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Brehové porasty možno charakterizovať ako súvislé zapojené lesné porasty alebo 
skupiny, pásy a aleje drevín stromovitého vzrastu, krov a bylinnej vegetácie v 
riečišti a na brehoch vodných tokov a v ich okolí *1+. Ich význam je mnohoraký. 
Brehové porasty plnia funkciu protieróznu, mikroklimatickú, dopomáhajú procesu 
samočistenia vody, sú biotopom a úkrytom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov 
*2, 3+. Chránia brehy pred rozširovaním inváznych (nepôvodných) rastlinných 
druhov, ktoré sa uchytávajú najmä na odhalených brehoch riek *4+. 

Materiál a metódy

Všetky údaje zistené v teréne sú prehľadne spracované formou pasportizačných listov a graficky znázornené na 
mapových podkladoch v mierke 1:12 000. 

Úvod 

Predmetom nášho výskumu bol 5,3 km dlhý úsek rieky 
Rimavica s jeho priľahlými ekosystémami (obr. 1). Terénne 
práce sme vykonali v rokoch 2006 a 2007. Metodika výskumu 
vychádzala z diela *5+.

Obr. 1 Orientačná mapa hodnoteného územia

V rámci terénnych prác sme zhodnotili celkový charakter a stav
brehových porastov, zmapovali sme skúmanú časť vodného
toku a tok sme rozdelili na 28 relatívne homogénnych úsekov s 
dĺžkou 100 až 250 m. Pre každý úsek sme vypracovali
pasportizačný list (obr. 2).

Ciele 

- analýza brehového porastu z hľadiska 
jeho funkcií pre vodný tok a krajinu
- spracovanie pasportizačných listov pre 
vybraný úsek brehového porastu
- zhodnotenie rozsahu antropického
ovplyvňovania vodného toku a brehového 
porastu
- návrh opatrení na zlepšenie súčasného 
stavu

Obr. 2  Ukážka pasportizačného listu

Každý pasportizačný list obsahuje
základné údaje o brehových porastoch
(druhové zloženie, horizontálna a 
vertikálna štruktúra, zdravotný stav, vek a 
pod.), zistených antropických vplyvoch a 
morfologické údaje o vodnom toku.

Obr. 3  Foto úseku č. 23

Obr. 6  Invázna Fallopia japonica z úseku č. 23

Následne sme zistené údaje zosumarizovali a analyzovali. 
Výsledky sme spracovali aj na mapové podklady, pričom
sme vytvorili mapové vrstvy, ktoré možno ľubovoľne
prekrývať a ďalej analyzovať.

Obr. 5  Adaptabilné korene jelše lepkavej v úseku č. 27 

Obr. 4  Ústie Rimavice do Rimavy (úsek č. 1)

Výsledky a diskusia

Stanica DB č. Riečny 
km

Plocha 
povodia 
(km2) 

Nadm. výška 
(m n. m.) 

Qr 2005 Qmax(hod) 
2005

Qmin(d) 
2005

Kokava n/ 
Rim

7855 11,70 101,44 317,43 1,060 9,880 0,242

Lehota n/ 
Rim.

7860 2,90 148,95 263,65 1,321 18,97 0,223

Tab. 1 Základné hydrologické údaje namerané na vodomerných staniciach

Dreviny krovitého vzrastu:

Salix sp., Corylus avellana, Frangula alnus, 
Sambucus nigra, Viburnum opulus, Euonymus
europaeus, Padus avium, Swida sanguinea a 
Crataegus laevigata

Obr. 7  Ukážka brehového porastu – úsek č. 28

Obr. 8 Základné charakteristiky, ktoré určujú hodnotu a vplyv brehových porastov na ostatné 
krajinné zložky, sú ich horizontálna a vertikálna štruktúra (etážovitosť), zápoj, zdravotný stav, 
vek porastu a drevinové zloženie. 

Obr. 9  Grafické znázornenie  
podielu porastov s rôznym 
stupňom antropického vplyvu

Obr. 10 Mapa antropických vplyvov na brehové porasty

Záver

Brehové porasty obklopujúce vodné toky sú dôležitou súčasťou krajiny, plnia svoje funkcie tak, že ovplyvňujú 
svoje okolie, okolitú krajinu, predovšetkým vlastný vodný tok a jeho brehy. Stav kvality ekosystému signalizuje 
úroveň destabilizačných procesov v krajine. Ekologickými opatreniami je potrebné zabezpečiť vodivosť, 
funkčnosť a hygienickú nezávadnosť brehových ekosystémov ako dôležitých biokoridorov.
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Drevinové zloženie

Dreviny stromovitého vzrastu:

Dominantné – jelša lepkavá (Alnus glutinosa),  
topoľ čierny (Populus nigra), vŕba biela (Salix
alba) a vŕba krehká (Salix fragilis)

Zriedkavé – topoľ biely (Populus alba), topoľ 
osikový (Populus tremula), jaseň štíhly (Fraxinus
excelsior), javor mliečny (Acer platanoides), dub 
letný (Quercus robur), lipa malolistá (Tilia
cordata), brest hrabolistý (Ulmus minor), brest 
väzový (Ulmus laevis) a hrab obyčajný (Carpinus
betulus)

Ojedinelé – pagaštan konský (Aesculus
hippocastanum), agát biely (Robinia
pseudoacacia) a buk lesný (Fagus sylvatica)


