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Abstrakt 

Mires are ecosystems accumulating high amount of organic matter with preserved micro- and 
macrofossils. Thus they can serve as natural archives allowing reconstruction of local vegetation and landscape 
development. Main aim of this study was to bring evidence of the whole Holocene history of mire birch 
woodland located on the ridge of the Malé Karpaty Mts (SW Slovakia) using pollen analysis. One peat core was 
sampled from the middle part containing the whole Holocene sequence. The local development of study site 
started with small lake in a terrain depression, which arose at the end of the Late Glacial (Middle Dryas). The 
Late Glacial landscape was mosaic of birch-pine forests on suitable places and Artemisia steppes. Early 
Holocene is characterized by steep decline of pine and increase of Corylus and other mesophilous trees 
(Quercus, Tilia, Ulmus, Fraxinus). Fagus started dominate in middle Holocene (about 5000 cal BP). The recent 
vegetation established only several hundred years ago (ca 500 cal. BP), when birch started dominate.  
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Úvod a formulácia cieľa 

Rašeliniskové ekosystémy sú významnou súčasťou prírody. Majú veľký význam ako 

biotopy viacerých reliktných druhov rastlín a živočíchov. Okrem toho, sú tiež zdrojom 

informácií o minulosti, a to hlavne o zložení vegetácie minulých geologických období. Je to 

vďaka prítomnosti peľových zŕn uložených v rôznych vrstvách sedimentu.  

Peľové analýzy sa využívajú hlavne na sledovanie dlhodobých zmien v zložení 

ekosystémov, vrátane vzniku a vývoja kultúrnej krajiny. Kľúčovou periódou vo vývoji 

súčasnej prírody je obdobie neskorého glaciálu a ranného holocénu – najmladší kvartér. 

V každom období štvrtohôr vládli iné klimatické podmienky, ktoré výrazne vplývali na 

vegetáciu a prostredie.  

Rašelinisko PR Nad Šenkárkou leží na okraji hrebeňa Malých Karpát. Patrí k 

najzachovalejším maloplošným chráneným územiam Malých Karpát. Je to vrchoviskové 

rašelinisko a zároveň významný ekostabilizačný prvok, ktorý je významným stanovišťom pre 

rôzne druhy rastlín a živočíchov, viažucich sa na vodu a zamokrené prostredie. V organickom 

sedimente pod svojím povrchom navyše ukrýva veľké množstvo informácií o vývoji miestnej, 

ale aj vzdialenejšej vegetácie. Rašelinisko sa stále vyvíja a našťastie nikdy nebolo príliš 

narušené degradačnými faktormi (odvodnením, ťažbou atď.).  

Cieľom príspevku je zrekonštruovať vývoj vegetácie na rašelinisku a v jeho blízkom 

okolí od neskorého glaciálu až po súčasnosť.  
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Materiál a metódy 

Vzorky na laboratórne spracovanie boli odobraté pôdnym vrtákom. Pri spracovaní 

vzoriek sa dbalo na odstránenie všetkých anorganických a organických zvyškov (okrem 

peľových zŕn a spór). Bola použitá metóda s KOH a hexametafosforečnanom sodným [1]. 

Počítaných bolo najmenej 500 terestrických peľových zŕn. Boli určované pomocou 

dostupných kľúčov [2, 3, 4]. Určené objekty, ktoré sa podarilo identifikovať, boli zaradené do 

skupín: stromové peľové zrná (AP – arbor pollinum), nestromové peľové zrná (NAP – non 

arbor pollinum), spóry a neidentifikované ako Varia. Celková, teda totálna suma (TS), ktorá 

pozostávala zo súčtu AP a NAP (do tejto skupiny je zahrnutá aj skupina Varia) sa 

percentuálne vyhodnotila a získalo sa peľové spektrum. 

Vzorka z najhlbšej časti rašeliniska (85 cm) bola rádiokarbónovo datovaná. Datovanie 

bolo prevedené metódou AMS (Atomic Mass Spektrometry) v laboratóriách v Georgi (Center 

for Applied Isotope Studies, University of Georgia) v USA. Hodnoty získané 

z rádiokarbónového datovania nám poskytujú informácie o veku vzorky pred súčasnosťou 

(BP – pred rokom 1950). Tieto dáta je potom nevyhnutné skalibrovať. Kalibrácia bola 

vytvorená pomocou voľne dostupného programu OxCal v4.1.7 [5]. 

 

Výsledky a diskusia 

Datovanie dokázalo (Tab. 1), že najspodnejšia vrstva pochádza z obdobia 12 480 cal. 

yrs BP, teda 10 530 cal. pred n. l.. Toto obdobie spadá približne do obdobia neskorého 

glaciálu, konkrétne ide pravdepodobne o stredný dryas.  

 

Tab. 1 Výsledky rádiokarbónového datovania (BP – pred súčasnosťou, BC – pred naším letopočtom,  
AD – nášho letopočtu 

 

 

Peľový diagram (Obr. 1 a 2), ktorý bol zhotovený pomocou programu TILIA [6], bol 

vypracovaný so sumou AP + NAP = 100 %. Znázornené sú v ňom iba sporomorfy, 

vyskytujúce sa v peľovom spektre viackrát (viac ako trikrát). Tieto sporomorfy sú v diagrame 

zoradené podľa toho, kedy sa objavujú v peľovom spektre a sú združené do skupín podľa 

taxonomickej príslušnosti. 
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SE 1 - Neskorý glaciál (LG) 80 – 50 cm: 

Rašelinisko Nad Šenkárkou bolo v minulosti malým jazerom, ktoré sa nachádzalo 

v terénnej depresii na hrebeni terajších Malých Karpát. Začalo sedimentovať pravdepodobne 

v neskorom glaciáli, na prelome böllingu a stredného dryasu. Dokazuje to datovanie najhlbšej 

časti profilu, ktorého vek je cca 12 480 cal. yrs BP.  

Obr. 1: Peľový diagram zhotovený pomocou programu TILIA 

Obr. 2: Dokončenie peľového diagramu 

 

herbs 
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V rámci neskorého glaciálu boli dreviny na lokalite vo väčšom zastúpení ako byliny. 

Vo vypracovanom diagrame z drevín dominovali najmä Pinus sylvestris t. (44 %) a Betula 

alba t. (23,3 %). Väčšie zastúpenie mali na lokalite v čase sedimentácie ešte aj Corylus (1,7 

%) a Alnus (1 %). Zriedka sa vyskytovali Picea, Salix, Fagus a Quercus. Sporadicky sa 

objavovali aj Ulmus, Fraxinus a Carpinus. 

Z nedrevín výrazne dominovali zástupcovia čeľade Cyperaceae (6 %), tieto druhy 

považujeme za lokálne druhy. Ďalším výrazne zastúpeným druhom bola Artemisia (5,3 %) 

a čeľade Poaceae (2,5 %), Daucaceae (1,4 %). Okrem nich sa v menšej miere vyskytovali aj 

Filipendula, Chenopodiaceae, Asteraceae – Fenestratae, Rubiaceae, Ranunculaceae, 

Plantago major-media, Senecio t., Pleurospermum austriacum, Caryophyllaceae, Epilobium, 

Cirsium. 

 

SE 2 – Ranný holocén 50 – 35 cm: 

Nasledovanie ďalších zón je odvodené z peľového diagramu, keďže nebolo 

vypracovaných viac datovaní. Druhá zóna označená ako SE 2 znázorňuje obdobia preboreál 

(PB) až boreál (BO) a koniec obdobia už zasahuje do atlantiku (AT).  

Obdobie preboreálu je datované [7] do rokov od 8200 – 6800 pred n. l.. a boreálne 

obdobie do časového intervalu 6800 – 5500 pred n. l., toto obdobie je tiež nazývané obdobím 

liesky (Hazelzeit). 

Vo vypracovanom diagrame (Obr. 1 a 2) je v tomto období zaznamenaný prudký 

pokles krivky Pinus sylvestris t. (33,8 %) spolu s nárastom listnatých drevín a krov Corylus 

(4,6 %), Fagus (4,4 %), Alnus (2,9 %), Tilia (1,7 %), Ulmus (1,6 %) a Quercus (1,1 %). 

Zaujímavé sú hlavne dreviny zo skupiny Quercetum mixtum (Tilia, Ulmus, Quercus), ktoré 

rapídne stúpli a majú rovnomerne vyššiu krivku. Tento nárast indikuje zmiešané dubiny 

v najbližšom a aj širšom okolí lokality. Betula (23,3 %) si udržuje stálu zapojenú krivku počas 

celého obdobia. Takisto pozorujeme nárast hrabu.  

Z bylín a trávovitých druhov má stále najväčšiu krivku Cyperaceae (13,6 %), ďalšie 

hojne zastúpené sú Artemisia (3,8 %), Poaceaea (2,6 %), Filipendula (1,1 %). Peľové 

spektrum je ďalej doplnené o druhy s percentuálnym vyhodnotením pod 1 %: Daucaceae, 

Chenopodiaceae, Senecio, Asteraceae, Caryophyllaceae, Galium, Plantago lanceolata a iné.  
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SE 3 – Stredný holocén 35 – 15 cm: 

Táto časť profilu bola priradená do obdobia atlantika (AT). Atlantiku sa delí na dve 

časti: staršie atlantikum a mladšie atlantikum. Je vymedzené  do rokov 5500 – 2500 pred n. l. 

[7]. 

V tomto období už výrazne dominuje Fagus (26,5 %). Jeho expanzia začala začiatkom 

obdobia a krivka si drží stálu hodnotu počas celého obdobia. Indikuje to prevládajúce bučiny 

na lokalite a v jej okolí. Ďalšími výrazne dominantnými drevinami boli Betula (12,2 %) 

a Pinus (10,2 %). Súvislú krivku má Corylus (4,1 %). Hlavne na začiatku obdobia sú ešte 

časté dreviny Quercus, Tilia, Ulmus a Fraxinus. Do porastu postupne preniká aj Abies. 

Z peľových zŕn nedrevín dominujú Poaceae (6,1 %), dosť ustúpili Cyperaceae (1,64 

%). Okrajovo sa vyskytujú aj Chenopodiaceae (0,53 %), Filipendula (0,4 %). Zriedka by sa 

na lokalite alebo v jej okolí našli aj zástupcovia čeľadí Rosaceae, Apiaceae, Urtica, Galium, 

Rumex a iné. Plantago lanceolata (0,9 %) má v tomto období najhojnejšie zastúpenie, čo 

indikuje prítomnosť človeka. Spóry rašelinníka dosiahli v tomto období svoje maximum (20,6 

%) v celom peľovom diagrame. 

 

SE 4 – Mladý holocén 15 – 0 cm 

Najvrchnejšia časť profilu prislúcha obdobiu mladého holocénu, do ktorého spadajú 

obdobia subboreál (SB) a subatlantikum (SA). Subboreál spadá medzi roky 2500 – 500 pred 

n. l. a subatlantik  medzi roky 800 pred n. l. až po súčasnosť [7].   

V rámci štvrtej určenej zóny mala najväčšie percentuálne zastúpenie Betula (59,6 %), 

ktorej krivka prudko vzrástla a zároveň nám krivka Betula odráža aj jej súčasný stav na 

rašelinisku. Ďalšími hojne zastúpenými drevinami sú Pinus (10 %), Alnus (6,2 %) a Corylus 

(4,2 %), čo tiež odráža súčasný stav vegetácie na lokalite a v jej okolí. Fagus oproti minulému 

obdobiu prudko klesol (3 %), avšak jeho krivka má konštantné hodnoty po celé obdobie, čo 

tiež reflektuje jeho súčasný stav na lokalite, keďže sa na rašelinisku vyskytuje sporadicky.  

Z nedrevín prevažujú trávy Poaceae (3,9 %). Hojne sú zastúpené Ambrosia (1,8 %), 

ktorá má relatívne konštantnú krivku naprieč celým obdobím a Cyperaceae (1,52 %). Ďalšími 

prítomnými druhmi na lokalite sú Artemisia (1,1 %), zástupcovia čeľade Chenopodiaceae (1 

%), Urtica (0,7 %) a Filipendula (0,43 %). Peľové spektrum je doplnené o druhy Plantago 

lanceolata, Rumex, druhy čeľade Apiaceae, Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Galium 

a iné.  
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Záver  

Rekonštrukciu vegetácie sledovaného územia môžeme uskutočniť viacerými 

spôsobmi. Jednou z nich je aj peľová analýza rašelinných sedimentov. Táto metóda je 

najvhodnejšia na rekonštrukcie terestrických ekosystémov a používa ju mnoho 

paleobotanikov na svete.  

Celkové zhrnutie vývoja na základe peľového diagramu nám hovorí o tom, že 

v každom vývojovom období prevládali dreviny nad nedrevinami. Išlo o zalesnené prostredie, 

najprv s prevahou borovicovo-brezových lesov, neskôr s prevahou zmiešaných dubohrabín. 

V posledných vývojových štádiách už na lokalite výrazne prevládal buk, ktorý v recentnom 

období opäť nahradila breza. Po celý čas sedimentácie bolo rašelinisko aktívne a relatívne 

neporušené zo strany človeka.  
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