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17. Karpatské travertínové slaniská

Iniciálne štádiá 
vegetácie Karpatských 
travertínových slanísk 

na usadzujúcom sa 
pramenite. Sivá brada, 

severovýchodný svah 
travertínovej kopy.  

Foto: D. Dítě

Opis a definícia biotopu/biotopov

Karpatské travertínové slaniská sú špecifickým a zároveň jedným z najautentickejších biotopov Karpát. 
Ide prevažne o maloplošné biotopy, ktoré vznikli na výveroch prameňov silne mineralizovaných vôd. 
Tie obsahujú značné percento rozpustených solí a výrazne ovplyvňujú chemizmus pôdy v okolí výveru. 
Pôda obsahuje zvýšený obsah najmä síranu horečnatého. Zrážaním solí na povrchu vzniká pramenit, 
tvoriaci časom na niektorých lokalitách travertínové kopy alebo štíty (Šmarda 1961). V prípadoch, keď 
nedochádza k tvorbe takýchto útvarov, je pramenit prítomný v slatinnej rašeline v podobe početných 
malých hrudiek a zrniek. Vegetačný kryt tvoria otvorené aj zapojené travinno-bylinné porasty. Niektoré 
rastliny vytvárajú nanistické formy (cf. Valachovič & Dítě 2002). Do súčasnosti sa na Slovensku zacho-
vali už len fragmenty tohto biotopu, ktoré predstavujú posledné útočisko mnohých vzácnych, chrá-
nených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov v človekom atakovanej krajine. 

Celkové rozšírenie

Karpatské travertínové slaniská sa vo forme, v akej tvoria obsah tohto biotopu, vyskytujú iba na Slo-
vensku. 

Rozšírenie na Slovensku

Biotop bol aj vždy na Slovensku veľmi vzácny, obmedzený iba na severne položené vnútrokarpatské 
kotliny. Najtypickejšie porasty sa nachádzajú iba v Popradskej a Hornádskej kotline (fytogeografický 
podokres Spišské kotliny), v širšom okolí obcí Gánovce, Švábovce, Kišovce, Hôrka a Baldovce, v menšej 
miere aj pri Hozelci a v okolí Popradu. Najznámejšou lokalitou so zastúpením biotopu Karpatské tra-
vertínové slaniská je Sivá brada pri Spišskom Podhradí. 

Menej typické, druhovo ochudobnené (najmä o obligátne halofyty ako druhy Glaux maritima a Plan-
tago maritima) a vo väčšine prípadov aj o porasty s dominanciou druhu Trichophorum pumilum, sú 
lokality v Liptovskej kotline, kde sa vyskytujú na výveroch minerálnych vôd v okolí obcí Stankovany, 
Liptovská Štiavnica, Ludrová, Liptovské Sliače, Bešeňová, v minulosti aj v okolí Lúčok a L. Jána. Porasty 
z týchto lokalít patria už do asociácie Caricetum davallianae a nie do Glauco-Trichophoretum pumili. 
V  tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že viaceré druhy halofytov a  subhalofytov nachádzame 
na Spiši, v Liptove, Turci, vzácne aj inde na Slovensku (Dítě et al. 2004) i v biotope Slatiny s vysokým 
obsahom báz (7130).
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Charakteristika biotopu, ekológia a variabilita

Existencia biotopu Karpatské travertínové slaniská je zásadne podmienená aktivitou prameňov silne 
mineralizovaných vôd (obr. 1). Vysoký obsah rozpustených solí umožňuje výskyt obligátnych halofy-
tov, ktoré sú pre tento biotop typické. Pričom halofyty sú vo vegetačnom kryte zastúpené spoločne 
s druhmi typickými pre slatiny s vysokým obsahom báz, kde Karpatské travertínové slaniská predsta-
vujú najviac „mineralizované“ typy. V porovnaní aj s extrémne bázickými slatinami dosahuje vodivosť 
vody v prostredí omnoho vyššie hodnoty, od 2 do 4,5 (6) mS/cm a hodnoty pH sa pohybujú v rozsahu  
6,3 – 7,6, teda okolo neutrálnej reakcie (Dítě, Pukajová 2004). Na viacerých lokalitách sa biotop nachá-
dza v mozaike s vegetáciou slatín a/alebo v prípade existencie pramenitových (travertínových) kôp či 
štítov (úvodný obrázok) aj s vegetáciou xerotermov na zvetrávajúcom pramenite (napr. Šmarda 1961). 

Vegetácia biotopu

Karpatské travertínové slaniská sú prioritným biotopom 1340* európskeho významu; v národnom pre-
hľade je uvedená jednotka Sl2 (Stanová & Valachovič 2002). Vegetáciu charakterizuje rastlinné spo-
ločenstvo Glauco-Trichophoretum pumili. Pôvodne sa zaraďovalo do zväzu Halo-Trichophorion pumili. 
Dítě et al. (2007) toto spoločenstvo na základe analýzy vegetácie slatín slovenskej časti Západných 
Karpát preradili do zväzu Caricion davallianae. Vo vegetácii popri typických druhoch slatín s vysokým 
obsahom báz (napr. Epipactis palustris, Pedicularis palustris, Primula farinosa alebo Pinguicula vulgaris, 
obr. 7) nachádzame aj rastliny, vyžadujúce vysoký obsah solí v pôdnom substráte (obr. 2 a 3). Viaceré 

Obr. 1. Vegetácia 
Karpatských 

travertínových slanísk 
na silne podmáčaných 
miestach, východne od 

Gánoviec.  
Foto: D. Dítě

Obr. 2. Vegetácia 
biotopu Karpatské 

travertínové slaniská 
pri obci Hôrka 

s dominanciou druhov 
Schoenoplectus 

tabernaemontani je 
viazaná na vysokú 

hladinu podzemnej vody. 
Foto: D. Dítě
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z týchto halofytov rastú v Európe okrem vnútrozemských slanísk aj na morskom pobreží. Sú to Glaux 
maritima, Triglochin maritima a Plantago maritima (obr. 6). Tieto druhy sú považované za obligátne 
halofyty, spoločne s nimi sa v tomto biotope vyskytujú aj fakultatívne halofyty (obr. 5), napr. Carex 
distans, Centaurium littorale subsp. uliginosum, Trichophorum pumilum alebo Schoenoplectus taberna-
emontani. Z machorastov sú na karpatské travertínové slaniská viazané Campylium elodes a veľmi vzác-
ne, na jedinej lokalite, druh Bryum maratti. 

Druhové zloženie (Valachovič & Dítě 2002): Carex distans, Centaurium littorale subsp. uliginosum, 
Glaux maritima, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Plantago ma-
ritima, Potentilla anserina, Primula farinosa, Schoenoplectus tabernaemontani, Scorzonera parviflora, 
Trichophorum pumilum, Triglochin maritima, T. palustre. V porastoch bývajú zastúpené aj vstavačovité 
(obr. 4), napr. Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, D. lapponica, D. majalis subsp. majalis a D. pul-
chella. Prevažná väčšina druhov je vzácnych, ohrozených a zákonom chránených, viaceré sú zaradené 
do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR (Čeřovský et al. 1999). 

Obr. 3. Ukážka typickej 
vegetácie – druhy slatín 

spoločne s halofytmi 
v zachovalých porastoch 

východne od Gánoviec. 
Foto: D. Dítě

Obr. 4. Na lokalite 
biotopu pri obci 

Hôrka nachádzame 
bohaté populácie 

vstavačovitých.  
Foto: D. Dítě
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Obr. 5. Fakultatívne halofyty:

Centaurium littorale  
subsp. uliginosum

Lotus tenuis
Foto: D. Dítě

Carex distans

Plantago maritima Triglochin maritima
Foto: D. Dítě

Glaux maritima

Obr. 6. Obligátne halofyty:
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Epipacits palustris Pinguicula vulgaris

Dactylorhiza incarnata  
subsp. incarnata

Pedicularis palustris Typický druh extrémne bázických 
slatín Trichophorum pumilum.

Foto: D. Dítě

Primula farinosa

Obr. 7. Vybrané druhy slatinných rašelinísk rastúce spoločne s halofytmi:
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Fauna

Faunu karpatských travertínových slanísk tvoria podobne ako v prípade flóry halobiontné druhy spo-
lu s kalcitolerantnými druhmi, ktoré nachádzame napr. na lokalitách slatín s vysokým obsahom báz. 
Z motýľov (Lepidoptera) patria do prvej skupiny napr. Gynnidomorpha vectisana (živné rastliny Plan-
tago maritima, Triglochin palustre), Elachista contaminatella (živná rastlina Carex distans) (Patočka et 
al. 2009, Patočka & Kulfan 2009). Druhú skupinu reprezentujú napr. druhy Monochroa servella (živná 
rastlina húseníc je Primula farinosa) a Gynnidomorpha minimana (živná rastlina Pedicularis palustris, 
Triglochin sp.) (Patočka & Kulfan 2009). 

Pozoruhodným halofilným druhom, ktorého jediná známa lokalita na Slovensku je v NPR Sivá Brada 
je ostrôžka Javesella salina (cikády (Auchenorrhyncha)). Troficky sa viaže na úzky okruh hostiteľských 
rastlín, zrejme predovšetkým na druh Puccinelia distans a možno aj Juncus gerardii. Vzhľadom na dis-
junktívny areál a prevládajúcu brachyptériu je jej schopnosť znovu osídliť miesta, na ktorých bola vy-
hubená, značne obmedzená. Preto je zaradená medzi ohrozené druhy podľa Červenej knihy ČR a SR 
(Škapec et al. 1992). 

Medzi druhy slatín, ktoré obývajú aj biotop Karpatských travertínových slanísk patria aj európsky vý-
znamné druhy slimákov rodu Vertigo. Ich výskyt na týchto lokalitách bol recentne potvrdený Vavrovou 
(2010, unpubl.) – Vertigo angustior v NPR Sivá Brada a PP Bešeňovské travertíny, V. geyeri v NPR Sivá 
Brada a V. moulinsiana v PP Bešeňovské travertíny. Ide druhy, ktoré obývajú bázické močiare, vápnité 
slatiny, penovcové a bázické prameniská, pričom druh Vertigo moulinsiana oproti dvom zvyšným dru-
hom preferuje viac vysokosteblovú vegetáciu (Šteffek & Vavrová 2005). Ďalšími významnými druhmi 
mäkkýšov týchto biotopov podľa Vavrovej (unpubl.) sú Cochlicopa nitens, Pupilla alpicola a Cecilioides 
acicula. Charakteristickou skupinou sú tiež chrobáky rodu Dyschirius z čeľade bystruškovité (Carabi-
dae). Žijú v chodbách vyhĺbených vo vlhkej pôde alebo v piesku. Sú závislé na prítomnosti halofilných 
drobčíkov z rodov Bledius a Carpelimus, ktorých larvy sa živia halofytnými riasami a rozsievkami a sú 
teda na tomto type biotopu plne závislé (Boháč in litt.). 

Z hmyzožravcov sú zastúpené bežné druhy nelesných mokradí ako Sorex araneus, S. minutus ale aj dru-
hy národného významu Neomys anomalus a N. fodiens (Stanko et al. 2000). Dulovnica menšia (Neomys 
anomalus) má ťažisko svojho výskytu v nížinách a pahorkatinách, prípadne vrchovinách a podhorských 
oblastiach. Dáva prednosť podmáčaným oblastiam, osídľuje bohaté, zarastené brehy pomaly tečúcich 
vôd, ale jej výskyt je potvrdený aj na stanovištiach s vysokou hladinou podzemnej vody. Niektoré miesta 
osídľuje spolu s dulovnicou väčšou. Výskyt dulovnice väčšej (Neomys fodiens) je situovaný severnejšie, 
ale tento druh nájdeme vo všetkých hypsografických pásmach, t.j. o jeho výskyte primárne nerozho-
duje nadmorská výška ale vhodné biotopy. Obýva brehy čistých tečúcich a stojatých vôd, v niektorých 
prípadoch býva zistená aj vo väčšej vzdialenosti od vody. Často pláva vo vode a potápa sa. V dôsledku 
rozširovania znečistenia vôd je vytláčaná do čoraz vyšších polôh (Baláž & Ambros 2007).

Obr. 8. Samica bránivky 
menlivej (Stratiomys 

chamaeleon). Jej larvy 
vyhľadávajú plytké 

jazierka so stojatou 
minerálnou vodou kvôli 

inkrustácii svojej telesnej 
schránky uhličitanom 

vápenatým.
Foto: M. Barlog
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Trendy

Karpatské travertínové slaniská môžeme na Slovensku považovať za mimoriadne vzácny biotop s výsky-
tom unikátnych druhov rastlín. Typické rastlinné spoločenstvo Glauco-Trichophoretum pumili (obr. 9) 
sa ocitlo na hranici vyhynutia. 

Biotop bol vzácny aj historicky, v súčasnosti prežíva už iba vo fragmentoch, ktoré sú navyše viac či 
menej negatívne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Počas uplynulých desaťročí bola ľudskými aktivita-
mi značne znížená výmera biotopu (porovnaj napr. s prácou Šmarda 1961). Degradácia ostávajúcich 
lokalít biotopu slaných pôd prebieha aj v súčasnosti. Napríklad na lokalite Baldovce pri upravenom 
prameni minerálnej vody prežíva spoločenstvo už iba v pozmenených fragmentoch na ploche cca 100–
150 m2 (Pukajová et al. 2003).

Ohrozenia

Najmä v  druhej polovici 20. storočia došlo k  zničeniu/poškodeniu výmery biotopu v  celom, plošne 
značne obmedzenom areáli, predovšetkým kvôli využitiu pôdy na poľnohospodárske účely. K hlavným 
faktorom, ktoré v minulosti zapríčinili úbytok a degradáciu biotopu patria: odvodňovanie, eutrofizácia 
a ruderalizácia, priame ničenie lokalít napr. rozoraním, stavebnou činnosťou a sukcesné zmeny spôso-
bené absenciou tradičného obhospodarovania. Všetky ohrozenia pretrvávajú až do súčasnosti, napriek 
tomu, že takmer všetky lokality už majú zabezpečenú územnú ochranu.

Odvodňovanie

Proces odvodňovania bol najintenzívnejší v rámci celého Slovenska v 60-tych a 70-tych rokoch uply-
nulého storočia. Biotop je na zmeny vodného režimu veľmi citlivý. Už len zdanlivo nepodstatný zásah, 
ako je napríklad prehĺbenie odtoku vody z minerálneho prameňa, môže mať pre jeho ďalšiu existenciu 
fatálne dôsledky. Narušovanie vodného režimu môžeme na niektorých lokalitách pozorovať neustále, 
napríklad na výtoku vody z Prírodnej pamiatky (PP) Briežky východne od Gánoviec alebo na vrchole PP 
Červená terasa pri Bešeňovej v Liptovskej kotline. 

Intenzifikácia poľnohospodárstva 

Rozorávaním alebo premenou podmáčaných, extenzívne využívaných zasolených lúk na intenzívne 
využívané porasty boli v minulosti zničené alebo značne poškodené lokality napríklad v okolí obce 
Gánovce (obr. 10). Bývalé najviac mineralizovanou vodou ovplyvnené miesta sú dosiaľ viditeľné na re-
kultivovaných plochách vo forme podmáčaných plôch (obr. 11). Na niektorých sa dokonca miestami 
zachovali aj druhy ako Glaux maritima, ako napr. na lúkach pod Banskou kolóniou. 

Obr. 9. Typicky 
vyvinuté a zachované 
nízkobylinné porasty 

asociácie Glauco-
Trichophoretum 

pumili s dominanciou 
druhu Trichophorum 
pumilum nevyžadujú 

manažmentové zásahy. 
Takéto porasty ostali na 

Slovensku zachované 
už iba na niekoľko 

posledných 100 m2 na 
lokalitách Sivá brada 

a pri Hôrke.  
Foto: D. Dítě 
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Eutrofizácia vody 

Väčšina lokalít biotopu je ohrozená eutrofizáciou povrchovej a/alebo podzemnej vody. Obhospodaro-
vanie okolitej krajiny a splach živín z blízko ležiacich polí je príčinou zmien v chemizme vôd (zvyšuje sa 
dostupnosť fosfátov a nitrátov), aj keď k priamej zmene vodného režimu (napríklad odvodňovaním) 
nedošlo. 

Biotop Karpatských travertínových slanísk je extrémne citlivý na akýkoľvek zvýšený prísun živín. Sla-
niská v údolí Gánoveckého potoka sú existenčne ohrozené voľne vytekajúcimi splaškami z obecnej 
kanalizácie zo Šváboviec priamo na plochu územia európskeho významu (!) a vypúšťaním splaškových 
kanalizovaných vôd z obce Gánovce priamo (v súčasnosti bez čistenia!) do Gánoveckého potoka nad 
lokalitou. Vysoká eutrofizácia prostredia sa prejavuje nielen bezprostredne na zmene vegetácie pri 
samom vodnom toku, ale prúdením podzemných vôd ovplyvňuje aj vzdialenejšie biotopy slanísk a sla-
tín. 

Tolerancia halofytných porastov voči eutrofizácii je nízka, o čom svedčia degradované porasty zaras-
tajúce trsťou (Phragmites australis), bezkolencom (Molinia sp.), v extrémnych prípadoch ruderálnymi 
druhmi Chaerophyllom aromaticum a Urtica dioica, v  lepšom prípade do porastov invaduje psinček 
(Agrostis stolonifera). Napríklad v rozsiahlych slaniskových porastoch na západnom úpätí Sivej Brady 
výrazne expanduje trstina do halofytných spoločenstiev,

Obr. 11. Lokalita 
východne od Gánoviec – 

pri zachovaní vodného 
režimu dokáže biotop 

prežiť aj drastické  
zásahy – rozoranie 

a dosiatie tráv.  
Foto: D. Dítě

Obr. 10. Lokalita 
východne od Gánoviec 

– zachovaný prameň 
na okraji v minulosti 

rekultivovaných plôch. 
Foto: D. Dítě
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Absencia tradičného obhospodarovania

Najrozšírenejším spôsobom využívania biotopu Karpatských travertínových slanísk bolo a je pasenie 
hospodárskych zvierat a v menšej miere aj kosenie. V súčasnosti sa zachovalo tradičné hospodárenie 
v obmedzenej miere na lokalite pod Banskou kolóniou na ľavom brehu Gánovského potoka východne 
od Gánoviec. Pastva vo forme niekoľkých kusov hovädzieho dobytka je však pre udržanie biotopu ne-
dostatočná. Napriek tomu, že pasenie môže spôsobovať narušenie vegetačného krytu, je pre existenciu 
biotopu vhodná. 

Stavebná činnosť

Stavebnou činnosťou boli zničené a sú ohrozené lokality biotopu najmä v okolí obce Hôrka (obr. 12). 
Zároveň na východnom okraji obce, v kontakte s intravilánom a dokonca priamo v intraviláne môžeme 
nájsť najlepšie zachované lokality biotopu v rámci celého areálu výskytu. Napriek viacerým snahám 
a dlhoročnej komunikácii so starostom a obyvateľmi obce proces neustále pokračuje. Okrem priame-
ho zničenia časti výmery biotopu navezením zeminy a výstavbou domov tu dochádza aj k zavážaniu 
komunálnym odpadom (obr. 13). Medzi najznámejšie prípady zničenia lokality stavebnou činnosťou 
je takmer úplné zničenie travertínovej terasy pri obci Bešeňová výstavbou cesty priamo cez lokalitu 
začiatkom 70-tych rokov minulého storočia počas stavby vodného diela Liptovská Mara. 

Ťažba travertínu

V minulosti boli viaceré lokality poškodené resp. zničené ťažbou travertínu. Travertín sa síce ťažil naj-
mä na miestach, kde už nedochádzalo k aktívnemu ukladaniu pramenitu, napriek tomu dochádzalo 
pri ťažbe k devastácii aj aktívnych ložísk (napr. v okolí Gánoviec). Najznámejšie lokality sú Bešeňová 
a Dreveník, ale ťažilo sa aj pri Ludrovej, okolo Gánoviec a inde. V súčasnosti je už ťažba v útlme, ale 
škody spôsobené ťažbou sú nezvratné. 

Manažment

Aktívny manažment

Zachované halofytné porasty, ktoré sú v priaznivom stave, nevyžadujú aktívny manažment. Charakte-
ristický je ich výrazne maloplošný výskyt (napríklad typický výskyt okolo výveru minerálneho prame-
ňa). Aktívny zásah si však vyžadujú bezprostredne susediace biotopy (slatiny, xerotermné alebo mezo-
filné lúčne porasty), ktoré bývajú zdrojom invázie konkurenčne silných druhov aj do biotopu slaniska. 
V súčasnosti na lokalitách, kde sa vyskytujú slaniská v komplexe s inými biotopmi, neprebieha žiadna 
forma pravidelného hospodárenia. Plochy sú opustené, hromadí sa starina. Historicky boli plochy veľ-

Obr. 13. Lokalita pri obci Hôrka – likvidácia vegetačného 
krytu zavážaním komunálnym odpadom. Foto: D. Dítě

Obr. 12. Lokalita pri obci Hôrka – likvidácia vegetačného 
krytu v súvislosti so stavebnou činnosťou. Foto: D. Dítě
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mi extenzívne prepásané, niekde (napríklad lokality v  intraviláne obce Hôrka) aj donedávna kosené. 
Keďže sa slaniská vyskytujú len vtrúsene na plochách iných dominantných biotopov, pri plánovaní 
poľnohospodárskej činnosti musíme vždy zohľadniť ich prítomnosť. To znamená napríklad absolútne 
vylúčenie aplikácie hnojív v bezprostrednom okolí slanísk (aspoň do 200 m) 

Biotop znáša zásahy porovnateľne s manažmentom extrémnejších typov slatín s vysokým obsahom 
báz. Nízke porasty s prevahou Trichophorum pumilum alebo Glaux maritima je vhodnejšie ponechať 
úplne bez zásahu. Takéto porasty indikujú najlepšie vyvinuté a zachované plochy biotopu.

Kosenie 

Kosenie je významný spôsob obhospodarovania krajiny. Bežne sa využíva na zabezpečenie druhovej 
bohatosti, a to v celej škále nelesných biotopov, predovšetkým na slatinných rašeliniskách a v rôznych 
typoch lúčnych spoločenstiev. Teda v biotopoch, ktoré sa po stáročia tradične každoročne kosili a dl-
horočným kosením získali súčasný vzhľad a aj druhovú bohatosť. Slatinné rašeliniská, ku ktorým má 
biotop Karpatské travertínové slaniská najbližšie sa v  súčasnosti kosia ručne krovinorezmi (obr. 14)  
alebo ľahkými, zvyčajne malými mechanizmami (obr. 15), ktoré sú adaptované na citlivé prostredie. 
Účelovo sa upravili aj pneumatiky vozidiel (nízky tlak, zdvojené kolesá). Po kosení sa biomasa z plochy 
musí odstrániť. Nevýhodou je, že zber a odnos biomasy je náročný na prácu.

Ako je už vyššie spomenuté, biotop travertínových slanísk je do veľkej miery podobný biotopu slatin-
ných rašelinísk. Z tohto dôvodu sú aplikovateľné aj manažmentové odporúčania pre slatiny.

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

MIN. INTERVAL raz za 3 – 5 rokov alebo bez kosenia raz za 3 roky.

Vzhľadom na veľmi malú výmeru všetkých existujúcich lokalít biotopu na Slovensku je najvhodnejším 
spôsobom manažmentu ručné kosenie spojené s odstraňovaním biomasy mimo záujmové plochy. prí-
padne kosenie ľahkou, špeciálnou technikou ktorá nespôsobuje stláčanie pôdneho povrchu priamo 
v réžii a pod dozorom pracovníkov Štátnej ochrany prírody. 

Obr. 14. Manažment 
biotopu – najcitlivejšie 

plochy v okolí prameňov 
je potrebné kosiť ručne 

(lokalita Baldovce).  
Foto: M. Barlog
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Pasenie

Pasenie je v prípade lokalít, kde je biotop viac menej zachovaný, menej vhodný spôsob manažmen-
tu. Vzhľadom na maloplošnosť biotopu na dosiaľ existujúcich lokalitách, možnosť pastvy pripadá do 
úvahy prakticky iba na travertínových slaniskách východne od Gánoviec v údolí Gánovského potoka. 
Aj v súčasnosti sa tu pasie súkromný hovädzí dobytok v počte max. 20 kusov. Pohybom dobytka do-
chádza k rozšľapávaniu pôdneho aj vegetačného krytu, toto sa však nedá označiť ako iba negatívny 
faktor, keďže sa tým vytvárajú mikroplôšky vhodné pre prežívanie konkurenčne slabých druhov, čo je 
jav pozitívny (obr. 16). Ostatné existujúce lokality biotopu na Slovensku sú pre svoju maloplošnosť na 
pasenie celkom nevhodné.

Obnovný manažment

Na poškodených, ruderalizovaných plochách, kde prebieha eutrofizácia alebo je narušený vodný režim, 
dochádza postupne k vytvoreniu monodominantných porastov trste, bezkolenca alebo ruderálnych 

Obr. 15. Manažment 
biotopu – v lepších 

terénnych podmienkach 
je možno použiť ručné 
kosačky (lokalita Sivá 

Brada).  
Foto: M. Barlog

Obr. 16. Lokalita východne od Gánoviec – jediné pasené karpatské travertínové slanisko na Slovensku. Napriek 
zošľapávaniu vegetačného krytu hovädzím dobytkom, prevažujú pozitíva nad negatívami a vytvárajú sa plôšky 
vhodné na prežitie citlivých rastlinných druhov, napr. Glaux maritima. Foto: D. Dítě
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druhov. Takýto charakter má napríklad časť plochy biotopu pod západným úpätím Sivej brady. Na 
obnovu biotopu s charakteristickým druhovým zložením je v tomto prípade nevyhnutný obnovný ma-
nažment. 

Obnova hydrologických podmienok

Funkčný vodný režim biotopu Karpatské travertínové slaniská je zásadným faktorom podmieňujúcim 
jeho vznik a existenciu. Aj malé zmeny vo vodnom režime spôsobujú prinajmenšom jeho existenčné 
ohrozenie. Nakoľko vodný režim je podmienený prítomnosťou a činnosťou prameňov mineralizova-
ných vôd, v prípade ich zničenia je obnova vodného režimu nereálna. Je potrebné mať na zreteli, že 
v tomto biotope sa vodný režim mení aj prirodzene, kolísaním intenzity prameňov a tiež posúvaním 
ich výtoku v teréne usádzaním pramenitu. Na plochách, ktoré sa dostanú mimo vplyv vody pramenit 
rýchlo podlieha zvetrávaniu a vegetáciu as. Glauco-Trichophoretum pumili vystrieda obvykle subxero-
termná a suchomilná vegetácia. Ak sa vplyv vody obnoví, dochádza k návratu pôvodného vegetačného 
krytu. Tento fenomén je pozorovateľný najlepšie na lokalite Sivá brada. V prípade čiastočného odvod-
nenia lokality, ako je tomu napríklad na časti plochy s biotopom v oblasti Gánovského potoka plytkými 
odvodňovacími kanálmi, je možné tieto zasypať pôvodným materiálom. Vplyv mineralizovanej vody 
na vegetáciu je veľmi silný. Aj v  prípade drastického zásahu na lokalite ako je rozoranie a  dosiatie 
kultúrnych tráv, ak priesaky podzemnej vody neboli zničené, časom sa tu obnoví vegetačný kryt blízky 
pôvodnému. 

Kosenie

Pri kosení je podmienkou použitie ľahkej techniky, ktorá nespôsobuje stláčanie a zhutňovanie pôdy, 
respektíve nepoškodzuje geomorfologicky zaujímavé a krehké štruktúry pramenitu. Ideálne je ručné 
kosenie. Menej degradované halofytné porasty, kde nie je cieľom výrazne redukovať zastúpenie trste 
či bezkolenca stačí pokosiť raz za 2-3 roky, v závislosti od stupňa zarastenia. 

Ústup Phragmites communis alebo Molinia sp. sa najefektívnejšie dosiahne kosením na začiatku ich 
kvitnutia. Zásobné látky sú vtedy zhromaždené v nadzemných častiach rastlín, čo oslabí ich života-
schopnosť. Tento postup je účinný, ak sa opakuje každoročne počas niekoľkých rokov. 

Kosenie trste na konci vegetačnej sezóny nie je vhodné, pretože živiny sú už uložené v koreňovej sústa-
ve a v ďalšom roku k zníženiu jej vitality nedochádza. Lepšie výsledky sa dosiahnu pri kosení porastov 
dva krát ročne.

Na sledovanie vplyvu kosenia na vitalitu trste a regeneráciu degradovaných halofytných porastov bol 
založený experiment v NPR Sivá Brada (Dražil, Barlog, Bryndzová ined.). Od r. 2003 sa na ploche 0,5 ha 
na slanisku viac ako 20 rokov úplne zarastenom trsťou realizuje kosenie dva krát ročne. Rozhodujúcim 
pre stanovenie času kosenia je fenologická fáza trste. Prvýkrát je plocha kosená koncom júna alebo 
začiatkom júla, v období kedy začína väčšina jedincov trste kvitnúť. Druhýkrát je trsť kosená koncom 
septembra alebo začiatkom októbra, kedy väčšina exemplárov trste začína žltnúť. Zmeny sa monitoru-
jú na ploche s rozmermi 5 x 5 m (fytocenologický zápis). V rámci tejto plochy sú vymedzené tri plôšky 
0,7 x 0,7 m, kde sa pred každým kosením spočítajú všetky steblá trste. Zároveň sa odmeria najvyššia 
a priemerná výška stebiel ako ukazovatele vitality. 

Po 7 rokoch sledovania sú badateľné trendy. Pôvodný porast trste tvorili jednotlivé exempláre. Reak-
ciou trste na kosenie bolo zahusťovanie porastu odnožovaním okolo pôvodných stebiel. Počet stebiel 
prvýkrát klesol až po šiestich rokoch. Odlišný je trend vitality porastu trste, zaznamenávaný prostred-
níctvom maximálnej a priemernej výšky rastlín. Počas prvých troch rokov oba parametre výšky rástli, 
po piatich rokoch steblá trste sú stále menej vitálne, o čom svedčí aj tenšia hrúbka stebla (tento údaj 
však nie je zaznamenaný pravidelným meraním). Hoci počet stebiel v prvých 5 rokoch rástol, zmenšu-
júca sa výška a hrúbka stebiel je príčinou, že pokryvnosť trste na ploche začala klesať skôr. 

Čo sa týka zmien vo fytocenologickom zložení porastov na ploche, zreteľné je postupné znižovanie 
pokryvnosti bylinnej vrstvy. Naopak, rastie pokryvnosť machov, aj keď veľmi pozvoľne. Počet druhov 
na ploche bol v prvých piatich rokoch stabilizovaný, v roku 2010 začal stúpať. Zrejmý je trend klesania 
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pokryvnosti trste, ale napríklad po počiatočnom náraste klesá aj pokryvnosť obligátneho halofytu 
Glaux maritima. 

Významným ekologickým faktorom na lokalite je jej postupné zaplavovanie povrchovou vodou. Nielen 
na monitorovacej ploche, ale na celej kosenej ploche (cca 0,5 ha) počas obdobia od začiatku kosenia 
v r. 2003 sústavne rastie podiel plôch trvalo zaliatych vodou (obr. 17). Narastaním vrstvičiek recentné-
ho pramenitu sa voda trvale drží v rôzne veľkých jazierkach, odkiaľ kaskádovite preteká. Práve tento 
faktor v kombinácii s intenzitou obhospodarovania dva krát ročne ale nevyhovuje niektorým citlivejším 
druhom pri kolonizácii plochy a je pravdepodobnou príčinou aj nižšej pokryvnosti Glaux maritima. 

Zaujímavú spontánnu obnovu halofytných porastov na intenzívne využívaných, zmenených lúkach 
možno pozorovať v údolí Gánoveckého potoka (obr. 10). Pôvodné porasty boli rozorané a osiate kul-
túrnymi trávami (Poa pratensis) pred viac ako 10 rokmi, pričom vodný režim ostal nezmenený. Lúky sú 
kosené dvakrát ročne, bez aplikácie hnojív. V zníženinách sa dnes vyskytuje pozoruhodné spoločen-
stvo s veľmi hojnou Glaux maritima a ďalšími halofytmi ako Centaurium littorale subsp. uliginosum, 
Carex distans a  Schoenoplectus tabernaemontani. Prísev Poa pratensis za niekoľko rokov z  porastu 
takmer úplne vypadol. To dokazuje, že ak pôsobí hlavný ekologický faktor (presakujúca podzemná 
mineralizovaná voda až po povrch pôdy), tak tieto typy slanísk dokážu aspoň sčasti regenerovať aj po 
radikálnych poľnohospodárskych zásahoch.

Pasenie

Lokality biotopu karpatských vápencových slanísk, mimo bezprostredného okolia výverov minerálnych 
prameňov, sa historicky využívali na extenzívnu pastvu. Použitie intenzívnejšieho pasenia hospodár-
skych zvierat ako obnovného postupu na lokalitách dnes, v degradovaných porastoch invadovaných 
trsťou, bezkolencom či ruderálmi je istou alternatívou ku koseniu. Keďže primárnou príčinou degra-
dácie týchto lokalít je vysoká eutrofizácia prostredia, problémom je nastavenie správneho zaťaženia 
plochy dobytkom. Príliš nízky počet zvierat nebude v dostatočnej miere redukovať expanzívne vysoké 
byliny, príliš vysoký počet zasa môže viesť k zvyšovaniu eutrofizácie prostredia. Taktiež môže spôsobo-
vať nadmerné stláčanie až zhutňovanie pôdy a poškodenie recentne tvoriacich sa vrstvičiek pramenitu 
podobne ako ťažká poľnohospodárska technika. Tento spôsob manažmentu pripadá do úvahy len za 
veľmi špecifických podmienok a pri dostatočnej výmere lokality. 

Zníženie rizika eutrofizácie

V prípadoch, kedy sú lokality biotopu obklopené intenzívnou poľnohospodársky využívanou krajinou, 
kde sa na poliach štandardne hospodári s aplikáciou chemických hnojív je vhodné vytvárať trávnaté 
zasakovacie pásy. Tieto ochranné pásy nemajú byť len bezprostredne okolo travertínových slanísk, ale 

Obr. 17. Pravidelným 
kosením travertinového 
slaniska na lokalite Sivá 

Brada bol pozorovaný 
zvýšený podiel trvalých 

vodných plôch.  
Foto: T. Dražil
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aj pozdĺž vodných tokov pretekajúcich slaniskami a  to predovšetkým nad lokalitou slaniska. Naprí-
klad degradáciu halofytných porastov na západnom okraji Sivej Brady spôsobila kontaminácia toku 
pretekajúceho lokalitou, splachom živín z okolitých polí a poľného hnojiska vzdialeného niekoľko sto 
metrov od lokality. Urgentná je situácia na slaniskách v údolí Gánoveckého potoka, kde znečistenie 
splaškovými odpadovými vodami je potrebné riešiť napojením na čistiareň odpadových vôd. 

Nároky druhov, ktoré závisia na biotope

Nároky druhov, ktoré sú viazané na biotop karpatských travertínových slanísk sú podobné ako nároky 
spoločenstiev, ktorých sú súčasťou. Preto aj nároky druhov živočíchov zahŕňajú rovnaké požiadavky 
ako sú požiadavky na zachovanie biotopu samotného. Primárnou požiadavkou je zachovanie nenaru-
šeného vodného režimu a kvality vody. Druhou podmienkou je zachovanie vhodného manažmentu 
(hospodárenia), ktorý zamedzuje zarastaniu lokalít vysokými, kompetitívnymi bylinami a drevinami. 
Z hľadiska fauny sa optimálnym spôsobom manažmentu slaniskových biotopov javí extenzívna pastva, 
no väčšine druhov neprekáža ani intenzívnejšia pastva spojená s narúšaním pôdneho krytu, čo viacero 
druhov organizmov viazaných na tento biotop dokonca vyžaduje. Pasenie by mala byť rotačné s vy-
nechaním časti plochy bez zásahu. Konvička et al. (2005) odporúčajú vynechať ročne bez zásahu cca 
2/3 plôch, čo je vzhľadom na ich plošný rozsah na Slovensku ťažko realizovateľné. Ako minimálnu po-
žiadavku odporúčame ponechať bez pastvy 5-10% plochy, pričom by sa tiež malo upustiť od vykášania 
nedopaskov, ktoré môžu byť refúgiami hmyzu. Intenzívnejšia pastva môže byť problematická hlavne 
pre druhy vápnitých slatín, ktoré sa v  tomto biotope tiež vyskytujú, napr. pre slimáky rodu Vertigo 
(Šteffek & Vavrová 2005, Sundberg 2006). Preto by sa mal režim pastvy prispôsobiť lokálnym podmien-
kam na danej lokalite. Napríklad voliť rôznu záťaž dobytčej jednotky na jednotku plochy v slaniskových 
a slatinných častiach. Kosenie predstavuje len náhradný (núdzový) variant manažmentu a aj z hľadiska 
ochrany fauny by sa malo vykonávať len ľahkou mechanizáciou. Najšetrnejším spôsobom z hľadiska 
ochrany fauny je použitie lištovej kosačky, bubnová kosačka je menej vhodná, keďže odsekáva porast 
tesne nad zemou, vo vrstve, v ktorej nachádza úkryt väčšina bezstavovcov. Mulčovanie je z hľadiska 
fauny bezstavovcov úplne nevhodné a navyše nezabezpečuje odoberanie živín z ekosystému (Konvička 
et al. 2005).

Finančné nároky a možné zdroje financovania

Pri riadnom poľnohospodárskom využívaní (kosenie, pasenie) plôch s výskytom biotopu, ktoré sú verifi-
kované 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. Väčšina lokalít karpatských travertínových 
slanísk sa nachádza v oblastiach zaradených ako znevýhodnené oblasti a to buď v horských oblastiach 
(H1, H2) alebo oblastiach so špecifickými nevýhodami (S3, S5). Vyrovnávací príspevok je diferencova-
ný podľa typu oblasti vo výške 62,54 €/ha – 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 agroenvironmen-
tálnych schém, kde si možno uplatniť platbu v rámci podopatrenia Ochrana biotopov poloprírodných 
a prírodných trávnych porastov, typ biotopu F Vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolen-
cové lúky vo výške 186,58 €/ha aj mimo území sústavy NATURA 2000. V type biotopu F je ale vylúčené 
pasenie a je možné len ručné kosenie alebo kosenie ľahkou mechanizáciou. Celková možná podpora, 
ktorú možno dosiahnuť z Programu rozvoja vidieka na úrovni roku 2010 je v rozpätí 392 – 478 €/ha. 

Vzhľadom na skutočnosť, že najvhodnejším spôsobom manažmentu je ručné kosenie krovinorezmi 
(prípadne ľahkou technikou), priamo pod gesciou Štátnej ochrany prírody SR, táto organizácia by mala 
každoročne vyčleniť prostriedky na realizáciu zásahov. Celková plocha s výskytom biotopu na Sloven-
sku dosahuje približne 10 ha, potrebné finančné nároky sa dajú vyčísliť na sumu približne 6 000 € ročne 
(600 €/ha). 
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