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Abstract:  
Šustek, Z. Wind disaster in High Tatras in 2004 and its impacts on Carabid communities (Col. 
Carabidae)  

Study of the wind disaster impacts in High Tatras on Carabid communities was started in 2007, 
after finishing of harvesting the timber, in six study plots: intact mature Norway spruce forest as a 
reference plot, one plot with timber let in situ for study reasons and in four plots with extracted timber, 
among which two plots were also burned. n the damaged plot with preserved timber the presumed 
original species composition was completely preserved and any penetration of the xenocoenous, xero- 
and heliophilous species has not been observed. Only abundance of species decreased to about 30% of 
abundance in the intact forest, but the decrease was in variability range of cumulative abundance of 
Carabids in three similar intact forests in High Tatras. In the plots with removed timber, two species, 
Carabus violaceus and C. glabratus were tolerant to deforestation or even profited from it. Other 
original species survived in the damaged plots in a reduced number and were replaced heliophilous 
species of open landscape, mostly Amara spp., Notiophilus biguttatus, Bembidion lampros, Poecilus 
cupreus. Intensity of their invasion was higher in the burned plots and was supported by mowing the 
secondary vegetation in one re-afforested plot. The factor most responsible for the observed changes 
was the timber extraction resulting in humidity changes and fire affecting major part of the affected 
area shortly after the wind disaster. 
 
Úvod 
 
Veterná katastrofa z 14. novembra 2004, ktorá zničila prevažne smrekové dospelé porasty na veľkej 
časti južných svahov Vysokých Tatier, predstavuje hlboký zásah do integrity lesných ekosytémov na 
úpätí Vysokých Tatier. Na druhej strane však poskytuje jedinečnú príležitosť k sledovaniu prirodzenej 
i človekom usmerňovanej sukcesie v postihnutých ekosystémoch, a to v rozsahu, ktorý by za 
normálnych okolností nebol v stredoeurópskej krajine možný. Význam je štúdia je o to väčší, že 
podobné veterné katastrofy nie sú v tejto oblasti ojedinelé. V roku 1915 bola zničená podstatná časť 
porastov v oblasti postihnutej v roku 2004 (Obr. 1). Krátko pred katastrofou boli zničené aj smrekové 
porasty na značných plochách východne od Tatranskej Lomnice. Viac menej periodický charakter 
týchto odlesnení vytvára v prípade silne stenotopných lesných druhov bystruškovitých aj príležitosť 
pre štúdium resiliencie ich spoločenstiev s možnosťou získania všeobecných poznatkov o faunogenéze 
tejto čeľade. 

Cieľom tohto príspevku je spracovať výsledky prvých pozorovaní dopadu veternej katastrofy 
a následných lesníckych opatrení na 
spoločenstvá bystruškovitých. 
 
Materiál a metódy 
 
Chrobáky sa zbierali pomocou formalínových 
zemných pascí. Ako pasce slúžili plastové 
pollitrové poháre s priemerom ústia 90 mm. 
Pasce sa vyberali raz mesačne. Na každej 
výskumnej ploche bolo uložených šesť pascí, 
v jednej línii, vo vzdialenosti približne 5 m. 
Výskumne plochy v postihnutej oblasti boli 
vybrané pracovníkmi Výskumnej stanice 
Štátnych lesov Tatranského národného parku 

 
Obr. 1. Rozsah polomových plôch v roku 1922 podľa 
Mrkosa (1924, in Gregor 1929) a v roku 2004 
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(pozri nižšie). Ich geografické súradnice a nadmorská výška bola zistená pomocou GPS s presnosťou 
na 4-6 m.  

V tejto štúdii je využitý materiál z dvoch mesačných zberov z júna a júla 2007. Okrem toho je na 
porovnanie využitý aj materiál z troch smrekových porastov v ŠPR Zadné Meďodoly získaný v roku 
2004 (ŠUSTEK 2006). 

Ekologické údaje o jednotlivých druhov sú prevzaté z prác BURMEISTERA (1939), HŮRKU (1996), 
LARSONA (1945), ŠUSTEKA (2000) a THIELEHO (1977). Hierarchická klasifikácia spoločenstiev bola 
urobená metódou neváženého priemeru. Ako funkcie podobnosti bol použitý Jaccardov a Ružičkou 
index. Výpočty sa robili pomocou programu NUMCLAS. Štandardizácia dát sa robila pomocou 
binárnych logaritmov. Priama ordinácia spoločenstiev (POOLE 1974) sa robila na základe preferencie 
vegetačného krytu jednotlivých druhov a ich vlhkostných nárokov. Bola pritom použitá pôvodná 
štvorčlenná semikvantitatívna škála preferencie vegetačného krytu a osemčlenná semikvantitatívna 
škála preferencie vlhkosti (ŠUSTEK 2004). Ordinačné skóre spoločenstiev bolo vyrátané ako 
aritmetický priemer preferencie jednotlivých druhov vážený počtom jedincov. Diverzita spoločenstiev 
je vyjadrená pomocou Shannon-Weaverovho (pri použití binárnych logaritmov) a Simpsonovho 
indexu (STUGREN 1986, ŠUSTEK 1980). 
 
Charakteristika študijných plôch 
 
a) plochy v postihnutej oblasti 
Vyšné Hágy – 49° 07´ 17.7” N, 20° 06´ 15.0” E, výška 1233 m n. m., južný svah, sklon približne 20°, 

dospelý, 80-90-ročný súvislý porast, povrch pôdy pokrytý zväčša surovým humusom a ihličím, 
miestami machmi, porastom čučoriedky (pokryvnosť 20-30%) a jednotlivými semenáčikmi 
smreka. Nedotknutá referenčná plocha. 

Danielov dom (EXT) - 49° 07´ 15.3” N, 20° 09´ 46.0” E, výška 1060 m n. m., južný svah, sklon 
približne 20°, pôvodne dospelý, asi 80-90-ročný porast, drevo takmer úplne odstránené, na ploche 
ponechané iba 1-1,5 m dlhé pne a konáre. Na ploche ostali ojedinelé dospelé smrekovce 
a roztrúsené mladé smrečky z prirodzeného zmladenia. Väčšinu plochy pokrýval takmer súvislý 
porast Calamagrostis spp. (pokryvnosť 80-90%) a jednotlivo rastúcimi kríčkami Vaccinium 
myrtillus a Vaccinium vitis idea. Plocha ešte nie je umelo zalesnená. 

Tatranské Zruby, spodná plocha (FIRE 1) – 49° 07´ 49.3” N, 20° 11´ 49.1” E, výška 1015 m n. m., 
sklon 2-3°, pôvodne dospelý, asi 80-90-ročný porast, drevná hmota takmer úplne odstránená, na 
ploche ponechané iba 1-1,5 m dlhé pne. Na ploche ostali ojedinelé dospelé smrekovce. Plocha 
dodatočne postihnutá požiarom. Bylinné poschodie tvorí súvislý porast Chamaenerion 
angustifolium (pokryvnosť 100%), ktorý sa kosil okolo vysadených, asi 40-50 cm vysokých 
klenov a smrekovcov. 

Tatranské Zruby, horná plocha (FIRE 2) – 49° 08´ 2.7” N, 20° 11´ 30.1” E, výška 1095 m n. m., 
juhovýchodný svah, sklon 20-30°, pôvodne dospelý, asi 80-90-ročný porast, drevná hmota takmer 
úplne odstránená, na ploche ponechané iba 1-1,5 m dlhé pne a ťažobný odpad, dodatočne 
postihnutá požiarom. Ojedinelo na ploche prežili dospelé smrekovce. Plocha je pokrytá hustým, 
takmer súvislým porastom Chamaenerion angustifolium (pokryvnosť 90-100%), zatiaľ umelo 
nezalesnená. 

Nový Smokovec – Vodný les – 49° 08´ 7.6” N, 20° 12´ 24.8” E, výška 1022 m n. m., južne 
orientovaný žľab potoka, pôvodne dospelý, asi 80-120-ročný porast, Drevná hmota takmer úplne 
odstránená, ponechané len 1-1,5 m dlhé pne a ťažobný odpad. Miestami zachované skupiny 
mladých smrekov (výška si 3 m), pozdĺž potoka s prímesou jelší a vŕb. Celá plocha porastená 
Calamagrostis spp. (pokryvnosť 80-90%), miestami Rubus spp. a Vaccinium myrtilus, zatiaľ 
umelo nezalesnená. 

Tatranská Lomnica – Jamy (NEXT) - 49° 09´ 33.7” N, 20° 15´ 7.9” E, výška 1062 m n. m., silne 
zvlnený morénový terén, prevažne južne a juhovýchodne orientovaný, skon 5-25°, pôvodne 
dospelý, asi 80-90-ročný porast, prežili je ojedinelé dospelé borovice a smrekovce, v značnom 
rozsahu zachované prirodzené zmladenie smreka, drevná hmota ponechaná v plnom rozsahu. 
Bylinný zárast tvoria menšie plôšky nízkych tráv. Značná časť povrchu pôdy pokrytá ihličím. 
Plocha sprístupnená vysekaním úzkeho priechodu pozdĺž pôvodného chodníka. 

 



b) doplnkové referenčné plochy v intaktných smrekových porastoch na kyslom substráte v ŠPR Zadné 
meďodoly (skupina typov geobiocénov Sorbi Piceeta, trofický rad A-AB) 

Plocha A, 49°14’11,1” N, 20°10’44,8” E, výška 1287 m n. m., orientácia juhozápadná, sklon 5°, 
vyspelá prirodzená smrečina, výška porastu 25 m, bylinné poschodie s Polytrichum commune, 
Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Homogyne alpina a Athyrium distentifolium (pokryvnosť 
95%), materiál zbieraný v r. 2004. 

Plocha B, 49°14’10,8” N, 20°10’56,1” E, výška 1335 m n. m., orientácia severovýchodná, sklon 30°, 
vyspelá prirodzená smrečina, skupina typov geobiocénov Sorbi Piceeta, výška porastu 25 m, 
bylinné poschodie s Polytrichum commune, Vaccinium myrtillus a Athyrium distentifolium 
(pokryvnosť 90%), materiál zbieraný v r. 2004 

Plocha C, 49°14’10,5” N, 20°11’45,3” E, výška 1430 m n. m., orientácia juhojuhozápadná, sklon 15°, 
rozvoľnená prirodzená smrečina, skupina typov geobiocénov Sorbi Piceeta, výška porastu 20 m, 
bylinné poschodie s Vaccinium myrtillus, Polytrichum commune a Homogyne alpina (pokryvnosť 
20-80%), materiál zbieraný v r. 2004. 

 
Výsledky 
 
Všeobecná charakteristika zloženia spoločenstiev 
 
Na všetkých šiestich plochách v postihnutej oblasti sa vyskytovalo celkom 34 druhov (Tab. 1), ktoré 
vytvárajú dve ekologické skupiny. Prvá obsahuje stenotopné lesné druhy, prevažne s amplitúdou 
vertikálneho rozšírenia vo výškach 300-1400 m. Niektoré z nich, (Carabus violaceus, Pterostichus 
foveolatu a Cychrus caraboides) však zasahujú až do subalpinského vegetačného stupňa (RAUŠER &  

ZLATNÍK  1966) alebo sa vyskytujú aj v nížinách (Carabus hortensis, Carabus violaceus 
a v špecifických podmienkach – podunajské lužné lesy a troficky chudobné boriny na Záhorí aj 
Cychrus caraboides). Všetky druhy, okrem Trichotichnus laevicollis sú bezkrídle, neschopné lietať. 
Druhú skupinu tvoria druhy eurytopné druhy charakteristické pre nelesné ekosytémy. Zväčša ide o 
druhy rozšírené od nížin až do výšok 1000-1200. Iba Amara erratica je typickým horským druhom. 
Jeden zástupca tejto skupiny, Microlestes maurus, je výrazne suchomilný a uprednostňuje, silne 
insolované stanovišťa s úplne alebo čiastočne obnaženým povrchom pôdy. Mimo oboch skupín stoja 
štyri silne vlhkomilné druhy Pterostichus niger, Pterostichus nigrita, Pterostichus strenuus a 
Anisodactylus binottatus. Ich výskyt však bol len ojedinelý a bol viazaný na potok pretekajúci 
stacionárom Vodný les.  

Zistené druhové spektrá odrážajú skutočnosť, že všetky lokality (vrátane referenčnej, ktorá sa 
nachádza vo výške nad 1200 m) ležia na južných svahoch. Preto v druhovom spektre chýbali druhy 
Carabus sylvestris a Pterostichus morio carpathicus obývajúce alpínsky a/alebo  kosodrevinný 
vegetačný stupeň (RAUŠER &  ZLATNÍK  1966) a druhy Trechus striatulus, Leistus piceus a Calathus 
metallicus, ktoré na doplnkových referenčných plochách zostupujú aj do smrekového stupňa (Tab. 2), 
(ŠUSTEK, 2006). Aj na referenčnej ploche chýbali viaceré ďalšie druhy charakteristické pre horské 
a podhorské lesné geobiocenózy, najmä Pterostichus pilosus a niektoré druhy rodu Trechus (Tab. 2, 
ŠUSTEK, 2006, ŠUSTEK &  ŽUFFA 1986, 1988). 
 
Hierarchická klasifikácia a ordinácia spoločenstiev 
 
Hierarchická klasifikácia na základe binárnych dát (Jaccardov index) vytvára tri zhluky spoločenstiev 
(Obr. 2). Jeden, veľmi kompaktný zhluk združuje tri doplnkové referenčné spoločenstvá zo Zadných 
Meďodolov, druhý kompaktný zhluk združuje spoločenstvá z referenčnej plochy pri Vyšných Hágoch 
a z plochy s ponechanou drevnou hmotou. K tomuto zhluku sa na hladine podobnosti 0,4 pripája 
spoločenstvo z menej postihnutého Vodného lesa. Tretí, mierne volnejší zhluk tvoria spoločenstvá 
ďalších troch postihnutých lokalít. Štruktúra dendrogramu odráža na jednej strane absenciu 
xenocénnych druhov na referenčných lokalitách a rôzne zastúpenie niektorých vysokohorských 
druhov a na druhej strane ochudobnenie druhového spektra pôvodných druhov a nárast zastúpenia 
xenocénnych druhov na postihnutých plochách. 
Hierarchická klasifikácia na základe neštandardizovaných kvantitatívnych dát (Ružičkov index) 
zachováva zhluk spoločenstiev z doplnkových referenčných plôch v Zadných Meďodoloch a spojenie  



Tab. 1. Prehľad druhov, ich ekologické vlastnosti a abundancia aktivity na šiestich stacionároch v 
smrekových porastoch v oblasti postihnutej veternou katastrofou v novembri 2004 
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Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) L 1 5    1 1  
Amara aenea (De Geer, 1774) L 1 3   2 6 1  
Amara eurynota (Panzer, 1797) L 1 3   1 2 21 1 
Amara familiaris (Duftschmidt, 1812) L 1 3   3  1 1 
Amara nitida Sturm, 1825 L 1 3      1 
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1792) L 1 6    1 2  
Amara erratica (Duftschmidt, 1812) L 1 3   102 8 6 14 
Bembidion lampros (Herbst, 1784) L 1 3    4 26  
Calathus micropterus Duftschmidt, 1812 N 4 3 9      
Carabus auronitens Fabricius, 1792 N 4 4 18 1 1 3   
Carabus glabratus Paykull, 1790 N 4 5 7 15 47 4 8 5 
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 N 4 4     1  
Carabus linnei Dejean, 1826 N 4 5 17 25 1  7  
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 N 4 5 29 10 40 1 2 3 
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) N 4 5 8      
Harpalus affinis (Schrank, 1784) L 1 3      1 
Harpalus quadripunctatus (Dejean, 1829) L 1 4     2  
Loricera caerulescens (Linnaeus, 1758) L 2 4      5 
Microlestes maurus  (Sturm, 1827) L 1 2     1  
Molops piceus (Panzer, 1793) N 4 4 7   1 2 1 
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) L 1 4 4   1 4 5 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) L 1 4   1 5 17  
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) F 1 4   1 2   
Pterostichus aethiops (Panzer, 1797) N 4 5 3 9 1 1  2 
Pterostichus burmeisteri (Heer, 1801) N 4 5 17 16 2 1  5 
Pterostichus foveolatus Duftschmidt, 1812 N 4 5 44 4   1 1 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) L 4 6      1 
Pterostichus nigrita (Fabricius, 1792) L 2 8      2 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) L 4 5   1 1 3  
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) L 2 7      1 
Pterostichus unctulatus Duftschmidt, 1812 N 4 5 208 25 28 8 1 2 
Trechus amplicollis Fairmair, 1859 N 4 5      4 
Trechus latus Puzeys, 1847 N 4 5      1 
Trichotichnus laevicollis Duftschmidt, 1812 L 4 5 1 1    1 
Počet jedincov    372 106 231 50 107 57 
Počet druhov    13 9 14 17 19 20 
Shannon-Weaverov index diversity H´    2,35 2,72 2,00 3,65 3,34 3,75 
Index koncentrácie dominancie D    0,34 0,17 0,28 0,10 0,14 0,11 

 
Vysvetlivky:  
Schopnosť letu: N – nelietajúce druhy, L – lietajúce druhy. 
Gradient preferencie vegetačného krytu: 1 – heliofilné druhy otvorenej krajiny, 2 – eurytopné druhy,  

4 – stenotopné lesné druhy. 
Gradient preferencie vlhkosti: 1 – extrémne suchomilné, 8 – extrémne vlhkomilné druhy. 



Tab. 2. Prehľad druhov, ich ekologické vlastnosti a abundancia aktivity na troch doplnkových 
referenčných plochách v smrekových porastoch v ŠPR Zadné Meďodoly. 
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Calathus metallicus Dejean, 1828 N 3 5 2 5 16 
Carabus auronitens Fabricius, 1792 N 4 4   4 
Carabus linnei Dejean, 1826 N 4 5   7 
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 N 4 5   4 
Cychrus carabaoides (Linnaeus, 1758( N 4 5 1 2 1 
Cychrus attenuatuss (Fabricius, 1792) N 4 5 4 8 13 
Leistus piceus Froelich, 1799 N 4 5 37 43 4 
Pterostichus pumilio (Dejean, 1828) N 4 5 14 13 3 
Pterostichus foveolatus Duftschmidt, 1812 N 4 5 4 6 12 
Pterostichus pilosus (Host. 1789) N 4 5   9 
Pterostichus unctulatus Duftschmidt, 1812 N 4 5 21 26 5 
Trechus striatulus Putzeys, 1847 N 4 5 46 63 21 
Počet jedincov    129 166 99 
Počet druhov    8 8 12 
Shannon-Weaverov index diversity H´    2,28 2,35 3,24 
Index koncentrácie dominancie D       0,25 0,25 0,12 
Vysvetlivky ako v tab. 1. 
 
spoločenstiev z referenčnej plochy pri Vyšných Hágoch (Obr. 3). Medzi spoločenstvami 
z postihnutých plôch však dochádza k preskupeniu. Spoločenstvo z plochy nepostihnutej dodatočne 
požiarom sa pripája na nízkej hladine podobnosti k spoločenstvám z referenčnej plochy pri Vyšných 
Hágoch a z plochy s ponechanou drevnou hmotou. Dôvodom je vysoké zastúpenie druhov Carabus 
glabratus a C. violaceus. Naopak spoločenstvo z Vodného lesa sa spája so spoločenstvami z oboch 
plôch postihnutých aj požiarom. Príčinou je nízky počet jedincov v týchto spoločenstvách a relatívne 
vysoké zastúpenie xenocénnych druhov. 

Hierarchická na základe štandardizovaných kvantitatívnych dát (Ružičkov index) zvýrazňuje 
zhluky spoločenstiev z doplnkových referenčných plôch v Zadných Meďodoloch a spojenie 
spoločenstva r referenčnej plochy pri Vyšných Hágov so spoločenstvom z plochy s ponechanou 
drevnou hmotou (Obr. 4). Všetky postihnuté spoločenstvá sa spájajú do jedného, pomerne voľného 
zhluku. V jeho rámci vytvárajú mierne kompaktnejšiu skupinu spoločenstvá z plochy nepostihnutej 
požiarom (Danielov dom) a z horného stacionáru z Tatranských zrubov. Ich spojenie vyplýva 
z početnejšieho výskytu Pterostichus unctulatus. 

Veľmi dobre interpretovateľné výsledky poskytuje klasifikácia na základe kvantifikovaných dát 
pomocou Hornovho indexu (Obr. 5). Táto klasifikácia spája všetky spoločenstvá z referenčných lokalít 
a spoločenstvo z plochy s ponechanou drevnou hmotou, pričom v rámci zhluku oddeľuje spoločenstvá 
zo Zadných Meďodolov a z južných svahov Tatier. Zároveň vytvára jednotný zhluk spoločenstiev 
z lokalít s vyťaženou drevnou hmotou. V jeho rámci spája spoločenstvá z lokalít postihnutých 
požiarom a nepostihnutých požiarom. Príčinou je najmä relatívne vysoké zastúpenie Amara erratica 
na plochách nepostihnutých požiarom a naopak invázia Poecilus cupreus a Bembidion lampros na 
zhoretých plochách. 

Ordinácia pomocou korešpondenčnej analýzy (Obnr. 6) potvrdzuje výsledky klasifikácie pomocou 
Hornovho indexu. Napriek zložitosti ekologických gradientov (vertikálna zonácia, stupeň zatienenia 
a ovplyvnenie inváziou xenocénnych druhov) sa tu vytvárajú štyri zhluky spoločenstiev – doplnkové 
referenčné spoločenstvá so Zadných Meďodolov, referenčné spoločenstvo z Vyšných Hágov 
a z plochy s ponechanou drevnou hmotou, dve spoločenstvá z plôch nepostihnutých požiarom a  

 



  
Obr. 2. Klasifikácia spoločenstiev na základe 
binárnych dár (Jaccardov index) 

Obr. 3. Klasifikácia spoločenstiev na základe 
kvantitatívnych dár (Ružičkov index) 

Skratky: VH – Vyšné Hágy, JM Jamy, DD – Danielov dom, TZD – Tatranské zruby dolné, TZH – 
Tatranské zruby horné, ZMA, ZMB, ZMC – Zadné Meďodoly, stacionáry A-C 

  
Obr. 4. Klasifikácia spoločenstiev na základe štan-
dardizovaných kvantitatívnych dár (Ružičkov index) 

Obr. 5. Klasifikácia spoločenstiev na základe 
kvantitatívnych dár (Hornov index) 

  
Obr. 6. Detrendovaná korešpondečná analýza 
spoločenstiev 

Obr. 7. Priama ordinácia spoločenstiev na 
základe preferencie vegetačného krytu a vlhkosti 

 
dve spoločenstvá z plôch postihnutých požiarom. Prvá os tak predstavuje predovšetkým gradient 
vertikálnej zonality spoločenstiev a druhá os gradient vplyvu odlesnenia. 
 
Rozdiely v štruktúre spoločenstva medzi referenčnými a poškodenými plochami 
Spoločenstvo na referenčnej ploche Vyšné Hágy tvorí 13 druhov (Tab. 1) s kumulatívnou abundanciou 
372 jedincov. 12 zistených druhov sú stenotopné lesné druhy a jeden druh (Notiophilus biguttatus) je  
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Obr. 8. Pomer zastúpenia letu schopných a letu 
neschopných druhov 

Obr. 9. Pomer zastúpenia jedincov letu schopných 
a letu neschopných druhov 

 
eurytopný a heliofilný. Na ploche však nebol zistený žiaden xenocénny druh. Okrem druhov Calathus 
micropterus a Trichotichnus laevicollis všetky druhy vyskytujúce sa na tejto ploche boli zistené aj na 
niektorej z poškodených plôch, ale väčšinou vo výrazne menšom počte jedincov. Len druhy Carabus 
glabratus a Carabus violaceus zničenie porastu a odstránenie drevnej hmoty výraznejšie nepostihnuté. 
Na ploche Danielov dom boli naopak zvýhodnené vylúčením kompetície ďalších druhov, najmä 
rovnako veľkých kongenerických druhov, a dosahovali tu dokonca vyššie počty jedincov ako na 
referenčnej ploche. 

Spoločenstvo na ploche s ponechanou drevnou hmotou pozostávalo z mierne nižšieho počtu 
druhov (9). Kumulatívna abundancia poklesla na približne tretinu (106 jedincov) hodnoty zistenej na 
referenčnej ploche. Na tomto poklese sa podieľali predovšetkým druhy Pterostichus unctulatus a 
Pterostichus foveolatus, abundancia ktorých tu dosiahla len asi 1/10 hodnoty zistenej na referenčnej 
ploche. Neboli tu však zistené žiadne xeocénne druhy. Pokles abundancie jednotlivých druhov síce 
môže byť interpretovaný ako dôsledok narušenia integrity porastu, no na druhej strane kumulatívna 
abundancia leží v medziach, ktoré boli zistené v analogických podmienkach v prirodzených alebo 
takmer prirodzených smrečinách v Zadných Meďodoloch (Tab. 2). 

Spoločenstvo na poškodenej ploche s odstránenou drevnou hmotou (Danielov dom) pozostávalo 
z 14 druhov s kumulatívnou abundanciou 231 jedincov. Sedem druhov bolo zistených aj na 
referenčnej ploche, ale s výnimkou Carabus glabratus a C. violaceus tu prežívali len vo veľmi 
nízkych počtoch jedincov (Tab. 1). Naopak Pterostichus oblongopunctatus, typicky lesný druh nižších 
a stredných polôh, bol zistený iba na tejto ploche. Lesné druhy predstavovali na tejto ploche 52% 
jedincov. Šesť druhov boli druhy typické pre bezlesia. Najhojnejší medzi nimi bola Amara erratica, 
ktorá bola zastúpená 44% jedincov. Jej výskyt je síce jednoznačným dôsledkom odlesnenia, no na 
druhej strane ide o horský druh, ktorý sa vyskytuje najmä na subalpínskych lúkach. Jej prítomnosť 
teda nemožno chápať z ekosozologického hľadiska ako absolútne negatívum, ale ako prejav 
adaptačnej zmeny využívajúcej druhy autochtonnej horskej fauny. Len vskyt ďalších piatich druhov 
(Amara aenea, Amara eurynota, Amara familiaris, Poecilus cupreus, Pseudoophonus rufipes) môže 
byť posudzovaný negatívne. Ide o druhy charakteristické najmä pre lúky a polia, zastúpené najmä 
v nížinách. Iba Amara eurynota má posunuté optimum svojho výskytu do stredných a vyšších polôh 
a ojedinelo sa vyskytuje aj na subalpínskych lúkach. 

Spoločenstvá na ďalších troch plochach (obe plochy v Tatranských Zruboch a Vodný les) boli síce 
druhovo pomerne bohaté (17-20 druhov), ale pozostávali z  malého počtu jedincov (50, 57 a 107). 
Okrem toho tento pomerne vysoký počet druhov nemožno posudzovať kladne. Iba štvrtina zistených 
druhov predstavuje lesné druhy zistené na referenčnej ploche alebo na iných lokalitách (pomerne 
eurytopné lesné druhy Carabus hortensis a Pterostichus oblongopunctatus). Väčšinu druhového 
spektra tvorili vyššie uvedené druhy charakteristické najmä pre lúčne alebo poľné ekosystémy. Ich 
kumulatívna abundancia dosahovala v Tatranských Zruboch 56-70%, vo Vodnom lese 32%. Okrem 
toho, vo Vodnom lese druhové spektrum tvorili tri hygrofilné druhy (Pterostichus niger, Pterostichus 
nigrita, Pterostichus strenuus) vyskytujúce sa v úzkom a silne podmáčanom alúviu potoka. 



Zmeny druhoveho zloženia citlivo odrážajú indexy diverzity (Tab. 1). Hodnoty Shannon-
Weaveroho indexu na referenčnej ploche vo Vyšných Hágoch a na ploche s ponechanou drevnou 
hmotou sú pomerne nízke (2,35-2,72) v dôsledku vysokej dominancie Pterostichus unctulatus. Kvôli 
vysokej dominancii Amara erratica, Carabus glabratus a C. violaceus vykazovalo ešte nižšia hodnotu 
(2,00) spoločenstvo pri Danielovom dome. Naopak na oboch plochách postihnutých dodatočne 
požiarom (Tatranské Zruby a čiastočne aj Vodný les) bol index diverzity vysoký (3,34-3,75). Jeho 
hodnoty sú dôsledkom takmer rovnakého kvantitatívneho zastúpenia druhov, invázie viacerých 
xenocénnych druhov a vo Vodnom lese aj prítomnosti hygrofilných druhov. Tieto vysoké hodnoty 
indexu diverzity sú však doslova učebnicovým príkladom toho, ako vysoké hodnoty diverzity nemusia 
byť vždy atribútom prirodzených spoločenstiev, ale naopak aj spoločenstiev silne dezintegrovaných 
(ŠUSTEK 1980). Ukazuje to aj porovnanie s hodnotami diverzity v prirodzených spoločentvách 
z doplnkových referenčných plôch (Tab. 2). 

 
Štrukturálne zmeny v spoločenstvách 
Spoločenstvá na všetkých referenčných plochách pozostávajú zo stenotopných, bezkrídlych druhov. 
Vagílne eurytopné letuschopné druhy tu úplne chýbajú (Zadné Meďodoly) alebo sú zastúpené len 
zanedbateľne (Vyšné Hágy), a to počtom druhov i počtom jedincov (Obr. 8 a 9). Rovnaký stav sa 
zachováva i na ploche s ponechanou drevnou hmotou. Na všetkých poškodených plochách 
s odstránenou drevnou hmotou je počet letu schopných a letu neschopných druhov približne 
vyrovnaný. Počet jedincov oboch skupín druhov však ostáva vyrovnaný len na plochách 
nepostihnutých požiarom (Danielov dom a Vodný les). Na plochách celoplošne postihnutých 
požiarom už výrazne prevažujú jedinci letu schopných druhov. Ich podiel dosahuje až 2/3 všetkých 
jedincov (Obr. 9). Podiel letu schopných druhov sa viditeľne zvyšuje so stupňom narušenia 
jednotlivých plôch ukazuje mieru narušenia pôvodných spoločenstiev a intenzitu invázie xenocénnych 
druhov.  

Zmeny v zastúpení lesných druhov a druhov charakteristických pre otvorenú krajinu a zmeny 
v zastúpení druhov s rôznym stupňom vlhkomilnosti názorne ukazuje priama ordinácia spoločenstiev 
(Obr. 7). V pravom hornom rohu sa sústreďujú spoločenstvá zo všetkých referenčných plochy a z 
plochy s ponechanou drevnou hmotou, v ktorých chýbajú druhy otvorenej krajiny, zatiaľ čo eurytopné 
druhy sú v nich zastúpené len zanedbateľne alebo tiež chýbajú. Väčšina zastúpených druhov je 
mezohygrofilná s mierne zvýšenými nárokmi na vlhkosť. Zároveň spoločenstvá z vyššie položených 
plôch v Zadných Meďodoloch sa v ordinačnom priestore mierne posúvajú smerom k väčšej 
vlhkomilnosti. V strede ordinačného diagramu sú spoločenstvá z poškodených plôch nezasiahnutých 
požiarom, na ktorých kvantitatívne zastúpenie lesných druhov a druhov otvorenej krajiny približne 
vyrovnané. Prítomnosť druhov otvorenej krajiny zároveň posúva tieto spoločenstvá pozdĺž 
vlhkostného gradientu o jeden stupeň nižšie oproti referenčným spoločenstvám. Ďalší posuv a smerom 
k väčšej suchomilnosti a heliofilnosti nastáva v pri spoločenstvách z plôch dodatočne postihnutých 
požiarom, kde druhy otvorenej krajiny už výrazne prevažujú. Navyše sa tu vyskytujú aj vyslovene 
suchomilný druh Microlestes minutus a heliofilný druh Bembidion lampros. Ich prítomnosť je však 
dôsledkom zámerného kosenia bylinnej vegetácie na umelo zalesnenej ploche a predstavuje prechodný 
stav do zabezpečenia vysadenej kultúry. 
 
Diskusia a závery 
 
Dosiaľ získané výsledky naznačujú, že veterná katastrofa síce citeľne postihla štruktúru spoločenstiev 
bystruškovitých, avšak pri podrobnejšom pohľade sa ukazuje, že samotný polom nijako nezasiahol 
pôvodné druhové spektrum. Porovnanie spoločenstiev z referenčnej plochy vo Vyšných Hágov 
z plochy s ponechanou drevnou hmotou ukazuje, že polom spôsobil len pokles abundancie asi na 
tretinu stavu na referenčnej ploche. Porovnanie s doplnokými referenčnými plochami v Zadných 
Meďodoloch (Tab. 2) pritom ukazuje, že tento pokles leží ešte v rámci pomerne širokej variability 
kumulatívnej abundancie spoločenstiev bystruškovitých v horských kyslých smrečinách. Táto 
variabilita pritom vyplýva do značnej miery z charakteru a pokryvnosti bylinného zárastu. Hustý 
súvislý porast machov zvýhodňuje drobné druhy, ktoré v daných trofických podmienkach dosahujú 
vyššiu abundanciu. Naopak pôdny povrch pokrytý sčasti len vrstvou ihličia je výhodný pre väčšie 
druhy, ktoré však majú nižšie populačné hustoty (ŠUSTEK 2006). 



Omnoho významnejším činiteľom bolo spracovanie a odvoz drevnej hmoty. Došlo pri ňom 
k poškodeniu pôvodného bylinného poschodia a povrchových vrstiev pôdy, v ktorých sa lesné druhy 
bystruškovitých vyvíjajú a ukrývajú. Okrem toho odstránenie ležiaceho dreva vystavilo pôdny povrch 
slnečnému žiareniu a umožnilo tak jeho prehrievanie a vysušovanie. Sekundárna bylinná vegetácie nie 
je schopná tento účinok kompenzovať, najmä na južne exponovaných svahoch postihnutej oblasti. 
Zhoršili sa tak podmienky pre prežívanie pôvodných lesných druhov. Naopak tým vznikli vhodné 
podmienky inváziu suchomilnejších a druhov otvorenej krajiny. Z týchto druhov sa však na týchto 
plochách významne uplatnil iba horský druh Amara erratica. Ďalšie druhy otvorenej krajiny sa tu 
uplatnili menej. 

Najvýznamnejším negatívnym činiteľom bolo druhotné postihnutie pomerne rozsiahleho územia 
požiarom, ktorý spôsobil úhyn veľkej časti prežívajúcich jedincov pôvodných druhov. Požiar navyše 
otvoril cestu intenzívnejšej invázii expanzívnych xenocénnych druhov charakteristických najmä pre 
bezlesia v nižších polohách. Avšaj ani za týchto okolností nebola ich invázia taká intenzívna ako býva 
v analogických situáciách v nižších polohách (napr. ŠUSTEK 1984). Dokonca nebola pozorovaná ani 
silnejšia invázia mimoriadne hojného expanzívneho druhu Pseudoophonus rufipes, ktorý v čase 
rozmnožovania v júli a auguste intenzívne migruje na veľké vzdialenosti (LARSON 1945, ŠUSTEK 

1999). 
Napriek všetkým nepriaznivým vplyvom však na celom postihnutom území prežívajú v malom 

množstve jedincov ochudobnené druhové spektrá stenotopných lesných druhov, ktoré po prirodzenej 
alebo umelej obnove lesných porastov a vzniku súvislého zápoja stromového poschodia budú schopné 
v relatívne krátkom čase obnoviť svju pôvodnú štruktúru. 

Najcitlivejšie druhy na odlesnenie a odstránenie drevnej hmoty boli druhy Pterostichus unctulatus 
nasledované Carabus linei, Carabus auronitens, Calathus micropterus, Pterostichus foveolatus a 
Pterostichus burmeisteri. Naopak druhy Carabus glabratus a Carabus violaceus prejavili v týchto 
podmienkach pozoruhodný stupeň tolerancie, aký na iných lokalitách nebol zatiaľ pozorovaný. Stupeň 
ich tolerancie však nemožno generalizovať. Ide pravdepodobne o súhru lokálnych klimatických 
podmienok a mierne zvýšených vlhkostných nárokov oboch druhov. Možno to ilustrovať druhom 
Pterostichus foveolatus, ktorý v tomto prípade (výška 1000-1100 m n. m.) reagoval na odlesnenie 
pomerne citlivo, zatiaľ čo vo vyšších polohách 1700-2000 m, s vlhšou klímou, úspešne prežíva vo 
veľkom počte aj na subalpínskych lúkach a v podstate nerozlišuje medzi stanovišťami so stromovým 
zatienením a bez neho (ŠUSTEK 2005). 

Doteraz získané výsledky, posudzované jednostranne z hľadiska spoločenstiev bystruškovitých, 
dávajú za pravdu tým názorovým skupinám, ktoré odporúčali ponechať padnutú drevnú hmotu na 
mieste. Porovnanie s inými analogickými situáciami však súčasne ukazuje, že negatívny dopad zmien 
vo významnej miere kompenzujt vyššia nadmorská výška postihnutých lokalít a s ňou súvisiaca 
pozitívna klimatická vodná bilancia (ŠKVARENIA  et al. 2002). 

Rozsiahlejší výskyt smreku na úpätí Vysokých Tatier, ako aj v analogických polohách na 
východných úbočiach Karpát v Rumunsku (CĂLINESCU 1944, 1969) je prirodzeným dôsledkom 
dažďového tieňa a nedostatku vlahy, ktorý neumožňuje vznik porastov s vyšším zastúpením buka 
a iných drevín. Snaha o vznik porastov s pestrejšou druhovou skladbou by síce bezpochyby viedla 
k vzniku mechanicky stabilnejších porastov, ale v daných podmienkach by nepredstavovala 
najprirodzenejší stav. Z hľadiska spoločenstiev bystruškovitých by však aj takéto porasty dokázali 
vytvoriť veľmi priaznivé podmienky pre sformovanie spoločenstiev značne blízkych 
predpokladanému ideálnemu prírodnému stavu. Vzhľadom na to, že hlavnou príčinou pravidelne sa 
opakujúcich polomov skôr je súhra umelej výsadby nevhodných ekotypov smreku, rovnovekosti 
porastov a konfigurácie terénu, ktorý účinky vetra zosilňuje, sa zdá, že optimálnym cieľom 
smerovania človekom riadenej sukcesie by mali byť prevažne rôznoveké, priestorovo štruktúrované 
porasty s prevahou smreku, vhodného pôvodu. Týmto spôsobom by bolo možné dosiahnuť pomerne 
značný súlad medzi záujmom vytvoriť mechanicky stabilné a zároveň čo najprirodzenejšie porasty 
v postihnutej oblasti úpätia Vysokých Tatier.  
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