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16. Krátkosteblové neutro- až acidofilné (sub)alpínske trávniky

Obr. 1. Členitý horský 
reliéf s výraznou 

variabilitou geologického 
substrátu, pôd, mikro- 

a mezoklimatických 
podmienok, výrazne 

vplýval na vysokú 
diverzitu a jedinečnosť 

vysokohorskej flóry 
a vegetácie.  

Vysoké Tatry,  
Zlomisková dolina.  

Foto: J. Šibík

Opis a definícia biotopu/biotopov

Alpínske krátkosteblové travinno-bylinné spoločenstvá na kyslom až neutrofilnom substráte predsta-
vujú spolu s alpínskymi trávnikmi na bázickom substráte skupinu rastlinných spoločenstiev, ktoré sa 
svojím výskytom viažu na vysoké pohoria. Hory, najmä tie vysoké, predstavujú osobitý fenomén. Rast-
liny tu musia čeliť (resp. prispôsobiť sa) mimoriadne rozmanitým klimatickým podmienkam, ktoré sa 
v závislosti od reliéfu často výrazne menia už na nepatrných vzdialenostiach (obr. 1). Museli sa vyrovnať 
s takými faktormi, ako je celoročná nízka teplota vzduchu, intenzívne slnečné žiarenie, teplotná inver-
zia, silný výpar, výrazné kolísanie vzdušnej vlhkosti pri zamračenej a jasnej oblohe, prudké teplotné 
výkyvy medzi dňom a nocou (prehrievanie povrchu pôdy cez deň, silné vyžarovanie tepla z pôdy počas 
noci), výrazné rozdiely teploty vzduchu a pôdy v závislosti od orientácie a sklonu svahov, dlhotrvajúca 
snehová pokrývka, ktorá podstatne skracuje vegetačné obdobie, či naopak jej viac-menej úplná absen-
cia, záveje, plazivý sneh, lavíny, prívalové vody, zosuvy substrátu, soliflukcia (pôdotok), ktoré eliminujú 
existenciu stromov, vplyv vetra (časté víchrice, obrusovanie povrchu rastlín, odvievanie, inde zasa ukla-
danie snehu, humusu, ochladzovanie vzduchu, vysušovanie povrchu pôdy) a pod. Mimoriadne členitý 
vysokohorský reliéf, pestrý geologický podklad, rýchlo sa meniaca mezo – a mikroklíma a vlastnosti 
pôd podmienili vysokú diverzitu stanovíšť vrátane refúgií, ktoré poskytujú vysokohorským rastlinám 
a ich spoločenstvám útočište v obdobiach pre ne nepriaznivých (Kliment & Valachovič 2007). V rámci 
biotopov európskeho významu sem zaraďujeme acidofilné trávniky alpínskeho stupňa spolu so psico-
vými porastami subalpínskeho stupňa. Okrem týchto dvoch vegetačných typov sem patrí tiež malo-
plošne, ostrovčekovito vyvinutá vegetácia stabilizovaných mylonitových sutín a terasiek rozlámaných 
skalných stien. Vysokohorské spoločenstvá zložené z druhov rastlín, ktoré sa museli v priebehu evo-
lúcie prispôsobiť drsným a nehostinným podmienkam, predstavujú pre človeka nedoceniteľný zdroj 
inšpirácie, krásy a obdivu.

Celkové rozšírenie

(Sub)alpínske acidofilné krátkosteblové trávniky sa v európskych pohoriach vyskytujú od Balkánskeho 
polostrova až po Škandináviu (Grabherr & Mucina 1993) a tvoria v širokom území alpínskeho stupňa 
Európy vegetačný klimax na silikátovom podklade (Dúbravcová 2007). V Karpatoch (podobne ako aj 
v iných vysokých pohoriach Európy) rastú hlavne v alpínskom vegetačnom stupni; na vhodných sta-
novištiach však zostupujú aj do subalpínskeho stupňa a osídľujú aj ich najvyššie vrcholy (subniválny 
stupeň). Reliktné porasty s účasťou arkticko-alpínskych druhov, vyskytujúce sa na podkladoch z hornín 
bohatých na živiny alebo metamorfovaných hornín obohatených iónmi vápnika a horčíka – mylonity, 
vápenato-silikátové rohovce a pod., môžeme nájsť predovšetkým v alpínskom stupni Západných, Vý-



16. Krátkosteblové neutro- až acidofilné (sub)alpínske trávniky

2

chodných a Južných Karpát a Vysokých Sudet (Krkonoše, Hrubý Jeseník). Vysokohorské psicové pa-
sienky sa vo väčšej alebo menšej miere vyskytujú vo všetkých vysokých pohoriach Európy ako sú Alpy, 
Karpaty, hory Rilo-Rodopského masívu, Pyreneje a pod.

Rozšírenie na Slovensku

Výskyt kyslomilných trávnikov na silikátovom podklade je na Slovensku viazaný na vysoké pohoria Zá-
padných Karpát, kde predstavujú klimaxové štádium vegetácie. Spoločenstvá sú veľkoplošne vyvinuté 
v Nízkych, Západných a Vysokých Tatrách, zriedkavejšie sa vyskytujú v Belianskych Tatrách a v masíve 
Babej hory a Pilska v Oravských Beskydoch. Fragmentárne a nie typicky sú porasty vyvinuté v žulovej 
a kremencovej časti Krivánskej Malej Fatry (cf. Kliment et al. 2010). Nízkosteblové kvetnaté trávniky 
s psicou tuhou v subalpínskom stupni nájdeme v Nízkych, Západných a Vysokých Tatrách ako fragmen-
ty v minulosti rozšírenejších pasienkov tvoriacich mozaiku s kosodrevinovými spoločenstvami a aci-
dofilnými trávnikmi. Vegetácia mylonitových zón, tvoriaca súčasť biotopu Al1, je viazaná na tieto zóny 
a ich najbližie okolie vo Vysokých a Západných Tatrách, zriedkavejšie v Nízkych Tatrách.

Charakteristika biotopu, ekológia a variabilita

Podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová & Valachovič 2002) označujeme spoločenstvá (sub)
alpínskych neutro – až acidofilných krátkosteblových trávnikov názvom Al1 Alpínske travinno-by-
linné porasty na silikátovom podklade (Natura 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands) 
a Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (Natura 2000: 
6230* Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas and submountain 
areas in continental Europe). Posledný z menovaných biotopov predstavuje zároveň prioritný biotop 
z prílohy I smernice o biotopoch (Stanová & Valachovič 2002). Patria sem rastlinné spoločenstvá v sú-
časnosti zaraďované do troch tried: Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948, nom. cons. propos.; Carici rupestris-
Kobresietea Ohba 1978 (iba zväz Festucion versicoloris Krajina 1933) a Nardetea strictae Rivas Goday 
et Borja Carbonell 1961 (iba zväz Nardion strictae Br.-Bl. 1926), ktoré v minulosti tvorili súčasť jednej, 
široko chápanej vegetačnej triedy Juncetea trifidi (cf. Hadač in Klika & Hadač 1944; Hadač 1946). Táto 
vegetačná jednotka pôvodne zahŕňala všetky rastlinné spoločenstvá alpínskeho stupňa na kyslom 
podloží. Trávnaté a travinno-bylinné porasty na stanovištiach exponovaných voči vetru združoval rad 
Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, spoločenstvá nízkych kríčkov rad Rhodoreto-Vacci-
nietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, spoločenstvá snehových políčok rad Salicetalia herbaceae Br.-Bl. 
in Br.-Bl. et Jenny 1926 a spoločenstvá čiastočne spevnených, vlhkých sutín rad Androsacetalia alpinae 
Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (Dúbravcová 2007). V súčasnosti sú viaceré spoločenstvá hodnotené na 
úrovni rôznych biotopov. Spoločenstvá nízkych kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni, hodno-
tené v rámci samostatnej triedy Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, predstavujú súčasť 
biotopu Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni. Spoločenstvá sne-
hových výležísk a snehových políčok tvoria súčasť biotopu Al2 Alpínske snehové výležiská na silikáto-
vom podklade. Spoločenstvá sutín a sutinových výležísk najvyšších polôh Tatier tvoria súčasť biotopu 
Sk3 Silikátové sutiny v alpínskom až subniválnom stupni.

Z prírodoochranného hľadiska sú spoločenstvá tohto biotopu zaujímavé zastúpením početných fyto-
geograficky významných (endemických, arkticko-alpínskych), vzácnych a ohrozených druhov.

Natura 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands

Trieda Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948, nom. cons. propos. (syn.: Juncetea trifidi Hadač in Klika et 
Hadač 1944 p. p. min.) združuje pionierske, druhovo chudobné, dvojposchodové, xero – až mezofil-
né, heliofilné a acidofilné spoločenstvá. Prevažne sú budované jednotlivými dominantami tráv, sitín 
a ostríc (obr. 2, obr. 3, obr. 4). Z kontaktných spoločenstiev do nich prenikajú diagnostické taxóny tried 
Loiseleurio-Vaccinietea (Vaccinium gaultherioides, V. myrtillus, V. vitis-idaea), Carici rupestris-Kobresie-
tea bellardii (Silene acaulis, Festuca versicolor), Salicetea herbaceae (Salix herbacea, Sedum alpestre, 
Omalotheca supina, Anthelia juratzkana) a Mulgedio-Aconitetea (Calamagrostis villosa, Solidago vir-
gaurea subsp. minuta, Gentiana punctata, Luzula luzuloides). Čo sa týka životných foriem, v poras-
toch prevládajú trsovité a ružicovité hemikryptofyty a kríčkovité a vankúšovité chamefyty. Významnou 
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zložkou týchto fytocenóz je kryptogamická flóra, najmä lupeňovité a kríčkovité lišajníky (druhy rodov 
Cetraria a Cladonia). Spoločenstvá sú druhovo chudobné, floristicky veľmi príbuzné, s výraznou domi-
nanciou jedného, vzácne viacerých druhov. V Západných Karpatoch do triedy zaraďujeme len jediný 
zväz Juncion trifidi Krajina 1933 (biotop Al1a). Fytocenózy predstavujú klimaxové štádiá vegetácie, 
ktoré uprednostňujú vrcholové partie, hrebene a skalné rebrá. Stanovištia sú po celý rok vystavené 
stálym a silným vetrom, v zimnom období často takmer bez snehovej pokrývky. Vzhľadom na extrém-
ne životné podmienky patria k druhovo najchudobnejším vysokohorským spoločenstvám (priemerne 
18–22 druhov v zápise). Možno ich charakterizovať ako foto-, xero – až slabo mezofilné, chionofóbne 
až slabo chionofilné, nízko trávovité spoločenstvá alpínskych holí na kyslých až silne kyslých, oligotrof-
ných, plytkých a skeletnatých pôdach (Dúbravcová 2007).

Druhové zloženie (Dúbravcová 2007, Jarolímek et al. 2008, Kliment et al. 2010):

Diagnostické taxóny: Agrostis rupestris (konšt., dom.), Alectoria ochroleuca, Avenula versicolor (kon-
št.), Campanula alpina (konšt.), Carex sempervirens subsp. silicicola (konšt., dom.), Cetraria islandica 
(konšt., dom.), Cladonia arbuscula (konšt.), C. coccifera (konšt.), C. gracilis agg. (konšt.), Festuca supina 
(konšt.), Hieracium alpinum (konšt.), Juncus trifidus (konšt., dom.), Luzula alpinopilosa subsp. obscura 
(konšt.), Oreochloa disticha (konšt., dom. obr. 5), Polytrichum alpinum (konšt.), Primula minima (konšt.), 
Pulsatilla scherfelii (konšt.), Senecio abrotanifolius

Obr. 4. Vysoké Tatry, Nefcerka. Foto: J. ŠibíkObr. 3. Vysoké Tatry, Furkotská dolina. Foto: J. Šibík

Obr. 2. Výrazné 
hrdzavočervené sfarbenie 

dominantného druhu 
Juncus trifidus, prípadne 
tiež iných tráv, je typické 

pre neskorý letný až 
jesenný aspekt v týchto 

biotopoch. Vysoké Tatry, 
Veľká Studená dolina. 

Foto: J. Šibík
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Konštantne zastúpené taxóny: Avenella flexuosa, Cladonia rangiferina, Doronicum stiriacum, Homogy-
ne alpina, Ligusticum mutellina, Polytrichum piliferum, Potentilla aurea, Soldanella carpatica, Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea

Dominantné taxóny: Racomitrium lanuginosum, Salix herbacea.

Fytocenológia: V slovenskej časti Západných Karpát zaraďujeme do zväzu Juncion trifidi nasledujúce 
asociácie: Festuco supinae-Racomitrietum lanuginosi (Hadač 1956) Dúbravcová ex Dúbravcová et Jaro-
límek 2007; Seslerietum distichae Krajina 1933; Oreochloo distichae-Salicetum herbaceae Krajina 1933; 
Juncetum trifidi Szafer et al. 1923; Junco trifidi-Festucetum supinae Krajina 1933; Ranunculo pseudomon-
tani-Caricetum sempervirentis (Krajina 1933) Dúbravcová ex Dúbravcová et Jarolímek 2007; Agrostie-
tum pyrenaicae Krajina 1933 corr. Paclová et al. in Mucina et Maglocký 1985. Vyskytujú sa najmä v (sub)
alpínskom až subniválnom stupni Vysokých, Západných a Nízkych Tatier.

Trieda Carici rupestris-Kobresietea Ohba 1978 zahŕňa výrazne chionofóbne, nízke travinno-bylinné 
porasty s účasťou poliehavých vankúšovitých chamefytov a zakrpatených kríčkov, osídľujúce náveterné 
svahy a hrany skalných hrebeňov a osamotených vrcholov. Významnú funkciu majú kryptogamy, najmä 
kôrovité lišajníky, ktoré stmeľujú rozdrobený skalný substrát, zmierňujú tak vplyvy veternej erózie 
a zachytávajú vrstvičku jemnozeme, potrebnú na uchytenie travín a ďalších bylín. Kontaktnými fytoce-
nózami sú ostatné vysokohorské spoločenstvá zväzov Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 
1926 (biotop Sk1), Caricion firmae Gams 1936 (biotop Al3a), Seslerion tatrae Pawłowski 1935 corr. Klika 
1955 (biotop Al3c), Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (biotop Al4), Juncion trifidi Krajina 
1933 (biotop Al1a), Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (biotop Sk3) prípadne Androsa-
cion vandellii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (biotop Sk2). V rámci Západných Karpát sa ako floristicky 
odlišné ukázali spoločenstvá, ktoré sa vyskytujú v extrémnych, najvyšších častiach Belianskych Tatier 
(podklad neutrálny až mierne bázický, zriedka bázický) oproti spoločenstvám, ktoré sa nachádzajú na 
podobných stanovištiach na mylonitoch (podklad mierne kyslý až neutrálny) v hornom alpínskom až 
subniválnom stupni Vysokých Tatier. Kým prvé porasty zaraďujeme do zväzu Oxytropido-Elynion Br.-
Bl. (1948) 1949 (alpínske bazifilné krátkosteblové trávniky, biotop Al3d, pozri nasledujúcu kapitolu), 
vysokotatranské fytocenózy sme zaradili do zväzu Festucion versicoloris Krajina 1933. Tie sú pozitívne 
diferencované prítomnosťou viacerých kyslomilných taxónov (Doronicum stiriacum, Leucanthemopsis 
alpina subsp. tatrae, Primula minima (obr. 6), Pulsatilla scherfelii (obr. 7) a ďalších), niektorých druhov 
typických pre mylonitovú zónu (alebo subniválny stupeň) Vysokých Tatier, ako napr. Cardaminopsis 
neglecta, Gentiana frigida, Poa laxa, Saxifraga bryoides, S. retusa, negatívne absenciou alebo nízkou 
stálosťou viacerých vápnomilných druhov: Carex firma, Hedysarum hedysaroides, Myosotis alpestris, 
Ranunculus breyninus, Rhodax alpestris, Sesleria tatrae a ďalších. Dôvod diferenciácie tkvie v geologic-
kom podklade, na ktorom sa jednotlivé spoločenstvá v oboch rôznych častiach Tatier vyskytujú (Šibík 
et al. 2007).

Obr. 5. Orechloa disticha, 
jedna z viacerých tráv 

dominujúcich v biotopoch 
acidofilných alpínskych 

trávnikov. 
Západné Tatry, Otrhance.  

Foto: J. Šibík
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Spoločenstvá zväzu Festucion versicoloris (biotop Al1b) zahŕňajú floristicky bohaté spoločenstvá, 
v ktorých popri acidofilných taxónoch majú hojné zastúpenie neutro – až bazifilné druhy. Typicky vyvi-
nuté sú v alpínskom až subniválnom stupni na mylonitových substrátoch a všeobecne na podkladoch 
z hornín bohatých na živiny alebo metamorfovaných hornín obohatených iónmi vápnika a horčíka 
ako sú vápenato-silikátové rohovce, erlán a pod. Osídľujú stabilizované mylonitové sutiny a terasky 
rozlámaných skalných stien na slabo acidofilných až neutrofilných pôdach. Porasty majú zvyčajne mo-
zaikovitý charakter výskytu s kyslomilnými trávnikmi a štrbinovými resp. sutinovými spoločenstvami, 
ktoré sa vyskytujú v okolí a do ktorých vzájomne prechádzajú. Slabá vyhranenosť voči pôdnej (sub-
strátovej) reakcii vplýva na výskyt bazifilných, ako aj acidofilných druhov. Drobno skeletnaté mylo-
nitové sutiny, exponovanosť stanovíšť a s ňou spojená fragmentárnosť a mozaikovitosť porastov sú 
dôvodmi výskytu viacerých druhov typických pre rad Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 
1926, ako napr. Cardaminopsis neglecta, Novosieversia reptans, Oxyria digyna, Saxifraga androsacea, S. 
bryoides, S. carpatica a i. (cf. Valachovič 1995). Okrem trsovitých a ružicovitých hemikryptofytov je pre 
spoločenstvá tohto zväzu charakteristický výskyt vankúšovitých chamefytov, napr. Minuartia sedoides, 
Saxifraga oppositifolia, S. retusa (obr. 8) a Silene acaulis, ktoré patria medzi diagnostické taxóny zväzu 
a radu. Oproti zväzu Oxytropido-Elynion sa tieto fytocenózy odlišujú nielen geologickým substrátom, 
ale aj mierne vlhkejšími stanovišťami (Šibík et al. 2007).

Obr. 8. V spoločenstvách 
mylonitových zón 

sa vyskytujú viaceré 
vzácne a ohrozené 

druhy, jedným z nich je 
Saxifraga retusa.  

Vysoké Tatry, 
Mengusovská dolina.  

Foto: J. Šibík

Obr. 7. Pulsatilla scherfelii. Západné Tatry, Otrhance. 
Foto: J. Šibík

Obr. 6. Primula minima. Západné Tatry, Otrhance.  
Foto: J. Šibík 

Jarný aspekt v spoločenstvách acidofilných trávnikov je spestrený nápadne kvitnúcimi druhmi vyšších rastlín
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Druhové zloženie (Šibík et al. 2007, Jarolímek et al. 2008, Kliment et al. 2010):

Diagnostické taxóny: Agrostis alpina, Antennaria carpatica subsp. carpatica, Bistorta vivipara, Carex 
atrata, C. fuliginosa, C. rupestris (dom.), Cerastium eriophorum, Dianthus glacialis, Dryas octopetala, 
Elyna myosuroides, Erigeron uniflorus, Euphrasia tatrae, Festuca versicolor subsp. versicolor (konšt., 
dom.), Gentiana frigida, G. nivalis, Hedysarum hedysaroides, Ligusticum mutellinoides, Lloydia serotina 
(konšt.), Luzula spicata subsp. mutabilis, Minuartia pauciflora (Kit. ex Kanitz) Dvořáková (syn.: M. ge-
rardii auct. carpat. non Willd.), M. sedoides (konšt., dom.), Pedicularis oederi (konšt.), Pulsatilla vernalis, 
Salix retusa s. l. (incl. Salix kitaibeliana, konšt., dom.), Silene acaulis (konšt., dom.), Saussurea alpina, S. 
pygmaea, Saxifraga moschata, S. oppositifolia, S. retusa

Konštatne zastúpené taxóny: Bartsia alpina, Bistorta vivipara, Campanula alpina, C. tatrae, Carex sem-
pervirens subsp. silicicola, Cetraria islandica (dom.), Doronicum stiriacum, Festuca supina, Huperzia 
selago, Juncus trifidus, Luzula alpinopilosa subsp. obscura, Oreochloa disticha, Pedicularis verticillata, 
Polytrichum alpinum, Primula minima, Pulsatilla scherfelii, Rhodiola rosea, Sanionia uncinata, Saxifraga 
moschata, S. paniculata, Soldanella carpatica.

Fytocenológia: V rámci zväzu Festucion versicoloris rozlišujeme 3 asociácie: Silenetum acaulis Krajina 
1933; Agrosti alpinae-Festucetum versicoloris Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 nom. invers. propos.; 
Salicetum kitaibelianae Krajina 1933. Vyskytujú sa iba na mylonitových zónach alebo v ich blízkostiach 
ako rôzne veľké mozaikovité porasty spolu s kyslomilnými trávnikmi, ktoré sa vyskytujú v okolí a do 
ktorých vzájomne prechádzajú. Posledne menované spoločenstvo zaujíma prechodné postavenie me-
dzi spoločenstvami zväzu Festucion versicoloris a kríčkovitými spoločenstvami zväzu Loiseleurio-Vacci-
nion (biotop Al9).

Natura 2000: 6230* Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas and 
submountain areas in continental Europe

Do triedy Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 sú zaraďované pôvodné aj sekundárne 
resp. sekundárne rozšírené oligotrofné spoločenstvá lúk a pasienkov v horskom až subalpínskom stup-
ni, zriedkavejšie v dolnej časti alpínskeho stupňa (Kliment 2007). V rámci triedy rozlišujeme tri zväzy: 
Nardion strictae Br.-Bl. 1926, Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933 a Violion caninae Schwickerath 1944, 
ktoré sa navzájom odlišujú vertikálnym rozšírením a s tým spojeným druhovým zložením ovplyvneným 
kontaktnými spoločenstvami.

Do zväzu Nardion strictae (biotop Tr8a) sa zaraďujú primárne nízkosteblové kvetnaté lúky s domi-
nantnou psicou v supramontánnom až subalpínskom stupni, ca 1 500–1 800 (1 900) m n. m. Osídľujú 
tu pomerne hlboké, vlhké, humózne, na živiny chudobné, slabo až veľmi kyslé pôdy. Čiastočne vzni-
kali (rozširovali sa) tiež sekundárne, po odstránení porastov kosodreviny; druhotne prenikajú aj na 
odlesnené stanovištia v supramontánnom stupni. V súčasnosti ich možno nájsť v rôznych vývojových 
štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pasenia (až stovky rokov) a sekundárnej sukcesie po 
jeho odlesnení.

Vzhľadom na umiestnenie porastov sa na ich zložení významnou mierou podieľajú charakteristické 
taxóny triedy Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948 (syn.: Juncetea trifidi Hadač 1946 p. p.) a jej podradených 
syntaxónov (radu Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 a zväzu Juncion trifidi Krajina 1933), 
najmä Agrostis pyrenaica, Avenula versicolor, Campanula alpina, Carex sempervirens subsp. silicicola, 
Hieracium alpinum, zriedkavejšie Festuca supina, Juncus trifidus, Pulsatilla scherfelii, čo viedlo k časté-
mu zaraďovaniu zväzu Nardion strictae do radu Caricetalia curvulae.

Na štruktúre spoločenstiev zväzu sa podieľajú aj niektoré endemické druhy Západných Karpát, napr. 
Campanula tatrae, Crocus discolor, Soldanella carpatica.
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Druhové zloženie (Kliment 2007, Kliment et al. 2010):

Diagnostický druh: Luzula sudetica

Konštantne sprievodné druhy: Agrostis pyrenaica, Anthoxanthum alpinum, Hieracium alpinum agg., 
Homogyne alpina, Ligusticum mutellina, Nardus stricta (dom.), Oreogeum montanum, Potentilla aurea, 
Vaccinium myrtillus.

Fytocenológia: Do zväzu Nardion strictae patria na Slovensku dve asociácie: širšie rozšírená (Tatry, 
Nízke Tatry) asociácia Agrostio pyrenaicae-Nardetum strictae (Sillinger 1933) Šomšák 1971 corr. Dúb-
ravcová in Mucina et Maglocký 1985 a ekologicky špecializovanejšia, hygrofilná asociácia Carici nig-
rae-Nardetum strictae (Krajina 1933) Kliment 2007 charakteristická vysokou pokryvnosťou rašelinníkov 
(Sphagnum ssp.), zaznamenaná na chránených, veľmi vlhkých stanovištiach v okolí plies, jazierok a ba-
žín v žulovej časti Tatier.

Druhy živočíchov viazané na biotop (-y)

Biotop (sub)alpínskych acidofilných krátkosteblových trávnikov obývajú typické druhy stavovcov 
a bezstavovcov prispôsobené svojím životným cyklom náročným klimatickým podmienkam, čo ich robí 
významnými z ekosozologického hľadiska (Garcia-Gonzáles 2008). Pre tieto druhy je určujúcim fakto-
rom najmä nadmorská výška, menej geologické podložie. Je preto len málo druhov, ktoré sú striktne 
viazané na alpínske trávniky na silikátoch.

K indikačným druhom motýľov patria druhy národného významu Boloria pales, Erebia epiphron, E. 
pandrose, Psodos alpinatus, P. canaliculatus, P. quadrifarius, ďalej Elophos operarius, Catoptria radiella 
a ďalšie. K ďalším druhom národného významu vyskytujúcim sa v tomto biotope patria Erebia gorge, E. 
manto, E. pharte (Patočka et al. 2009).

K typickým druhom rovnokrídlovcov patria Metrioptera brachyptera, M. roeselii, Miramella alpina 
(obr. 9), Omocestus viridulus (Krištín in Viceníková & Polák 2003).

K typickým zástupcom stavovcov patria jašterica živorodá Lacerta vivipara, ďalej vtáky Anthus pra-
tensis, A. spinoletta, Prunella collaris (obr. 10). Ďalší charakteristický vtáčí druh týchto biotopov kulík 
vrchovský (Charadrius morinellus) však dnes už na Slovensku bohužiaľ nehniezdi a vyskytuje sa len ako 
vzácny migrant.

Je tiež potrebné spomenúť typických zástupcov cicavcov Sorex alpinus, Chionomys nivalis a z príro-
doochranného hľadiska významné karpatské endemity Microtus tatricus (obr. 11), Marmota marmota 

Obr. 9.  
Koník vrchovský  

(Miramella alpina) žije 
v travinno-bylinných-

porastoch chladnejších 
polôh 

Foto: A. Krištín
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subsp. latirostris a Rupicapra rupicapra subsp. tatrica. Hraboš tatranský (Microtus tatricus) sa vyskytuje 
len v niekoľkých oblastiach Západných a Východných Karpát na Slovensku, v Poľsku, na Ukrajine a v Ru-
munsku, s hypsometrickým rozšírením v rozmedzí od 650 do 2 350 m n. m. (Martínková & Dudich 2003, 
Shenbrot & Krasnov 2005). Oblasti súvislého výskytu populácií hraboša tatranského v Karpatoch sú 
značne izolované. Táto izolovanosť a vytvorenie len niekoľkých subpopulácií je zapríčinená pravdepo-
dobne špecifickými nárokmi druhu na stanovište a v neposlednom rade aj v dôsledku ľudskej činnosti 
v historických dobách, ako sú odlesňovanie, intenzívne pasenie a ďalšie činnosti súvisiace s fyzickou lik-
vidáciou optimálnych biotopov druhu. V prírodných podmienkach Slovenska prežíva vo dvoch základ-
ných typoch biotopov – na vlhkých, chladnejších, väčšinou lesných stanovištiach so silnejšou vrstvou 
humusu a bohatým podrastom a redším zápojom a na lúkach v subalpínskom stupni so skalnatým 
substrátom s vyhranenými vlhkostnými charakteristikami (Ambros in litt.). V rámci biotopu acidofil-
ných krátkosteblových trávnikov spadajú lokality výskytu do orografických celkov Západné, Vysoké 
a Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry a Oravské Beskydy (Baláž & Ambros 2010).

Trendy

Ostrovný fenomén vysokých pohorí vyznačujúci sa relatívnou izolovanosťou, rôznou genézou deter-
minovanou vývojom v glaciáli a postglaciáli, spolu s pôsobením človeka vplýval do veľkej miery na 
rôznorodosť a jedinečnosť vysokohorských biotopov. O typický vzhľad karpatských hôr sa veľkou mie-
rou zapríčinil tiež človek svojou činnosťou najmä počas valašskej kolonizácie v 16. a 17. storočí (Plesník 
1955, Janík 1971). V snahe rozširovať pasienky bola kosodrevina vyrubovaná a vypaľovaná, prirodzené 
porasty sa zachovali hlavne na neprístupných miestach, často na kremencovom a žulovom podklade, 
ktorý bol pre pastvu menej vhodný. Týmto dochádzalo predovšetkým k znižovaniu hornej hranice lesa, 
čo umožnilo plošný rozvoj nelesných subalpínskych spoločenstiev v nižších nadmorských výškach. 
Pastieri odstránením časti horských smrečín a kosodreviny vytvorili koridor, ktorý umožnil migrovať 
jednotlivým (svetlomilným) rastlinným druhom z nižších polôh do vyšších a naopak. Tento koridor 
bol neskôr udržiavaný ďalším pasením. Po čiastočnom odstránení kosodrevinových porastov a znížení 
hornej hranice lesa sa na voľné miesta následne rozšírili druhy pôvodných nelesných spoločenstiev 
z refugiálnych stanovíšť, akými boli napr. strmé skalné svahy, lavínové dráhy a ich závery, sutiny, prípad-
ne nezalesnené plochy, ktoré sa ako enklávy zachovali uprostred hustých kosodrevinových porastov. 
Mnohé vysokohorské rastlinné spoločenstvá tak predstavujú nielen prírodné, ale aj kultúrne dedičstvo 
našich predkov a dôb minulých (Šibík et al., in prep).

Ohrozenia

Dlho sa tvoriaca rovnováha medzi vysokohorským rastlinstvom a jeho prostredím je mimoriadne zrani-
teľná, čo vplýva na skutočnosť, že vysokohorské biotopy sú vo všeobecnosti považované za vzácne a do 
veľkej miery ohrozené. Vyznačujú sa výskytom viacerých reliktných, endemických, ohrozených alebo 
vzácnych taxónov rastlín a živočíchov. Viaceré spoločenstvá, tvoriace súčasť biotopu Al1, patria medzi 
fytocenózy s najvyšším stupňom pôvodnosti, so schopnosťou dlhé stáročia prežívať v extrémnych kli-

Obr. 11. Hraboš tatranský (Microtus tatricus) je 
endemitom Karpát a patrí k druhom európskeho 
významu. Foto: M. Rudá

Obr. 10. Vrchárka červenkastá (Prunella collaris) 
patrí k alpínskym druhom vtákov.   
Foto: A. Chudý
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matických a edafických podmienkach v pôvodnej forme (Šibík et al. 2007). Predovšetkým spoločenstvá 
zväzu Festucion versicoloris sú ale veľmi zraniteľné a citlivé na mechanické narúšanie, s minimálnou 
schopnosťou regenerácie (Paclová 1979). Sú refúgiom viacerých vzácnych a ohrozených taxónov (Ar-
meria alpina, Carex rupestris, Dianthus glacialis, Elyna myosuroides, Pulsatilla vernalis (obr. 12), Ranun-
culus glacialis, Saxifraga retusa a i.). Prítomnosť viacerých červenoknihových druhov (Čeřovský et al. 
1999) a následná atraktivita lokalít predstavuje potenciálne ohrozenie do budúcnosti. Zbery do herbá-
rov a časté návštevy botanikov a fotografov môžu ohroziť krehkú rovnováhu mikropopulácií takýchto 
druhov. Mnohé spoločenstvá, napriek ich relatívnej častosti výskytu (napr. niektoré spoločenstvá zväzu 
Juncion trifidi), obsahujú viaceré endemické alebo vzácne taxóny: Androsace obtusifolia, Campanula 
tatrae (obr. 13), Euphrasia tatrae, Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae (obr. 14), Pilosella alpicola subsp. 
ullepitschii, Salix kitaibeliana (obr. 15), Soldanella carpatica (obr. 16) a napriek tomu, že nemusia patriť 
medzi vzácne ani ohrozené, si zaslúžia primeranú ochranu z hľadiska zachovania biodiverzity vzhľadom 
na ich často endemickú povahu. Negatívnym faktorom je aj zhoršujúce sa životné prostredie (kyslé 
zrážky, ťažké kovy), a s tým spojený zhoršený zdravotný stav rastlín (sneti, hrdze, živočíšni škodcovia). 
Viaceré prirodzené a reliktné porasty sú vo všeobecnosti veľmi citlivé na umelé zásahy, preto je využitie 
jednotlivých manažmentových modelov závislé od konkrétnych podmienok na danom stanovišti.

Faktory najviac negatívne pôsobiace na (sub)alpínske neutro – až acidofilné krátkosteblové trávniky 
možno zhrnúť do nasledovných bodov:

Pastva

Pastierstvo ovplyvňovalo vegetáciu vysokých pohorí Západných Karpát už od 13.–14. storočia, teda ešte 
pred kolonizáciou týchto území Valachmi. Najväčší rozmach vysokohorského pastierstva však nastal 
až v období valašskej kolonizácie. Napr. v Západných Tatrách sa podľa dostupných údajov v 17.–20. 
storočí páslo všade tam, kde sa naskytla i tá najmenšia možnosť (Midriak 1983). Viaceré spoločenstvá 
boli ešte v nedávnej minulosti pomerne výrazne ohrozované intenzívnou pastvou a preháňaním oviec, 
najmä však hovädzieho dobytka, ktoré mali za následok narúšanie vegetačného krytu (tvorba prtí) i sa-
motného pôdneho povrchu, miestami spojené s jeho odnosom. Intenzívne preťaženie hôľnych pasien-
kov ovplyvnilo aj zloženie nelesnej vysokohorskej vegetácie (vznik nízkych alchemilkových porastov 
a rôznych nitrofilných spoločenstiev). V posledných rokoch, po utlmení pastvy v horských oblastiach, 
je tento spôsob ohrozenia menej významný; dlhým košarovaním sú však dodnes poškodzované po-
rasty zväzu Nardion strictae v masíve Kráľovej hole (Turis in litt.). Obmedzené, regulované pasenie 
(resp. aspoň občasné prepásanie) má však veľký význam pre udržanie biologicky a prírodoochranne 
zaujímavých sukcesných štádií najmä na miernejších sklonoch, ktoré by inak postupne zanikli v dôsled-
ku sekundárnej sukcesie (pozri ďalej). Na vplyv pasenia či už v súčasnosti alebo minulosti poukazuje 
rozšírenie viacerých druhov ako napr. Agrostis capillaris, Alchemilla spec. div., Hypericum maculatum, 
Ligusticum mutellina, Potentilla aurea, Veronica chamaedrys.

Obr. 12. Pulsatilla 
vernalis, kriticky 

ohrozený druh našej 
flóry viazaný na 
mylonitové zóny 

Vysokých a Západných 
Tatier, vyskytujúci sa 

v spoločenstvách zväzu 
Festucion versicoloris. 

Západné Tatry.  
Foto: J. Šibík
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Absencia tradičného obhospodarovania

Ústup od tradičných foriem obhospodarovania zahŕňajúceho kosenie a pasenie je opačným trendom 
v porovnaní s vplyvom nadmerného pasenia na biotopy. Ukončenie pasenia so sebou prinieslo nielen 
pozitívne výsledky (postupná regenerácia druhových populácií a ich spoločenstiev), ale ukázali sa aj 
negatíva. Veľké plochy bývalých trávnikov a nív rýchlo ovládli monotónne porasty kompetične veľmi 
zdatných stredne vysokých až vysokých tráv (najmä Calamagrostis arundinacea, C. villosa a Avenel-
la flexuosa, ale i Avenula planiculmis príp. Deschampsia cespitosa) a bylín (Senecio hercynicus), ktoré 
spôsobujú spravidla ireverzibilné zmeny v zložení pôvodných fytocenóz. Trsovité trávne dominanty 
nadzemnou i podzemnou expanziou vytláčajú menej odolné druhy rastlín (vrátane endemitov a relik-
tov). Absencia pastvy vo vysokohorských oblastiach priamo ovplyvňuje psicové porasty (zväz Nardion 
strictae), ktorých sekundárne rozšírenie na väčšie plochy bolo priamo závislé od fragmentácie koso-
drevinových spoločenstiev nachádzajúcich sa v ich blízkosti. Na mnohých miestach, kde ešte v 70. ro-
koch 20. storočia sa nachádzali veľkoplošné porasty (napr. Mengusovská dolina vo Vysokých Tatrách), 
v súčasnosti nájdeme len fragmenty psicových porastov tvoriacich malé enklávy medzi kosodrevinou 
a v blízkosti turistických chodníkov. Na stratu vitality druhu Nardus stricta v Predných Meďodoloch 
v Belianskych Tatrách po ukončení pasenia poukázali už Šmarda (1957) a Chládek (1959).

Zalesňovanie

Ďalším faktorom ohrozenia krátkosteblových (sub)alpínskych acidofilných trávnikov je, podobne ako 
pri bazifilných trávnikoch, zalesňovanie polôh nad súčasnou hornou hranicou lesa (protilavínové za-
lesňovanie, „rekonštrukcia“ hornej hranice lesa a pod.), najmä kosodrevinou, ale i ďalšími drevinami 
(smrek obyčajný, smrekovec opadavý) vrátane nepôvodných (limba mimo jej prirodzeného areálu a i.). 
Umelá výsadba kosodreviny môže viesť k vzniku monokultúr a zásahom do pôvodných nelesných spo-

Obr. 15. Salix kitaibeliana. Foto: J. Šibík

Mnohé spoločenstvá acidofilných trávnikov, napriek ich relatívnej častosti výskytu obsahujú aj viaceré endemické 
alebo vzácne taxóny, a napriek tomu, že nemusia patriť medzi vzácne ani ohrozené, vzhľadom na často endemickú 
povahu si zaslúžia primeranú ochranu z hľadiska zachovania biodiverzity. 

Obr. 16. Soldanella carpatica. Foto: J. Šibík

Obr. 13. Campanula tatrae. Foto: J. Šibík Obr. 14. Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae. Foto: J. Šibík
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ločenstiev, ako sú spoločenstvá záverov lavínových žľabov, vyfúkavaných stanovíšť, ktoré sú často aj 
v zime bez snehovej pokrývky. Takýmto neuváženým vysádzaním drevín dochádza k ohrozeniu dru-
hovej diverzity a diverzity biotopov. Popri prerastaní vlastnými výsadbami sú nízkosteblové porasty 
ohrozované aj sprievodnou sukcesiou vysokých tráv tvoriacich rôzne široké ekotony po obvode výsa-
dieb (Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Deschampsia cespitosa), ktoré potláčajú pôvodnú vegetá-
ciu a znižujú jej druhovú rozmanitosť. Zanedbateľné nie je ani zanášanie diaspór nepôvodných druhov 
rastlín so sadenicami, ktoré sa môžu uchytiť na otvorených plôškach a negatívne pozmeniť floristic-
ké zloženie pôvodných spoločenstiev (bližšie Bernátová et al. 1998, Topercer et al. 2004). Všeobecne 
nepôvodné porasty výsadieb kosodreviny zvyšujú pokryvnosť na úkor travinných porastov výrazne 
rýchlejšie než prírode blízke porasty. V rámci výsadieb potom vyššiu rýchlosť zapájania porastu dosa-
hujú výsadby sadené v pravidelnom štvorcovom spone. Od prírodných porastov sa výsadby líšia tiež 
v priestorovom usporiadaní kosodrevino-travinno-bylinnej mozaiky. Aj pri rovnakom celkovom pokrytí 
kosodreviny tak výsadby poskytujú výrazne menšiu plochu skutočného prostredia otvorených plôch 
neovplyvnených okrajovým efektom kosodreviny, než prírode blízke porasty (Wild et al. 2005).

Umelé zvyšovanie hornej hranice lesa, zalesňovanie kosodrevinou ale aj inými druhmi drevín môže 
tiež ohroziť populácie významných druhov živočíchov, najmä bezstavovcov (napr. motýle rodu Erebia) 
viazaných na biotopy alpínskych horských lúk. Je preto nutné minimálne v chránených územiach od 
takejto činnosti upustiť.

Vysokohorská turistika

Viaceré spoločenstvá acidofilných krátkosteblových trávnikov sa často nachádzajú v blízkosti turistic-
ky frekventovaných oblastí. Spoločenstvá mylonitových zón a sutín, zaraďované do zväzu Festucion 
versicoloris (Al1b), sú celoročne najviac ohrozené vysokohorskou turistikou. Vlastné mylonitové zóny 
ľahko podliehajú všetkým druhom erózie. Nadmerné turistické aktivity zrýchľujú eróznu činnosť, a tým 
aj deštrukciu porastov (Paclová 1979). Vzhľadom na zraniteľnosť mylonitových stanovíšť, či už vplyvom 
prirodzených (vodná a veterná erózia, skalné lavíny) alebo antropických (exhaláty, skialpinizmus, vy-
sokohorská turistika, zošľapovanie) činiteľov, ako aj výskyt mnohých vzácnych a ohrozených taxónov, 
ktoré tu nachádzajú útočište (Armeria alpina, Callianthemum coriandrifolium, Carex rupestris, Elyna 
myosuroides, Erigeron uniflorus, Pulsatilla vernalis, Saxifraga retusa, Veronica aphylla) spolu s mozai-
kovitým a fragmentárnym výskytom, patria tieto spoločenstvá medzi výrazne ohrozené nadmerným 
vplyvom turizmu.

Stavebná činnosť, športové a rekreačné aktivity

Stavebná činnosť a ďalšie sprievodné aktivity začínajú byť najmä v posledných rokoch veľmi vážnym či-
niteľom, ohrozujúcim či priamo likvidujúcim diverzitu vysokohorských spoločenstiev. Spomenúť mož-
no necitlivú rekonštrukciu či výstavbu nových vysokohorských chát, horských hotelov, lyžiarskych stre-
dísk a pod., s ktorou sú spojené ďalšie sprievodné činnosti (budovanie inžinierskych sietí, prístupových 
komunikácií, zjazdoviek atď.). Zanedbateľný nie je ani vplyv skialpinizmu (mechanické poškodzovanie 
trsov graminoidov a drobných kríčkov lyžiarmi). Budovanie lyžiarskych vlekov môže poškodiť či priamo 
zničiť aj plôšky vzácnej nelesnej vegetácie. Výraznejšie však môže ohroziť najmä spoločenstvá na súvis-
lejších svahoch, popri priamych vplyvoch aj nepriamo, negatívnymi zmenami ich diverzity v dôsledku 
zanášania diaspór pre ne nepôvodných druhov rastlín (vrátane rôznych trávnych kultivarov) pri zatráv-
ňovaní zjazdoviek. Diaspóry nepôvodných, predovšetkým ruderálnych druhov sa šíria tiež stavebnými 
mechanizmami, najmä na plochy obnažené pri výstavbe objektov cestovného ruchu, vysielačov, popri 
cestných komunikáciách vedúcich vysoko do pohorí a pod. (Hrouda et al. 1990; Štrba & Gogoláková 
2007, 2009; Kliment et al. 2008). Eutrofizácia či už priamo v dôsledku výstavby alebo nepriamo môže 
ovplyvniť druhovú skladbu inak druhovo chudobných spoločenstiev. Dôležitosť kompetície ako stra-
tégie je vyššia na produktívnejších stanovištiach (Onipchenko et al. 2009), čo v prípade eutrofizácie 
umožní nástup kompetične silnejších druhov, ktorých zastúpenie v druhovo chudobných acidofilných 
horských spoločenstvách je prirodzene malé a následne dôjde k zmene celkového zloženia spoločen-
stiev.
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Rozvoj turistických a rekreačných aktivít súvisiaci s premenou horských lúk a pasienkov na športoviská 
(golfové rezorty, zjazdovky a pod.) a miesta dlhodobej turistiky (výstavba ubytovacích areálov, úprava 
turistických chodníkov a pod.) môžu tiež predstavovať ohrozenie významným druhom živočíchov, aký-
mi sú napr. karpatské endemity hraboš tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský tatranský (Marmo-
ta marmota subsp. latirostris) a kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra subsp. tatrica).

Atraktívnosť lokalít z hľadiska výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov

Niektoré zriedkavé, ekologicky špecializované vysokohorské spoločenstvá môžu byť paradoxne ohro-
zené výskytom niektorých na ne viazaných mimoriadne vzácnych druhov rastlín (napr. Linaria alpina, 
Armeria alpina, Elyna myosuroides, Pulsatilla vernalis, Loiseleuria procumbens, Juncus castaneus), zara-
dených aj do Červenej knihy (Čeřovský et al. 1999), ktoré sa tak stávajú predmetom zvýšeného záujmu 
nielen botanikov, ale aj fotografov a ďalších záujemcov. Ich lokality môžu byť ohrozené tiež zberom do 
alpiniek príp. herbárov. Zvýšený záujem botanikov, fotografov či skalničkárov popri ohrození populácií 
záujmových druhov môže znamenať aj rušivý zásah do nezriedka krehkej rovnováhy medzi dotyčnou 
fytocenózou a jej prostredím, najmä ak ide o zraniteľné spoločenstvá citlivé na mechanické narúšanie, 
s minimálnou schopnosťou regenerácie.

Zmeny klímy a šírenie nepôvodných druhov

Do určitej miery sú spoločenstvá ohrozené šírením nepôvodných druhov a zmenami klímy, aj keď zá-
very o jednoznačne negatívnych a ohrozujúcich trendoch sú nejednoznačné. Recentne prebiehajúci 
výskum invadovanosti a invazibility vysokohorských spoločenstiev v oblasti Tatier (Medvecká & Ja-
rolímek 2010) vo všeobecnosti poukazujú na horské ekosystémy ako relatívne odolné voči šíreniu 
nepôvodných a inváznych druhov. Tieto výsledky korešpondujú so závermi z iných štátov, napr. Českej 
republiky (Chytrý et al. 2005). Vplyv klimatických zmien, predovšetkým otepľovania má potenciálne 
ohrozujúci vplyv najmä z dôvodu fragmentácie a straty vhodných stanovíšť (Batllori et al. 2009). Na-
koľko však fenomén globálneho otepľovania z hľadiska dlhodobých zmien a ich vplyvu na vegetáciu 
je veľmi diskutabilný a na základe poznatkov o zmenách klímy, ktoré nastali od posledného maxima 
zaľadnenia pred ca 20 tisíc rokmi, nepovažujeme toto potenciálne ohrozenie vysokohorských biotopov 
za vyššie, než bezprostredné ohrozenia človekom v podobe priamej či nepriamej deštrukcie stanovíšť.

Manažment

Všeobecné odporúčania

Na zachovanie väčšiny vysokohorských spoločenstiev s charakteristickým druhovým zložením, nielen 
na kyslom substráte, nie je nevyhnutný aktívny manažment (cf. Valachovič et al. 2005). Tento je dôle-
žitý iba v určitých špecifických prípadoch, kedy je potrebné zachovať resp. obnoviť tradičné spôsoby 
obhospodarovania ako je pravidelné kosenie resp. regulované pasenie obmedzeného počtu oviec ale-
bo dobytka, ktoré v minulosti vplývali na vysokú diverzitu druhového zloženia a vybraných spoločen-
stiev. Tento typ aktívneho manažmentu odporúčame až po terénnej obhliadke, so zvážením finančnej 
náročnosti a efektívnosti v danom území z hľadiska prínosu pre zachovanie špecifických spoločenstiev 
a druhov v nich rastúcich. Na mnohých miestach je aktívny manažment dôležitý z hľadiska odstránenia 
negatívnych zmien a trendov spôsobených človekom, napr. odstránenie nezmyselne vysádzanej koso-
dreviny alebo smreka, príp. smrekovca na stanovištia, ktoré boli prirodzene nezalesnené od glaciálu 
– závery a dná lavínových žľabov a pod. Vo väčšine prípadov stačí na zachovanie priaznivého stavu 
biotopov pasívny manažment, čiže zabránenie vplyvu vybraných antropických faktorov a činností na 
biotop, ako obmedzenie až vylúčenie pohybu turistov vo vybraných územiach s vysokou mierou erózie 
(mylonitové zóny Tatier, hrebeň Belianskych Tatier a pod.), striktné dodržiavanie trás turistických chod-
níkov, ich pravidelná rekonštrukcia, zabránenie výstavby a rozširovania turistických atrakcií (lanovky, 
cyklodráhy, výstavby hotelov a chát, necitlivé rekonštrukcie už existujúcich zariadení atď.) v blízkosti 
a na miestach európsky významných biotopov a druhov európskeho významu, nevysádzanie kosodre-
viny, príp. ďalších drevín (smrek, smrekovec, limba a i.) na stanovištia, ktoré nedovoľujú ich prirodzené 
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zmladenie (lavínové dráhy, ich závery a ústia) a kde by existenčne ohrozili vzácne pôvodné (zvyčajne 
maloplošné) spoločenstvá jednotky.

Aktívny manažment

Pastva

Časť nízkosteblových acidofilných trávnikov v subalpínskom stupni vysokých pohorí Západných Kar-
pát vznikla sekundárne, šírením z pôvodných refugiálnych stanovíšť (strmé skalnaté svahy, lavínové 
dráhy, enklávy v porastoch kosodreviny a pod.) na plochy uvoľnené po vyklčovaní (vypálení) lesa príp. 
porastov kosodreviny. Keďže tieto spoločenstvá vznikli (resp. rozšírili sa) spolupôsobením prírodných 
faktorov a človeka, ich udržanie je do istej miery závislé na pôsobení antropozoogénnych faktorov; 
v opačnom prípade by na vhodných stanovištiach podľahli spätnej sukcesii lesa resp. kosodreviny.

Usmernené pastierske využívanie má preto dôležitú úlohu pri zachovaní vybraných krátkosteblových 
pasienkov v subalpínskom stupni, predovšetkým spoločenstiev s Nardus stricta; u alpínskych spoločen-
stiev je aktívny manažment vylúčený (Valachovič et al. 2005). Z hľadiska zachovania priaznivého stavu 
biotopov (Valachovič et al. l. c.) sa odporúča regulované pasenie pri zaťažení porastov 0,3 VDJ/ha (VDJ 
= 500 kg živej hmotnosti; Hejcman et al. 2002). Z hľadiska negatívnych vplyvov na vegetačný a pôdny 
kryt sú nesporne výhodnejšie ovce, ktoré v porovnaní s dobytkom pôsobia na pôdu približne 3× men-
ším tlakom. Keďže sa však pri pasení účinkom na porast navzájom dopĺňajú s hovädzím dobytkom, 
odporúča sa zmiešaná pastva (Hejcman et al. 2002). Ovce a jalovice totiž pri spásaní uprednostňujú 
odlišné druhy rastlín, čím sa dosiahne rovnomernejšie spásanie porastov. Ovce sú pri pastve výrazne 
selektívnejšie, spásajú však miesta, ktorým sa dobytok vyhýba, redukujú výskyt burín a likvidujú prípad-
ný nálet drevín, čím pomáhajú udržiavať bezlesie. Jalovice naproti tomu spásajú porast výrazne menej 
výberovo (tzv. pastevní generalisti), keďže pre svoju výživu potrebujú omnoho väčšie množstvo bio-
masy. Hlavne na začiatku vegetačného obdobia konzumujú aj tvrdé listy krátkosteblových dominánt, 
spásaním (najmä mladých listov zjari) zároveň predchádzajú nežiaducej sukcesii vysokosteblových tráv 
(cf. Grebenščikov et al. 1956, Hejcman et al. 2002).

Tam, kde kosenie nebolo realizované, je potrebné pred pasením pasienky vykosiť a seno z priestoru 
odstrániť. Na kosenie v národných prírodných rezerváciách s piatym stupňom ochrany je potrebné 
požiadať o výnimku z § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Šetrné 
a rovnomerné pasenie jedného, maximálne dvoch stád oviec do 100 ks s vynechaním strmých a lavinóz-
nych svahov, podmáčaných plôch a pramenísk. Pasenie realizovať v termíne od 15. 6. do 31. 8. v roku 
s denným prekladaním košiara a s priebežným odstraňovaním burín. Podmienky pasenia, košarovanie, 
priehony a ďalšie podrobnosti súhlasu je treba dohodnúť v priebehu konania a po uskutočnení terén-
nej obhliadky v závislosti od konkrétnych vlastností stanovíšť. Manažment sa nedá realizovať centrál-
ne a všeobecne na všetky typy spoločenstiev, dokonca ani nie centrálne na jeden typ spoločenstva 
v rôznych regiónoch a lokalitách. Treba brať do úvahy, že na lesnom pôdnom fonde nie je umožnené 
realizovať pasenie hospodárskych zvierat, na preháňanie dobytka cez priehony je potrebný osobitný 
súhlas orgánu ochrany prírody a využívanie turistických chodníkov na pohyb hospodárskych zvierat 
nie je vhodné z dôvodu ich nadmerného erózneho zaťaženia.

Kosenie

Podobne ako pri pasení aj pri kosení je nutné najskôr stanoviť priority ochrany prírody na konkrétnom 
území a následne v teréne overiť predpokladaný priaznivý dopad navrhovaných opatrení (cf. Háková 
2003, Háková et al. 2004). Navrhované opatrenia je následne možné prevádzať iba na plochách, kde 
sa v mozaike nevyskytujú aj iné typy biotopov resp. vegetácie a kde druhová skladba je ochudobnená 
a výrazne posunutá v prospech jedného dominantného druhu [napr. Calamagrostis arundinacea, C. vil-
losa (špecifické prípady sekundárneho rozšírenia, nie primárne porasty), Senecio hercynicus, Avenella 
flexuosa, cf. Háková et al. 2004]. Vplyv kosenia na obnovu horských lúk skúmal Galvánek (2010) v ob-
lasti Malej Fatry, podobné štúdie však vo vysokých pohoriach Karpát absentujú a vytvárajú tak priestor 
na ich realizáciu v blízkej budúcnosti, čo by dopomohlo k pochopeniu vzťahov vplyvu človeka (pase-
nie, kosenie, manažment) k produktivite, vegetačnej štruktúre, druhovému zloženiu ako aj diverzite 
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funkčných typov v horských oblastiach. Tradične využívané horské lúky sú rastlinnými spoločenstvami 
s vysokou diverzitou, pravdepodobne je to výsledok dlhodobej adaptácie na prírodné podmienky a tra-
dičné využívanie človekom. Významným faktorom je limitácia systému nedostatkom živín. Zanechanie 
obhospodarovania spôsobuje pokles druhového bohatstva, a to najmä v detailnej škále, ktoré nie je 
jednoduché obnoviť, rýchlejšie degraduje vlhký typ trávneho porastu, kde sa druhové zloženie mení 
už rok po zanechaní kosenia, naopak na obnovné kosenie lepšie reaguje suchý typ (avšak ani 4 roky 
obnovného kosenia nevedú k návratu k pôvodnému druhovému zloženiu). Obnova vlhkého typu iba 
kosením je veľmi problematická. Kosenie je nutné realizovať v termíne od 1. 7. do 31. 8. v roku bez po-
užitia ťažkej techniky a technológie mulčovania. Pokosenú hmotu odviesť počas tej istej sezóny, ak to 
počasie umožní, max. do 14 dní ľahkou technikou, pripadne za pomoci koní.

Príklady manažmentu v zapojených (sub)alpínskych trávnikoch, do ktorých môžeme zaradiť aj psicové 
porasty (biotop Tr8a) a (sub)alpínske kyslomilné trávniky (biotop Al1a), z alpínskeho stupňa Krkonôš 
uviedli Háková et al. (2004). Tento je potenciálne, samozrejme iba v špecifických prípadoch a po dô-
kladnej terénnej obhliadke, možné aplikovať aj na Slovensku. Autori (Háková 2003, Háková et al. 2004) 
vo svojej štúdii uvádzajú ako možný manažment kosenie s odstránením pokosenej hmoty a odvo-
zom sena, pastva jednorázová, opakovaná alebo kontinuálna:

vhodný interval – •	 1× ročne – 1× za dva až tri roky
min. interval – •	 1× za 4 – 5 rokov alebo vôbec
pracovný nástroj / hospodárske zviera:•	

vhodný – ručné nástroje, samohybná ľahká technika (tu je potrebné brať do úvahy možnú hluč-1. 
nosť pri použití ľahkej techniky, ktorú je nutné vo väčšine lokalít v 5. stupni ochrany vylúčiť.
možný – ovce, dobytok2. 

Kalendár pre možný manažment: vhodné – august, možné – júl, september. Kosenie v druhej polovici 
júla – auguste by malo tiež vyhovovať z hľadiska ochrany na zemi hniezdiacich druhov vtákov (napr. 
Anthus pratensis, A. spinoletta).

Vypaľovanie

Oheň bol prirodzený faktor ovplyvňujúci vývoj biotopov. Vypaľovanie – riadený požiar v prírode je typ 
manažmentu, ktorý má za cieľ jednak odstránenie nadzemnej biomasy, ale následne tiež ovplyvnenie 
konkurenčných vzťahov, zmenu obsahu živín v pôde, zmenu svetelných podmienok (Prausová & Sádlo 
in Háková et al. 2004). Na vybraných lokalitách je kontrolované vypaľovanie alternatívou k manuál-
nemu odstraňovaniu umelo vysádzanej kosodreviny a simulácia využívania krajiny v minulosti, kedy 
bol tento spôsob najčastejšou metódou vytvárania stanovíšť pre pasienky. V rumunských Karpatoch, 
napr. v pohoriach Rodna a Calimani, je tento spôsob stále používaný. Medzi metódami vypaľovania 
Prausová & Sádlo (in Háková et al. 2004) uvádzajú oheň nízkej intenzity, kedy plamene rýchlo preletia 
po vyšších častiach vegetácie a oheň strednej intenzity, kedy porast horí dlhšie a zasiahnutý je celý, 
vrátane väčšej časti povrchového opadu.

Obnovný manažment

Zamedzenie nadmernej, antropicky podmienenej erózie

Ide o možný spôsob, ako vrátiť výrazne degradované porasty do prirodzeného stavu a zamedziť ich 
úplnému zničeniu. Relevantné opatrenia sú hlavne na mylonitových zónach, kde je prospešné úplne 
zrušenie alebo zmena trasovania turistických chodníkov a následné vylúčenie verejnosti z dotknutých 
oblastí narušených nadmernou eróziou podmienenou človekom. Prípadné opatrenia zahŕňajú spev-
nenia a opravy chodníkov, ktoré sa však na mnohých miestach ukazujú ako málo efektívne; turisti pri 
náznaku poškodenia chodníka využívajú jeho okolie so súvislejšou vegetačnou pokrývkou, ktorá umož-
ňuje pohodlnejší prechod dotknutým územím. Príkladom je turistický chodník vedúci z Mengusovskej 
doliny do Vyšného Kôprovského sedla, kde sú porasty spoločenstiev s dominantnými druhmi Festuca 
versicolor, Silene acaulis, Minuartia sedoides a účasťou vzácnych a ohrozených druhov Pulsatilla ver-
nalis, Saxifraga retusa a i. výrazne deštruované vplyvom zošľapávania a následnej erózie umocňovanej 
extrémnymi vysokohorskými podmienkami (striedanie vysokých a nízkych teplôt, rozmŕzanie a násled-
né zamŕzanie pôdy, odnos pôdnych častíc vetrom a pod.).
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Regulácia a obmedzenie turistického ruchu

Poškodenie alpínskych krátkosteblových trávnikov lyžiarmi je možné odklonením resp. zamedzením 
aktivít v období s nízkou snehovom pokrývkou a na miestach s nízkou snehovou pokrývkou všeobecne. 
Nevyhnutná je prevencia v podobe trvalého alebo sezónneho obmedzenia cestovného ruchu na vybra-
ných lokalitách (Háková 2003, Háková et al. 2004).

Odstránenie výsadieb kosodreviny – asanácia

Odstraňovanie kosodreviny, príp. iných drevín z nepôvodných stanovíšť treba realizovať selektívne až 
po špecifikovaní počas terénnej obhliadky a v súlade s platnou legislatívou. Nevyhnutnou súčasťou 
je odnesenie odstránenej biomasy z lokality resp. jej likvidácia na vymedzených stanovištiach, kde by 
nedošlo k poškodeniu biotopov. Pri starších a teda väčších jedincoch spojených s nedostupnosťou 
terénu bude práve odstraňovanie drevnej biomasy veľmi nákladnou časťou – použitie vrtuľníka resp. 
manuálny odnos biomasy ku najbližšej komunikácii.

Nároky druhov, ktoré závisia na biotope

Vo všeobecnosti nároky druhov vysokohorských spoločenstiev sú podobné ako nároky celých spolo-
čenstiev, spätosť jednotlivých druhov v rámci biotopov je veľmi pevná a krehká zároveň. Táto krehká 
rovnováha bola vytváraná tisícky rokov a vyústila do jedinečnej súhry v nárokoch druhov na prostredie, 
živiny, kompetíciu a pod. Väčšina druhov endemických, reliktných, vzácnych alebo ohrozených je pria-
mo závislá na biotope, v ktorom sa vyskytuje, preto ochranou týchto biotopov je priamo zabezpečená 
ochrana jednotlivých druhov v nich sa vyskytujúcich a na ne viazaných.

Finančné nároky a možné zdroje financovania

Zaradenie plôch vysokohorských trávnikov do bežného poľnohospodárskeho využívania je potrebné 
veľmi zodpovedne zvažovať. Najmä primárne typy v alpínskom stupni nemusia byť na pravidelné pase-
nie, či kosenie vhodné, keďže systém poľnohospodárskych podpôr vyžaduje, aby bol biotop využívaný 
každoročne.

Na plochy verifikované v registri LPIS, môžu poľnohospodárske subjekty poberať podporu z Programu 
rozvoja vidieka. Priama platba na plochu bola v r. 2010 vo výške 142,40 €/ha. Všetky lokality sa nachá-
dzajú v oblastiach zaradených ako znevýhodnené oblasti, konkrétne v horskej oblasti typu H1. Vyrovná-
vací príspevok je vo výške 149,07 €/ha. K tomuto základu je možné uplatniť si buď kompenzačnú platbu 
NATURA 2000 na poľnohospodárskej 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 G Vysokohorské trávne porasty vo výške 177,32 € aj mimo území sústavy NATURA 
2000. V type biotopu G je vylúčená aplikácia hnojív, možné je pasenie pri zaťažení 0,3 – 1,0 VDJ/hektár 
vrátane obmedzených možností košarovania alebo kosenie maximálne 1-krát ročne. Celková možná 
podpora, ktorú možno dosiahnuť z Programu rozvoja vidieka na úrovni roku 2010 je 469 €/ha.
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