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14. Slatinné rašeliniská

Menyanthes trifoliata 
patrí k charakteristickým 

druhom slatinných 
rašelinísk (Demänovská 

slatina). 
Foto: D. Dítě

Opis a definícia biotopu/biotopov

Slatinné rašeliniská môžeme rozdeliť na základe viacerých kritérií do niekoľkých typov. Floristické 
zloženie spoločenstiev ovplyvňujú v Západných Karpatoch tri hlavné ekologické gradienty (Malmer 
1986 sec. Hájek & Háberová 2001, Hájek et al. 2006). Je to obsah živín vo vode, ktorý priamo súvisí 
s geologickým podložím (Rapant et al. 1998 sec. Hájek & Háberová l. c.), obsah organických častí v sedi-
mentoch súvisiaci s gradientom postupujúcej sukcesie a výška hladiny podzemnej vody na stanovisku, 
ktorú určujú najmä klimatické a hydrologické pomery a charakter mezo- a mikroreliéfu na konkrétnej 
lokalite (cf. Hájek & Háberová l. c.). Poznáme dva základné typy slatinných rašelinísk: slatiny s vyso-
kým obsahom báz (vápnité slatiny) a slatiny s nízkym obsahom báz.

Rašeliniská sú veľmi významným a aj nápadným prírodným fenoménom. Z prírodného hľadiska sú to 
terestrické ekosystémy na trvalo alebo dlhodobo zamokrených biotopoch, v ktorých biotická primárna 
produkcia prevažuje nad dekompozíciou a v substráte ktorých sa hromadí odumretá organická hmota 
(Jeník & Soukupová 1989). Už na prvý pohľad sú charakterizované osobitým vzhľadom, ktorý im dodáva 
vegetačný kryt, často veľmi odlišný od okolia. Rašeliniská, ako významné prírodné útvary, majú navyše 
tú výnimočnú vlastnosť, že sa v nich zachovávajú informácie o ich blízkej aj vzdialenej minulosti. Sú 
prírodnými archívmi, v ktorých nachádzame informácie nielen o ich vlastnej histórii, ale aj informácie 
o ďalších vegetačných formáciách, krajine, klíme a podobne (Jankovská 1989; 2001).

Vek rašelinísk v našich podmienkach môže byť rôzny. Poznáme veľmi staré rašeliniská, ktoré začali 
vznikať pred tisíckami rokov a existujú dodnes. Medzi na�e najstar�ie ra�eliniská patrí lokalita Belianske 
lúky ktorého vznik je datovaný na obdobie pred ca 11 000 rokmi (Hájková et al., ined; Grootjans et al. 
2005, Hájek et al. 2011), ra�elinisko západne od Hozelca, staré viac ako 12 500 rokov (Jankovská 1988, 
Hájek et al. 2011) alebo rašelinisko Brezové neďaleko Štrby, ktorého začalo vznikať pred 11 000 rokmi 
(Hájek et al. 2011). Najstarším známym dosiaľ živým rašeliniskom na Slovensku je Rojkovské rašelinisko 
staré 17 000 rokov. V klimatickom optime Atlantika, pred asi 6 000 rokmi sa začali ukladať sedimenty 
na rašeliniskách Peciská v oblasti Oravíc (Rybníček 1988). Vznik niektorých rašelinísk, tak ako ich pozná-
me dnes, podmienil až človek v historickom období, napríklad vyklčovaním slatinných jelšín. Posledne 
menované sú plošne často veľmi malé a zraniteľné a patrí sem mnoho plošne malých slatín vo flyšovom 
pásme (Poulíčková et al. 2005).

Celkové rozšírenie

Tvorba rašeliny je silne závislá na klimatických a topografických podmienkach. Rašeliniská sa nachá-
dzajú hlavne v chladných oblastiach, napríklad v boreálnej a subarktickej, ale aj v oceánickej oblasti 
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alebo vo vlhkých trópoch. Prevažne sa vyskytujú v rovinatej krajine, akou je napr. Západná Sibír, nížina 
v oblasti Hudson Bay v Kanade, atď. Rašeliniská môžeme nájsť takmer v každej krajine sveta a celkovo 
sú pokryté rašeliniskami asi 3 % pevniny (Schumann & Joosten 2008). Slatinné rašeliniská sa nachádza-
jú takmer vo všetkých biogeografických oblastiach Európy. Napríklad najviac území európskeho význa-
mu vyhlásených na ochranu slatín s vysokým obsahom báz sa nachádza v boreálnej a kontinentálnej 
oblasti (viac ako 60%). Ich najväčší výskyt – 30% rozlohy – je v Poľsku a Estónsku (Šefferová Stanová 
et al. 2008). 

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti je výskyt slatín s vysokým obsahom báz sústredený do severnej časti územia Slovenska. 
Najviac lokalít sa zachovalo na Orave, v Podtatranských kotlinách, Horehroní, viacero, prevažne malo-
plošných, aj vo flyšovom pásme na Kysuciach, Bielych Karpatoch alebo v Nízkych Beskydách. V nížinách 
boli prakticky zničené, na Podunajskej nížine ostali len fragmenty po ťažbe rašeliny, veľmi vzácne sa 
zachovali (poškodené) na Záhorskej nížine. Plošne najväčšie lokality ostali zachované v podhorí Tatier 
– v oblasti Oravíc, Pribyliny, Štrby a Tatranskej Štrby. Najväčším známym slatinným rašeliniskom na 
našom území je Národná prírodná rezervácia Belianske lúky pri Spišskej Belej. 

Slatiny s nízkym obsahom báz nachádzame najmä v severnej časti územia Slovenska v podhorských až 
horských polohách. Dosiaľ existujúce lokality sú sústredené na Orave, v kotlinách najmä v okolí Tatier, 
ďalej Poľana, Kysuce, Horehronie, Slovenské Rudohorie.

Charakteristika biotopu, ekológia a variabilita

Z pohľadu klasifikácie rastlinných spoločenstiev vegetáciu slatinných rašelinísk zaraďujeme do triedy 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae R. Tx. 1937. Trieda reprezentuje heliofilné, spravidla dvojposchodové 
nízke ostricovo-machové spoločenstvá hygrofytov, ktoré sa vyskytujú na živinami a vápnikom dobre 
zásobených stanovištiach s vysokou (a viac menej stabilnou) hladinou podzemnej alebo povrchovej 
vody, s kyslou až zásaditou reakciou pH (cf. Hájek & Háberová 2001).

Vegetácia triedy je floristicky veľmi variabilná. Variabilitu spôsobuje najmä výrazný vplyv pH a kon-
centrácie vápnika v prostredí na druhové zloženie vegetácie. Postupná zmena druhového zloženia od 
najvápnitejších po minerálne najchudobnejšie a najkyslejšie rašeliniská bola opísaná škandinávskymi 
autormi (Du Rietz 1949, Sjörs 1952, Malmer 1962 sec. Hájek & Hájková 2007) ako tzv. poor-rich gradient. 
Slová poor (chudobný) a rich (bohatý) pôvodne odkazovali na počet diagnostických druhov jednot-
livých vegetačných typov, ale neskôr boli často interpretované aj v zmysle koncentrácie minerálov 
v prostredí alebo celkového počtu druhov (cf. Hájek & Hájková 2007). V pozadí tohto vegetačného gra-
dientu sa prejavuje významný vplyv nielen pH, ale tiež koncentrácie vápnika, horčíka a železa v prostre-
dí a prístupnosti fosforu, draslíka a jednotlivých foriem dusíka (Paulissen et al. 2005, Hájek et al. 2006, 
Rozbrojová & Hájek 2008, Hájek & Hájková 2007).

Hlavný gradient v druhovom zložení stredoeurópskych rašelinísk korelujúci s pH a vápnitosťou prostre-
dia môžeme rozdeliť na šesť základných, floristicky dobre vyhranených typov, ktoré zodpovedajú eko-
logickej klasifikácii rašelinísk používanej v Škandinávii a v anglicky hovoriacich zemiach. Je možné ich 
do značnej miery zjednotiť s fytocenologickými jednotkami používanými aj v strednej Európe, teda aj 
na Slovensku (cf. Hájek & Hájková 2007). Delenie rašelinísk je upravené podľa práce Hájek & Hájková 
(2007), zahrnuté spoločenstvá v rámci jednotlivých typov sú podľa práce Dítě et al. (2007) a Hájek & 
Háberová (2001). Nomenklatúra spoločenstiev je podľa Hájek & Háberová (2001). 

Vápnité slatiny so zrážaním penovca (calcareous fens)

Zahŕňa spoločenstvá: zväz Caricion davallianae Klika 1934, asociácie Carici flavae-Cratoneuretum fi-
licini Kovács et Felföldy 1958, Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921, Amblystegio scorpioidis-Caricetum 
limosae Osvald 1923 (obr. 1) a Glauco-Trichophoretum pumili (Šmarda 1961) Vicherek 1973.
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Obr. 1. Spoločenstvo Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae predstavuje iniciálne štádiá vápnitých slatín. Na 
lokalite Belianske lúky sa nachádza najväčšia populácia kriticky ohrozeného druhu Carex limosa, ktorý dominuje 
v týchto spoločenstvách. Foto: V. Šefferová Stanová a D. Dítě

Extrémne bohaté slatiny bez zrážania penovca (extremely rich fens)

Zahŕňa spoločenstvá: zväz Caricion davallianae Klika 1934, asociácie Caricetum davallianae Dutoit 
1924 (obr. 2), Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960, Drepanoclado revolventis-
Caricetum lasiocarpae (Koch 1926) Rybníček 1984.

   

Obr. 2. Spoločenstvo Caricetum davallianae s dominantným druhom Eriophorum angustifolium. Na druhom obráz-
ku je orchidea Gymnadenia densiflora. Foto: V. Šefferová Stanová a D. Dítě

Slatiny a slatinné lúky s kalcitolerantnými rašelinníkmi (rich fens)

Zahŕňa spoločenstvá: zväz Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion Dahl 1957, Sphagno-Caricetum lasio-
carpae Steffen 1931, Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae Rybníček 1984, Sphagno warnstorfia-
ni-Eriophoretum latifolii Rybníček 1974. Amblystegio scorpioidis-Caricetum chordorrhizae Osvald 1923.
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Mierne bohaté rašeliniská a rašelinné lúky (moderately rich fens)

Zahŕňa spoločenstvá: zväz Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934: Caricetum goodenowii J. Braun 
1915 (obr. 3).

   

Obr. 3. Spoločenstvo Caricetum goodenovii v NPR Mraznica v Popradskej kotline. Typickým druhom týchto slatín je 
Comarum palustre. Foto: D. Dítě

Chudobné rašeliniská (poor fens)

Zahŕňa spoločenstvá: zväz Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge 1978, asociácie Carici 
rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923 (obr. 4), Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1954, zväz Dre-
panocladion exannulati Krajina 1933, asociácia Drepanocladetum exannulati Krajina 1933.

 

Obr. 4. Spoločenstvo Carici rostratae-Sphagnetum apiculati na lokalite Barania hlava v Nízkych Tatrách. Druh Dac-
tylorhiza maculata patrí ku kriticky ohrozeným druhom rašelinísk chudobných na živiny Foto: D. Dítě

Slatiny s vysokým obsahom báz sú na Slovensku klasifikované v rámci biotopu európskeho významu 
Ra6 (naturovský kód biotopu je 7230) (Stanová & Valachovič 2002). Biotop zahŕňa pomerne veľký úsek 
gradientu slatinných rašelinísk od vápnitých slatín so zrážaním penovca až po slatiny a slatinné lúky 
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s kalcitolerantnými rašelinníkmi, teda spoločenstvá dvoch zväzov: zväzu Caricion davallianae a Sphag-
no warnstorfiani-Tomenthypnion. 

Slatiny s vysokým obsahom báz vznikajú najčastejšie na prameňoch podzemných vôd a charakterizuje 
ich vyššie pH (> 6, nezriedka až 8) a vyšší až extrémne bohatý obsah minerálov. Namerané hodnoty 
vodivosti v rámci zväzu sa pohybujú od (300 –) 400 – 700 (– 1 700) µS/cm. Len zriedkavo ich nachádza-
me vyššie ako 1000 m n. m. Lokality sú sústredené od nížin do podhorského vegetačného stupňa. Sú 
to heliofilné, druhovo bohaté spoločenstvá s dominanciou nízkych ostríc a machorastov (cf. Dítě et al. 
2006). Najčastejšie sa vyskytujú na svahových a podsvahových prameniskách, v minulosti v nížinách 
vypĺňali zazemnené slepé ramená riek. 

Zväz: Caricion davallianae

Porasty sú v poschodí machorastov charakterizované dominanciou dohneda sfarbených machov (rody 
Bryum, Campylium, Drepanocladus s.l., Hypnum), úplnou absenciou rašelinníkov a zastúpením vyšších 
rastlín vyžadujúcich vysoký obsah báz (Carex davalliana, C. lepidocarpa, C. hostiana, Blysmus compres-
sus, Eleocharis quinqueflora, Eriophorum latifolium, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Schoenus fer-
rugineus, Triglochin maritima). Reakcia vody je mierne kyslá až bázická, hodnoty pH sa v rámci zväzu 
pohybujú od 6 do 8 – (8,5), hodnoty vodivosti od (350 –) 500 do 1700 µS/cm. Všetky spoločenstvá zväzu 
vyžadujú vysokú a stabilnú hladinu podzemnej vody, v prípade jej poklesu, alebo pri rozkolísanosti 
vodného režimu, porasty rýchlo degradujú, väčšinou na porasty zväzov Molinion alebo Calthion. Po-
schodie machorastov je zvyčajne dobre vyvinuté a dosahuje pokryvnosť 80 až 100%, vyššie rastliny sú 
zastúpené v jednotlivých asociáciách zväzu rozdielne.

Zväz: Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion

Zväz združuje spoločenstvá slatín s vysokým obsahom báz, ktoré sukcesne alebo pozdĺž gradientu zni-
žujúcej sa koncentrácie vápnika nadväzujú na spoločenstvá predchádzajúceho zväzu. Druhovo bohaté 
porasty sú charakterizované prítomnosťou (dominanciou) kalcitolerantných rašelinníkov, v poscho-
dí vyšších rastlín tu koexistujú niektoré typické druhy zväzu Caricion davallianae (Carex davalliana, 
Eriophorum latifolium, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa) spoločne s druhmi kyslejších stanovíšť 
(Drosera rotundifolia, Oxycoccus palustris, Viola palustris, na suchších miestach napr. Calluna vulgaris). 
Reakcia je mierne kyslá až neutrálna, hodnoty pH sa v rámci zväzu pohybujú od 5,5 do 6,7 (– 7), hodnoty 
vodivosti od (80 –) 100 do 250(– 400) µS/cm, obe hodnoty sú teda nižšie ako v prípade zväzu Caricion 
davallianae. Spoločenstvá vyžadujú vysokú a viac menej stabilnú hladinu podzemnej vody, dokážu to-
lerovať jej čiastočné rozkolísanie. V prípade trvalého poklesu hladiny podzemnej vody sa spoločenstvá 
menia, nastupujú zväčša lúčne porasty zväzu Calthion (cf. Dítě 2007). 

Druhové zloženie (Stanová 2002b): Blysmus compressus, Carex davalliana, C. dioica, C. hostiana,  
C. lepidocarpa, C. flava, C. distans, Dactylorhiza. incarnata subsp. pulchella, D. incarnata subsp. incar-
nata, D. lapponica, D. majalis subsp. majalis, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Eriophorum an-
gustifolium, E. latifolium, Gymnadenia densiflora, Hippochaete variegata, Juncus subnodulosus, Orchis 
palustris, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, P. sceptrum-carolinum, Pinguicula vulgaris, Polygala 
amarella, Primula farinosa, Salix rosmarinifolia, Schoenus ferrugineus, Sesleria caerulea, Succisa praten-
sis, Tofieldia calyculata, Trichophorum pumilum, Triglochin palustris, Valeriana dioica, V. simplicifolia, 
kombinované s kyslomilnejšími druhmi zväzu Sphagno-Tomenthypnion: Agrostis canina, Drosera rotun-
difolia, Oxycoccus palustris, Viola palustris. Z machorastov jednotku charakterizujú Bryum pseudotriqu-
etrum, Calliergon stramineum, Campylium stellatum, Drepanocladus cossonii, Fissidens adianthoides, 
Helodium blandowii, Hypnum pratense, Paludella squarrosa, Philonotis calcarea, Tomenthypnum nitens, 
rašelinníky (Sphagnum contortum, S. subnitens, S. teres, S. warnstorfii) a niekedy aj výskyt chár (Chara 
spp.).

Slatiny s nízkym obsahom báz, tiež označované ako prechodné rašeliniská, sú na Slovensku klasifi-
kované v rámci biotopu európskeho významu Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (naturovský kód 
biotopu je 7140) (Stanová & Valachovič 2002). Biotop tvorí kratší úsek gradientu slatinných rašelinísk, 
zahŕňajúci mierne bohaté rašeliniská a rašelinné lúky a chudobné rašeliniská, teda spoločenstvá zväzov 
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Caricion fuscae a Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Do tohto biotopu patria aj spoločenstvá subal-
pínskych slatín na plytkých, kyslých pôdach zväzu Drepanocladion exannulati Krajina 1933. 

Vznikajú na prameňoch podzemných vôd s nižším obsahom živín, prípadne zazemňovaním vodných 
plôch (u nás predovšetkým tatranských plies) a ich pH je nižšie ako v prípade slatín s vysokým obsahom 
báz (pohybuje sa v intervale medzi 4 až 6). Zjednodušene povedané, vytvárajú prechod medzi slatinami 
a vrchoviskami (Dítě 2007). Veľmi vzácnym typom sú trasoviská, ktoré sú tvorené kobercami ostríc spo-
jených rašelinníkmi a inými machorastami plávajúcimi na vodnej hladine. Ich výskyt je viazaný v prvom 
rade na lokality vzniknuté na silných prameňoch (Stanová 2002a) alebo pri zazemňovaní prirodzených 
jazier (tento typ bol však na Slovensku vzácny). 

Zväz: Caricion fuscae

Zväz združuje rastlinné spoločenstvá slatín vytvorených na plytkých vrstvách rašeliny, často až se-
kundárne, odstránením pôvodných slatinných jelšín. Ide o druhovo bohaté spoločenstvá. Porasty sú 
charakterizované zväčša dobre vyvinutým poschodím machorastov, ktoré môžu dosahovať rôznu po-
kryvnosť až do 90%. Obvykle chýbajú druhy vyžadujúce vysoký obsah vápnika v pôde, prítomné sú 
ako hnedé machy (rody Aulacomnium, Bryum, Hypnum, Calliergonella), kalcitolerantné rašelinníky aj 
rašelinníky viazané na kyslejšie prostredie (napr. Sphagnum fallax). V poschodí vyšších rastlín sú popri 
druhoch triedy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, z ktorých chýbajú náročnejšie kalcifyty, početne zastú-
pené lúčne druhy zväzu Calthion. 

Reakcia je mierne kyslá, hodnoty pH sa v rámci zväzu pohybujú okolo 5,5 – 6,5, hodnoty vodivosti 
v hodnotách od 80 do 200(–300) µS/cm. Spoločenstvá vyžadujú relatívne vysokú a viac menej stabilnú 
hladinu podzemnej vody, dokážu tolerovať jej čiastočné rozkolísanie. V prípade trvalého poklesu hla-
diny podzemnej vody degradujú, zväčša na porasty zväzu Calthion, prípadne zarastajú drevinami (jelša) 
(cf. Hájek & Háberová 2001; Dítě 2007). 

Druhové zloženie (Stanová 2002a): Agrostis canina, Carex canescens, C. echinata, C. nigra, Epilobium 
palustre, Eriophorum angustifolium, Ranunculus flammula, Viola palustris. Machy sú zastúpené druhmi 
Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Plagiomnium affine, Rhytidiadelpus squarrosus, vzácne 
sa vyskytujú rašelinníky Sphagnum palustre, S. squarrosum, S. subsecundum, S. teres, S. warnstorfii.

Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis 

Zväz združuje rastlinné spoločenstvá stojace na rozhraní medzi slatinnými rašeliniskami s nízkym ob-
sahom báz a vrchoviskami triedy Oxycocco-Sphagnetea. Nachádzame ich na kyslom podloží, na pra-
meňoch s nízkym obsahom živín, tiež na okrajoch vrchovísk, kde sú v kontakte s podzemnou vodou. 
Porasty sú charakterizované prítomnosťou (dominanciou) rašelinníkov kyslých stanovíšť (Sphagnum 
fallax, S. flexuosum, S. rubellum, S. magellanicum) v poschodí vyšších rastlín tiež dominujú druhy kys-
lých stanovíšť, teda netolerantné voči vyššiemu obsahu vápnika (Carex canescens, C. pauciflora, Juncus 
filiformis). Porasty sú zväčša druhovo chudobné. Pokryvnosť machorastov je vysoká, zvyčajne 100%, 
vyšších rastlín nižšia, okolo 50 – 70%.

Reakcia je stredne až silne kyslá, hodnoty pH sa v rámci zväzu pohybujú od (3,8–)4 do 5,5(–6), hodno-
ty vodivosti od 50 do 80(–100) µS/cm. Vyžadujú vysokú hladinu podzemnej vody s vyrovnaným vod-
ným režimom, pri dlhšie trvajúcom presychaní prechádzajú do spoločenstiev zväzov Nardo-Agrostion, 
Calthion a Caricion fuscae. Ťažisko ich rozšírenia je v podhorskom stupni, vzácnejšie vystupujú do hor-
ského až subalpínskeho stupňa, v Tatrách do 1 650 m n. m. (cf. Hájek & Háberová 2001; Dítě 2007). 

Druhové zloženie (Stanová 2002a): Carex echinata, C. canescens, C. pauciflora, C. panicea, C. rostra-
ta, C. tumidicarpa, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Equisetum fluviatile, Oxycoccus pa-
lustris. Vrstva machorastov je veľmi bohatá: Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum, Sphagnum 
capillifolium, S. fallax, S. subsecundum, S. magellanicum, S. palustre, S. teres.
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Zväz: Drepanocladion exannulati 

Porasty tohto zväzu, ktorý bol opísaný z Vysokých Tatier, vystupujú z našich slatinných spoločenstiev 
do najvyšších nadmorských výšok. Nachádzame ich najmä vo Vysokých, menej Západných Tatrách 
a miestami vystupuje až do alpínskeho vegetačného stupňa (do cca 2 000 m n. m.). Vo väčšine krajín sú 
ale tieto spoločenstvá klasifikované v rámci zväzu Caricion fuscae. 

Zväz, na našom území zastúpený jedinou asociáciou, predstavuje sukcesne stagnujúce ostricovo-ma-
chové spoločenstvá na silikátoch v horskom až subalpínskom stupni. Vegetácia vyžaduje studenú, 
okysličenú vodu kyslej reakcie, chudobnú na minerálne látky. Pôda je plytká, so značnou minerálnou 
prímesou (cf. Hájek & Háberová 2001). Reakcia je stredne až silne kyslá, hodnoty pH sa pohybujú od 
4 do 5,5, hodnoty vodivosti do 50 µS/cm.

Machorasty prevládajú v porovnaní s vyššími rastlinami, dominuje Warnstorfia exannulata, z vyšších 
rastlín sa vyskytujú napr. Carex lachenalii, C. nigra, Eriophorum angustifolium a Juncus filiformis. Spolo-
čenstvo je vonkajšími činiteľmi sukcesne blokované.

Druhové zloženie (Stanová 2002a): Carex nigra, Caltha palustris, Eriophorum angustifolium, Callier-
gon sarmentosum, Philonotis seriata, Warnstorfia exannulata.

Zväz: Caricion lasiocarpae – je začlenený do biotopu Ra3. Po analýze vegetácie rašelinísk (Dítě et al. 
2007) autori zväz nevyčlenili ako opodstatnený (nemal vlastné druhy) a asociácie tohto zväzu sú roz-
delené do zväzov Caricion davallianae a Sphagno-Tomenthypnion (cf. Dítě et al. l.c.) 

Trendy

Rašeliniská sú na Slovensku považované za veľmi vzácne, ohrozené a často reliktné spoločenstvá, ktoré 
predstavujú významné biotopy pre mnohé unikátne druhy rastlín a živočíchov, hlavne bezstavovcov 
(Stanová 2000). Oproti historickému rozšíreniu rašelinísk (Michalko et al. 1986) na našom území došlo, 
najmä v ostatných desaťročiach, k podstatnému úbytku lokalít. Napríklad na západnom Slovensku (Zá-
horská a Podunajská nížina), bolo evidovaných najviac slatinných rašelinísk v rámci Slovenska, viac ako 
2600 ha (Raučina 1968). Do súčasnosti ostali zachované už iba fragmenty na Záhorí, v Podunajskej níži-
ne sa nám nepodarilo zaznamenať ani jednu slatinu s nepoškodeným vodným režimom a zachovaným 
vegetačným krytom (Sádovský, Hajdu, Eliáš ml., Dítě, ined.). Ekologická obnova slatinných rašelinísk je 
veľmi problematická a u reliktných typov prakticky nemožná, na rozdiel od lúk. 

Ohrozenia

K hlavným faktorom, ktoré v minulosti zapríčinili drastický úbytok a degradáciu rašelinísk nie len u nás, 
ale prakticky v celej Európe patria: ťažba rašeliny, odvodňovanie, eutrofizácia a sukcesné zmeny (Sta-
nová 2000). 

Ťažba rašeliny sa začala rozvíjať v 18. storočí, ale bola lokálna a maloplošná. Rašelina sa využívala pre-
dovšetkým ako palivo. Na mnohých miestach sa ťažila neorganizovane, čo devastovalo pôdu i krajinu. 
Vzrastajúci dopyt po rašeline bol najmä v poľnohospodárstve a záhradníctve, ale aj na balneoterape-
utické účely. Ťažba rašeliny sa dotkla rašelinísk priam katastrofálnym spôsobom najmä na Záhorskej 
a Podunajskej nížine. Pred odvodnením boli najväčšie komplexy slatinných rašelinísk na Slovensku 
v Podunajskej nížine s celkovou rozlohou 4 506 ha. Jedno z najväčších rašelinisko Pusté Úľany malo 
rozlohu 588 ha (Raučina 1968). Na severe Slovenska iba v menšej miere (plošne a zásobami rašeliny 
nevhodné lokality). Vyťažené boli niektoré rašeliniská na Spiši napr. Krivý kút a Medvedisko pri Spišskej 
Belej či Popradské rašelinisko. Ťažba bola plánovaná aj v území súčasnej národnej prírodnej rezervácie 
Belianske lúky, na poslednú chvíľu sa podarilo rašelinisko zachrániť (Šoltés in verb.).
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Odvodňovanie a vysychanie rašelinísk

Je veľa rašelinísk, ktoré majú v dôsledku odvodnenia narušený vodný režim. Znižovaním vodnej hladiny 
dochádza k postupnému vysúšaniu substrátu a tým k vážnym zmenám jeho fyzikálnych a chemických 
vlastností (Dupieux 1998). Rašeliniská ľudia odvodňovali po stáročia, aby získali pôdu pre poľnohospo-
dárstvo a lesníctvo, rašelinu pre záhradkárstvo a ako zdroj energie a tiež aby sa chránili pred povodňami 
(Holdena et al. 2004). Odvodňovaním priľahlých území sa znížila vodná hladina, čo viedlo k vysúšaniu 
slatín. Veľkoplošné alebo lokálne odvodňovacie projekty sa na Slovensku úspešne realizovali najmä na 
nížinách; väčšina rašelinísk sa tu po vysušení zmenila na ornú pôdu s obmedzenými možnosťami na 
obnovu. Vzhľadom na skutočnosť, že takéto projekty sa uskutočnili relatívne nedávno, väčšina odvod-
ňovacích systémov je stále funkčná. Na vysúšanie slatín má vplyv aj zalesňovanie.

Vo všeobecnosti môžu rašeliniská reagovať na znižovanie vodnej hladiny troma spôsobmi (Diggelen et 
al. 1998):

Ak je zníženie vodnej hladiny mierne, dochádza k zmenšeniu objemu rašeliny.1. 
Ak je úbytok vody výraznejší a nemožno ho kompenzovať zmenšením objemu rašeliny, dochádza 2. 
k doplneniu vody z alternatívnych zdrojov (zrážky alebo povrchová voda). To však, prinajmenšom 
v čase nedostatku vody, môže spôsobiť acidifikáciu alebo eutrofizáciu a je pravdepodobné, že sa 
zvýši aj kolísanie vodnej hladiny.
Ak je zníženie vodnej hladiny výrazné a voda z iných zdrojov nemôže doplniť úbytok podzemnej 3. 
vody, dochádza k vysychaniu a mineralizácii rašeliny. 

Pri poklese hladiny podzemných vôd v slatinách, následkom odvodnenia priľahlých území, dochádza 
k redukcii a stláčaniu rašeliny. Rašelinotvorné druhy v takýchto podmienkach miznú a nahrádzajú ich 
druhy, ktoré sa prispôsobili suchším podmienkam – sú to väčšinou bežné druhy.

Vysychanie môže spôsobiť aj rozklad organickej hmoty a mineralizáciu. Grootjans et al. (1986) zazna-
menali, že počas dlhodobého vysychania sa zvy-
šuje množstvo dostupného dusíka. Dostupnosť 
fosforu sa však znižuje, pretože v dôsledku oxi-
dácie železa rastie kapacita pôdy pre jeho viaza-
nie. Tieto dva protichodné vplyvy na dostupnosť 
prvkov, spolu s nedostatkom vody, spôsobujú 
posun v zložení vegetácie. Charakteristické dru-
hy ostríc nahrádzajú trávy. Po náhlom zvýšení 
vodnej hladiny alebo pri rozkolísaní hladín po 
narušení vodného režimu sa však kvôli redukcii 
železa fosfor uvoľňuje a spôsobuje eutrofizáciu, 
čo môže byť problémom pri ekologickej obnove 
(Hájek, in verb.). 

Najčastejším dôvodom vysychania rašelinísk je 
umelé odvodňovanie, ktoré môže sledovať nie-
koľko cieľov. Môže byť realizované za účelom 
získania poľnohospodárskej pôdy, zvýšenia roz-
lohy a produktivity lúk, umožnenia ťažby alebo 
umožnenia zalesnenia (Stanová 2000). V menšej 
miere odvodnenie sprevádza stavebnú činnosť, 
napr. v ostatnej dobe výstavba cesty Zuberec – 
Oravice v roku 2006 (Dítě 2007).

Odvodňovanie sa v 60-tych až 80-tych rokoch 
20. storočia veľmi výrazne prejavilo na celom 
území Slovenska s výskytom mokradí, najmä 
však v podhorských polohách kotlín. Dôvodom 
odvodňovania bolo získanie lúk a pasienkov 

Obr. 5: Odvodňovanie slatinných rašelinísk predstavuje 
ich najvýraznejšie ohrozenie. V NPR Kláštorské lúky bola 
vybudovaním odvodňovacích kanálov zničená pramenná 
oblasť. Foto: V. Šefferová Stanová
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(najmä horný Liptov, Orava) a poľnohospodárskej pôdy (Spiš). Takto napríklad zanikli rozsiahle raše-
liniská v oblasti Zuberca. Tu z viac ako 100 ha rašeliniska so spoločenstvami slatín s nízkym obsahom 
báz a vrchovísk (Cvachová in verb.) ostal poškodený fragment 6 ha v prírodnej rezervácii Medzi bormi. 
Z približne 150 ha rašelinísk v oblasti Pribyliny (Horníčková 1988) ostali zachované iba zvyšky na ploche 
cca 25 ha. Rozsiahle rašeliniská, slatiny s vysokým obsahom báz, v okolí Veľkého Slavkova (Vicherek 
1956) alebo Spišskej Teplice (Šmarda 1961) boli premenené na polia a zanikli prakticky bez stopy. 

Najrozsiahlejšie meliorácie boli realizované v 60-tych až 80-tych rokoch minulého storočia, v súčas-
nosti k nim dochádza v neporovnateľne menšej miere. Takto zničené (často zbytočne) boli desiatky 
a stovky hektárov slatín na Orave, Turci, Liptove, Spiši a inde.

Ľudskou činnosťou podmienené zmeny hydrologických podmienok v zbernej oblasti (pokles vod-
nej hladiny, zmeny v smere prúdenia a objeme podzemnej vody). Odvodňovacími aktivitami sa mení 
prúdenie vody v celom hydrologickom systéme. Výsledkom je miešanie vody z rôznych zdrojov, čo zvy-
čajne znamená, že sa znižuje vplyv podzemnej vody a zvyšuje sa vplyv dažďovej vody. Takéto zmeny sa 
následne prejavia v zložení slatinnej vegetácie. Ďalšie problémy môžu nastať aj pri nepochopení hyd-
rologických pomerov ako celku. Ak sa totiž naruší hydrologický systém v priľahlých územiach, naruší 
sa aj v samotnom chránenom území. Takéto zmeny môžu mať vážne dopady na vegetáciu slatinných 
rašelinísk: zníženie tvorby rašeliny, v extrémnych prípadoch mineralizácia rašeliny a invázia nitrofilných 
druhov a šírenie krovín (Wolejko et al. 2005). 

Chemické procesy

Jednou z príčin ohrozenia slatín je eutrofizácia povrchovej a/alebo podzemnej vody. Prísunom živín 
z poľnohospodársky využívanej pôdy sa zvyšuje dostupnosť fosfátov a nitrátov, na čo rýchlo reagujú 
silne kompetitívne druhy ako Phragmites australis a Glyceria maxima. Takýto typ eutrofizácie, spôso-
bený importovaním živín, sa označuje ako „externý“. „Interný“ typ eutrofizácie je spôsobený zmenou 
v zložení vody a zaznamenali ho napr. v Škótsku: prítokom alkalickej povrchovej vody do slatiny počas 
letných mesiacov sa zvýšil stupeň rozkladu organického materiálu (mineralizácia), dôsledkom čoho sa 
zvýšilo množstvo dostupných živín (Lammers et al. 2001). 

Eutrofizácia na rašeliniskách nastáva v prípade, ak je lokalita dlhodobo zaplavovaná, po ukončení tra-
dičného obhospodarovania (kosenie), alebo sa dostáva do ekosystému znečistená povrchová voda 
(Grootjans & Diggelen 1995). Eutrofizácia sa najviac prejavuje na slatinných rašeliniskách s poškodeným 
vodným režimom obklopených intenzívne obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou. Následkom 
poškodeného vodného režimu sa mení štruktúra rašeliny čo vedie k prevzdušneniu povrchových vrstiev 
pôdy. Za takýchto podmienok sa na bázy bohatá podzemná voda nemôže dostať na povrch, výsled-
kom je nízka saturácia rašeliny vápnikom, vyplavovanie a zvýšená koncentrácia fosforu (cf. Kemmers 
& Jansen 1998). Dá sa povedať, že prakticky na väčšine existujúcich lokalít slatín s vysokým aj nízkym 
obsahom báz, aspoň v okrajových častiach, sa eutrofizácia väčšou či menšou mierou prejavuje. 

Eutrofizácia sa prejavuje na slatinách veľmi negatívne, pričom najohrozenejšie sú šlenky a jazierka, 
kde sa prejavuje najskôr. Zatiahnutie vodnej hladiny povlakmi rias a siníc zabraňujú v raste vo vode 
ponoreným rastlinám (napr. druhy rodu Utricularia). V ostatným rokoch sa prejavuje eutrofizácia čoraz 
intenzívnejšie, napr. na lokalitách Demänovská slatina alebo v PR Sliačske travertíny. 

Ústup od tradičného hospodárenia. K tradičnému obhospodarovaniu slatín patrí vo väčšine krajín 
kosenie a extenzívne pasenie. V niektorých stredoeurópskych krajinách sa však tradičný manažment 
vytratil, a to najmä zmenou spôsobu života vidieckeho obyvateľstva. Územia bez manažmentu po-
stupne zarastali trávou alebo trsnatými ostricami. Neskôr sa do porastu zapojili kríky a stromy, čím sa 
stratila pôvodná biodiverzita. 

Ako príklad môžeme uviesť situáciu v NPR Kláštorské lúky s veľkosťou 86 ha. Boli tu robené historické 
analýzy krajinnej štruktúry na báze historických máp a leteckých snímok (Immerová 2005). Zahřňajú 
nasledovné obdobia: 1880, 1940, 1949 a 2003. Porovnaním výstupov z analýz jednotlivých období ako 
aj ich prekryvov vyplýva, že územie sa v období okolo rokov 1880 – 1949 výrazne nezmenilo. Vzhľa-
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dom na to, že z roku 1880 nemáme k dispozícii údaje o drevinách, nevieme povedať, do akej miery 
došlo k zarastaniu územia počas prvého sledovaného obdobia rokov 1880-1940. Vieme však, že v roku 
1949 bolo v NPR 4% drevín (2,9 ha). K výraznému zarastaniu územia drevinami dochádza od 50-tych 
rokov minulého storočia, čo zrejme súvisí s nastupujúcim nezáujmom ľudí lúky ako aj pasienky využívať 
a obhospodarovať. V roku 2003 zaberajú dreviny až polovicu rozlohy územia (50,7%, 37 ha). V porovna-
ní s rokom 1949 došlo teda k výraznému zarastaniu lúk. 

Bosáčková (1974) udáva že v 70-tych rokoch minulého storočia bola prevažná časť územia obhospo-
darovaná pravidelnou kosbou, ktorá podmieňuje a udržuje druhovú skladbu porastov. Dôsledky in-
tenzívneho pasenia dobytka bolo možné sledovať len na južnom okraji územia. V Úprave MK SSR č. 
3625/1974 zo dňa 27.5.1974 o vyhlásení ŠPR Kláštorské lúky sa uvádza, že územie je možné naďalej 
hospodársky využívať ako jednokosné lúky. Z toho možno usudzovať, že dôvodom, prečo v neskorších 
rokoch došlo na väčšine záujmového územia k upusteniu od dovtedajšieho spôsobu obhospodaro-
vania a následnej sekundárnej sukcesii, nebolo zriadenie rezervácie, ale zmena spôsobu života oby-
vateľov. V súčasnosti je poľnohospodárskymi organizáciami obhospodarovaná len malá časť plochy 
rezervácie.

Zarastanie lúk spôsobilo tiež zmenu v zložení spoločenstiev živočíchov, ktorá je zdokumentovaná na 
príklade vtáčích spoločenstiev. Na základe dlhodobého ornitologického výskumu a porovnaní jeho 
výsledkov so staršími údajmi konštatoval Žďárek (1994) vymiznutie viacerých hniezdičov z územia už 
v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia. Týka sa to napr. druhov: Fulica atra, Gallinula chloropus 
(vyžadujú na hniezdenie otvorené vodné plochy s emerznou vegetáciou), tiež Limosa limosa, Anas qu-
erquedula, Gallinago gallinago, Crex crex (hniezdiče vlhkých lúk preferujúce nižšiu vegetáciu) a tiež 
Lanius collurio a Saxicola rubetra (vyžadujú otvorené plochy na lov potravy). Na druhej strane populá-
cie hniezdičov viazaných na kroviny a lesné biotopy ako napr. Phylloscopus collybita, Phylloscopus tro-
chilus, Sylvia nisoria zaznamenali nárast. Od polovice 90-tych rokov v spoločenstvách ešte viac vzrástla 
dominancia druhov lesných a krovinových stanovíšť, medzi najbežnejšie druhy patria Sylvia atricapilla, 
Phylloscopus trochilus, Phylloscopus collybita, ďalej Carduelis cannabina, Prunella modularis, Fringilla 
coelebs, Carduelis carduelis a iné (Topercer et Janák ined.).

Zmeny vo vegetácii

Zmeny vo vegetácii človekom narušených rašelinísk sa považujú za indikátory intenzity a dĺžky trvania 
tohto narušenia (Dierssen 1992). Možno ich charakterizovať nasledovne: 

Pokles alebo vymiznutie slabo kompetitívnych druhov a druhov s malou ekologickou amplitúdou.1. 
Invázia alebo zvýšenie výskytu silno kompetitívnych ubikvistov a nitrofilných druhov, ktoré majú 2. 
často širokú ekologickú amlitúdu.
V odvodnených slatinách: nápadný úbytok charakteristických druhov rastlín, ktoré získavajú vlahu 3. 
z podzemnej vody, a zvýšenie výskytu lúčnych druhov, ktoré nie sú na týchto zdrojoch závislé. 
Po určitom čase sa zvyšuje celková druhová diverzita biotopu (Dierssen 1992). Ochranárska hodno-
ta ale klesá, pretože pristupujú generalisti a ustupujú špecialisti (Bergamini et al. 2009).

Druhovú bohatosť negatívne ovplyvňuje aj hromadenie biomasy a živín, ku ktorému dochádza, keď sa 
slatiny nekosia (obr. 6.) Z dlhodobého hľadiska spôsobuje akumulácia biomasy vyšších rastlín úbytok 
biomasy a diverzity machorastov aj vyšších rastlín (Bergamini et al. 2001).

Sukcesné zmeny sa prejavujú na všetkých existujúcich slatinách. Sukcesné zmeny, resp. sukcesiu – po-
stupnú zmenu vo vegetačnom kryte rašelinísk (ale aj iných biotopov, napr. lúk) rozoznávame primárnu 
a sekundárnu.

Primárna sukcesia je prírodným, často relatívne dlhodobým procesom a je výsledkom postupných eko-
logických zmien. Ako príklad primárnej sukcesie môžeme použiť proces zazemňovania (rašelinenia) 
jazera, kde pôvodná vodná hladina mizne v dôsledku relatívne dlhodobého procesu pod nelesnými 
rašelinnými spoločenstvami, ktoré v ďalšom vývoji ustúpia lesu.
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Obr. 6. Na lokalite Podsuchá južne od Ružomberka sa v roku 1986 vyskytovali slatiny s vysokým obsahom báz 
a výskytom druhu Primula farinosa. Dôsledkom toho že sa územie prestalo obhospodarovať došlo k hromadeniu 
biomasy a následnému zarastaniu lokality, tak ako ju vidíme na obrázku z roku 2005. Foto: V. Šefferová Stanová 
a D. Dítě

Mnohé lokality, hlavne slatiny s vysokým obsahom báz, boli v minulosti extenzívne využívané človekom 
kosením, tiež pasením. Mnohé v súčasnosti nelesné slatiny dokonca vznikli odstránením pôvodného 
vegetačného krytu (napríklad slatinných jelšín). Touto činnosťou nielen, že človek udržiaval (blokoval) 
sukcesné štádiá v ním požadovanom stave (teda prevažovali porasty tráv a ostríc), ale ich aj plošne 
zväčšoval. Po ukončení obhospodarovania lokality nastupuje sekundárna sukcesia a pomerne rýchlo 
degradujú (v porovnaní s východiskovým stavom). V počiatočnom štádiu dochádza k hromadeniu sta-
riny a ubúdaniu konkurenčne slabých druhov, následne lokalita zarastá drevinami (krovinami, neskôr 
sa pridajú stromy) a v konečnom dôsledku nelesné spoločenstvá úplne zaniknú. 

Proces sekundárnej sukcesie súvisí aj so zmenami vodného režimu. Vodný režim môže byť poškodený 
alebo zničený človekom jednorazovo a nezvratne (odvodnenie), alebo sa zhoršuje postupným zaras-
taním drevinami, ktoré z rašeliniska „pumpujú“ veľké množstvo vody a spôsobujú pokles hladiny pod-
zemnej vody. Aj keď v holocénnej minulosti boli niektoré slatiny zarastené stromami, nebol úbytok 
druhov vplyvom zarastania taký ako je dnes. Niektoré druhy to mohli prežiť na svetlinách, pretože dru-
hové zloženie stromov bolo iné, boli to skôr ihličnany ako jelše a na lokalitách bol neporušený vodný 
režim a lokality boli väčšinou veľké (Hájek in verb.). 

Poškodzovanie a ničenie lokalít

Napriek tomu, že sa význam slatín akceptuje v celej Európe, pokračuje poškodzovanie veľkého množ-
stva lokalít aj v súčasnosti. Príkladom je Národná prírodná rezervácia Močiar na Slovensku. Táto jedi-
nečná slatina s recentnou tvorbou pramenitu bola vážne narušená potom, čo sa starosta blízkej obce 
rozhodol v roku 2005 vykopať bazén (obr. 7). Pre tento účel sa zo slatiny odviedla voda, bez ktorej 
zostala na pomerne dlhý čas takmer polovica lokality. Potrebné záchranné opatrenia sa nevykonali 
doteraz aj napriek tomu, že ide o chránené územie. 
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Obr. 7. Rezervácia Močiar. Prvý obrázok zachytáva jazierko s vývermi minerálnych vôd z 27. 4. 2005 a na druhom 
obrázku vidíme stavebné úpravy a vykopanie bazéna. Obrázok je z 3. 4. 2006. Foto: D. Dítě

Manažment

Všeobecné odporúčania

Hydrologické systémy, ktoré dotovali slatinné rašeliniská vytvárali po stáročia stabilné podmienky pre 
vegetáciu na živiny chudobných substrátoch, a to bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Počas posledných 
pár storočí sa však v dôsledku odvodnenia zmenilo veľa slatín na nízkoprodukčné lúky a pasienky, kto-
ré nemožno bez pravidelného manažmentu udržať (Kotowski 2002 in Middleton et al. 2006).

Manažment na zachovanie otvorených slatinných spoločenstiev s charakteristickým druhovým zlo-
žením je nevyhnutný. Bez primeraného manažmentu by totiž prirodzená sukcesia viedla k zarastaniu 
slatín kompetične silnými trávami (Molinia sp., Calamagrostis sp., Phragmites australis) až k vytvoreniu 
krovinových a lesných formácií. Významná časť slatín je udržiavaná tzv. ochranárskym manažmentom, 
ktorý je zameraný na zachovanie biodiverzitných hodnôt území. 

Možnosti ochrany vo veľkej miere ovplyvňujú vonkajšie faktory, ako využívanie priľahlej pôdy, či ukla-
danie znečisťujúcich látok z ovzdušia. Takéto negatívne vplyvy možno zmierniť vhodnými zásahmi, 
napr. intenzívnejším kosením alebo pasením, odstraňovaním zarastania. Treba tiež zvažovať obme-
dzenia vo využívaní okolitej pôdy, čo zahŕňa kontrolu pri hĺbení kanálov na poľnohospodárskej pôde 
a v hospodárskych lesoch, menšie používanie hnojív.

Aktívny manažment

Kosenie

Kosenie je tradičný spôsob obhospodarovania slatinných lúk a podporuje druhovú bohatosť. Ručné 
kosenie, ktoré sa uprednostňuje na veľmi malých lokalitách, nemožno používať na veľkých územiach. 
Pre väčšie lokality sa vyžadujú špeciálne upravené kosačky, ktoré nepoškodzujú pôdu. V súčasnosti sa 
slatiny kosia ľahkými, zvyčajne malými mechanizmami, ktoré sú prispôsobené prostrediu (obr. 8). Špe-
cificky sú upravené aj pneumatiky vozidiel (nízky tlak, zdvojené kolesá). Po kosení sa biomasa z plochy 
odstraňuje. Táto metóda, najmä zber a odnos materiálu (biomasy), je veľmi pracná a náročná vzhľadom 
na podmočený terén a jeho nedostupnosť.
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Manažmentové odporúčania pre slatiny v Českej republike sú nasledovné (Háková ed. 2003): 

Optimálny manažment Alternatívny manažment
TYP MANAŽMENTU kosenie a odstránenie čerstvej 

alebo suchej biomasy
kosenie a odstránenie čerstvej 
alebo suchej biomasy

VHODNÝ INTERVAL raz za 1 – 2 roky, 2x ročne  
alebo bez kosenia

raz za 1 – 2 roky alebo 2x ročne

MINIMÁLNY INTERVAL raz za 3 – 5 rokov  
alebo bez kosenia

raz za 3 roky

 VYBAVENIE
1. VHODNÉ ručné kosenie kosou  

alebo vyžínačom
2. MOŽNÉ motorové kosačky
3. NEVHODNÉ dobytok, ťažké mechanizmy  

na kosenie, hnojenie, vápnenie
dobytok, ťažké mechanizmy  
na kosenie, hnojenie, vápnenie

Na vápnitých slatinách sa neodporúča pasenie a používanie hnojív. Ak sa lokalita nachádza v oblasti, 
kde sa pasie, je nutné ju oplotiť. Veľmi mokré biotopy s dominanciou machov majú schopnosť prispô-
sobiť sa nepravidelnému manažmentu, napr. v intervale 3 – 5 rokov, ale len v prípade ak nedochádza 
k invázii kompetitívnych tráv ako napr. Molinia. Optimálny čas na kosbu je neskoré leto, keď lokality 
nie sú také mokré ako na jar alebo v skorom lete. Motorové kosačky možno používať len počas suchých 
období na suchých lúčnych lokalitách. Na veľmi mokrých stanovištiach a na lokalitách, kde rastú trsy 
tvoriace rastlinné druhy, sa ich použitie neodporúča (Háková ed. 2003). 

V Švédsku patrí kosenie k základným odporúčaniam pre manažment vápnitých slatín. Kosenie raz za 
dva roky sa považuje za dostatočné a odporúča sa dokonca aj na lúkach s výskytom orchideí, ako aj 
ďalších cievnatých rastlín s dvojročným cyklom, vzácnych mäkkýšov a na zemi hniezdiacich vtákov. Pre 
nízkoprodukčné slatiny sa akceptuje kosenie s 3 – 5 ročným cyklom. Medzi odporúčané náradia patria 
kosy a vyžínače. Pokosený materiál sa musí z plochy odstrániť (Sundberg 2006).

Agro-environmentálne schémy v Poľsku (MoARD 2007) zahŕňajú nasledujúce odporúčania pre kosenie 
lokalít s vegetáciou nízkych ostríc a machorastov: 

kosiť každý rok v období medzi 15. júlom a 30. septembrom; •	
povinnosť nepokosiť viac ako 50 % lokality v jednom roku a striedať kosené plochy; celé územie •	
možno kosiť len raz za 2 roky; 

Obr. 8. Kosenie 
a obracanie sena na 

slatinných lúkach.  
Foto: T. Dražil
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kosiť na výšku 5 – 15 cm; •	
kosiť takým spôsobom, aby nedochádzalo k deštrukcii pôdy a rastlín; zákaz kosiť do kruhu od von-•	
jšieho okraja smerom dovnútra; 
povinnosť odstrániť alebo zhrabať pokosený materiál do stohov najneskôr do 2 týždňov po kosbe •	
(výnimky v odôvodnených prípadoch); 
zákaz hnojenia a pasenia.•	

Používaním ťažkej techniky v slatinách sa poškodzujú rastliny aj štruktúra pôdy. Vo Veľkej Británii, 
v rámci projektu LIFE, preto vyvinuli prototyp špeciálneho zariadenia na použitie v mokradiach. Pro-
jekt sa začal v roku 1997 a jeho súčasťou bol aj vývoj zariadenia, ktoré bude schopné kosiť, zberať 
a odstraňovať pokosený materiál zo slatín a zároveň nebude mať veľký tlak na podklad. Na rozdiel od 
konvenčných kombajnov a podobných zariadení, nový mechanizmus vyvinutý pre slatiny môže zdolať 
močaristý terén bez rizika zapadnutia do mäkkého povrchu a dokáže pokosiť veľké slatinné územia, 
vrátane malých plôch krovín. Pokosený materiál sa seká na malé kúsky a súčasne nakladá (potrubím 
s vysokým tlakom vzduchu) do nákladného auta bez nutnosti opätovného vjazdu mechanizmov do 
tohto krehkého biotopu (Broads Authority 2007). 

Pasenie

Extenzívne pasenie sa niekedy odporúča ako alternatívny manažment slatín. Pre minimalizovanie ne-
chcených efektov spásania a zošľapovania sa však musia vytvoriť vhodné podmienky. V prípade výsky-
tu ohrozených druhov treba najprv zistiť ich reakciu na pasenie a až následne sa rozhodnúť, či pastvu 
povoliť alebo nie. Pasenie sa síce odporúča ako alternatíva ku koseniu alebo opusteniu územia, ale 
možno pri ňom očakávať zníženie druhovej bohatosti (Stammel et al. 2003).

Vo Francúzsku sa extenzívne pasenie často považuje za najprirodzenejší spôsob starostlivosti, pre-
tože má najmiernejší a najprospešnejší ekologický vplyv na dané územie. Súčasťou manažovaného 
ekosystému sú bylinožravce, ktoré v niektorých prípadoch vytvárajú podmienky podobné minulosti, 
kedy tieto biotopy udržiavali voľne žijúce veľké bylinožravce. Pretože sú v rašeliniskách často náročné 
podmienky (nízka teplota, vodou nasýtená pôda, kyslosť, vegetácia s nízkou nutričnou hodnotou atď.), 
používajú sa na tento účel zvieratá, ktoré patria medzi tradičné, odolné a na tieto podmienky dobre 
adaptované plemená. Spásaním a zošľapovaním zabraňujú hromadeniu biomasy (stariny). Intenzitu 
pasenia však treba posúdiť starostlivo, treba nájsť vyváženie medzi nedostatočným a nadmerným spá-
saním. V literatúre sa zvyčajne uvádza hodnota 0,2 až 0,8 VDJ/ha. Odporúča sa začať s menším počtom 
zvierat a ten postupne zvyšovať (Dupieux 1998).

V Škótsku sa slatiny sprístupňujú pre dobytok počas najsuchších mesiacov leta. Spásajú sa minimálne 
dva týždne každý rok a kontroluje sa ich zošľapovanie. Mierne zošľapovanie pomáha udržiavať druhovú 
bohatosť, silnému však treba zamedziť, pretože podporuje rast poľných burín, napr. Cirsium arvense. 
Pomôckou je, že počet stôp dobytka by nemal byť väčší ako by bol po náhodnom prechode stáda cez 
lúku alebo slatinu (Scottish Natural Heritage 2005).

V Švédsku sa pasenie považuje za „druhé najlepšie rozhodnutie“ pre manažment vápnitých slatín. Vy-
soká intenzita pasenia však môže mať negatívny vplyv na vzácne druhy, napr. Vertigo geyeri, kým iné 
druhy, napr. niektoré druhy chrobákov, z neho profitujú. Znamená to, že úroveň pasenia sa musí veľmi 
starostlivo nastaviť pre špecifické podmienky a druhové zloženie na každej lokalite. Vo všeobecnosti sa 
však odporúča extenzívne pasenie. Na menších územiach by sa malo pásť každý druhý rok alebo počas 
krátkeho obdobia vo vegetačnej sezóne (Sundberg 2006). Pasenie dobytka vytvára otvorené plochy 
a plôšky odhalenej rašeliny, čo veľa druhov vyžaduje. V Európe sa vo všeobecnosti dobytok nepasie 
v prirodzených slatinách; na pastvu sa využívajú len mierne odvodnené slatinné lúky (Buglife 2007). 
Je to aj preto, že vo Švédsku sú slatiny oveľa väčšie ako u nás. Malé lokality sú väčšinou pastvou dosť 
ničené, aj vďaka tomu že sa tam stáda v lete ochladzujú. V Bílých Karpatech tak bolo zničených viacero 
lokalít (Hájek, in verb.).
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Obnovný manažment

Slatinné systémy, ktoré sú aj v súčasnosti rašelinotvorné, sú už dnes v Európe veľmi vzácne. Hoci 
niektoré povodia môžu mať veľa slatinných druhov, slatinná vegetácia ktorá vytvára rašelinu už väč-
šinou vymizla a slatiny boli zmenené na slatinné lúky odvodňovaním, hnojením a premenou na kosné 
lúky (Grootjans & Diggelen 1995). 

Pri rozhodovaní o cieľoch obnovy treba vychádzať zo súčasného stavu, v akom sa daná lokalita nachádza, 
a porovnať ho so stavom minulým, pred nejakým výrazným poškodením. Analýzou týchto dát by sme 
mali identifikovať hlavné príčiny narušenia rašeliniska a následne stav, aký chceme obnovou dosiahnuť. 

Odstránenie krovín a stromov

Náletové dreviny sa na lokalitách objavujú buď po zásahu do vodného režimu alebo po ukončení ob-
hospodarovania. Svojim rastom odčerpávajú z lokality vodu, menia druhové zloženie spoločenstiev 
a tým ju ďalej poškodzujú. Obnova slatín, ktoré sú silno porastené krovinami a stromami, je niekedy 
technicky veľmi obtiažna. Slatiny sú mokré a často zradné miesta, kde môžu veľké stroje ľahko zapad-
núť a vážne poškodiť tento citlivý biotop.

Jedným z riešení je v praxi stále využívaný ručný výrub krovín. Pre niektoré lokality je to jediná vhodná 
metóda. Je však veľmi prácna, nákladná a preto vhodná len pre malé územia. Mladé porasty môžeme 
odstraňovať mulčovaním alebo krovinorezom, staršie porasty výrubom. Častokrát diskutované je po-
užitie chemických inhibítorov rastu. To sa v podmienkach mokradí nedoporučuje. Odstraňovanie nále-
tových drevín a ich výmladkov je vhodné v období vegetačného kľudu a je potrebné, aby bola drevná 
hmota z lokality odstránená. Ak sukcesia pokročila tak, že na lokalite sa vyvinul les a pôvodné druhy 
už nie sú zastúpené, v takom prípade obnova nemá zmysel. 

Po prvom čistení veľmi zarastených slatín je zvyčajne potrebné vykonať opakované odstránenie drevi-
tých výhonkov rôznych druhov listnatých stromov. 

Aby bolo možné realizovať „klasické“ poľnohospodárske činnosti – teda kosenie – je potrebný obnov-
ný manažment spočívajúci v jednorázovom odstránení drevín výrubom. Osvedčilo sa realizovať výrub 
v zime s následným spálením zvyškov po ťažbe na hromadách (mimo citlivých biotopov). Vzhľadom na 
rozľahlosť lokality a ťažkú strojovú dostupnosť i v zime (lokalita je podmáčaná a prakticky pôda ne-
premŕza i pri silných mrazoch) nie je vhodné vyvážať celé dreviny mimo plochu napr. na štiepkovanie. 
V nasledujúcej vegetačnej sezóne je efektívne plochy mulčovať, ale iba ľahkou mechanizáciu prispô-
sobenou mokraďovým podmienkam (ťažká mechanizácia rašelinu stláča, čím sa menia jej vlastnosti, 
stroje môžu zapadnúť a vytvárajú ryhy v rašeline). Mulčovaním sa jednak odstránia výmladky drevín, 
zároveň sa zlikvidujú menšie zvyšky po výrube a urovná povrch terénu. Častokrát je potrebné aby sa 
zvyšky pňov odstraňovali zvlášť (obr. 9), pretože ak by zostali na ploche a zarástli vegetáciou, pri ná-
slednom mulčovaní alebo kosení by sa mohli stroje poškodiť. Tým sa plochy pripravia na pravidelné 
kosenie (Dražil et al. 2009). 

  

Obr. 9. Odstraňovanie zvyškov pníkov motorovou pílou. Foto: V. Šefferová Stanová, T. Dražil
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Takýmto spôsobom bolo na lokalite v rokoch 2007 – 2009 v rámci projektu organizácie DAPHNE – In-
štitútu aplikovanej ekológie uskutočnila veľkoplošná obnova nelesných slatinných spoločenstiev a za-
bezpečila sa dlhodobá starostlivosť o slatinné lúky. Z najviac ohrozených plôch sa na rozlohe 34 ha 
odstránili dreviny, 46 ha sa jednorazovo pomulčovalo a následne sa začalo opäť raz ročne kosiť ľahkou 
mechanizáciou (obr. 10). 

  

Obr. 10. Príklad obnovy slatinných lúk v rezervácii Belianske Lúky. Na prvom obrázku je stav z roku 2007 a na 
druhom je to isté miesto v roku 2009. V zime boli dreviny vyrúbané, v roku 2008 bola plocha pomulčovaná a v roku 
2009 pokosená. Foto: T. Dražil

Mulčovanie

Mulčovanie je na zarastených rašeliniskách veľmi efektívne, pretože odstraňuje náletové dreviny aj 
vegetáciu a umožní konkurenčne slabším druhom, aby sa prejavili. Lokalita Beňadovské rašelinisko 
na Orave bola dlhodobo neobhospodarovaná a vzácny druh Carex chordorrhiza bol zaznamenaný iba 
v malej populácii a v sterilnom stave. V roku 2003 bola lokalita pomulčovaná a následne sa objavila 
veľká, kvitnúca populácia tohto druhu. 

Dôležité je, aby bolo mulčovanie robené ľahkou mechanizáciu, ktorá je adaptovaná na mokraďové 
podmienky (obr. 11). Použitím ťažkej mechanizácie môže dôjsť k stlačeniu rašeliny. Pri mulčovaní je 
biomasa rozsekaná na drobné kúsky a nie je možné ju z lokality odstrániť. Doporučujeme, aby sa tento 
spôsob obhospodarovania použil maximálne dva roky po sebe a potom je vhodné pokračovať v kosení 
a následnom odstraňovaní biomasy. 

  

Obr. 11. Príklad ľahkého traktora (malotraktor Aebi Rasant Terratrac TT55 s mulčovačom Seppi 175), ktorý má široké 
kolesá a je adptovaný na mokraďové podmienky. V ťažkom zarastenom teréne je schopný vyčistiť a pomulčovať asi 
1 hektár slatinných lúk za deň. Foto: T. Dražil a D. Galvánek
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V roku 2007 bol na Belianskych lúkach založený experiment na sledovanie vplyvu mulčovania na obno-
vu zarastajúcich slatín s vysokým obsahom báz. Založené boli 3 trvalé plochy veľkosti 15 x 15 m v type 
s expanziou trstiny, v hustom poraste vŕb a riedkom poraste briez. Plochy sú umiestnené tak, aby boli 
čo najpodobnejšie, čo sa týka vegetačného zloženia. V rámci každej trvalej plochy je umiestnených 
9 veľkých štvorcov veľkosti 3 x 3 m. V rámci každého štvorca bol v rohu lokalizovaný štvorec veľkosti 
1 x 1 m, ktorý je rozdelený na 4 štvorce (0,5 x 0,5 m) pre druhový záznam s hodnotami dominancie. Pre 
celú plochu veľkosti 3 x 3m sa vykoná štandardný fytocenologický zápis. Zaznamenávané je druhové 
zloženie vyšších a nižších rastlín s odhadom pokryvnosti. Testované sú 3 manažmentové opatrenia: 
ponechanie bez zásahu, mulčovanie plochy s odstránením biomasy (imitácia kosenia) a mulčovanie 
plochy s ponechaním biomasy na lokalite. Vegetačný záznam je robený koncom júna, resp. začiatkom 
júla a plochy sú následne pomulčované.

Reakcia typických slatinných druhov na mulčovanie je rôzna – pokryvnosť niektorých druhov vzrástla, 
u iných poklesla. Zdá sa že niektoré druhy ako Equisetum palustre, Potentilla erecta alebo orchideje sú 
mulčovaním potláčané. Môže to byť spôsobené veľkým množstvom biomasy, ktorá bola ponechaná 
na povrchu pôdy. Iné druhy po mulčovaní zvýšili svoju pokryvnosť na všetkých troch plochách. Sú 
to napríklad druhy Bryum pseudotriquetrum, Juncus articulatus, Campyllium stellatum. Takže slatinné 
druhy reagujú na mulčovanie individuálne. Hoci, niektoré druhy ako Eriophorum latifolium, Parnassia 
palustris reagujú rôzne na troch lokalitách a majú pozitívne aj negatívne reakcie na mulčovanie (prav-
depodobne v závislosti na vodnom režime). Takže reakcia druhov nie je iba druhovo špecifická, ale 
vplyv má aj množstvo biomasy a hydrologické podmieny mikrolokality. Keď sme porovnali vplyv opa-
kovaného mulčovania počas dvoch rokov s tradičným prístupom (mulčovanie v prvom roku a následné 
kosenie), nezaznamenali sme žiadne preukazné zmeny vo vegetácii na všetkých troch experimentál-
nych plochách. Po iniciálnom mulčovaní v roku 2007 bola vrstva posekanej biomasy hrubá niekoľ-
ko centimetrov a úplne pokryla povrch pôdy. Po roku sa biomasa na plochách stále ešte nachádzala 
a pokrytie cievnatých rastlín bolo nižšie o polovicu, ale po dvoch rokoch bola takmer všetka biomasa 
rozložená a cievnaté rastliny mali opäť vyššiu pokryvnosť. Rýchly rozklad biomasy na slatinách dobre 
saturovaných podzemnou vodou môže byť vysvetlením prečo nemalo mulčovanie negatívny dopad 
na slatinnú vegetáciu. Tieto výsledky sú zatiaľ predbežné po dvoch rokoch trvania experimentu. Naše 
výsledky potvrdili že mulčovanie nemá negatívny dopad ak je realizované dva roky po sebe. Ukázali, 
že je to veľmi efektívna metóda na obnovu slatín zarastených náletovými drevinami (Madaras et al. 
2011). Je ale dôležité podotknúť že je potrebný dlhodobejší zber dát z takýchto experimentov, pretože 
krátkodobé efekty môžu byť zavádzajúce. 

Podobný experiment s totožným dizajnom zberu dát sa založil v roku 2008 aj v NPR Kláštorské lúky. Tu 
sa zameriava iba na dva typy vegetácie, porasty husto zarastené trstinou a pôvodne husté vŕbové po-
rasty, kde sa mulčovaním a frézovaním kompletne odstránili dreviny. V podraste oboch typov sa ešte 
pred obnovou vyskytovali indikačné druhy slatín, celkový stupeň degradácie tu bol však oveľa vyšší ako 
na Belianskych lúkach a vyskytovali sa tu už aj niektoré invázne taxóny napr. Impatiens parviflora. Zber 
dát tu začal až po iniciálnom obnovnom zásahu a preto sa experiment výlučne zameriava na sledova-
nie vplyvu následného manažmentu po obnove. Podobne ako pri Belianskych lúkach sa potvrdilo, že 
opakované mulčovanie dva roky po sebe nemá na slatinnú vegetáciu preukazne negatívny vplyv v po-
rovnaní s prístupom, keď po obnovnom kosení nasleduje hneď ďalší rok kosenie. Čo je veľmi zaujímavé 
je fakt, že aj plochy vo vŕbových porastoch, kde sa vykonal úvodný obnovný zásah (odstránenie viac 
ako 30 ročných porastov krovín) a následne zostali bez zásahu, sa vyvíjajú rovnakým smerom, ako mul-
čované alebo kosené plochy. Dá sa to vysvetliť veľkou zotrvačnosťou takéhoto zásahu. Je preto možné 
konštatovať, že aj občasné mulčovanie slatinných plôch (raz za 3 roky) môže mať pozitívny vplyv na 
slatinnú vegetáciu v porovnaní s úplným bez zásahovým režimom (Galvánek ined.). Je dôležité sledovať 
aj obsah živín a ak nastúpia náročnejšie druhy, je vhodné s mulčovaním prestať. 

Kosenie zarastajúcich slatín

Základnou technikou na zachovanie druhovej diverzity je kosenie na konci sezóny. Nie je to však naje-
fektívnejší obnovný zásah na opustených lúkach s dominanciou tráv. V takýchto prípadoch je oveľa 
efektívnejšie kosenie na začiatku sezóny (Huhta et al. 2001, Hájková et al. 2009). Mala by sa tak redu-
kovať kompetenčná schopnosť tráv.
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Kosenie Phragmites australis alebo Molinia sp. je najefektívnejšie na začiatku kvitnutia. Väčšina zá-
sobných látok, ktoré sa počas tohto obdobia vytvorili, sa odstráni s nadzemnými časťami rastlín, čo 
oslabí ich životaschopnosť. Tento postup je účinný, ak sa opakuje každoročne počas niekoľkých rokov 
(Hájková et al. 2009).

Trstina často zarastá rašeliniská, ktorých vodný režim sa zdá dosť stabilný a v podraste sa nachádzajú 
takmer všetky pôvodné druhy. Stimulom pre jej rast môže byť eutrofizácia, spôsobená dodatočným 
prísunom živín alebo krátkodobým preschnutím lokality, napr. počas roka chudobného na zrážky. Op-
timálna doba kosenia trstiny je v mesiacoch jún, júl, kedy druh kvitne a živiny sú sústredené v stonkách 
a nie v koreňoch. Lysák (ined.) doporučuje prvé kosenie výhonkov trstiny na jar (nad kvetenstvom 
vstavačov májových) a potom druhé kosenie v lete. Kosenie dva krát ročne je najefektívnejšie na potla-
čenie trstiny aj bezkolenca. Častým zlým príkladom ochranárskeho manažmentu posledných rokov je 
kosenie trstiny na konci vegetačnej sezóny. Takýmto spôsobom jej rast podporujeme, pretože živiny sú 
už uložené v koreňovej sústave a v ďalšom roku bude porast trstiny ešte vitálnejší. 

V PR Sliačske travertíny sa v rokoch 2004 – 2009 na trvalých plochách sledoval vplyv obnovného kose-
nia na lokalite, kde slatinné rašelinisko takmer úplne zarástlo hustým porastom trstiny. Výsledky sle-
dovania ukázali, že kosením sa dá postupne znižovať hustota trstiny a zvyšovať zastúpenie slatinných 
druhov. Ide však o dosť pomalý a postupný proces, rok po prvom zásahu, došlo dokonca k zhustnutiu 
porastu trstiny, ústup začal až v ďalších rokoch. Čo je potešiteľné, v hustom poraste trstiny slatinné 
druhy dokážu prežiť a po obnovení kosenia sa začala postupne zvyšovať ich populačná hustota. Na naj-
menšej sledovanej plôške 0,25 x 0,25 m sa počet indikátorov slatín spomedzi cievnatých rastlín takmer 
zdvojnásobil. Pružnejšie však reagujú skôr cievnaté rastliny ako machorasty. Veľmi pozitívne na kose-
nie reagovali najmä druhy Primula farinosa, Carex panicea, Briza media). Trajektória vývoja obnovova-
ných plôch však nie je úplne jednoznačná a na ich vývoj vplýva množstvo faktorov (hydrologický režim, 
počasie v danom roku, absencia diaspór cieľových druhov v niektorých častiach obnovovanej plochy). 
Výsledky naznačujú, že úplná obnova slatín s expanziou trstiny môže byť veľmi zdĺhavým procesom 
s neistým výsledkom. Je veľmi pravdepodobné, že aj napriek pravidelnému koseniu v dlhšom časovom 
slede sa nepodarí trstinu na takejto lokalite úplne eliminovať (Galvánek ined.). 

Po tom, čo zostali slatinné lúky vo Švajčiarsku bez manažmentu, došlo k redukcii druhovej diverzity 
a zhoršeniu stavu populácií niektorých typických slatinných druhov. Výsledky experimentu s kosením 
ukázali, že bez ohľadu na dĺžku obdobia bez manažmentových zásahov (do 35 rokov), je obnova sla-
tinných rastlinných spoločenstiev pomerne rýchla, v prípade že nedošlo k expanzii bezkolenca alebo 
trstiny a problémom je iba akumulácia stariny. Na územiach, ktoré zostali bez manažmentu ešte dlhšie, 
môže byť obnova úspešná v prípade, ak v zmysle hydrológie a stavu živín zostala lokalita bezo zmien 
a vo vegetácii a/alebo v semennej banke sa nachádzajú charakteristické slatinné druhy (Billeter 2007).

V Českej časti Bielych Karpát bol robený experiment na prameniskovej slatine Carici flavae-Cratone-
uretum filicini, ktorá bola zarastená bezkolencom (Molinia). Cieľom bolo zistiť či je možná obnova 
druhového zloženia kosením. Výsledok bol pozitívny pri plochách ktoré boli kosené dva krát ročne 
a túto metódu môžeme doporučiť ako najefektívnejší spôsob obnovy slatín zarastajúcich bezkolen-
com. Na kosených plochách sa preukazne zvýšil počet druhov cievnatých rastlín aj machorastov a tiež 
pokryvnosť machorastov. Kosenie na jeseň malo pomalý efekt na cievnaté rastliny. Na kosenie reago-
vali pozitívne predovšetkým druhy šíriace sa generatívne, naopak u klonálnych slatinných druhov ako 
Eriophorum latifolium nebola zaznamenaná pozitívna reakcia na kosenie (Hájková et al. 2009).. 

Zníženie vplyvu vyžívania priľahlých území

V Švédsku navrhli sériu odporúčaní, aby sa v slatinách znížili negatívne vplyvy z priľahlých území, napr.: 
vo vzdialenosti menšej ako 200 m od slatiny by sa mali vylúčiť akýkoľvek odvodňovacie aktivity, vráta-
ne udržiavania existujúcej siete kanálov; v prípade holorubu v priľahlom lese by sa mala okolo slatiny 
ponechať 20 m zóna bez výrubu; budovanie ciest by sa malo vyhýbať časti povodia, ktorá dotuje vodou 
slatinu (Sundberg 2006). Prísun živín by mal byť redukovaný vytvorením ochranných zón okolo rašeli-
niska, ktoré by neboli hnojené (Bergamini et al. 2009). 
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Odstránenie povrchovej vrstvy pôdy

Inou možnosťou ako zvýšiť vodnú hladinu a odstrániť živiny z mineralizovanej rašeliny je odstrániť 
povrchovú vrstvu pôdy. Takúto techniku možno použiť na malých izolovaných lokalitách, ktoré boli 
narušené nadmerným transportom živín a zmenami vodného režimu (Brülisauer & Klötzli 1998). Hĺbka, 
do akej sa pôda odstraňuje, závisí na koncentrácií živín v rôznych pôdnych horizontoch. Vo väčšine 
prípadov stačí odstrániť pôdu do hĺbky 30 cm (Pfadenhauer 1991). Diggelen et al. (1998) odstránili 
povrchovú vrstvu pôdy do hĺbky 50 cm na deviatich holandských lokalitách s rôznym hydrologickým 
režimom, obsahom živín v pôde a s rôznym stupňom izolácie druhov. Takýmto zásahom znížili obsah 
živín v pôde, ktorá bola predtým využívaná na poľnohospodárske účely, čím sa na všetkých lokalitách 
zvýšila biodiverzita. 

Naopak, Rybníček (1999) nedoporučuje pokusy relatívne zvýšiť hladinu podzemnej vody na narušených 
a vysychajúcich lokalitách odstránením povrchových vrstiev rašeliny a v každom prípade to nie je mož-
né realizovať veľkoplošne. Je potrebné si uvedomiť, že odstránením vrchných rašelinných horizontov 
sa môžeme „prekopať“ nielen bližšie k hladine podzemnej vody, ale tiež do vrstiev rašeliny inej kvality 
a iného pôvodu, akú vyžadujú spoločenstvá, ktoré chceme obnoviť alebo udržať. Vzniknuté druhotné 
spoločenstvá potom majú úplne iný charakter ako tie pôvodné a odkryté plochy často zarastú burina-
mi. Platí to hlavne pre vrchoviská, kde sa môžeme dostať na minerálnu vrstvu. 

Iné vhodné postupy

Hydrologický monitoring

Podzemná voda má kľúčový význam pre existenciu slatinných rašelinísk. Ich obnova a manažment sa 
takmer vždy týka manipulácie s miestnym vodným režimom. Preto pre plánovanie obnovy slatinného 
rašeliniska je nevyhnutné čo najdokonalejšie poznať hydrologické podmienky na lokalite. Nepochope-
nie hydrologických informácií o lokalite môže viesť k nesprávnemu zásahu bez pozitívneho efektu na 
rašelinisko. Spoznanie hydrologických pomienok rašeliniska zahŕňa:

Zbežný hydrologický prieskum celého povodia: mapovanie ciest odtoku vody (toky prirodzené •	
a umelé, erózne kanály, antropogénne odvodňovacie prvky ako odvodňovacie kanály, rúry, šachty...).
Podrobné informácie o vodnom režime priamo na lokalite a bezprostrednom okolí získané pravi-•	
delným monitoringom hladiny podzemnej a povrchovej vody (hydrologický monitoring).

Hydrologický monitoring zahŕňa pravidelné merania hladín vody v pozorovacích objektoch určených 
na tieto účely. Hladiny podzemných vôd sa merajú v hydrogeologických vrtoch s malým priemerom 
(sondách, piezometroch). Hladiny povrchovej vody sa merajú priamo v tokoch, kanáloch, jazerách, 
príp. vodných nádržiach pomocou vodomernej laty. Vyhodnotenie údajov o hladinách vody nám po-
môže pomerne presne určiť (Janáková, ined):

Rozkolísanosť hladín vody v jednotlivých častiach rašeliniska počas roka – identifikácia najohroze-•	
nejších a najstabilnejších oblastí z hľadiska zásobovania vodou
Presný smer prúdenia podzemnej vody na rašelinisku•	
Fungovanie rašeliniska z pohľadu zásobovania vodou•	
Súvislosť zmeny rôznych prírodných podmienok rašeliniska (napr. vegetačné spoločenstvá...) so •	
zmenou vodného režimu (ekohydrologické analýzy) 
Obnova kvalitatívnych a kvantitatívnych hydrologických podmienok•	

Zachovanie štruktúry a funkcie mokradí si vyžaduje poznanie hydrologických podmienok. V severozá-
padnej Európe sa neustále zvyšuje tlak verejnosti na obnovu slatín, ktoré sú silne narušené meliorácia-
mi a vplyvom poľnohospodárskej činnosti. Rozsiahle projekty na obnovu slatín uskutočnili v severnom 
Nemecku, Holandsku a Švajčiarsku (Brülisauer & Klötzli 1998; Grootjans et al. 2002; Klimkowska et al. 
2007).

Pri posudzovaní možností ekologickej obnovy chránených území (často malých resp. fragmentovaných 
lokalít) treba brať do úvahy celý hydrologický systém, pretože hlavné príčiny ich degradácie sa zvyčajne 
nachádzajú mimo nich. A keďže je prúdenie podzemnej vody rozhodujúcim faktorom pri tvorbe slatín, 
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zmeny vegetácie vo vnútri územia priamo súvisia s hydrologickými zmenami mimo neho (Diggelen 
et al. 1995). Väčšiu tvorbu rašeliny možno dosiahnuť zvýšením hladiny podzemnej vody až po povrch 
pôdy a minimalizovaním kolísania vodného stĺpca (Pfadenhauer 1991).

Obnova území, ktoré boli odvodnené, spočíva v blokovaní alebo vyplnení odvodňovacích kanálov. Pr-
vým krokom je záznam stavu a vlastností kanálov (zaznamená sa ich sklon, šírka a hĺbka) a zmapuje 
sa ich výskyt. Monitoruje sa tiež hladina a kolísanie podzemných vôd. Vegetačná mapa môže byť uži-
točnou dodatočnou informáciou o hydrologických podmienkach. Podľa zaužívaných metód sa potom 
do týchto kanálov vkladá v pravidelných intervaloch rad prehrádzok, ktoré slúžia ako nepriepustná 
bariéra: prúdenie sa spomalí, zvýši sa vodná hladina v kanáloch a tým aj v celom území. Takéto zásahy 
sú často veľmi prácne, pretože počet prehrádzok, ktoré sa musia vybudovať na lokalite s hustou sieťou 
kanálov, môže byť obrovský. Náročné je aj samotné skonštruovanie prehrádzok a testovanie ich efek-
tívnosti (Duplieux 1998). Niektoré detaily konštrukcie prehrádzok, najmä s ohľadom na ich dlhodobú 
funkčnosť a minimálnu údržbu, zosumarizoval na základe skúseností zo Švédska Sundberg (2006). 
Zvýšiť hladinu podzemných vôd možno aj zasypaním vhodným materiálom, ideálna je preschnutá ra-
šelina.

Zvýšenie vodnej hladiny na lokalite umožnia vhodné opatrenia v jej okolí, napríklad vytvorenie náraz-
níkovej zóny s mokraďovou vegetáciou nad rašeliniskom, ktorá zachytáva vodu a umožňuje jej pravi-
delné prietoky.

V prípade, že sa nedostatok podzemnej vody nahrádza povrchovou vodou, môžu vzniknúť problémy 
kvôli zníženiu koncentrácie dvojmocných iónov železa (Lammers et al. 2001). Vo všeobecnosti totiž pla-
tí, že okysličená povrchová voda má nízku koncentráciu iónov železa, kým podzemná voda (v podmien-
kach anoxie) vysokú. Toto má pre slatiny veľký význam, pretože fosfáty s naviazaným dvojmocným 
(redukovaným) železom sú pre rastliny nedostupné. Prenikanie povrchových vôd do slatín tak môže 
spôsobiť eutrofizáciu. Povrchová voda sama o sene má tiež viac živín. Zaplavenie povrchovou vodou 
počas leta môže v druhovo bohatých slatinách viesť k nežiaducemu a veľmi rýchlemu rastu vysokých 
tráv (Middleton et al. 2006).

Nároky druhov, ktoré závisia na biotope

Machorasty – dominanty slatín – sú ekologicky významné. Na pokles vodnej hladiny odpovedajú 
rýchlejšie ako vyššie rastliny, pretože nemajú cievne zväzky na transport vody z väčších hĺbok. Medzi 
charakteristické machorasty druhovo bohatých slatín, ktoré veľmi citlivo reagujú na zmeny hydrolo-
gických podmienok, patria napr. Scorpidium scorpioides, Drepanocladus cossonii, Calliergon trifarium 
a Campylium stellatum. Považujú sa preto aj za významné indikátory hydrologických zmien, chemizmu 
vody a obsahu živín (Mälson & Rydin 2007).

Populácie machorastu Drepanocladus vernicosus sú ohrozené predovšetkým ničením prirodzených sta-
novíšť zmenami vodného režimu (meliorácie), upustenie od tradičného obhospodarovania (kosenie, 
extenzívna pastva), intenzifikáciou poľnohospodárskeho využívania krajiny a celkovým zvyšovaním 
obsahu živín, ktoré vedie ku zmenám v konkurenčných pomeroch medzi jednotlivými druhmi a teda 
k znevýhodňovaniu tohto konkurenčne slabého druhu. Pre jeho udržanie je zásadné zaistenie stabil-
ného vodného režimu. Optimálna hladina podzemnej vody je v rozmedzí 0 až 9 cm pod povrchom, 
krátkodobo znesie pokles až 35 cm. Trvalý pokles 20 a menej cm je pre druh kritický (http://www.
ochranaprirody.cz/res/data/140/018695.pdf).

Liparis loeselii je malá orchidea, ktorá vyžaduje pomaly rastúcu vegetáciu, vysoký obsah vápnika v pôde 
a ľahký prístup k podzemnej vode (napr. Cederberg & Löfroth 2000). Zdá sa, že rozhodujúcim faktorom 
na jej prežitie je prítomnosť vegetácie v raných sukcesných štádiách. Na mnohých miestach možno 
takéto podmienky dosiahnuť kosením alebo pasením (nie však nadmerným pasením). Druh je závislý 
na stabilnom hydrologickom režime. V prípade dočasných hydrologických zmien, ako sú napr. záplavy 
alebo poklesnutie vody, nekvitne a prežíva vo vegetatívnom štádiu. Ak sú však zmeny trvalé, v priebehu 
3 alebo 4 rokov mizne. Počet jedincov klesá po každej, aj krátkodobej záplave (Jersáková & Kindlman 
2004). 
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Medzi najpozoruhodnejšie a zároveň najohrozenejšie bezstavovce, ktoré sú závislé na slatinách, patria 
motýle. V plnom rozsahu to platí najmä o druhoch Coenonympha oedippus (na Slovensku vyhynutý) 
a Coenonympha tullia. Druhy Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Lycaena helle (na Slovensku 
vyhynutý) a Euphydryas aurinia (nezvestný, pravdepodobne vyhynutý) sa viažu na prechodné biotopy 
slatinných až mokrých lúk.

Očkáň striebrooký (Coenonympha tullia) je tyrfofilným druhom. Jeho biotopom sú rašeliniská vrchovis-
kového a prechodného typu, rašelinné lúky, slatiny, prameniská. Živnými rastlinami sú hlavne páperníky 
(Eriophorum spp.) ale aj kostravy (Festuca spp.) alebo ostrice (Carex spp.). Vyskytuje sa lokálne v doli-
nách a kotlinách vyšších a chladnejších pohorí Slovenska kopírujúc takmer všetky oblasti s významnej-
ším výskytom rašelinísk – údolia Malej a Veľkej Fatry, Liptovskej kotliny, Popradskej kotliny, Hornádskej 
kotliny, v Horehronskom podolí, na Hornej Orave, na severnom Slovensku v okolí Bardejova. Zvlášť na 
rozlohou menších a izolovaných rašeliniskách je priamo ohrozený predovšetkým sukcesnými proces-
mi. Vplyvom melioračných zásahov a intenzívneho obhospodarovania podmáčaných rašelinných lúk 
na mnohých lokalitách vyhynul. (http://www.lepidoptera.sk/docs/coenonympha_tullia.html, február 
2011).

Na druh pôsobí negatívne tiež intenzívna pastva, zalesňovanie a silné požiare stanovíšť (Dennis et 
Eales 1997). Ako manažmentové opatrenie sa odporúča občasná extenzívna pastva, potláčanie sukce-
sie stromov a krov, zakladanie malých riadených požiarov a na odvodnených lokalitách odstránenie 
drenáží a obnova vodného režimu. Posledné z opatrení je komplikované faktom, že prezimujúce larvy 
neznášajú dlhšie zaplavenie v predjarnom období. Preto občas praktizovaný postup pri revitalizácii 
rašelinísk, ktorý spočíva v ich dočasnom úplnom zaplavení je z hľadiska ochrany druhu neprijateľný. 
Na druhej strane, pokiaľ je v suchších častiach lokality prítomný dostatok vhodných trsov Eriophorum 
spp. (samičky kladú vajíčka jednotlivo na suché časti báz trsov živných rastlín), druh dokáže na lokalite 
prežiť aj najvlhšie obdobia roka (Joy et Pullin 1999). Druh je jednogeneračný, imága sa liahnu v júni až 
začiatkom augusta. Z dlhodobého hľadiska sa osvedčila metóda kompletného narušenia trsov ostríc 
na tretine plochy stanovišťa (http://www.lepidoptera.cz/motyli/index.php?s=motyli&id=182). 

Na biotopy slatín a prechodných rašelinísk sú viazané tiež viaceré významné druhy vážok napr. druhy 
európskeho významu Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion ornatum (obr. 12) a na Slovensku v súčasnos-
ti vyhynutý druh Coenagrion mercuriale. 

Leucorrhinia pectoralis sa vyskytuje roztrúsene po celom území Slovenska, pričom väčšina údajov je 
koncentrovaná na Záhorí, ďalšia rozmnožujúca sa populácia je na Spiši a pravdepodobne aj na Podu-
najsku. Je možné predpokladať populácie aj v iných vhodných oblastiach (Orava). Biotopom sú stojaté 
vody s močaristým charakterom, typicky slatiny a prechodné rašeliniská s bohato vyvinutým litorá-
lom, ale nie príliš husto zarastené, oslnené, s lesným porastom v susedstve lokality, s mierne kyslou 
až neutrálnou vodou, mezo- až dystrofné (Šácha, ined.). Podľa Dolného et al. (2008) je to tyrfofil 2. 
stupňa, ktorý toleruje, ale nevyžaduje kyslé vody (pH 5,0 – 7,5). Vývin lariev je dvojročný, preto neznáša 
veľké kolísanie hladiny a vysychanie biotopu. Druh je ohrozovaný ničením biotopov aj nevhodným 
manažmentom biotopov. Medzi nepriaznivé vplyvy patrí ťažba rašeliny, odvodňovanie a iné zmeny 
vo vodnom režime, následné kolísanie vody a vysychanie vodných plôch, likvidácia litorálu, nadmerné 
obohacovanie živinami z okolitých poľnohospodársky využívaných pôd a zarastanie krovinami a stro-
mami. Ochranárske zásahy zahŕňajú ochranu, v prípade potreby aj obnovu vodného režimu slatín. 
Akýkoľvek aktívny manažment, ako kosenie, odstraňovanie trste alebo krovín, sa musí vykonávať pravi-
delne, s rozdelením na viac rokov. Odporúča sa tiež periodické prehĺbenie zarastených vodných plôch 
a tiež prípadne vytváranie nových, aspoň 5 – 10 m2 veľkých otvorených vodných plôch vystavených 
slnku (http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=karta&id=6).

Šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum) obýva na rozdiel od predchádzajúceho druhu malé tečúce 
vody. Autochtónne recentné populácie sú potvrdené len na lokalitách Rakša, Mošovce (Šácha, 2007, 
2009), Plavecký Peter (Homola, Šíbl, in verb.) a Balog nad Ipľom (David 2010, ined.). V kotlinách a pod-
horiach severného Slovenska sú typickým osídleným mikrohabitatom drobné stružky (potôčiky) na 
prameniskových slatinách (Šácha, 2007). Biotop zodpovedá opisu Dolného et al. (2008), šírka toku je 
však menšia (do 0,5 m). Lokality sú oslnené, len s roztrúsenými drevinami. Tok je plytký, pomaly tečúci. 
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Vegetácia má vyvinuté machové a bylinné poschodie, byliny sú vysoké do 0,5 m. Vyskytuje sa tu Dro-
sera anglica, Primula farinosa, Carex spp., Equisetum spp. Tok je len veľmi riedko zarastený. Lokality sú 
situované na vápencovom podloží. Travertínové prameniská však už do biotopudruhu nepatria, prav-
depodobne sú príliš mineralizované (Šácha, ined). Druh je schopný osídľovať aj náhradné biotopy, vrá-
tane kanalizovaných potokov v poľnohospodárskej krajine (viď tiež Waldhauser 2010) za predpokladu, 
že tieto približne zodpovedajú podmienkam vhodného biotopu (oslnenie, nepremŕzanie, nie úplné za-
rastenie, slabý prúd, alkalické podložie, zásadité pH vody atď.). Waldhauser (2010) uvádza ako faktory 
ohrozenia eutrofizáciu prostredia, zarastanie toku Phalaris arundinacea a najmä Phragmites australis, 
zarastanie drevinami a inváznymi neofytmi, úpravy vodných tokov, spevňovanie koryta, jeho čistenie, 
výsadby drevín. Ako manažmentové opatrenia odporúča mozaikovité kosenie brehov a likvidáciu dre-
vín. V Maďarsku sa za faktory ohrozenia považujú regulácie tokov, bagrovanie koryta, odstraňovanie 
vegetácie a znečistenie (http://szitakotok.hu/, júl 2010).

Významnou zložkou fauny vápnitých slatín sú mäkkýše. Dobrá dostupnosť vápnika spôsobuje, že spo-
ločenstvá mäkkýšov týchto biotopov sú bohaté na druhy. Zastúpené sú tu jednak mokraďové druhy 
ako aj lúčne a dokonca aj lesné druhy, ktoré sem prenikajú z okolitých biotopov, pravdepodobne za 
ľahko dostupným zdrojom vápnika. Medzi charakteristické patria vlhkomilné druhy Vertigo geyeri, V. 
angustior (obr. 13) a tiež V. moulinsiana, ďalej druhy nelesných biotopov Vallonia pulchella a V. costata. 
Do skupiny lesných druhov patrí napr. Monachoides vicinus (Hájek et al. 2005). Aj v zložení spoločen-
stiev mäkkýšov sa prejavuje tzv. poor-rich slatinný gradient a so zvyšujúcim sa obsahom vápnika rastie 
aj počet druhov mäkkýšov (Horsák & Hájek 2003). Vo vápnitých prameniskových slatinách vnútorných 
Karpát je významný výskyt viacerých druhov, ktoré sa považujú za reliktné. Okrem už spomínaného 
Vertigo geyeri je to tiež Pupilla alpicola. 

Obr. 12.  
Šidielko ozdobné 

(Coenagrion ornatum) je 
zriedkavý, vzácny druh 

s malým počtom lokalít. 
V posledných rokoch sa 

však podarilo objaviť nové 
lokality, na ktorých sa 

vyskytujú životaschopné 
populácie. Vyskytuje sa 
v nížinách a kotlinách. 

Ohrozené je likvidáciou 
biotopu, znečistením vody, 
nadmernou pastvou, ale aj 

zarastením biotopu.  
Foto: D. Šácha
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1 mm

Obr. 13. Vzácne mäkkýše – Vertigo geyeri a Vertigo angustior sú veľmi drobné, ich ulita má sotva 2 mm. Foto: M. Horsák

Základným predpokladom ochrany druhov európskeho významu Vertigo geyeri, V. moulinsiana a V. 
angustior viazaných na vápnité slatiny je zachovanie nenarušeného vodného režimu. Druhou požiadav-
kou je zabezpečenie riadeného manažmentu biotopov. Druhy negatívne reagujú na intenzívnu pastvu 
a s ňou spojené zošľapávanie a eutrofizáciu fekáliami zvierat (Sundberg 2006, Ausdena et al. 2005), 
naopak pravidelné, najlepšie ručné kosenie s neskorším odstránením biomasy (najlepšie po usušení na 
seno, keď jedince zalezú z posekanej biomasy do opadu) druhom jednoznačne prospieva. V prípade 
vegetácie s dobre zachovalou štruktúrou je vhodné kosiť porasty (okrem bezkolenca) koncom leta 
(august), zatiaľ čo narušené časti s porastami bezkolenca a trste radšej v skoršom období. Termín 
kosenia by mal byť volený s ohľadom na priebeh počasia v predchádzajúcich dňoch, ktoré ovplyvňuje 
množstvo jedincov prítomných na vegetácii. Kosenie je vhodné vykonávať raz za dva roky. Vhodné je 
plochu rozdeliť na pásy a striedavo kosiť každý rok inú časť. Pokiaľ na lokalite nedochádza k expanzii 
trste je možné kosiť aj menej často, napr. stačí raz za 5 rokov. Pokiaľ na lokalite alebo v jej okolí prebie-
ha intenzívna pastva, je vhodné lokalitu oplotiť a zamedziť tak prístupu hospodárskych zvierat. Vertigo 
angustior znesie aj extenzívnu pastvu. Pokiaľ sa na lokalite tento typ manažmentu vykonáva, odporúča 
sa ho zachovať (Marhoul & Turoňová 2008). 

Taktiež viaceré druhy pavúkov sú typickými obyvateľmi vápnitých slatín: Gnaphosa niggerima (Svatoň 
1989), Agyneta cauta, Agyneta subtilis (Svatoň 1995) alebo Dolomedes plantarius. Odčerpávanie vody, 
vrátane vody podzemnej, je hlavným problémom mnohých slatín a jeho výsledkom môže byť ich vysy-
chanie. Ochranou povrchu slatín pred vysychaním sa zabezpečuje vhodný biotop pre pavúka Dolome-
des plantarius. Rovnako je potrebné monitorovať zdroj a kvalitu vody (Buglife 2007).

Finančné nároky a možné zdroje financovania

Produkcia sena na rašeliniskách nie je ekonomicky zaujímavá. Znamená to, že ochrana prírody často 
musí platiť za kosenie rovnako na súkromnej ako aj na štátnej pôde. Tradičné kosenie sena kosačkami 
(kosenie, zber a niekedy likvidácia nepredajného sena) stojí v Holandsku približne 300 – 500 €/ha. 
Cenu síce znižujú príjmy za predané seno (Bokdam et al. 2002), ale nie je veľa možností na predaj ma-
teriálu nakoseného na slatinách. Hlavnými limitujúcimi faktormi sú teda cena a nedostatok fondov na 
kompenzáciu problémov s trhom (nemožnosť predať seno zo slatiny). Ďalším faktorom je nedostatok 
adekvátnej techniky.

Jedným z riešení pre malé plochy je využívanie dobrovoľníkov alebo zamestnancov na tradičné ručné 
kosenie kosami. Ručné kosenie miestnymi hospodármi, ktoré podporila WWF/Biebrza National Park 
coalition, stálo 315 €/ha. Takéto verejné projekty sú veľmi dôležité na udržiavanie dobrých vzťahov 
s miestnym obyvateľstvom (Bokdam et al. 2002).

Niektoré indikatívne poplatky za manažment a obnovu vápnitých slatín v Švédsku (Sundberg 2006): 
– udržiavací manažment oprávnený na dotáciu z agro-environmentálnej schémy Európskeho poľno-
hospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). Strojové kosenie, vrátane povinného odstránenia 
pokoseného materiálu sa kompenzuje sumou cca 450 €/ha. Na ručné kosenie kosou možno získať 
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cca 700 €/ha, ak sa kosí každý rok. Tieto sumy nepokrývajú celkovú cenu práce, ktorá je cca 2 700 €/
ha; – prehradzovanie kanálov: celková cena konštrukcie jednej prehrádzky je cca 1 600 €, vrátane 
plánovania, materiálu a práce (vrátane času na transport materiálu a vybavenia na miesto realizácie 
prehrádzky); – cena za čistenie zarastaných území sa stanovuje na cca 1 000 – 1 100 €/ha, ale s veľkou 
mierou variability, podľa toho, či sa odhad robil na základe objemu odstránených krovín, pôdnych 
podmienok a pod. 

V súčasnosti predstavujú najvýznamnejšiu finančnú podporu dotácie z agro-environmentálnych schém. 
Suma pre spoločenstvá nízkych ostríc (MoARD 2007) z tejto schémy v Poľsku je 307,4 €/ha. 

Na Slovensku môžu poľnohospodári pri pravidelnom hospodárení na slatinných rašeliniskách poberať 
podporu z Programu rozvoja vidieka. Priama platba na plochu bola v r. 2010 vo výške 142,40 €/ha. 
Väčšina lokalít slatinných rašelinísk sa nachádza v oblastiach zaradených ako znevýhodnené oblasti 
a to buď v horských oblastiach (H1, H2, menej H3, H4) alebo oblastiach so špecifickými nevýhodami 
(S3, S4, S5). Vyrovnávací príspevok je diferencovaný podľa typu oblasti vo výške 62,54 €/ha – 149,07 €/
ha. K tomuto základu je možné uplatniť si buď kompenzačnú platbu NATURA 2000 na poľnohospo-
dárskej pôde (avšak len lokalitách NATURA 2000 so 4. alebo 5. stupňom ochrany) vo výške 94,50 €/ha 
ale výhodnejšie je zapojenie do agroenvironmentálnych schém, kde si možno uplatniť platbu v rámci 
podopatrenia Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov, typ biotopu F Vlhko-
milné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky vo výške 186,58 €/ha aj mimo území sústavy 
NATURA 2000. Treba však pamätať, že v type biotopu F je vylúčené pasenie a je možné len ručné kose-
nie alebo kosenie ľahkou mechanizáciou. Celková možná podpora, ktorú možno dosiahnuť z Programu 
rozvoja vidieka na úrovni roku 2009 je v rozpätí 392 – 478 €/ha. 
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