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„Povedomie o tom ako a prečo sa rastlinné populácie 

menia v čase je základom pre efektívny 

manažment a ochranu všetkých 

typov vegetácie ˮ.

J. Miles (1979)



Ekológia obnovy

restoration ecology „restaurační ekologie“ ☺

• aplikovaný vedný odbor, ktorý pomáha praktickej 
obnove ekosystémov
– venuje sa človekom narušeným miestam

– presadzuje využívanie sukcesných procesov a ich 
usmerňovanie a minimalizuje technické prístupy k 
rekultiváciám

• vznik v 80-tych rokov 20. storočia
– termín restoration ecology zaviedli John Aber a William R. 

Jordan III

– je samostatným odborom ekológie



dubiny
• antropogénna eutrofizácia

– depozícia dusíkatých látok

– hromadenie biomasy

• unifikácia manažmentu
– prevody na vysoký les

• rozšírenie diviačej a jelenej zveri

• sukcesia smerom k hrabinám a bučinám
– otázka klimaxu

• klesá (fyto)diverzita podrastu
– miznú charakteristické svetlo a teplomilné druhy

– šíria sa mezofilné druhy tiennych lesov

Ekologická obnova lesov



EO kvetnatých hájov

experimenty s obnovou 
• simulácie tradičného manažmentu

• ČR: Hédl et al. (2017), Frýdl et al. (MENDELU)

• SR: Ujházy et al. (VšLP)

• HU: Tynia et al. (2017)

Tinya, F., Kovács, B. and Odor, P. (2018). Towards a more nature-based silviculture: effects of 

experimental forestry treatments on forest regeneration in an oak-hornbeam stand. 5th European 

Congress of Conservation Biology. doi: 10.17011/conference/eccb2018/107504



Pokusy o obnovu druhovo 
bohatých dubových hájov

Iniciácia obnovy stredného lesa (Hédl 2018)







Obnova diverzity teplomilných 
výmladkových lesov v CHKO Pálava

ciele obnovy:

• obnoviť spoločenstvá pňovín a tým zvýšiť biodiverzitu 

• podporiť populácie teplomilných a svetlomilných druhov lesa a 
lesných okrajov 

opis manažmentových zásahov: 

• od roku 2009 postupne presvetľované vybrané porasty 
– znižované zakmenenie na 0,7 

• na ploche 8 ha v zime 2015/2016 výraznejšie presvetlenie





Vild et al. (2018)

Vild et al. (2018)

Archívmi doložené hrabanie opadu v lesoch chotárov Moravy a Sliezska v 19. storočí

obnova diverzity podrastu 
hrabaním opadu

– simulácia historického 
manažmentu



Schéma výskumných plôch – 8 kombinácií 3 typov zásahov

Manažmentový experiment na VšLP



Materiál – charakteristika územia

Poloha výskumných lokalít v rámci VšLP

Manažmentový experiment na VšLP



Slt Fageto-Quercetum
dominancia dbz v hlavnej úrovni

Presvetlenie stromovej etáže -
návrat svetlomilných druhov slt
FQ

Zníženie vplyvu opadu, redukcia 
živín - zníženie konkurencie

Simulácia eutrofizácie - zvýšenie  
počtu nitrofilných druhov, 
zvýšenie konkurencie



zber vegetačných údajov na trvalých plochách – pred 
(2017) a po zásahoch (2018, 2019)
- pôdne vzorky, hmotnosť opadu, hemisférické fotografie, teplota a 

vlhkosť pôdy, dendrometrické údaje



presvetlená plocha (K1, jar 2019)



presvetlená hnojená plocha (K3, jar 2019)



presvetlená hrabaná plocha (K2, jar 2019)























hrabaná hnojená plocha (K7, jar 2019)



hrabaná hnojená plocha (H7, 2018)



hnojená plocha (K8, jar 2019)



prestavkove video

https://www.youtube.com/watch

?v=zNZDVmsCVJc

https://www.youtube.com/watch?v=zNZDVmsCVJc


podhorské a horské lesy vekových tried 
• väčšinou bučiny a sekundárne smrečiny

• rovnoveké homogénne porasty
– zjednodušená štruktúra, hustý zápoj

• nízka fytodiverzita v mladinách až žrďovinách

• regenerácia viacerých drevín obmedzená zverou

• redukovaná pokryvnosť a diverzita podrastu

EO podhorských a 

hoských bukových lesov

























závery 
• zmena drevinovej skladby vedie ku zmenám 

druhového zloženia aj diverzity podrastu
– aj rastlín aj húb

• husté rovnoveké porasty sm aj bk
(pravdepodobne aj jd) vzniknuté rúbaňovým 
spôsobom obnovy spôsobujú hlboký pokles 
fytodiverzity vo veku 20- 60 r.
– väčšina trvaliek v podraste odumiera

– rúbaniská nevyhovujú regenerácii tiennych drevín (jd, 
tis) a regenerácia cenných listnáčov je potlačená 
zverou

– šíria sa antropofyty

EO horských jd-

bukových lesov



závery pre ekologickú obnovu
• pri pestovaní a obnove treba napodobniť 

maloplošnú mozaikovitú štruktúru prírodných 
lesov
– bez holín s priamym svetlom

– tam, kde je to možné, zabezpečiť zmiešanie pôvodných 
drevín 

– pri pestovaní smreka dosiahnuť jednotlivú až 
skupinovitú prímes max. do 30 %

– pre udržanie diverzity húb, ponechávať určité % 
mŕtveho dreva (najmä listnatého a jedľového) 

EO horských jd-

bukových lesov



cieľom je vytvoriť stabilnú nárazníkovú zónu 
prírode blízkych lesov medzi hospodárskymi 
lesmi a rezerváciami
• tam kde sú najcennejšie lesy a pralesy priamo v 

kontakte s hospodárskymi
– šírenie nepôvodných druhov do rezervácie

– kríženie nepôvodných ekotypov drevín s pôvodnými

– šírenie premnoženého hmyzu a iných organizmov do 
rezervácie

EO jd-bukových lesov v 

ochranných pásmach PR



OP Badínskeho pralesa

- typologická mapa



aktuálne drevinové 

zloženie



Stupeň prirodzenosti porastov





Prirodzenosť drevinového zloženia v OP 
Dobročského pralesa





horské smrečiny
• obnova po veľkoplošných disturbanciách

• vetrové, sucho+lykožrútové, ...

• umelá x prirodzená x ekologická obnova

EO lesov po 

disturbanciách



Vysoké Tatry po r. 2004
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2013 –

5 rokov po 

odumretí E3

© F. Máliš



2018 – desať rokov po odumretí stromov

© F. Máliš



Bavorský les po r. 1995

© Bavarian Forest National Park

2018



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Rachel3.jpg

2007



http://www.environmentandsociety.org/arcadia/laboratory-implementation-wilderness-

central-europe-bavarian-forest-national-park

http://www.environmentandsociety.org/arcadia/laboratory-implementation-wilderness-central-europe-bavarian-forest-national-park


Bavorský les po r. 1995





EO po požiari

rozsiahlejšie lesné požiare ponechané prevažne na 
spontánny vývoj 
• sila požiaru

– korunový 

– povrchový 

– podpovrchový

• miera narušenia 
– % prežitia drevín a bylín

– miera degradácie pôdy až substrátu

– strata humusovej vrstvy

– erózia
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