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13. Vegetácia vysokých ostríc

Ostricové zárasty, záliv 
Oravskej priehrady  

pri Bobrove. 
Foto: R. Hrivnák

Opis a definícia vegetácie vysokých ostríc

Vegetácia vysokých ostríc je charakteristická dominanciou výbežkatých a trstnatých druhov rodu Ca-
rex (napr. Carex acuta, C. acutiformis, C. paniculata, C. riparia, C. vesicaria), okrajovo tiež dominanciou 
niektorých druhov vysokých bylín (na území Slovenska druhov Calamagrostis canescens, Phalaroides 
arundinacea; Cladium mariscus – vegetácia s dominanciou tohto druhu je ale súčasťou samostatného 
biotopu Ra5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae a preto nie je 
predmetom predkladaného hodnotenia). Porastom tejto vegetácie takmer vždy dominuje jeden druh 
určujúci ich celkovú fyziognómiu (edifikátor), pričom ostávajúce druhové zloženie odzrkadľuje aktuál-
nu ekofázu. V druhovom zložení sa preto vyskytujú typické močiarne druhy, ale aj hydrofyty, viaceré 
lúčne hygrofyty, jednoročné druhy typické pre vegetáciu obnaženého dna, druhy rašelinísk či rôzne 
popínavé a lianovité druhy. Porasty sú vo všeobecnosti druhovo veľmi chudobné až chudobné, čo je 
dôsledkom výrazného vplyvu edifikátora. Podmienkou ich vzniku a existencie je výška a trvanie záplav, 
fluktuácia vodného stĺpca počas roka, ako aj niektoré ďalšie faktory prostredia (napr. trofia substrátu), 
ktoré dokážu modifikovať ich druhové zloženie. Porasty týchto spoločenstiev osídľujú špecifické bio-
topy, ktoré sú aspoň časť roka pod vplyvom povrchovej vody, najmä litorál stojatých vôd, rôzne hlboké 
terénne zníženiny či ripál pomaly tečúcich vôd. Typickým biotopom sú mŕtve ramená riek, zaplavované 
zníženiny v alúviách riek a potokov, pričom rôzne spoločenstvá majú rôznu schopnosť osídľovať aj 
sekundárne biotopy (vodné nádrže, materiálové jamy). V hydrosérii spoločenstiev zväčša nadväzujú na 
vodnú vegetáciu a trstinové spoločenstvá, na opačnom gradiente susedia s vlhkomilnými lúčnymi spo-
ločenstvami. Viazané sú na planárny až kolínny stupeň, zriedkavejšie sú v submontánnom a niektoré 
typy vyznievajú v montánnom stupni.

Rozšírenie vegetácie vysokých ostríc

Vegetácia vysokých ostríc sa vyskytuje predovšetkým v Európe, okrajovo aj v niektorých oblastiach 
Ázie. Relatívne častá je od Škandinávie (Dierßen 1996) a Pobaltia (Balevičienė & Balevičius 2006), cez se-
verozápadnú (Rodwell 1995, Lawesson 2004), západnú (Weeda et al. in Schaminée et al. 1995: 161–220, 
Schäfer-Guignier 1994) a strednú Európu (Balátová-Tuláčková et al. in Grabherr & Mucina 1993: 80–130, 
Pott 1995, Rennwald 2000, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 251–268, Oťaheľová et al. 2001: 51–183, Schu-
bert et al. 2001a, Borhidi 2003, Gaberščik et al. 2003, Matuszkiewicz 2007) až na sever Balkánského po-
loostrova (Apostolova & Slavova 1997, Lakušić et al. 2005, Stančić 2007) a východnú Európu (Korotkov 
et al. 1991, Ştefan & Coldea in Coldea 1997: 54–94, Sanda et al. 1999, Solomaha 2008). Ďalšie údaje sú 
známe aj z Pyrenejského (Rivas-Martínez et al. 2001) a Apeninského poloostrova (Balátová-Tuláčková 
& Venanzoni 1990, Venanzoni & Gigante 2000, Gerdol & Bragazza 2001), južného Balkánu (Dimopoulos 
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et al. 2005). Z Ázie existujú údaje zo Sibíri (Kiprijanova 2000, Taran 2000, Chytrý et al. 1993, Taran & 
Tjurin 2006), kde je ale ich výskyt omnoho zriedkavejší ako v Európe. V severnej Amerike sa vyskytuje 
analogická vegetácia, zväčša ale s odlišnými druhmi vysokých ostríc (Meusel et al. 1965, Hultén & Fries 
1986).

Rozšírenie vegetácie vysokých ostríc na Slovensku

Porasty vegetácie vysokých ostríc sa na území Slovenska vyskytujú predovšetkým v nížinách a kotli-
nách, údoliami riek prenikajú aj do mnohých pohorí v panónskej a karpatskej oblasti (Oťaheľová et al. 
2001). Početné údaje sú z Podunajskej, Borskej a Východoslovenskej nížiny, kotlín na juhu stredného 
Slovenska, ďalej z údolí riek ako napr. Hron, Nitra, Slaná, Slatina, Turiec, Váh, vnútrokarpatských kotlín, 
pohorí centrálnej časti Slovenska (napr. Muránska planina, Poľana, Veporské vrchy), ale aj viacerých 
ďalších v centrálnej časti Západných i západného okraja Východných Karpát (napr. Bukovské vrchy, 
Nízke Tatry; cf. Oťaheľová et al. 2001). Existujúce informácie do roku 2000 zhrnuli Oťaheľová et al. 
(2001), neskôr pribudli viaceré údaje z ďalších pohorí, prípadne údaje doplňujúce dovtedy aktuálny stav 
poznania (napr. Hrivnák et al. 2004, 2009; Bartošová et al. 2008; Oťaheľová et al. 2008; Dúbravková et 
al. 2010). Na výškovom gradiente je podstaná časť zápisov z planárneho a kolínneho stupňa, menej zo 
submontánneho. Výskyt porastov vegetácie vysokých ostríc vyznieva v montánnom stupni.

Hlavné charakteristiky vegetácie vysokých ostríc, ekológia a variabilita

Vegetácia vysokých ostríc je v existujúcom fytocenologickom systéme delená do dvoch floristicky 
i ekologicky dobre diferencovaných skupín na rôznej syntaxonomickej úrovni (podzväzy alebo zväzy; 
Magno-Caricion elatae – vegetácia vysokých ostríc oligotrofných až mezotrofných stanovíšť; Magno-
Caricion gracilis – vegetácia vysokých ostríc eutrofných stanovíšť). Preto sa nižšie budeme venovať jed-
notlivým charakteristikám oddelene pre obe skupiny. Každopádne majú aj mnoho spoločných floris-
tických i ekologických čŕt, ktoré sme čiastočne menovali aj v úvodnej kapitole. Z floristického hľadiska 
sa jedná predovšetkým o výraznú dominanciu zväčša jedného druhy vysokej ostrice resp. niektorých 
bylín. Z ostríc je v rámci tejto vegetácie na území Slovenska zastúpených v polohe dominánt 14 druhov, 
z bylín sa jedná o 3 druhy. Porasty sú v porovnaní napr. s lúčnou vegetáciou druhovo chudobné. Z eko-
logického hľadiska je najdôležitejším faktorom prostredia vodný režim. Ostatné faktory zväčša len 
modifikujú druhové zloženie či podmieňujú prítomnosť alebo absenciu jednotlivých typov vegetácie.

Súčasťou porastov spoločenstiev vysokých ostríc je aj viacero ohrozených a vzácnych druhov rastlín, 
ktoré v tejto vegetácii nachádzajú vhodné podmienky pre svoju existenciu, niektoré tu dokonca majú 
svoje ekologické optimum. Patria sem napr. Carex appropinquata, C. diandra, C. disticha, C. lasiocarpa, 
C. melanostachya, Cicuta virosa, Cladium mariscus, Comarum palustre, Leucanthemella serotina, Meny-
anthes trifoliata, Ranunculus lingua, Schoenoplectus tabernaemontani, Scutellaria hastifolia, Senecio 
paludosus, Teucrium scordium, Thalictrum flavum, T. lucidum a iné (Oťaheľová et al. 2001, Feráková et 
al. 2001).

Ekologická charakteristika

Magno-Caricion elatae – vegetácia vysokých ostríc oligotrofných až mezotrofných stanovíšť

Spoločenstvá rastú v litoráli otvorených vodných plôch, najmä riečnych ramien a rybníkov, zarastajú hlb-
šie terénne zníženiny uprostred komplexov slatinno-rašelinnej vegetácie, zriedkavejšie osídľujú i brehy 
pomaly tečúcich vôd (obr. 1 – 3). Výraznou mierou sa podieľajú na zazemňovacom procese. V hydrosérii 
nasledujú po spoločenstvách zväzu Phragmition communis. Podmienkou ich vzniku a existencie je dl-
hotrvajúca litorálna a len krátka terestrická ekofáza. Záplavy nie sú vysoké. Kolísanie vodného stĺpca je 
relatívne nevýrazné, hladina podzemnej vody sa takmer celý rok udržiava v horných častiach pôdneho 
profilu. Prevažná väčšina spoločenstiev je viazaná na stojaté vody. Stanovištia ich výskytu sú väčšinou 
mezotrofné, menej často oligotrofné, len ojedinele aj eutrofné. Pôdy sú piesčité až ílovité, humusové 
až rašelinné, kyslé až neutrálne. Pôdnym typom sú najčastejšie organozeme, menej často tvorí pôdny 
gleje, ojedinele aj gleje. Vzhľadom na vysoko položenú hladinu podzemnej vody počas celého roka 
a trvalé nasýtenie (zamokrenie) celého pôdneho profilu prevládajú v pôde redukčné procesy. Silne 
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zabrzdená je mikrobiálna aktivita – prevládajú 
anaeróbne podmienky a miestami prebieha pro-
ces rašelinenia. Sukcesia týchto spoločenstiev 
smeruje k spoločenstvám triedy Scheuchzerio-
Caricetea fuscae, najmä zväzov Caricion fuscae, 
Caricion lasiocarpae, menej Caricion davallianae, 
Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion a triedy 
Molinio-Arrhenatheretea, predovšetkým zväzov 
Calthion a Molinion (Balátová-Tuláčková et al. in 
Grabherr & Mucina 1993, Oťaheľová et al. 2001, 
Hájková in Chytrý 2011).

Magno-Caricion gracilis – vegetácia  
vysokých ostríc eutrofných stanovíšť 

Spoločenstvá rastú v litoráli otvorených vodných 
plôch, v terénnych zníženinách, v zaplavovaných 
alúviách riek a potokov a na okrajoch pomaly te-
čúcich vôd (obr. 4 – 7). Podieľajú sa tiež na zaras-
taní antropogénnych biotopov, predovšetkým 
vodných nádrží, materiálových jám, upravených 
vodných tokov, kanálov. V hydrosérií nadväzujú 
na spoločenstvá zväzu Phragmition communis, 
prípadne zväzu Magno-Caricion elatae. Podieľajú 
sa na záverečných štádiách v procesoch zazem-
ňovania vodných biotopov. Pre ich existenciu je 
nevyhnutná rôzne dlhá litorálna ekofáza, pričom Obr. 1. Equiseto limosi-Caricetum rostratae, Jamské pleso.

Obr. 2. Caricetum acutiformis, Mičinské travertíny Obr. 3. Carex rostrata, Šoltýska. Foto: R. Hrivnák
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Obr. 4. Caricetum melanostachae, Vrbovka Obr. 5. Galio palustris-Caricetum ripariae, Vrbovka

Obr. 6. Caricetum vesicariae, Vrbovka Obr. 7. Caricetum gracilis, Stará Halič. Foto: R. Hrivnák
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výška záplav je tiež dôležitá. Väčšiu časť roka pretrváva limózna a terestrická ekofáza. Pri niektorých 
spoločenstvách je pokles podzemnej vody veľmi výrazný. Kolísanie jej hladiny je vo všeobecnosti výraz-
nejšie ako pri predošlom zväze. Spoločenstvá sú viazané na stojaté alebo pomaly tečúce vody. Stano-
vištia sú eutrofné, pôdy hlinité až ílovité, menej často piesčité až piesčitohlinité, humózne a len veľmi 
zriedkavo humusové alebo rašelinné, mierne kyslé až mierne zásadité. Prevládajúcim pôdnym typom 
sú gleje, menej časté sú pseudogleje a organozeme. V pôdach prevažujú oxidačno-redukčné procesy 
nad redukčnými. Oproti spoločenstvám predošlého zväzu majú lepšiu kvalitu humusu a intenzívnejšiu 
mikrobiálnu činnosť. Sukcesia smeruje ku vlhkomilným lúčnym spoločenstvám zväzov Calthion, Alope-
curion pratensis, Cnidion a Potentillion anserinae (Balátová-Tuláčková et al. in Grabherr & Mucina 1993, 
Oťaheľová et al. 2001, Šumberová in Chytrý 2011).

Vegetácia vysokých ostríc – syntaxonomická a biotopová charakteristika

Vegetácia vysokých ostríc býva v strednej Európe radená do jediného zväzu (Magnocaricion elatae; cf. 
Matuszkiewicz 2007), často členeného do dvoch podzväzov (Caricenion rostratae, Caricenion gracilis; 
cf. Balátová-Tuláčková et al. in Grabherr & Mucina 1993, Oťaheľová et al. 2001, Borhidi 2003) alebo do 
dvoch samostatných zväzov (Magno-Caricion elatae, Magno-Caricion gracilis; Chytrý 2011). Keďže sa 
obsahovo vyššie uvedené zväzy a podzväzy prekrývajú v ďalšom používame platné názvy jednotiek na 
úrovni zväzov. 

Vysoké ostrice často vstupujú aj do iných vegetačných typov, ktoré s ich porastami susedia, alebo 
syngeneticky či sukcesne súvisia (napr. porasty triedy Scheuchzerio-Caricetea fuscae T. Tx. 1937, vlhko-
milné typy v rámci triedy Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937; cf. Hájek & Háberová 2001, Janišová et al. 
2007). Pre identifikáciu porastov zv. Magno-Caricion elatae a Magno-Caricion gracilis je preto potrebná 
jednoznačná floristická diferenciácia (cf. Oťaheľová et al. 2001).

Magno-Caricion elatae – vegetácia vysokých ostríc oligotrofných až mezotrofných stanovíšť

Táto jednotka na území Slovenska zahŕňa porasty výbežkatých a trstnatých vysokých ostríc. V prehľa-
de vlhkomilnej vegetácie Slovenska sa uvádzalo 11 jednotiek (cf. Oťaheľová et al. 2001) – Cladietum 
marisci, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum elatae, Peucedano-Caricetum lasiocarpae, Caricetum 
diandrae, Caricetum paradoxae, Equiseto limosi-Caricetum rostratae (obr. 1), Marchantio-Caricetum 
acutiformis, Caricetum acutiformis (obr. 2), Caricetum paniculatae, Calamagrostietum canescentis, kde 
10 malo recentné fytocenologické údaje a 1 asociácia bola považovaná za zaniknutú (Marchantio-Ca-
ricetum acutiformis; uvádzaná z Východoslovenskej nížiny, oblasti neskôr zatopenej vodami terajšej 
Zemplínskej Šíravy). V posledne publikovanom zozname syntaxónov Slovenska (Jarolímek et al. 2008) 
sa uvádza 14 jednotiek. Okrem spoločenstiev uvedených už v staršom zozname je to aj Comaro-Carice-
tum lasiocarpae, zistené v roku 2005 v Turčianskej kotline (Bernátová et al. 2006), Calletum palustris 
a Carici-Menyanthetum. Calletum palustris nemalo doteraz dostupný relevantný fytocenologický ma-
teriál z územia Slovenska; nedávno sa asociácia zaznamenala na Orave (Hrivnák et al. 2011). Druhá 
uvedená asociácia nie je nateraz dokladovaná fytocenologickými zápismi. Obe spoločenstvá bývajú 
často radené do zväzu Carici-Rumicion hydrolapathi (cf. Šumberová et al. in Chytrý 2011), podobne ako 
Cicuto-Caricetum pseudocyperi. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nedostatok fytocenologického ma-
teriálu, špecifické ekologické charakteristiky, ako aj nejasné syntaxonomické postavenie, nezahŕňame 
tieto asociácie pre potreby tejto práce do ďalšieho hodnotenia.

Magno-Caricion gracilis – vegetácia vysokých ostríc eutrofných stanovíšť

Počet spoločenstiev v rámci tejto jednotky je na Slovensku ustálený; v recentných prehľadoch sa uvá-
dza 7 asociácií (Oťaheľová et al. 2001, Jarolímek et al. 2008) – Caricetum intermediae, Caricetum gracilis 
(obr. 7), Caricetum vesicariae (obr. 6), Galio palustris-Caricetum ripariae (obr. 5), Caricetum vulpinae, 
Caricetum melanostachyae (obr. 4) a Phalaridetum arundinaceae.

Vegetácia vysokých ostríc nepatrí medzi biotopy európskeho významu; v národnom prehľade je uvede-
ná jednotka Lk10 Vegetácia vysokých ostríc (Stanová & Valachovič 2002). Táto z obsahového hľadiska 
zahŕňa obidva vyššie uvedené zväzy.
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Trendy 

Pri trendoch je potrebné rozlišovať dve vyššie uvedené skupiny porastov vysokých ostríc, ktoré majú 
odlišné ekologické charakteristiky a na to nadväzujúc, aj schopnosť reagovať na zmeny prostredia 
v ktorom sa vyvíjajú a prežívajú. Vo všeobecnosti je ale zrejmý ústup (najmä pokles počtu lokalít a ich 
rozlohy, fragmentácia, degradácia prostredia prejavujúca sa zmenami v druhovom zložení a štruktú-
re porastov) vegetácie vysokých ostríc v prirodzených biotopoch v dôsledku intenzívneho využívania 
krajiny človekom a s ním súvisiacimi zmenami jednotlivých prvkov v krajine. Porasty zväzu Magno-Ca-
ricion elatae majú na rozdiel od porastov zväzu Magno-Caricion gracilis nepomerne horšiu schopnosť 
adaptability a šírenia sa na človekom novovytvorené biotopy (úmelé vodné nádrže s rôznym účelom, 
materiálové jamy). Preto trend v ich ústupe je jednoznačnejší. Pri vegetácií vysokých ostríc eutrofných 
stanovíšť je klesajúci trend v existencii na prirodzených stanovištiach kompenzovaný do istej miery 
práve obsadzovaním sekundárnych stanovíšť. Samozrejme pri oboch typoch tejto vegetácie existu-
jú výnimky. V rámci zväzu Magno-Caricion elatae má Caricetum acutiformis (najmä v nižších a stred-
ných nadmorských výškach), Equiseto limosi-Caricetum rostratae a okrajovo aj Caricetum paniculatae 
(v stredných a vyšších polohách) schopnosť osídľovať sekundárne stanovištia. Na druhej strane v rámci 
zväzu Magno-Caricion gracilis, Caricetum intermediae či Caricetum melanostachyae nie sú vzhľadom na 
špecifické podmienky prostredia v ktorých rastú schopné šíriť sa na sekundárne stanovištia. Ich výskyt 
bol na území Slovenska vždy relatívne vzácny a existujúce trendy ich čoraz viac radia medzi mimo-
riadne vzácne a silne ohrozené spoločenstvá. V špecifických prípadoch môže byť vegetácia vysokých 
ostríc považovaná za negatívny činiteľ. Porasty sa výraznou mierou podieľajú na prirodzenej sekundár-
nej sukcesii otvorených vodných plôch, ktorých vegetácia môže byť z hľadiska zachovania prírodného 
dedičstva viac ohrozená. Pri narušení vodného režimu (v prospech trvale vyššej hladiny vody) v kom-
binácii s absenciou pravidelného hospodárenia, napr. pri druhovo bohatých aluviálnych lúkach zväzu 
Cnidion venosi, dochádza k postupným zmenám v druhovej skladbe a prevládnutiu niektorého druhu 
vysokej ostrice, ktorý zväčša potlačí konkurenčne slabšie druhy často vzácnych bylín. Podobných, aj 
keď veľmi špecifických prípadov, je viac, každopádne nie sú výraznejším protipólom celkového trendu 
ústupu vegetácie vysokých ostríc a zvyšovania jej ohrozenosti.

Ohrozenie

Zmeny ekologických podmienok prostredia

– vodný režim

Vodný režim je jeden z najdôležitejších faktorov prostredia vplývajúci na vznik a existenciu vodnej 
a močiarnej vegetácie (cf. Lacoul & Freedman 2006), vrátane vegetácie vysokých ostríc. Táto vegetácia 
je vo všeobecnosti veľmi citlivá na zmeny vodného režimu, najmä kolísanie hladiny vody na povrchu 
pôdy a v pôdnom profile, výšku a trvanie záplav, či čas kedy ku záplavám dochádza. Rozkolísaný vod-
ný režim (záplavy a výrazný pokles vody do pôdneho profilu) znamená zmeny v druhovom zložení 
(napr. postupnú absenciu rašelinných druhov v prípade viacerých spoločenstiev zväzu Magno-Caricion 
elatae; napr. Hájková in Chytrý 2011) a štruktúre porastov (napr. redukcia viacvrtvovej štruktúry na 
jednu vrtsvu danú dominujúcou ostricou), pre viaceré typy tejto vegetácie postupný rozpad (najmä 
vegetáciu zväzu Magno-Caricion elatae; napr. Balátová-Tuláčková 1976) a nahradenie iným typom ve-
getácie (napr. inváziu Calamagrostis canescens do porastov Caricetum elatae; Hanáková & Duchoslav 
2003). V prípade rozkolísania vodného režimu pri vegetácii s vývojom na organozemiach dochádza 
k postatným zmenám v pôdnych charakateristikách; v mikrobiálnej činnosti, rozklade (mineralizácii) 
a zmene pôdnych podmienok, ktoré sa pre niektoré typy vegetácie (napr. Caricetum diandrae, Comaro-
Caricetum lasiocarpae) stávajú suboptimálnymi až nevhodnými. Dôsledkom je postupná degradácia až 
zánik porastov na daných stanovištiach. Výška a trvanie záplav je ďalší dôležitý faktor, ktorý výraznejšie 
ovplyvňuje najmä vegetáciu zväzu Magno-Caricion gracilis. Absencia záplav, ako dôsledok vodohospo-
dárskych úprav, znamená ústup vodných a močiarnych druhov v prospech vlhkomilných a v prípade 
poklesu vody hlbšie v pôdnom profile aj mezofilných druhov, hromadenie biomasy, pokles druhovej 
bohatosti a vznik zväčša jednovrstvovej štruktúry porastov (cf. napr. Balátová-Tuláčková 1976, Oťaheľo-
vá et al. 2001). Dominanty spoločenstiev majú rôznu schopnosť odolávať takémuto vplyvu s tým, že ak 
záplavy absentujú dlhodobejšie (napr. dva a viac rokov po sebe), znamenajú rozvrat porastov a nahra-



13. Vegetácia vysokých ostríc

7

denie inými. Pre úpnosť treba povedať, že pri niektorých typoch vegetácie je možný aj opačný proces, 
teda opätovné osídľovanie vhodných stanovíšť alebo premena iných typov vegetácie práve vegetáciou 
vysokých ostríc pri dlhodobom pôsobení záplav (napr. zmeny rašelinnej vegetácie pri zaplavení na po-
rasty zväzu Magno-Caricion elatae, Navrátilová & Navrátil 2005a, b; rozpad a následné zmeny jelšových 
porastov pri zaplavení na porasty as. Caricetum elatae, Hanáková & Duchoslav 2003). Rovnako časovo 
dlhodobá stagnácia vody na povrchu pôdy nevyhovuje všetkým dominantným druhom v rámci vege-
tácie vysokých ostríc. Druh Phalaroides arundinacea je citlivý na nedostatok kyslíka a preto reaguje na 
dlhodobé záplavy negatívne (Hejný 2000), naopak napr. druh Carex vesicaria dobre znáša aj dlhodo-
bejšie zaplavenie (Hejný 1960). Trvalé zaplavenie (predovšetkým eutrofnou vodou) zväčša spôsobuje 
premenu vegetácie vysokých ostríc na trstinové porasty (Hájková in Chytrý 2011).

– režim živín v pôde

Najčastejším typom zmien režimu živín v pôdě je v súčasnosti eutrofizácia, tj. obohacovanie pôdy o ži-
viny. Tento proces sa dotýka predovšetkým oligo- a mezotrofnejších spoločenstiev v rámci vegetácie 
vysokých ostríc. Na dodatočnom prísune živín sa podieľa predovšetkým poľnohospodárska činnosť 
(hnojenie okolitých poľnohospodárskych pozemkov, splachy a prísun živín cez vodné toky, hnojenie 
rybníkov pre zvýšenie produkcie). Eutrofizácia sa prejavuje postupným ústupom oligo- a mezotrofných 
druhov, nástupom eutrofných druhov a pri vysokej koncentrácii niektorých živín (najmä dusíka) aj ná-
stup nitrofilných druhov a postupnou ruderalizáciou porastov. Systematickému dodatočnému prísunu 
živín dokážu odolávať len niektoré porastotovorné druhy vysokých ostríc (napr. Carex acuta, C. riparia; 
len do určitého stupňa), naopak niektoré iné (napr. Carex lasiocarpa – citlivá na vápnenie, Hejný 2000; 
C. diandra, C. appropinquata) ustupujú relatívne rýchlo. 

– zazemňovacie procesy

Zazemňovacie procesy sú súčasťou postupnej premeny prirodzených vodných biotopov. Vegetácia vy-
sokých ostríc vstupuje do tohto procesu v určitom momente (cf. Neuhäusl 1965, Oťaheľová et al. 2001) 
a neskôr, je rovnako ako sukcesne prechádzajúce typy vegetácie (vodná či trstinová vegetácia), týmto 
procesom sama menená. Na zazemňovaní sa podieľa ako samotná vegetácia (ukladaním fytomasy, 
zachytávaním rôzneho materiálu), tak aj splachy rôzneho materiálu (sedimentu rôznej veľkosti a pô-
vodu) z okolia. Keďže močiarna vegetácia je v súčasnosti častokrát obkolesená poľnohospodárskymi 
pozemkami (napr. ornou pôdou) dochádza k urýchleniu tohto procesu (oproti prirodzenému) splachmi 
pôdy a živín z polí. 

Vplyv človeka na vegetáciu

– zmeny krajiny a jej využívanie človekom

Formovanie krajiny človekom má z časového hľadiska dlhodobý charakter a s vývojom ľudskej popu-
lácie sa stupňuje. Medzi aktivity negatívne vplývajúce na vegetáciu vysokých ostríc patria najmä tie, 
ktoré súvisia so zabránením tvorby vhodných biotopov prirodzenou cestou. Je všeobecne známe, že 
medzi typické prirodzené biotopy vegetácie vysokých ostríc patria inundačné územia, najmä mŕtve 
ramená riek. Tieto sa vplyvom úprav a najmä stabilizáciou korýt tokov, budovaním protipovodňových 
hrádzí a využívania alúvii ako oráčiny/polia na väčšine našich riek netvoria už dlhé obdobie. Výnimkou 
sú inundácie tokov ohraničené v dôsledku ich ohrádzovania, kde sa lokálne tento proces ešte zachoval. 
Rovnako ďalší typ stanovíšť vhodný pre vegetáciu vysokých ostríc, hlbšie terénne zníženiny uprostred 
komplexov rašelinísk, sa vplyvom zmien v krajine nevytvárajú (prebieha len ich prirodzené zazemňova-
nie resp. v prípade rašelinísk s nenarušeným vodným režimom sa zachováva existujúci status). Týmto 
spôsobom v krajine nevznikajú prirodzené stanovištia pre výskyt vegetácie vysokých ostríc, čo v kombi-
nácii s ďalšími vplyvmi a neschopnosťou niektorých spoločenstiev osídľovať človekom novovytvorené 
biotopy môže znamenať z dlhodobého hľadiska ich vymiznuitie z krajiny.
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– priama likvidácia vhodných biotopov alebo vegetácie na týchto biotopoch činnosťou človeka 

Prejavuje sa najmä odvodňovaním mokradí, kedy dochádza k rýchlemu rozvratu spoločenstiev (vráta-
ne vegetácie vysokých ostríc) s neskorším využitím pre rôzne typy ľudskej činnosti (poľnohospodár-
stvo, výstavbu), či zasypávaním mokradí rôznym materiálom (skládky). Odvodnenie nemusí byť priame, 
stačí ak dochádza k odvodneniu niektorej časti povodia, prípadne k odvedeniu vôd z jedného (mikro) 
povodia do druhého, či iným zmenám vodného režimu v ich okolí. V našich podmienkach proces od-
vodňovania mokradí akceleroval najmä v 20-tom storočí. V prípade antropogénnych vodných nádrží 
dochádza často k ich čisteniu, odstraňovaniu sedimentov, v ktorých je vegetácia zakorenená, čo zna-
mená okamžitú likvidáciu s dlhodobejším procesom návratu (cf. Hájková in Chytrý 2011, Šumberová 
in Chytrý 2011). Negatívne sa prejavujú aj ďalšie aktivity, napr. intenzívny chov hospodárskych zvierat 
(zošľapovanie, spásanie), znečisťovanie odpadom a odpadkami či aktivity súvisiace s využitím „voľného 
času“ ľudí (napr. prejazd motorkami či terénnymi autami, rybárstvo či člnkovanie pri vodných nádržiach 
s odstraňovaním vegetácie). Pri vegetácii rastúcej na organozemiach dochádzalo a stále dochádza aj 
k likvidácii ťažbou rašeliny (Oťaheľová et al. 2001).

– absencia tradičného hospodárenia resp. pravidelné kosenie porastov

Časť vegetácie vysokých ostríc (najmä zväzu Magno-Caricion gracilis) bola dlhodobo obhospodarova-
ná (napr. kosenie raz ročne alebo raz za niekoľko rokov v letnom období pri poklese vody hlbšie pod 
úroveň povrchu pôdy, extenzívne prepásanie dobytkom). Absencia tejto činnosti znamená urýchlenie 
sukcesných procesov najmä v podmienkach suboptimálnych (teda tam kde je ich výskyt vzhľadom na 
podmienky prostredia okrajový; napr. suchšie stanovištia) pre daný typ vegetácie. Na druhej strane 
pravidelné kosenie (najmä opakované počas jedného vegetačného obdobia) porastov vysokých ostríc, 
často v kombinácii s ďalšími antropickými činnosťami, prispieva k ich potlačeniu a premene na sukces-
ne nadväzujúce porasty vlhkých lúk (cf. napr. Podubský 1948, Balátová-Tuláčková 1995, Šumberová in 
Chytrý 2011). Rovnako vypaľovanie porastov bolo využívaným spôsobom „obhospodarovania“ poras-
tov. Pri ekologických podmienkach optimálnych pre rozvoj vegetácie vysokých ostríc a jednorázovom 
aplikovaní v dlhšom časovom rámci nie je výraznejším negatívnym faktorom. Pri častejšom opakovaní 
môže spôsobiť ústup jedného druhu vysokej ostrice na úkor inej (napr. pri opakovanom vypaľovaní sta-
novišťa je Carex vesicaria vytlačená odolnejším druhom voči tejto aktivite, Carex riparia; Hejný 1960), 
alebo môže potlačiť viaceré druhy rastlín typické v týchto spoločenstvách, ako aj narušiť iné prírodné 
procesy a môžeme ho považovať za negatívny faktor.

Sukcesia

Tento typ ohrozenia vegetácie vysokých ostríc môže mať ako prirodzený, tak aj antropicky podmiene-
ný charakter. Sukcesia je trvalou súčasťou vývoja všetkých spoločentiev vrátane sekundárnych, rovna-
ko aj určitú dobu blokovaných sukcesných štádií. V tomto prípade ide o časovo dlhodobý proces, ktorý 
by nemal negatívny vplyv na vegetáciu vysokých ostríc, keby fungovalo prirodzené vytváranie nových 
vhodných biotopov. V minulosti v dôsledku vetvenia nespevneného riečneho koryta sa vytvárala sieť 
ramien s rôznym stupňom prepojenia s hlavným korytom (napr. tvorba mŕtvych ramien, teda zanikanie 
a zároveň vznik stanovíšť vhodných pre vegetáciu vysokých ostríc). Tento proces v našich podmien-
kach už prakticky nefunguje. Časť súčasných porastov vegetácie vysokých ostríc vznikla v dôsledku 
odlesnenia (napr. odstránenia lužných lesov v alúviách riek a potokov), pričom pri absencii určitého 
spôsobu obhospodarovania majú tieto plochy tendenciu opätovného návratu k lesu prirodzeným ná-
letom drevín (cf. napr. Balátová-Tuláčková 1976). Pretrváva aj umelé zalesňovanie stanovíšť s touto 
vegetáciou, ktoré je ale relatívne zriedkavé vzhľadom na jeho malú úspešnosť a finančnú nákladnosť. 
Prirodzená sukcesia je ale častokrát urýchlená zásahmi človeka do vodného režimu priamo na lokalite 
alebo v jej mikro- až makro-povodí, prísunom živín a splachmi pôdy (zazemňovaním).
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Manažment

Vo všeobecnosti je potrebné si uvedomiť, že akýkoľvek manažment vegetácie vysokých ostríc by mal 
byť súčasťou manažmentu celého ekosystému, v našom prípade mokradí ako takých (teda všetkých 
spoločenstiev v rámci sladkovodnej hydrosérie). Ďalšími kritériami vstupujúcimi do plánovania ma-
nažmentu by mali byť: 1) významnosť vegetácie z fytogeografického či regionálneho hľadiska (potreba 
poznať distribučné údaje využívajúc existujúce literárne či elektronické zdroje), 2) pôvodnosť vegetácie 
(sekundárne vzniknuté porasty nemá zväčša význam obnovovať; ich manažment v prípade dostatku fi-
nancií ale netreba jednoznačne vylúčiť), 3) veľkosť plochy s výskytom vegetácie (rozlohou malé lokality 
sú pod silným tlakom okolitej vegetácie, spôsoboch obhospodarovania okolitej krajiny a ich nákladná 
obnova či manažment sú často už vopred odsúdené na nezdar). 

Aktívny manažment

– manažment v prospech vegetácie vysokých ostríc

Ochranársky manažment vegetácie vysokých ostríc je spravidla bezzásahový; v optimálnych podmien-
kach pri „fungujúcom“ vodnom režime sa porasty nechávajú na samovoľný vývoj (Hájková in Chytrý 
2011, Šumberová in Chytrý 2011). Akonáhle dochádza ku negatívnemu ovplyvneniu ekologických pod-
mienok resp. pri sukcesne pokročilejších porastoch alebo pri porastoch rastúcich na suchších stanoviš-
tiach, je potrebné aplikovať rôzne druhy manažmentu. 

Kosenie: využíva sa jednak na i/ odstránenie nahromadenej biomasy kde sa kosením udržuje druhová 
bohatosť porastov a zároveň sa do istej miery potláčajú ruderálne a invázne druhy (napr. Aster novi-
belgii s. lat. alebo Urtica dioica), ii/ ako prevencia proti zarastaniu náletovými drevinami a krovinami. 
Interval kosenia býva približne raz za dva roky, jeho dĺžka závisí od konkrétnych podmienok prostredia 
a najmä účelu pre ktorý sa vykonáva (zväčša ešte v dlhších intervaloch). Častejšie kosenie potláča do-
minantné ostrice a pôsobí na túto vegetáciu negatívne; výnimkou sú ale napr. porasty s dominanciou 
druhu Phalaroides arundinacea, ktoré sa kosili a dodnes niekde kosia (napr. Poiplie, povodie Moravy) 
každoročne alebo i viackrát ročne (cf. napr. Hejný 2000, Chytrý in Chytrý 2011). Uskutočniť by sa malo 
pri vhodných klimatických podmienkach, v neskorších letných mesiacoch kedy už pôda nebýva zapla-
vená a je mierne preschnutá, prípadne (ojedinele) aj v zimných mesiacoch na zamrznutej pôde. Bioma-
su treba vždy z plochy odstániť. V minulosti sa porasty vegetácie vysokých ostríc kosili a takto získaná 
biomasa sa využívala ako krmivo (nižšej kvality) či podstielka pre domáce zvieratá (Balátová-Tuláčková 
1976). 

Pasenie: Okrajový typ manažmentu, u nás takmer nepoužívaný. V okolitých krajinách, napr. v Poľsku 
sa v rámci agroenvironmentálnych schém (MoARD 2007) doporučuje pri obhospodarovaní porastov 
vysokých ostríc maximálna hustota hospodárskych zvierat 0,2 VDJ/ha, s maximálnym zaťažením pa-
sienku vo výške produkcie 2,5 t/ha je to 5 VDJ/ha. Doporučený začiatok obdobia pastvy v zaplavených 
oblastiach je nie skôr ako dva týždne po ústupe vody a ukončenie pasenia je v termíne do 15. októbra. 

Odstraňovanie náletových drevín: priame odstraňovanie krovín a drevín je vhodné uskutočniť všade 
kde dochádza k náletu drevín. Uvedená činnosť môže byť doplnkom ku koseniu, ktoré zvyčajne nebýva 
každoročné, alebo sa môže realizovať na silne zamokrených alebo ťažšie dostupných lokalitách (teda 
na miestach, kde nie je možné kosiť; cf. Šumberová et al. 2001, Šumberová in Chytrý 2011). Činnosť je 
potrebné prevádzať pravidelne (každoročne) a relatívne dlhšie obdobie (niekoľko rokov za sebou); pri 
porastoch s narušenými ekologickými podmienkami (suchšie porasty) je potrebné činnosť realizovať 
trvale.

Vypaľovanie porastov: tento typ manažmentu je potrebné považovať za okrajový a realizovať len 
v odôvodnených prípadoch, kedy kosenie nie je možné; dôvodom je jednorázové odstránenie bioma-
sy. Najvhodnejším obdobím je pravdepodobne zima, obdobie kedy je pôda zamrznutá. Pri vypaľování 
počas holomrazov spravidla nedochádza k poškodeniu regeneračních orgánov pri pôdnom povrchu 
alebo pod ním. Vypalovanie takto slúži k odstráneniu nadzemnejí biomasy (stariny) a k podporeniu ve-
getatívneho rozmnožovánia. Zmeny svetelných podmienok môžu dočasne viesť k zmenám pokryvnosti 
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druhov (najmä v prospech svetlomilných druhov rastlín). Takto pôsobí napr. oheň v rákosinách alebo 
v súvislých trávnych porastoch (Háková et al. 2003). Zásah je mimoriadne citlivý na spolupôsobenie 
viacerých faktorov (prostredia), kedy jeho realizácia v nevhodných podmienkach môže znamenať deš-
trukciu porastov vegetácie vysokých ostríc. Zásah je deštrukčný voči plytko koreniacim a jednoročným 
druhom rastlín, ale predovšetkým voči živočíchom (najmä bezstavovcom). Odporúča sa len ak iné spô-
soby riešenia zlyhali.

– manažment smerujúci k potlačeniu vegetácie vysokých ostríc v prospech z hľadiska ochrany 
prírody cennejších typov vegetácie

V špecifických prípadoch môže vegetácia vysokých ostríc predstavovať negatívne ohrozenie, z hľadis-
ka záujmov človeka reprezentovaných ochranou prírody, pre iné typy vegetácie. Vegetácia vysokých 
ostríc predstavuje potenciálne nebezpečentvo i/ pre vybrané typy vodnej vegetácie (Potametea) a ve-
getácie rastúcej v plytkom litorále otvorených vodných plôch (Litorelletea) vzhľadom na jej zazemňo-
vaciu schopnosť a expanziu, ii/ pre rašelinnú vegetáciu (Scheuchzerio-Caricetea fuscae) pri postupnom 
zazemňovaní alebo zaplavení, kedy je vegetácia vysokých ostríc konkurečne silnejšia a vytláča menej 
konkurečne silné druhy rašelinísk, iii/ pre niektoré typy vlhkomilnej lúčnej vegetácie (napr. aluviálne 
a bezkolencové druhovo bohaté nížinné lúky, Cnidion venosi a aj Molinion caeruleae) pri ich trvalejšom 
a dlhodobejšom zaplavení, kde dochádza k nástupu vysokých ostríc, ústupu konkurečne slabších lúč-
nych druhov a strate druhovej diverzity.

Kosenie: pre potlačenie expanzie vegetácie vysokých ostríc je účinné ak sa urobí 1 alebo 2 × ročne, čo 
vedie k obmedzeniu dominantných vysokých ostríc a zvýšeniu pokryvnosti lúčnych druhov. Tento typ 
manažmentu má zmysel len pri vyhovujúcich vlhkostných podmienkach (vyhovujúcich pre lúčnu vege-
táciu; cf. Šumberová in Chytrý 2011); v suchších rokoch je potrebný menej častý interval kosenia, ako 
v rokoch vlhkých (Balátová-Tuláčková 1995). Pokosenú biomasu treba vždy z plôch odstrániť.

Odstraňovanie trsov vysokých ostríc aj s časťou substrátu, prípadne odstraňovanie sedimentu: ide 
o jednorázové opatrenie s možnosťou opakovania po určitom čase, kedy dochádza opätovne ku za-
zemňovaniu a obsadzovaniu priestoru vegetáciou vysokých ostríc (cf. Šumberová in Chytrý 2011). Opat-
renie napomáha prežívaniu predovšetkým vegetácie plytkých vôd litorálu.

Dodatočný prísun živín (hnojenie a vápnenie): opatrenie sa v ojedinelých prípadoch používalo v minu-
losti na potlačenie oligotrofnej až mezotrofnej vegetácie vysokých ostríc v intenzívnejšie využívaných 
antropogénnych biotopoch (napr. rybníky), ako alternatíva k mechanickému odstráneniu trsov ostríc. 
Tento typ manažmentu je okrajový, do značnej miery problematický a považujeme ho nevhodný.

Obnovný manažment

Obnovný manažment striktne určený len pre obnovu vegetácie vysokých ostríc je zriedkavý a do istej 
miery aj nerozumný; vždy je potrebné uprednostniť ekosystémový prístup.

– obnova vodného režimu

Podstatnou podmienkou pre existenciu vegetácie vysokých ostríc sú záplavy (ich trvanie a výška) a pod-
ľa konkrétneho vegetačného typu aj kolísanie vodného stĺpca. Preto tento typ obnovného manažmen-
tu spočíva najmä v zaplavení stanovišťa, kde sa doposiaľ zachovali zvyšky vegetácie vysokých ostríc 
v rôzne degradovanej podobe. Tu je potom predpoklad ich postupného rozvoja resp. rozširovania sa. 
Doplnkom k tomuto zásahu môže byť sadenie trsov vysokých ostríc do substrátu. Výška a dĺžka zapla-
venia, kolísanie vodného stĺpca počas roka súvisia s typom vegetácie vysokých ostríc (pozri ekológiu 
jednotlivých spoločenstiev; cf. napr. Oťaheľová et al. 2001, Šumberová et al. 2001, Balátová-Tuláčková 
et al. 1993 in Grabherr & Mucina 1993: 80–130, Hájková in Chytrý 2011, Šumberová in Chytrý 2011). Pro-
ces vyžaduje odbornú expertízu pre konkrétne stanovište a trvalé sledovanie, pre potreby jeho usmer-
nenia. Môže sa totiž vyvýjať aj iným spôsobom a to v neprospech vegetácie vysokých ostríc (napr. pri 
expanzii iných močiarnych druhov, napr. Phragmites australis, Typha spec. div.).
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– ostránenie náletových drevín

Ostránenie drevín a krovín prebieha v prípade zarastenia náletovými drevinami, najmä jelšami či vŕba-
mi. Z praktického hľadiska je možné ho realizovať najmä na miestach, kde je pre vegetáciu vysokých 
ostríc viac-menej vyhovujúci vodný režim. V iných prípadoch, pri jeho narušení smerom k odvodneniu, 
je proces realizovateľný len v kombinácií s predošlým opatrením. Kombinácia týchto opatrení je podľa 
nášho názoru finančne a realizáciou náročnejšia a vzhľadom na regeneračnú schopnosť a schopnosť 
väčšej časti porastov vysokých ostríc osídľovať človekom novovytvorené biotopy, aj zbytočnou činnos-
ťou. Potenciálne vhodné stanovištia sa pravdepodobne vytvoria v rámci realizovania protipovodňo-
vého programu, ktorý avizuje súčasná vláda SR, pri budovaní malých vodných nádrží a najma suchých 
poldrov.

Nároky živočíšnych druhov, ktoré závisia na biotope

Z bezstavovcov sa na biotopy vysokých ostríc viaže viacero habitatových špecialistov. Z motýľov sú to 
napr. Monochroa arundinetella a Sedina buettneri, ktorých živnou rastlinou je Carex acutiformis, resp. 
v prípade prvého z druhov aj Carex riparia (Patočka & Kulfan 2009). 

Biotopy vysokých ostríc sú významným potravným a hniezdnym biotopom viacerých skupín a druhov 
vtákov. K najvýznamnejším hniezdičom spomedzi dravcov a sov patria kaňa močiarna (Circus aeru-
ginosus, obr. 8), potenciálne aj kaňa popolavá (Circus pygargus) a vzácnym hniezdičom je myšiarka 
močiarna (Asio flammeus, obr. 9). Významnou skupinou viazanou na tento biotop sú chriaštele, z nich 
najbežnejším a najmenej náročným je chriašteľ vodný (Rallus aquaticus). Ďalej sú to chriašteľ bodko-
vaný (Porzana porzana, obr. 10) a chriašteľ malý (P. parva) a vzácne, zatiaľ bez dokladovaného hniezde-
nia na Slovensku sa vyskytuje aj chriašteľ najmenší (Porzana pusilla). Biotopmi chriašteľov sú močiare 

Obr. 8. Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) obýva 
otvorenú krajinu nížin. Hniezdi v mokradiach 
s porastami trsti, pálky alebo ostríc.  
Foto: Archív SOS/BirdLife Slovensko

Obr. 9. Myšiarka močiarna (Asio flammeus) preferuje 
ostricové lúky s výskytom solitérnych vŕbových krovín 
a stromov. Foto: R. Jureček
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s porastami ostríc, trstiny a pálky, pričom pre druhy Porzana parva a P. pusilla je dôležitá trvalá prítom-
nosť voľnej vodnej hladiny (Trnka 2002). Zo spevavcov je najbežnejším hniezdičom trsteniarik pásikový 
(Acrocephalus schoenobaenus), ďalej svrčiak zelenkavý (Locustella naevia) a veľmi vzácnym druhom 
preferujúcim ostricové porasty je trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola). Z bahniakov sa v bioto-
pe vysokých ostríc vyskytuje najmä močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago). Na zber potravy využí-
vajú biotop okrem hniezdičov tiež napr. brodivce volavka popolavá (Ardea cinerea), volavka purpurová 
(Ardea purpurea), volavka biela (Egretta alba) a volavka striebristá (Egretta garzetta) a ďalšie druhy 
vtákov. Nekosené porasty vysokých ostríc poskytujú tiež ideálne podmienky na nocovanie zimujúcich 
jedincov kane sivej (Circus cyaneus) (Tomovčík et al. 1999).

V prípade aplikovania aktívneho manažmentu biotopov vysokých ostríc je potrebné zohľadniť dobu 
hniezdenia druhov vtákov viazaných na tento biotop. Za kritické obdobie považovala Kelemen (1997) 
pri druhu Asio flammeus apríl – júl, pri druhoch Porzana porzana, Porzana pusilla a Circus pygargus 
máj – júl. Tomovčík et al. (1999) uviedol, že v prípade alúvia rieky Moravy pravdepodobne zvýšená 
návštevnosť územia spolu s nevhodným termínom kosenia pred 30. júnom viedla k strate vhodných 
hniezdnych biotopov myšiarky močiarnej (Asio flammeus) v území. Kosenie porastov vysokých ostríc 
v neskorom lete (2. polovica júla – august) tak ako je odporúčané vyššie by malo vyhovovať väčšine 
hniezdiacich druhov vtákov viazaných na tento biotop. V prípade kane močiarnej (Circus aeruginosus) 
a kane popolavej (Circus pygargus) je potrebné na ich hniezdnych lokalitách aplikovať vylúčenie ko-
senia v dobe hniezdenia. Hniezda kaní je potrebné lokalizovať ešte pred kosbou a vyčleniť okolo nich 
minimálne 50 m ochrannú zónu, z ktorej sa vylúči kosenie až do 31. júla (www.nakp.hu/tersegi/marcal.
htm). 

Na lokalitách s (potenciálnym) hniezdnym výskytom trsteniarika vodného (Acrocephalus paludicola) sa 
za vhodné manažmentové postupy považuje aj extenzívna pastva (menej ako 1 VDJ/ha) kombinovaná 
s kosením, ktoré pomáha potláčať rast trste a krovín. V niektorých územiach sa uplatňuje aj pastva 
koňmi, kozami a ovcami, napr. vo Wolinskom národnom parku v Poľsku (Dylawerski 2004).

Jedným z najvýznamnejších druhov viazaných na biotopy vysokých ostríc na Slovensku je hraboš se-
verský (Microtus oeconomus). Jeho výskyt na Slovensku sa považuje za reliktný. Rozšírenie druhu v eu-
rópskej časti areálu bolo do značnej miery poznamenané klimatickými podmienkami v poľadovej dobe. 
S ustupujúcim pevninským ľadovcom posledného würmského zaľadnenia v pleistocéne (70 000 – 
10 000 rokov p. n. l.) postupovali aj viaceré druhy fauny a osídľovali oblasti v severnej časti Európy. 
Časti populácií niektorých druhov neopustili svoje stanovištia z čias zaľadnenia a postupne zanikli 
alebo sa zachovali na relatívne malých a izolovaných územiach ako glaciálne relikty. V prípade hraboša 
severského sa zachovali izolované populácie v západnej a strednej Európe a diferencovali sa tu dva 
poddruhy Microtus oeconomus arenicola a Microtus oeconomus méhelyi (Ambros ined.). Oba poddruhy 

Obr. 10. Chriašteľ 
bodkovaný (Porzana 

porzana) je nenápadným 
obyvateľom ostricových 

močiarov.  
Foto: Š. Benko
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sú v zmysle Smernice 92/43/ES o biotopoch považované za prioritné z hľadiska ochrany prírody v člen-
ských štátoch Európskej únie. Lokality hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus subsp. 
méhelyi) sú na Slovensku sústredené najmä do orografického celku Podunajskej roviny, v posledných 
rokoch bol zistený aj v južnej časti Hronskej pahorkatiny. Lokality sú obývané nepočetnými zväčša izo-
lovanými populáciami. Hraboš severský panónsky je pri výbere habitatu vyhraneným špecialistom. Na 
našom území bol zistený výlučne v močiarnych vegetačných formáciach, najmä zamokrených ostrico-
vých porastoch zväzu Magno-Caricion elatae, v porastoch druhov vytvárajúcich trsy (Ambros 2010). Pre 
väčšinu mokradí je charakteristická prítomnosť trsov vysokých ostríc s porastami druhu Phragmites 
australis (Kratochvíl & Rosický 1955). Tieto stanovištia sú veľmi dôležitou súčasťou biotopu hraboša 
severského, nakoľko pôvodne slúžili ako jedno z mála útočísk pri pravidelných záplavách v inundáciach 
vodných tokov. Hraboš severský si pod trsmi, ale aj v ich nadzemných častiach vytvára systém chodieb. 
Trsy sú tiež súčasťou rozmnožovacích stanovíšť hrabošov a zároveň aj trofickými nikami, nakoľko zvie-
ratá maximálne využívajú potravnú ponuku týchto fytocenóz. Na populáciu hraboša severského malo 
a má najvýznamnejší vplyv ničenie jeho biotopov, odvodňovanie, zmena využitia pozemkov, najmä in-
tenzifikácia poľnohospodárskeho využívania, chemizácia a mechanizácia a šírenie nepôvodných dru-
hov. Súčasný stav poznania populácie Microtus oeconomus méhelyi na území Slovenska, nie je na úrov-
ni, ktorá by sa dala považovať za uspokujú pre naformulovanie účinných manažmentových opatrení 
(Ambros ined.). Vzhľadom na habitatové nároky druhu možno však považovať za základnú požiadavku 
zachovanie hydrologických pomerov typických pre biotopy vysokých ostríc, na ktoré je druh primárne 
viazaný. To znamená, že ako odvodňovanie, tak záplavy, resp. vysoká hladina podzemnej vody v obdo-
biach, ktoré nie sú typické pre tieto spoločenstvá, druhu vyhovovať nebudú. Na to je treba pamätať 
pri obnove vodného režimu lokalít s populáciou hraboša severského. Z aktívnych manažmentových 
zásahov možno s ohľadom na habitatové nároky druhu považovať za priaznivé odstraňovanie biomasy 
ostricových porastov kosením, ktoré spomaľuje proces zazemňovania a premeny biotopov vysokých 
ostríc na iné spoločenstvá. Spôsob kosenia by však mal byť natoľko šetrný, aby nedošlo k narúšaniu 
štruktúry trsov ostríc. Odstraňovanie trsovitej štruktúry porastov vysokých ostríc s časťou substrátu 
ako manažmentové opatrenie považujeme na lokalitách s výskytom hraboša severského za nevhodné. 
Na lokalitách so zmenených vodným režimom a nástupom nepôvodných, resp. burinných druhov je 
potrebné ich potláčanie.

Finančné nároky a možné zdroje financovania

Pri riadnom poľnohospodárskom využívaní (kosenie, pasenie) porastov vysokých ostríc, ktoré sú ve-
rifikované v registri LPIS, môžu poľnohospodárske subjekty poberať podporu z Programu rozvoja vi-
dieka. Priama platba na plochu bola v r. 2010 vo výške 142,40 €/ha. Väčšina lokalít, najmä v podhorí, 
sa nachádza v oblastiach zaradených ako znevýhodnené oblasti, v najrôznejších typoch – v ostatných 
znevýhodnených oblastiach (O1, O2, O3, O4), oblastiach so špecifickými nevýhodami (S1, S2, S3, S4, S5, 
S6), ale aj horských oblastiach (H3, H4, menej H2, H1). Vyrovnávací príspevok je diferencovaný podľa 
typu oblasti vo výške 29,41 €/ha – 149,07 €/ha. K tomuto základu je možné uplatniť si buď kompenzač-
nú platbu NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde (avšak len lokalitách NATURA 2000 so 4. alebo 
5. stupňom ochrany) vo výške 94,50 €/ha alebo je možné zapojenie do agroenvironmentálnych schém, 
kde si možno uplatniť platbu v rámci podopatrenia Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných 
trávnych porastov, typ biotopu D Vlhkomilné porasty nižších polôh vo výške 87,73 € aj mimo území 
sústavy NATURA 2000. V type biotopu D je vylúčená aplikácia hnojív, možné je pasenie pri zaťažení 
0,3 – 1,0 VDJ/hektár alebo kosenie maximálne 2-krát ročne. Celková možná podpora, ktorú možno 
dosiahnuť z Programu rozvoja vidieka na úrovni roku 2010 je v rozpätí 260-379 €/ha.
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