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ÚVOD

Rozšírenie lesa v krajine závisí jednak (pri-
márne) od klimatických a ostatných prírodných 
podmienok územia, ale rovnako aj od činnosti 
človeka v území (Kankaanpää, S.,  Carter, T.  R. 
2004). Skupina faktorov ako sú dynamika popu-
lácie, rast (vývoj) ekonomiky, vývoj a modernizá-
cia technológií, „postoj“ politicko-ekonomických 
inštitúcií vzhľadom k smerovaniu vývoja spoloč-
nosti do budúcnosti a pod., podmieňujú zmeny 
využívania krajiny, zvlášť aj podiel lesa v krajine. 
Ako uvádzajú vyššie citovaní autori, vzťah medzi 
počtom obyvateľstva a rozlohou lesa nie je pria-
močiary. Od neolitu s rastom obyvateľstva klesa-
la aj rozloha lesa (na úkor ornej pôdy, miest, so 
zvyšujúcou sa potrebou dreva a pod.), ale za po-
sledných približne 150 rokov došlo vo vyspelých 
krajinách k stabilizácii a následne k nárastu roz-
lohy lesa napriek rastu populácie. Citovaní auto-

ri odvodzujú, že v ranných štádiách spoločnosti 
(málo rozvinutých) s rastom populácie klesá po-
diel lesov, potom s rozvojom spoločnosti nastáva 
stagnácia rozlohy a následne s ďalším rozvojom 
(vyššie poľnohospodárske výnosy, nové techno-
lógie, sociálno-ekonomické zmeny a preferencie) 
dochádza k nárastu rozlohy lesa napriek rastu 
populácie. Inou otázkou je, že tieto „nové lesy“ 
sa odlišujú od pôvodných. V Európe v podstate 
nemáme väčšie územie pokryté pôvodnými lesmi. 

Prírodné podmienky na Slovensku predur-
čujú za prirodzenú vegetáciu väčšiny územia les. 
Súčasná krajinná štruktúra je výsledkom postup-
ných zmien pôvodnej prírodnej krajiny pod vply-
vom človeka (Feranec, Oťaheľ 2001). Súčasnú 
štruktúru krajiny vytvorili minulé procesy, súčasná 
štruktúra podmieňuje súčasnéprocesy, ktoré vy-
tvárajú budúcu štruktúru krajiny (Forman, Godron 
1993). Každú zmenu štruktúry krajiny je potrebné 
vnímať  v  kontexte  spoločensko-ekonomických 
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udalostí prebiehajúcich v minulosti (Žigrai 2000). 
Súčasná krajina je odrazom prírodných podmie-
nok a potrieb človeka. V posledných desaťročiach 
nastali na Slovensku viaceré významné spoločen-
sko-ekonomické zmeny, ktoré podmienili výraz-
né zmeny vo využívaní krajiny (Boltižiar, Olah 
2011), pričom možno pozorovať dva protichodné 
trendy (Olah, Boltižiar, Gallay 2009). Na jednej 
strane je to intenzifikácia obhospodarovania, via- 
zaná najmä na okolie väčších miest (výstavba hy-
permarketov, priemyselných areálov), dopravené 
koridory medzi väčšími mestami a priemyselný-
mi centrami (výstavba diaľnic), na územia s vhod-
nými až veľmi vhodnými podmienkami pre poľ-
nohospodársku výrobu. Na strane druhej možno 
pozorovať pokles intenzity využívania poľnohos-
podárskej krajiny, v niektorých prípadoch až jej 
úplné opúšťanie (Huba 2009). K znižovaniu inten-
zity využívania dochádza najmä v podhorských až 
horských regiónoch (Petrovič 2005, Kunca a kol. 
2008, Gallayová, 2008, Šteffek a kol. 2008) ako 
dôsledok nerentabilnosti využívania, zmeny so-
ciálnych preferencií, ekonomickej krízy i demo-
grafického vývoja (nižší prírastok obyvateľstva, 
migrácia mladých ľudí do miest). Výsledkom je 
postupné zarastanie v minulosti poľnohospodár-
sky využívaných plôch (najmä trávnych porastov) 
sukcesnými drevinami.

Opúšťanie využívania a následné zarastanie 
marginálnych poľnohospodárskych oblastí nie je 
problémom len postsocialistických krajín, ale ako 
uvádza Farina (2007), je to bežný proces v rámci 
vyspelých industrializovaných krajín (Baundry 
1991, Benjamin, Domon, Bouchard 2005, Gell-
rich et al. 2007, Cramer, Hoobs 2007 a ďalší). 
Na narastajúcu rozlohu lesa na úkor poľnohos-
podárskych pôd poukazujú i poľnohospodárske 
(Sviček, Gasiorková 2009) a lesnícke mapovania 
a inventarizácie, s čím súvisí napríklad aj problém 
tzv. „bielych plôch“ v lesníctve (Šmelko, Šebeň 
2009, Kurčíková 2013).

Proces opúšťania obhospodarovania poľ-
nohospodárskych plôch a ich následné zarastanie 
prerástol v mnohých podhorských regiónoch Slo-
venska do takých rozmerov, že Zaušková, Mid-
riak (2009), Midriak et al. (2011), či Zaušková, 
Feješ, Kysucká (2011) ho začínajú označovať ako 
„pustnutie krajiny“. 

V týchto súvislostiach je dôležitá rýchlosť 
zarastania. Rýchlosť zarastania a druhová skladba 
sukcesných zárastových drevín závisia od prírod-
ných podmienok plochy a jej okolia (vzdialenosti 
od lesného okraja, prípadne od iného zdroja se- 
mien, druhovej skladby drevín v okolí plochy,  

prevládajúceho smeru a rýchlosti vetra, vlhkost-
ných a teplotných podmienok, vlastností pôdy, 
reliéfu a pod.), ako i činnosti človeka (úplné zane-
chanie, občasné využívanie časti, či celej plochy, 
a pod.). Mladenoff a He (1999) uvádzajú, že dis-
perzia semien rastlín je funkciou efektívnej a ma-
ximálnej vzdialenosti šírenia semien, ktorá je pre 
rôzne druhy odlišná. Pod efektívnou vzdialenos-
ťou rozumejú vzdialenosť, ktorú semená rastlín 
dosiahnu (anemochórne, barochórne či zoochór-
ne) s 95 % pravdepodobnosťou. Za maximálnu 
vzdialenosť označujú takú, ktorej pravdepodob-
nosť dosiahnutia sa blíži 0 (P<0,001). Citovaní 
autori uvádzajú tieto vzdialenosti pre dreviny se-
verného Wisconsinu, vychádzajúc z prác Loehle 
(1988), Burns, Honkala (1990). V našej literatúre 
stredné doletové vzdialenosti uvádza napr. Daniš 
(2008) z územia PIENAPu.

V príspevku hodnotíme vzťah medzi pries-
torovou distribúciou zárastových drevín a vzdia-
lenosťou od lesného okraja (či iného zdroja se- 
mien drevín)

MATERIÁL A METÓDY

Charakteristika územia

Vzťah distribúcie náletových drevín a vzdia-
lenosťou od lesného okraja (či iného zdroja se- 
mien drevín) sme hodnotili na dvoch modelových 
územiach:

1. Travinno-bylinný porast v okolí obce Tuhár

Vybraný travinno-bylinný porast (TBP) sa 
nachádza v južnej až juhovýchodnej časti širšie-
ho okolia obce Tuhár (severná časť Lučeneckého 
okresu) v nadmorských výškach 320 – 440 m n. m 
(obr. 1). Územie je orientované na sever a seve-
rovýchod, sklon svahov sa pohybuje v rozmedzí 
5 – 30°. Geologické podložie tvoria prevažne py-
roklastiká andezitov, za nimi nasledujú karboná-
tové horniny a riečne sedimenty. Z pôd prevažujú 
kambizeme, v menšej miere sú zastúpené rendzi-
ny. Lokalita je situovaná v blízkosti poľnohospo-
dárskych objektov, ktoré boli v minulosti inten-
zívne využívané pre chov oviec a hovädzieho 
dobytka, čo podmieňovalo kosbu a pastvu v tejto 
oblasti a jej širšom okolí. Z južnej strany zasahu-
je do územia les, ktorý posledných 30 rokov vý-
razne postupuje. Fytogeograficky patrí vegetácia 
do oblasti panónskej flóry. Les tvorí prevažne buk 
lesný (Fagus sylvatica) a hrab obyčajný (Carpi-
nus betulus). Širšie okolie modelového územia už 
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niekoľko desaťročí (od 80-tych rokov) zarastá, 
kde z plôch v roku 1984 poľnohospodársky vyu-
žívaných bolo v roku 2003 už len 45 % bez záras-
tov (bližšie Hoffer, 2011). 

2. Travinno-bylinný porast v okolí obce Hronec

Vybraná   lokalita   sa   nachádza   v   juhový- 
chodnej časti širšieho okolia obce Hronec (obr. 2),  
juhozápadne od okresného mesta Brezno. Vybra-

ný TBP sa rozprestiera prevažne na západne až 
juhozápadne orientovaných svahoch v nadmor-
ských výškach približne od 590 po 680  m  n. m. 
V západnej časti prevažujú svahy so sklonmi 
v intervale 15 – 20°, vo východnej časti so sklon-
mi 10 – 15°. V podloží prevládajú metamorfované 
horniny, na ktorých sa vytvorili kambizeme. Zo 
severnej strany je plocha ohraničená 85 ročným 
lesným porastom, v ktorom prevažné zastúpenie 

Obr. 1: Modelové územie v okolí obce Tuhár (rok 2003)
Fig. 1: Study area in the vicinity of Tuhár village (year 2003)

Obr. 2: Modelové územie v okolí obce Hronec (rok 2003)
Fig. 2: Study area in the vicinity of Hronec village (year 2003)
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má jedľa biela (Abies alba) a smrek obyčajný 
(Picea abies). Z južnej strany je lokalita ohrani-
čená mladým porastom, ktorý tvorí prevažne lipa 
malolistá (Tilia cordata) a hrab obyčajný (Carpi-
nus betulus). V širšom okolí tohto TBP dochádza 
v posledných pár desiatkach rokov k zarastaniu 
opúšťaných poľnohospodárskych plôch, najmä 
TBP, ktorých výmera medzi rokmi 1987 až 2003 
poklesla následkom zarastania o 10 % (podrobnej-
šie Ridzoňová, 2010).

Metodický postup
V   širšom   okolí   modelových   území   sme 

vypracovali mapy druhotnej štruktúry z 80-tych 
rokov   (z   roku   1984   pre   okolie   obce   Tuhár 
a z roku 1987 pre okolie obce Hronec) 20. storo-
čia a z roku 2003. Na modelových TBP sme po-
mocou GPS zaznamenali polohu každej dreviny 
zárastu. Súčasne sme zaznamenali údaje o druhu, 
veku (odhadom, zaradením do 5 vekových kate-
górií, podrobnejšie Ujházy, 1995) a sklone svahu 
v okolí (1 m) dreviny. Cieľom bolo zisť druhové 
zloženie náletových drevín, počet jedincov každé-
ho druhu a ich priestorovú distribúciu. Rovnako 
sme pomocou GPS zaznamenali aktuálnu hranicu 
lesa v okolí plochy. Podrobnejšie údaje je možné 
nájsť v prácach Höfer (2011), Ridzoňová (2010). 
Zaznamenané údaje sme previedli do prostredia 
ArcGIS, kde sme pre modelové územia tiež vy-
pracovali rastrovú vrstvu vzdušnej vzdialenos-
ti od lesného okraja, či iného zdroja náletových 
drevín (napr. nelesná stromová a drevinná vege-
tácia) pomocou funkcie „Euclidean Distance“. 
Vzdialenosti sme reklasifikovali do 10 metrových 
intervalov. Zo zaznamenanej polohy náletových 
drevín sme vytvorili raster identických parame-
trov s rastrom vzdušnej vzdialenosti od lesného 
okraja, ktorý obsahoval informáciu o výskyte či 
absencii dreviny v každej bunke rastra (veľkosť 
bunky 1 m). Následne sme uvedené rastre spojili 
(pomocou nástroja „Raster Calculator“) a zistili 
počet buniek s náletovou drevinou a počet buniek 
bez dreviny pre jednotlivé 10 metrové intervaly 
vzdušnej vzdialenosti od zdroja semien. Bunky 
ležiace na ploche hospodárskeho dvora a hospo-
dárskych budov sme z hodnotenia vylúčili (keďže 
nemohli zarásť).

Jednoduchý počet jedincov v určitom in-
tervale   vzdialenosti   by   odrážal   vzťah   medzi 
rozmiestnením drevín a vzdialenosťou iba v tom 
prípade, ak by všetky intervaly vzdialenosti zaují-

mali v území rovnakú plochu. A mali tak rovnakú 
pravdepodobnosť osídlenia drevinou. Čomu však 
tak nie je. Preto sme porovnávali skutočný výskyt 
zárastových drevín v rámci jednotlivých interva-
lov vzdialenosti s  početnosťou očakávanou. Pod 
očakávanou početnosťou (Cifuentes, Escribano, 
Pardo 1995, Hlásny 2007, Hendl 2009) rozumie-
me teoretický (vypočítaný) počet stromov v rám-
ci jednotlivých intervalov vzdialenosti v prípade 
úplnej   nezávislosti   rozmiestnenia   zárastových 
drevín od vzdialenosti, zohľadňujúc rôznu rozlo-
hu intervalov vzdialeností v modelovom území. 
Skutočné počty stromov sa od očakávaných sa-
mozrejme líšia. Či sa líšia len náhodne, a potom 
platí, že distribúcia zárastových drevín nie je zá-
vislá od vzdialenosti od lesného okraja, alebo je 
odlišnosť štatisticky významná a existuje súvis 
medzi distribúciou drevín a vzdialenosťou, sme 
stanovili pomocou štatistiky χ2 (chí kvadrát).

VÝSLEDKY 

Modelové územie v okolí obce Tuhár
Na obr. 3 a obr. 4 prinášane mapy druhotnej 

krajinnej štruktúry z rokov 1984 a 2012. Ako je 
vidieť z ich porovnania v území možno pozorovať 
výrazné zníženie intenzity využívania za hodno-
tených necelých 30 rokov.

V   tab.   1   uvádzame   transformačnú   mati-
cu hlavných kategórií využívania zeme medzi 
rokmi 1980 a 2012. Hodnoty uvedené v tabuľke 
predstavujú plochy využívané určitým spôsobom 
v roku 2012 v porovnaní s využitím tejto plochy 
v roku 1984. Z tabuľky je vidieť, že veľká časť 
lúk a pasienkov zarástla, prípadne prešla na menej 
intenzívnu formu využívania, ako napr. zmena lúk 
na extenzívne využívané lúky či pasienky.

V záujmovom území bolo zaznamenaných 
1636 jedincov a 25 druhov drevín. V celkovom 
zastúpení dominuje nálet Prunus spinosa (718 je-
dincov), ktorá sa vyskytuje prevažne v skupinách, 
Carpinus betulus (205 jedincov), Juniperus co-
mmunis (182 jedincov). Na okraji lesov z južnej 
strany postupuje Corylus avellana (184 jedincov) 
a Acer campestre (83 jedincov). V území sa na-
chádzajú i plané ovocné dreviny ako Pyrus pyras-
ter (14 jedincov), Malus sylvestris (7 jedincov). 
Podrobný súpis druhov uvádzame v tab. 2. Výraz-
ne najpočetnejšiu skupinu predstavovali najmlad-
šie jedince do 10 rokov. 
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Obr. 3: Využívanie zeme modelového územia v okolí obce Tuhár v roku 1984
Fig. 3: Land use of study area in the vicinity of Tuhár village in the year 1984

Obr. 4: Využívanie zeme modelového územia v okolí obce Tuhár v roku 2012
Fig. 4: Land use of study area in the vicinity of Tuhár village in the year 2012
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Les 
2012

Extenzívne 
lúky 
2012

Pasienky 
2012

Extenzívne pasienky 
s drevinami 

2012

NSKV 
2012

Les 1984 17 800 – – – –
Lúky 1984 6 600 4 000 10 800 25 600 18 300
Pasienky 1984 20 300 – – 48 000 5 600
Extenzívne pasienky s drevinami 1984 6 000 – – – –
NSKV 1984 – – – 300 9 000
Košariská 1984 – – – 4 800 600

Hodnotená plocha TBP bola rozdelená ras-
trom na 106 400 štvorcov s veľkosťou 1 m2. Z toho 
bolo na 1636 z nich zaznamenaná drevina, ostatné 
boli bez drevín. Rozdelenie početností štvorcov 
s drevinou a bez dreviny v rámci 10 metrových 
vzdialeností od lesného okraja (či iného zdroja se-
mien) uvádzame v tab. 3.

Maximálna vzdušná vzdialenosť od lesného 
okraja (či iného zdroja semien) dosahovala 106 
metrov. Väčšina jedincov sa nachádzala do vzdia-
lenosti 75 m od lesného okraja. Priestorová dis-
tribúcia zárastových drevín v území je zobrazená 
na obr. 5. Na základe porovnania rozdielov medzi 
skutočnými a očakávanými početnosťami stro-
mov pomocou štatistiky χ2 (chí kvadrát) môžeme 

Tab. 1: Zmena využívania zeme medzi rokmi 1984 a 2012 na modelovom území v okolí obce Tuhár [m2]
Tab. 1: Land use change between years 1984 and 2012 in the study area in the vicinity of Tuhár village [m2]

Tab. 2: Porovnanie zastúpenia jednotlivých druhov sukcesných drevín na hodnotených plochách
Tab. 2: Comparison of species and their frequency of successionʼs trees between study areas

Drevina Tuhár Hronec Drevina Tuhár Hronec
Abies alba – 12 Pinus sylvestris – 10
Acer campestre 83 57 Populus tremula 2 43
Acer platanoides 3 – Prunus spinosa 718 51
Acer pseudoplatanus 2 40 Pyrus pyraster 14 –
Alnus glutinosa 4 – Quercus cerris 37 –
Alnus incana 3 – Quercus robur 7 4
Betula pendula – 45 Rosa sp. 20 77
Carpinus betulus 205 238 Rubus ideaus – 9
Cerasus avium 31 17 Salix alba 44 –
Cerasus fruticosa 7 – Salix caprea – 7
Corylus avellana 184 69 Sambucus nigra 5 –
Corylus colurna 17 – Swida sanguinea – 23
Crataegus sp. 17 4 Syringa vulgaris – 3
Fagus sylvatica 22 4 Tilia cordata – 319
Juniperus communis 182 1 Ulmus laevis 16 –
Malus sp. 13 – Viburnum opulus – 1
Picea abies – 61

konštatovať ich štatistickú významnosť na 95 % 
hladine významnosti. A to rovnako pri celkovom 
hodnotení, tak i pri hodnotení každého intervalu 
vzdialenosti zvlášť. Možno tak zamietnuť nulo-
vú hypotézu o nezávislosti rozmiestnenia záras-
tových drevín na modelovej ploche. Na obr. 6 je 
zobrazený rozdiel v percentách o koľko sa líši 
skutočný počet zárastových drevín oproti oča-
kávanému stavu v rámci jednotlivých intervalov 
vzdialenosti. Záporná hodnota vyjadruje menšiu 
skutočnú početnosť ako bola početnosť očakáva-
ná (vypočítaná) pri nezávislosti distribúcie drevín 
od vzdialenosti a kladná hodnota vyjadruje reálnu 
početnosť vyššiu. Na obr. 7 je zobrazený posun 
hranice lesa za obdobie rokov 1984 až 2012.
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Tab. 3:  Počet buniek rastra s výskytom a bez výskytu dreviny v závislosti na vzdialenosti od lesného okraja 
na modelovom území v okolí obce Tuhár

Tab. 3:  The number of rasterʼs cells with- and witout shrub endcroachment depending on a distance from the forest 
border in the study area in the vicinity of Tuhár village

                                     Vzdialenosť od lesného okraja (či iného zdroja semien) v metroch
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Obr. 5: Priestorová distribúcia zárastových drevín na modelovom území v okolí obce Tuhár v roku 2012
Fig. 5: Spatial distribution of shrub endcroachment within study area in the vicinity of Tuhár village in the year 2012
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Modelové územie v okolí obce Hronec
Modelový TBP bol v 80-tych rokoch 20. 

storočia využívaný ako pasienok. V posledných 
desaťročiach dochádza k zníženiu intenzity jeho 
využívania, čo viedlo k zníženiu jeho celkovej 
rozlohy posúvaním hraníc lesa (obr. 8), ako aj 

Obr. 6:  Rozdiel medzi reálnou a očakávanou početnosťou stromov v rámci jednotlivých intervalov vzdialenosti od 
lesného okraja na modelovom území v okolí obce Tuhár

Fig. 6:  Difference in real and expected frequency of shrub endcroachment within distance interval from forest border 
in the study area in vicinity of Tuhár village

 

 

Obr. 7: Zmena hranice lesa na modelovom území v okolí obce Tuhár za obdobie rokov 1984 – 2012
Fig. 7: Change of forest border during period 1984 – 2012. Study area in the vicinity of Tuhár village

zarastaním skupinkami, či solitérmi sukcesných 
drevín. Celkovo sme na hodnotenej ploche zazna-
menali 1095 jedincov 22 druhov drevín. Počet- 
nosť jednotlivých druhov drevín uvádzame v tab. 
2. Najpočetnejším druhom je Tilia cordata, z kto-
rej sa na území nachádzalo 319 jedincov prevažne 
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v západnej časti územia, ktorá sa nachádza v niž-
ších nadmorských výškach. Druhým najrozšíre-
nejším druhom je Carpinus betulus s 238 jedin-
cami, ktorého najvyššia denzita je vo východnej 
časti územia s vyššou nadmorskou výškou. Po-
drobný súpis druhov uvádzame v tab. 2. Maxi-
málna vzdialenosť od lesného okraja (alebo iného 
zdroja semien) na modelovom TBP v okolí obce 
Hronec bola 30 m. Hodnotená plocha TBP bola 
rozdelená rastrom na 11 552 štvorcov s veľkosťou 
1 m2. Z toho bolo na 1071 z nich zaznamenaná 
drevina, ostatné boli bez drevín. Rozdelenie po-
četností štvorcov s drevinou a bez dreviny v rámci 
10 metrových vzdialeností od lesného okraja (či 
iného zdroja semien) uvádzame v tab. 4. Na zá-
klade porovnania rozdielov medzi skutočnými 
a očakávanými početnosťami stromov pomocou 

štatistiky χ2 (chí kvadrát) môžeme konštatovať 
ich štatistickú významnosť na 95 % hladine vý-
znamnosti. A to rovnako pri celkovom hodnotení, 
tak i pri hodnotení každého intervalu vzdialenos-
ti zvlášť. Možno tak zamietnuť nulovú hypotézu 
o nezávislosti rozmiestnenia zárastových drevín 
na modelovej ploche. Na obr. 9 je zobrazený roz-
diel v percentách o koľko sa líši skutočný počet 
zárastových drevín oproti očakávanému stavu 
v rámci jednotlivých intervalov vzdialenosti. Zá-
porná hodnota vyjadruje menšiu skutočnú počet-
nosť ako bola početnosť očakávaná (vypočítaná) 
pri nezávislosti distribúcie drevín od vzdialenos-
ti a kladná hodnota vyjadruje reálnu početnosť 
vyššiu. Na obr. 10 je zobrazená priestorová dis-
tribúcia zárastových drevín na modelovom území 
v okolí obce Hronec.

Tab. 4: Počet buniek rastra s výskytom a bez výskytu dreviny v závislosti na vzdialenosti od lesného okraja na 
modelovom území v okolí obce Hronec

Tab. 4:  The number of rasterʼs cells with- and witout shrub endcroachment depending on a distance from the forest 
border in the study area in the vicinity of Hronec village
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Obr. 9:  Rozdiel medzi reálnou a očakávanou početnosťou stromov v rámci jednotlivých intervalov vzdialenosti od 
lesného okraja na modelovom území v okolí obce Hronec

Fig. 9:  Difference in real and expected frequency of shrub endcroachment within distance interval from forest 
border in the study area in vicinity of Hronec village
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Naše výsledky na modelových TBP potvr-
dili predpoklad závislosti priestorovej distribúcie 
zárastových drevín od vzdialenosti od lesného 
okraja. Ukazuje sa však, že tento vzťah nemusí 
byť lineárny (čím bližšie k lesnému okraju, tým 
viac zárastových drevín a nopak), čo je výsledok 
pôsobenia aj ďalších faktorov.

DISKUSIA A ZÁVER

Na   zarastanie   opúšťaných   poľnohospo-
dárskych plôch možno nazerať z dvoch hľadísk. 
Na jednej strane je sukcesia trávneho porastu, ako 
sekundárneho spoločenstva podmieneného člove-
kom, prirodzený proces vedúci k vývojovo vyššie- 
mu, stabilnejšiemu prirodzenému spoločenstvu, 
ktorým nám „príroda ukazuje, čo by na danom 
mieste malo byť, ak by tam nezasahoval človek“. 
S priaznivými dopadmi pre celé územie, ako napr. 
zvýšenie   vododržnosti,   zníženie   povrchového 
odtoku, zníženie povodňovej hrozby, erózie, atď. 
(Trimble 1990, Nunes et al. 2010). Z iného uhla 
pohľadu možno vnímať zarastanie opúšťaných 
trávnych porastov negatívne. Zarastaním sú často 
ohrozené trávne porasty v chránených územiach 
(Gallay, Gallayová 2011), keďže sa väčšinou na-
chádzajú v horských až podhorských oblastiach. 
Sukcesné zmeny na zarastaných trávnych poras-

toch vedú k zmene stanovištných podmienok, čo 
môže mať negatívny dopad na výskyt chránených 
druhov a vzácnych spoločenstiev (Ujházy et al. 
2010). V Európe je veľa systémov, ktoré sa vy-
vinuli v úplnej závislosti od človeka a tradičné 
obhospodarovanie týchto ekosystémov tvarovalo 
európske krajiny po stáročia. Intenzifikácia, či 
naopak extenzifikácia až opustenie tradičných 
praktík obhospodarovania vedie k zmene eko-
systému, ktorá zase potenciálne vedie k strate 
významných biologických alebo kultúrnych hod-
nôt (Hunziker 1995, Ružičková, Kalivoda 2007, 
Midriak  a  kol.  2011).  Zarastaním  dochádza 
k zmene krajinného obrazu až zániku charakteris-
tického vzhľadu krajiny, ktorý je často unikátnou 
hodnotou (Jančura 2003, Daniš 2008, Jančura, 
Slámová 2009, Flekalová, Salašová 2009). Ani 
odpoveď na otázku, či zarastanie zvyšuje alebo 
znižuje biodiverzitu, nie je jednoznačná (Olsson 
et al., 2000). Najmä v oblastiach, ktoré sú dlhodo-
bo využívané v súlade s prírodnými podmienka-
mi, môže zarastaním dochádzať k zníženiu počtu 
druhov. Krištín et al. (2010) poukazujú na to, že 
v Chránenom vtáčom území Poľana sa podm-
ienky pre väčšinu vtáčích druhov odkázaných 
na lesné a lúčne biotopy výrazne zhoršili, hlavne 
v súvislosti s intenzívnym lesným hospodárstvom 
a sukcesným zarastaním lúk a pasienkov. Naopak, 
na  kladný  vplyv  zarastania  TBP  na  diverzitu 

 

Obr. 10:  Priestorová distribúcia zárastových drevín na modelovom území v okolí obce Hronec v roku 2010
Fig. 10:  Spatial distribution of shrub endcroachment within study area in the vicinity of Hronec village in the year 2010
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denných motýľov v okolí Vlkolínca  poukazu-
je Babálová (2012), avšak zdôrazňuje potrebu 
zabránenia ich úplnej premene na les. Podobne 
Wiezik et al. (2013) zistili väčšiu diverzitu mrav-
cov na iniciálne zarastajúcich trávnych porastoch 
v porovnaní s obhospodarovanými plochami. 
Podľa záverov autorov, pre diverzitu mravcov (či 
všeobecne hmyzu) je prospešné zanechanie vyu-
žívania TBP na 2 – 3 roky. Dokonca i pri zaras-
tení TBP na 20  – 30 % drevinami je ešte diverzita 
mravcov vyššia, ako pri každoročne obhospoda-
rovanom poraste. Pri väčšom zarastení TBP však 
diverzita mravcov klesá.
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