou prístroja pH/Cond 340i firmy WTW), 
kontaktnú vegetáciu v bezprostrednom oko-
lí depresie a dodatočne z literatúry aj údaje 
o geo logickom podklade.

Druhové zloženie nami získaných zápisov 
(tab. 1, blok A) sme následne, kvôli ich syntaxo-
nomickému hodnoteniu, porovnali s originál-
nymi diagnózami asociácie Caricetum elato-la-
siocarpae (Láyer 1997: 110 a tab. 10; pozri tab. 1, 
stĺpce B1, B2) a subasociácie Comaro-Caricetum 
lasiocarpae typicum (Balátová-Tuláčková 
& Hübl 1985, tab. 1, zápisy 1, 2; pozri tab. 1, stĺp-
ce C1, C2) vrátane ich nomenklatorických typov.

Obr. 1. Hlavné zložky dokumentovaného porastu: Carex 
elata, C. lasiocarpa, Comarum palustre. Foto: Ján Topercer.
Fig. 1. Key constituents of the documented stand: Tufted 
Sedge, Woollyfruit Sedge, Marsh Cinquefoil. Photo: Ján 
Topercer.
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výsleDKy A DisKusiA

Riečna krajina Turca ukazuje značnú zložitosť 
tvarov reliéfu, ich dynamiky a veku. Systém 
zväčša bezodtokových depresií (v Turci „kru-
hy“, miestne „konotope“) sa vyvinul na pro-
luviálnych kužeľoch Turca, Teplice a Dolinky 
i na riečnych terasách v kontakte s holocén-
nymi nivami týchto tokov a je špecifikom juž-
nej časti Turčianskej kotliny. Veľká vegetačná 
aj stanovištná diferencovanosť a dynamika 
vodných, živinových i iných ekologických reži-
mov súvisí najmä s eróznymi a akumulačnými 
procesmi, formujúcimi tu rozlohou i hrúbkou 
najmohutnejší komplex fluviálnych piesčitých 
štrkov a ílovitých hlín zo stredného pleistocénu 
(mindel) – diviacky náplavový kužeľ (Gašparik 
1995). Komplex trvalo i periodicky zamokre-
ných útvarov bezodtokových preliačin na tom-
to kuželi i na priľahlých stredných a sčasti i níz-
kych terasách leží mimo dosahu záplavových 
vôd Turca a prítokov. Zavodnené depresie, 
sýtené stagnujúcou podzemnou vodou i po-
vrchovým odtokom, si aj napriek drastickým 
zmenám okolitej agrárnej krajiny v 2. polovici 
20. storočia udržali refúgiá prirodzeného bez-
lesia s reliktnými typmi biotopov významnými 
ekologicky i biogeograficky a odlišnými od bio-
topov ovplyvňovaných záplavami na nivách.

Zrnitostne v súvrstviach piesčitých štrkov 
diviackeho kužeľa prevládajú hrubé (prie-
mer 5–10 cm) alebo stredné obliaky (priemer 
2–5 cm), charakteristicky zvrstvené. Pet ro-
graficky ich tvoria prevažne andezity a granito-
idy, menej kremence a vápence, zanedbateľne 
metakvarcity a iné metamorfity, pieskovce pa-
leogénu a i. (Gašparik 1995).

Súbor spolupôsobiacich historických, substrá-
tových, reliéfových, vodných, pôdnych, klima-
tických a biotických činiteľov s dlhodobo zvý-
šenými hladinami podzemných vôd mierne 
kyslej až neutrálnej reakcie, s prevlhčením pôd-
nych profilov tunajších organozemí, stagnujú-
cou vodou po väčšinu roka a špecificky chlad-
nejšou mikroklímou preliačin môže vysvetliť 
väčšinu premenlivosti a osobitostí vývoja ve-
getácie v takýchto plôškovitých biotopoch na 
styku proluviálnych kužeľov a riečnych terás 
s nivou stredného toku Turca. Ide o extrémne 

biotopy s heterogénnou mozaikou spoločen-
stiev a značným bohatstvom druhov vrátane 
reliktných výskytov niektorých boreálnych prv-
kov cievnatých rastlín i vzácnejších machoras-
tov, alebo aj pozoruhodných fototrofných dru-
hov siníc prichytených na vláknach spájaviek 
Zygnema cf. pectinatum (Hindák & Hindáková 
2016). V bezodtokových depresiách sa udržala 
variabilná mozaika spoločenstiev vysokých os-
tríc oligotrofných až mezotrofných vôd zväzu 
Magno-Caricion elatae Koch 1926. Len vzácne 
bývajú homogénne. Ich heterogenita charak-
teristicky súvisí okrem iného s členitosťou mi-
kroreliéfu, keď z dna niektorých zavodnených 
depresií vystupujú (pol)ostrovčeky plochých 
suchších vyvýšeniniek. Osídľujú ich špecifické 
porasty s kodominanciou Salix rosmarinifolia 
a Molinia caerulea, so stálou účasťou viacerých 
subxerofilných aj mezofilných druhov (napr. 
Carex montana, Poa angustifolia, Potentilla 
alba, Pseudolysimachion spicatum vs. Carex 
acutiformis, C. umbrosa, Colchicum autumnale, 
Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis), 
ktoré sú touto svojráznou kombináciou (3 zá-
pisy; Bernátová ined.) blízke asociácii Molinio-
-Salicetum rosmarinifoliae Magyar ex Soó 1933, 
ale nie sú s ňou totožné. Synoptickú tabuľku 
tejto asociácie (pod menom Molinia caerulea-
-Salix rosmarinifolia-Ass.) na základe zápisov 
Magyara z mokrých zníženín piesočnej pusty 
publikoval Soó (1933: 61); druhovou skladbou 
aj ekológiou podľa autora stojí na rozhraní zvä-
zov Molinion a Festucion vaginatae. Spoločne 
s kontaktnou fragmentárnou vegetáciou zvä-
zov Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 (aso-
ciácia Potentillo albae-Festucetum rubrae Blaž-
ková 1979) a Cynosurion cristati Tüxen 1947 
(asociácia Anthoxantho odorati-Agrostietum 
tenuis Sillinger 1933) s vývojom na ostrovčeko-
vitých plochých dnových vyvýšeninkách v pre-
liačine mimo dosahu stagnujúcej vody na plyt-
ších pôdach s kyslou až neutrálnou reakciou, 
tvoria na Slovensku výnimočný reliktný vege-
tačný komplex.

Podľa našich doterajších poznatkov len vo 
vyhranenom prostredí jednej z bezodtoko-
vých preliačin so stagnujúcou vodou medzi 
obcami Veľký Čepčín a Dvorec sa uchoval na 
Slovensku unikátny typ ostricových porastov 
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z triedy Phragmito-Magno-Caricetea Klika in 
Klika et Novák 1941, zväzu Magno-Caricion ela-
tae Koch 1926, zodpovedajúci floristicky i eko-
logicky a veľmi pravdepodobne aj vývojom (cf. 
Borhidi et al. 2012: 142) asociácii Caricetum ela-
to-lasiocarpae Lájer 1997 (tab. 1). Táto osobitná 
vegetácia doteraz na Slovensku nebola rozpo-
znaná a zaznamenaná. V nedávnej minulosti 
sme jej zloženie zdokumentovali neúplným 
fytocenologickým zápisom bez poschodia ma-
chorastov (Bernátová et al. 2006: 53, zápis 1). 
Podľa nášho vtedajšieho hodnotenia stála naj-
bližšie k asociácii Comaro-Caricetum lasiocar-
pae Balátová-Tuláčková et Hübl 1985, opísanej 
z prirodzene sa zazemňujúceho litorálu rybní-
kov v severozápadnom Rakúsku (Mühlviertel), 
610 m n. m., ktorú autori považovali za výš-
kový vikariant asociácie Peucedano-Caricetum 
lasiocarpae Tüxen ex Balátová-Tuláčková 1981. 
Porasty subasociácie typicum (Balátová-
Tuláčková & Hübl 1985, tab. 1, zápisy 2, 3 
a foto 1) osídľujú mokrú, tmavosivohnedú, 
silne prekorenenú rašelinnú pôdu s početný-
mi, čiastočne rozloženými jemnými koreňmi 
a kyslou pôdnou reakciou, pričom podzem-
ná voda vystupuje 8 cm pod povrch pôdy. 
Charakteristická pre ne je vysoká pokryvnosť 
machorastov (20–60 %), najmä rašelinníkov 
a absencia Carex elata. Carex lasiocarpa tvorí 

súvislé zapojené monodominantné porasty 
a nerastie v trsoch. Naproti tomu originálne 
porasty asociácie Caricetum elato-lasiocarpae 
(Láyer 1997, tab. 10), opísanej a doteraz fyto-
cenologickými zápismi doloženej iba z oko-
lia obce Nyirád v juhozápadnom Maďarsku 
(cf. Borhidi et al. l. c.), sú prevažnú časť roka 
pod vodou, pričom výška hladiny stojatej vody 
dosahuje 10–20 cm. Pokryvnosť machorastov 
nepresahuje 5 %, miestami chýbajú. Borhidi et 
al. (l. c.) hodnotia túto asociáciu ako spoločen-
stvo boreálneho charakteru. Po preštudovaní 
originálnych diagnóz oboch zmienených spo-
ločenstiev vrátane ich synekológie sme preto 
naše pôvodné hodnotenie (Bernátová et al. 
l. c.) zmenili a študované porasty sme zaradili 
do asociácie Caricetum elato-lasiocarpae.

Fyziognómiu a štruktúru v Turčianskej kotli-
ne celkom výnimočného, súvislého, druhovo 
chudobného, voľne zapojeného porastu s roz-
lohou ca 0,5 ha určuje morfologická i funkčná 
previazanosť jeho dlhovekých hlavných zlo-
žiek, t. j. výbežkatej ostrice Carex lasiocarpa, 
považovanej v Západných Karpatoch za staro-
holocénny relikt (Dítě et al. 2018), a bultovitej 
ostrice Carex elata, zakorenenej hlbšie na dne 
preliačiny. Ich vzájomne poprerastané kore-
ňové systémy vytvárajú kompaktné mohutné 
kopčeky (tzv. bulty), vystupujúce až 1,3 m nad 

Acta Carpathica Occidentalis 12 | Bernátová D., Kliment J. & Topercer J.
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dno preliačiny a väčšinu vegetačného obdobia 
zaplavené stagnujúcou vodou. Jej hladina sa 
dvíha najvyššie na začiatku vegetačného obdo-
bia (napr. 23. IV. 2006 vystupovala až 1,3 m nad 
povrch pôdy – Bernátová et al. l. c.; 9. III. 2016 
kolísala v rozmedzí 57–81 cm), keď dosahuje 
až po vrchné vrstvy rhizosféry Carex lasiocarpa 
na temenách kopčekov, potom postupne kle-
sá a začiatkom jesene je nad povrchom pôdy 
iba miestami (v októbri roku 2015 s výrazným 
nedostatkom zrážok len ca 3 cm). V júli 2021, 
napriek dlhotrvajúcemu suchu, vodný stĺpec 
v najhlbšej časti preliačiny ešte vždy dosahoval 
výšku do 30 cm, dokumentujúc okrem iného 
značnú odolnosť tunajšieho vodného režimu 
voči vlnám sucha a horúčav. pH stagnujúcej 
vody na rôznych miestach preliačiny kolísalo 
v rozmedzí 4,52 až 4,81. V porastoch asociácie 
sa s najvyššou stálosťou vyskytuje šesť druhov 
cievnatých rastlín. Okrem hlavných dominánt 
Carex lasiocarpa a Carex elata sa uplatňujú kon-
štanty Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria 
a Iris pseudacorus. Výška hornej vrstvy bylin-
ného poschodia kolíše v rozmedzí 113–167 cm 
nad vodnou hladinou, pričom Carex lasiocarpa 
svojimi úzkymi, ale početnými listami v rôznej 
miere prekrýva aj trsy C. elata. V spodnej by-
linnej vrstve, siahajúcej do výšky 49–68 cm, 
alebo v najvrchnejších častiach rhizosféry po 

obvode bultov sa uchytáva Comarum palus-
tre. Nátržnica poliehavo, lianovito vystupuje 
a vypĺňa priestor nad zavodneným dnom, ale-
bo po poklese hladiny aj obnažený priestor 
medzi bultami. S nižšou frekvenciou sa v nej 
vyskytuje aj Scutellaria galericulata; v najhlb-
ších častiach preliačiny rastú výnimočne aj 
málopočetné skupinky Menyanthes trifoliata. 
V skúmaných porastoch sme len raz zazna-
menali druhy Carex vesicaria, Equisetum fluvi-
atile, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, 
Galium palustre (mimo zápisov aj Dryopteris 
carthusiana, Veronica scutellata); po okraji pre-
liačiny aj Agrostis canina, Carex acuta, C. acuti-
formis, C. nigra, C. ovalis, C. panicea, C. vulpina, 
Epilobium tetragonum, Galium rivale, G. uligi-
nosum, Holcus lanatus, Juncus conglomeratus, 
J. effusus, Nardus stricta, Phalaroides arundina-
cea, Ranunculus flammula, Veronica beccabun-
ga. Poschodie machorastov je vyvinuté len ne-
patrne. Po poklese stagnujúcej vody a oschnutí 
dna jeho povrch kolonizujú machy typické pre 
obnažené dná, ako napr. Drepanocladus adun-
cus spolu s Calliergon giganteum, Calliergonella 
cuspidata, Brachythecium rutabulum a B. mil-
deanum. Medzi bultami ostríc a na ich bázach 
tvoria povlaky alebo prevísajúce kolónie spá-
javky Zygnema cf. pectinatum so vzácnymi 
fototrofnými epifytickými sinicami (Hindák 
& Hindáková 2016). Zápoj dvoch dominant-
ných druhov ostríc i hromadenie ich stariny 
potláča machové poschodie, prispieva k znižo-
vaniu výparu z vody i pôdy, k zatieneniu vod-
nej hladiny i povrchu pôdy a k nižším teplotám 
vody i vzduchu pri povrchu pôdy v porovnaní 
s jeho teplotami nad vegetáciou zníženiny.

Základná štruktúra originálnych porastov 
asociácie Caricetum elato-lasiocarpae v okolí 
Nyirádu (Lájer 1997, tab. 10) je takmer iden-
tická so štruktúrou porastov v Turčianskej kot-
line (pozri tab. 1, stĺpec B2). Rovnako ako na 
Slovensku sú hlavnými dominantami vzájom-

Obr. 2. Pohľad na bezodtokovú preliačinu s porastom 
asociácie Caricetum elato-lasiocarpae Lájer 1997. Foto: Ján 
Topercer.
Fig. 2. A view of alluvial fan depression with a stand of the 
association Caricetum elato-lasiocarpae Lájer 1997. Photo: 
Ján Topercer.
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A B1 B2 C1 C2

Číslo zápisu 1 2 3 4 5 St (%) 31 St (%) 2 3

Celková pokryvnosť (%) 95 95 95 90 95 - 95 95

Pokryvnosť E1 (%) 95 95 95 90 95 - 85 80

Pokryvnosť E0 (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 20 60

E1

Carex lasiocarpa 4 4 4 4 4 100 5 1005 5 5

Carex elata 3 3 3 2b 3 100 1 1001 . .

Comarum palustre 3 3 2a 3 2a 100 . - 2 2

Lysimachia vulgaris 2b 1 1 2b 1 100 . 831 + .

Lythrum salicaria 1 1 1 2a 2a 100 +–1 1001 r r

Iris pseudacorus + + 1 r 1 100 +–1 501 . .

Scutellaria galericulata 1 . r . + 60 . - + r

Menyanthes trifoliata + . . . . 20 . - + +

Galium palustre . . r . . 20 + 17+ + 1

Carex vesicaria . . . + . 20 . - . .

Equisetum fluviatile . . . r . 20 . - r +

Eriophorum latifolium . . . r . 20 . - . .

Eriophorum angustifolium . . . r . 20 . 17+ . .

Calamagrostis epigejos . . . . r 20 . 421 . +

Stachys palustris . . . . . - +–1 921 . .

Carex hartmanii . . . . . - . 671 . .

Lycopus europaeus . . . . . - + 17+ . +

Carex panicea . . . . . - . 571 . .

Calamagrostis canescens . . . . . - . 331 . .

Molinia caerulea . . . . . - . 332 r .

Caltha palustris . . . . . - . 25+ . .

Cnidium dubium . . . . . - . 251 . .

Deschampsia cespitosa . . . . . - . 171 . .

Valeriana dioica . . . . . - . 17+ . .

Carex acutiformis . . . . . - . 8+ . .

Carex hirta . . . . . - . 8+ . .

Dactylorhiza incarnata . . . . . - . 8+ . .

Gratiola officinalis . . . . . - . 8m . .

Juncus articulatus . . . . . - . 8+ . .

Mentha verticillata . . . . . - . 8+ . +

Phalaroides arundinacea . . . . . - . 81 . .

Tabuľka 1: Asociácia Caricetum elato-lasiocarpae Lájer 1997 v Turčianskej kotline a jej porovnanie s najbližšími príbuznými 
spoločenstvami
Table 1: The association Caricetum elato-lasiocarpae Lájer 1997 in Turčianska kotlina Basin and its comparison with the most 
closely related communities
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A B1 B2 C1 C2

Tithymalus palustris . . . . . - . 8+ . .

Veronica scutellata . . . . . - . 8+ . .

Carex nigra . . . . . - . - r +

Salix cinerea . . . . . - . - + r

Viola palustris . . . . . - . - 2 +

Carex canescens . . . . . - . - r .

Carex rostrata . . . . . - . - 1 .

Cirsium palustre . . . . . - . - r .

Epilobium palustre . . . . . - . - + .

Galium uliginosum . . . . . - . - r .

Filipendula ulmaria . . . . . - . - + .

Agrostis canina . . . . . - . - . +

Carex diandra . . . . . - . - . 1

E0

Drepanocladus aduncus . + + . . 40 . - . .

Calliergon giganteum + . . . . 20 . - . 1

Calliergonella cuspidata . . . + . 20 . 501 . .

Brachythecium mildeanum . . . . + 20 . - . .

Brachythecium rutabulum . . . . + 20 . - . .

Zygnema cf. pectinatum . . . . + 20 . - . .

Campylium stellatum . . . . - . 331 1 2

Drepanocladus lycopodioides . . . . . - 1 251 . .

Sphagnum contortum . . . . . - . - 2 2

Bryum pseudotriquetrum . . . . . - . - + .

Bryum turbinatum . . . . . - . - + .

Calliergon stramineum . . . . . - . - . +

Sphagnum recurvum . . . . . - . - . +

Warnstorfia fluitans . . . . . - . - . 3

lokality k tabuľke 1:
Blok A: Lokality zápisov asociácie Caricetum elato-lasiocarpae, Turčianska kotlina
1. Bezodtoková depresia medzi obcami Veľký Čepčín a Dvorec, ssz. od brodu potoka Čepčínka na styku diviackeho 
náplavového kužeľa a pravobrežnej nivy rieky Turiec, centrum depresie, 455 m, 48°54'07,1"N, 18°48'03,2"E, ± 5 m, hĺbka 
stagnujúcej vody 11–34 cm, 25. VI. 2015.
2. Tamže, 48°54'06,2"N, 18°48'02,5"E, ± 3 m, hĺbka stagnujúcej vody 8–18 cm, výška hornej vrstvy porastu nad vodnou 
hladinou 117–154 cm, 25. VI. 2015.
3. Tamže, južná časť depresie, 48°54'05,8"N, 18°48'02,2"E, ± 3 m, hĺbka vody 2–2,5 cm, 25. VI. 2015.
4. Tamže, severný okraj depresie, 48°54'07,8"N, 18°48'03,4"E, ± 3 m, hĺbka stagnujúcej vody 9–14 cm, 25. VI. 2015.
5. Tamže, 48°54'07,0"N, 18°48'03,6"E, ± 4 m, hĺbka stagnujúcej vody 2–9 cm, 6. VII. 2015.
Stĺpec B1: Nomenklatorický typ asociácie Caricetum elato-lasiocarpae (Láyer 1997, tab. 10, z. 31).
Stĺpec B2: Synoptická tabuľka asociácie Caricetum elato-lasiocarpae, zostavená z 12 zápisov originálnej diagnózy (Láyer 1997, 
tab. 10), s priemernou pokryvnosťou druhov v hornom indexe.
Stĺpce C1, C2: Originálne zápisy asociácie Comaro-Caricetum lasiocarpae (Balátová-Tuláčková & Hübl 1985, tab. 1, zápisy 2, 3); 
zápis 2 (C1) reprezentuje nomenklatorický typ asociácie.
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ne prerastené vysoké ostrice Carex lasiocarpa 
a Carex elata. S najvyššou stálosťou a nižšou 
pokryvnosťou ich aj tam v hornej bylinnej 
vrstve sprevádzajú druhy Lysimachia vulgaris 
a Lythrum salicaria. V maďarských porastoch 
na rozdiel od slovenských sa naviac konštantne 
uplatňuje Stachys palustris, s nižšou frekven-
ciou Carex hartmanii, Carex panicea; zriedkavo 
pristupujú Calamagrostis canescens, Caltha pa-
lustris, Molinia caerulea, ojedinele aj ďalšie dru-
hy (Tab. 1, B2). V Turčianskej kotline sa takmer 
všetky zmienené druhy podieľajú na zložení 
iných typov premenlivej vegetácie bezodtoko-
vých depresií, alebo sa v nej v minulosti vysky-
tovali, ďalšie sú na dosah po obvode preliači-
ny v ekotone (Caltha palustris, Calamagrostis 
epigejos). Naopak, v Nyiráde úplne chýba vý-
znamný močiarny prvok s ťažiskom rozšírenia 
v boreálnej zóne Eurázie – Comarum palustre. 
V nive Turca sa nátržnica močiarna hromadne 
vyskytuje výhradne vo vegetácii bezodtoko-
vých preliačin.

Asociácia Caricetum elato-lasiocarpae v Tur-
čian skej kotline prežíva v ekologicky stabilnej-
šom, menej narušenom prostredí, kde zatiaľ 
nedochádza k významnejším zásahom do 
štruktúry a funkcií ekosystému. Lokalita nie 
je nijako obhospodarovaná a len okrajovo do 
nej zasahuje pastva dobytka a strojová kos-
ba. Často slúži ako úkryt pre veľké kopytníky 
(Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scro-
fa) i drobné zemné cicavce, liahnisko pre oboj-
živelníky (Rana temporaria) a už od čias jej ná-
lezu (Topercer et al. 1993, Topercer nepubl.) je 
známa výskytom viacerých zriedkavejších dru-
hov vtákov, či už hniezdiacich (Emberiza schoe-
niclus, Carduelis cannabina, Locustella naevia, 
Saxicola rubetra, Motacilla flava – porovnajte aj 
Darola 1972) alebo migrujúcich (Ciconia nigra, 
Anas querquedula, Circus aeruginosus, Tringa 
ochropus, Gallinago gallinago a i.). Homogénne 
a kompaktné spoločenstvo je geograficky 
i ekologicky izolované, druhovo chudobnejšie 
s užšou druhovou rozmanitosťou, väčšmi odol-
né voči sukcesii. Na rozdiel od maďarských po-
rastov nepodlieha významnejšiemu prieniku 
expanzívnych ruderálov (Calamagrostis epige-
jos zatiaľ len sporadicky preniká zo zdrojovej 
populácie v ekotone) a nezaznamenali sme ani 

výskyt synantropných druhov (v okolí Nyirádu 
Carex hirta, Tithymalus palustris), ani hybridov 
(Mentha ×verticillata). Nie je obohacované ani 
o druhy zaplavovaných nivných lúk. Podľa ori-
ginálnej diagnózy sa na zložení machového po-
schodia pri Nyiráde zriedkavo podieľa aj druh 
Drepanocladus lycopodioides, pokladaný u nás 
za staroholocénny relikt (Dítě et al. l. c.).

Okrem zásadného významu pre ochranu bio-
diverzity majú opísané spoločenstvá a biotopy 
v tunajších ekosystémových a krajinných štruk-
túrach nezanedbateľný význam aj pri plnení 
iných ekosystémových funkcií a služieb, ako 
je zadržiavanie vody, regulácia jej kvality, pre-
vencia pred suchom, zmierňovanie dopadov 
zmeny klímy a iné. Už aj tak vysokú prioritu 
zachovať ich v tejto kvalite a funkčnosti aj na-
ďalej – a aj napriek slabým inštitúciám a silným 
tlakom realitného biznisu, živelnej urbanizácie, 
poľnohospodárstva a pod. – to ešte zvyšuje.
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