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Abstract: Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. is bipolar moss species, with a large circumpolar 

distribution range in the Northern Hemisphere. The centre of its distribution range lies at high latitudes. At 

its southern range limit, its occurrence is scattered and restricted to the mountains. The same distribution 

pattern is known from the West Carpathians (Slovakia), where the species is rare and endangered, and 

where most records came from the alpine belt of the Belianske Tatry Mts. Besides mountains, the species 

has been rarely recorded in the calcareous fens in the altitudes of 680–940 m a.s.l., where it probably 

represents the relict from the Late Glacial. Occurrence in fens is restricted to the foothills of the Malá Fatra 

Mts, Popradská kotlina basin and Slovenský raj National Park, where 6 localities have been recorded. In 

this study, the recent distribution of C. nigritum in Slovak fens is reviewed and data about vegetation and 

environmental conditions of fens with its occurrence are presented. 
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Úvod 

Areál druhu Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. zaberá na severnej pologuli rozsiahlu 

cirkumpolárnu oblasť. Rastie v severnej a strednej Ázii a Ĉíne, v Strednej a Severnej Amerike od 

Aljańky cez Kanadu a sever USA po Labrador, na kanadských arktických ostrovoch, Grónsku a na 

ostrove Jan Mayen. V Európe sa vyskytuje na Islande, na Ńpicbergoch, v celej Ńkandinávii, na 

Britských ostrovoch a v Pobaltí. Juņnejńie sa vyskytuje v horách – Pyreneje, Alpy, Karpaty 

a Kaukaz (cf. Pilous 1999). Z juņnej pologule sú údaje z Patagónie a Tasmánie (Australian 

Antartic Data Centre 2011). Schofield (1992) povaņuje C. nigritum za dôleņitý druh arktického 

a zároveň boreálneho regiónu, strednú Európu vńak nespomína. Mach má subarkticko-subalpínsky 

typ areálu, jeho výskyt v niņńích polohách povaņuje uņ Limpricht (1895) za reliktný (glaciálny 

relikt).  

Výskyt na Slovensku (Západné Karpaty) leņí pri juņnej hranici európskeho areálu (cf. Pilous 

1999). Prvý krát tu tento druh zbieral Hazslinsky v roku 1858 v Belianskych Tatrách (sec. Pilous l. 

c.). Z Belianskych Tatier (fytogeografický podokres 23c) pochádza aj najviac údajov o výskyte 

druhu v rámci celej západokarpatskej arely. Viacero konkrétnych lokalít odtiaľto publikoval Pilous 

(l. c.). Údaj z Monkovej doliny publikoval Ńmarda (1952), ten istý autor publikoval druh aj 

z doliny pod Havranom (Ńmarda 1954), a zo severného svahu Malého Końiara (Ńmarda 1961). Zo 

Ņdiarskej vidly druh uvádzajú Ńmarda & Vaněk (1955).  

Z ostatných západokarpatských pohorí sú údaje zriedkavejńie. Z Nízkych Tatier 

(fytogeografický okres 22) je druh udávaný z Krakovej hole (Pilous 1961, Pokluda 1999, Ńibík et 

al. 2005) a Sinej (Pilous 1999). Z Malej Fatry (fytogeografický podokres 21b) z Rozsutca (Ńmarda 

& Vaněk 1955, Pilous 1961) a z NPR Suchý, Biele skaly (Pilous 1985, Ńibík et al. 2005). Dva 

údaje sú z Veľkej Fatry (fytogeografický podokres 21c). Jeden je z Blatnickej doliny, boĉnej 

dolinky Mohońov (Pilous 1999), druhý zo Skalnej doliny (Ńoltés et al. 2004). 

Okrem horských a vysokohorských polôh sú údaje o vzácnom výskyte druhu i v podhorí (Obr. 

1). Z Nezbudskej Lúĉky, 380–450 m n. m. (Malá Fatra) publikovali výskyt Ńmarda (1952), 

Ńmarda & Vaněk (1955) a Pilous (1961), z mokrade pod kótou Jedlovina medzi Varínom 

a Nezbudskou Lúĉkou Pilous (1999). Z Podtatranskej brázdy (fytogeografický okres 29), od obce 
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Ņdiar, spod Ńíky výskyt publikoval Ńmarda (1961), z Popradskej kotliny (fytogeografický 

podokres Spińské kotliny 26b), z Belianskych lúk pri Ńarpanci opäť Ńmarda (1958). Zo 

Slovenského raja (fytogeografický okres 17), z alúvia bezmenného potôĉika ústiaceho do Hnilca 

na Pustom Poli Ńoltés (1998). 

V múzeu TANAP-u v T. Lomnici sú uloņené zbery: Popradská kotlina, svahová pramenná 

lúĉka JV od Lendaku (Vysoká Baziĉka), 690 m n. m. (Ńoltés 1996 TNP), Popradská kotlina, NPR 

Belianske lúky (Ńoltés 2001 TNP), Slovenský raj, sedlo Kopanec, 850 m n. m. (leg. Vorlíĉková, 

det. Pilous, 1995, TNP), Slovenský raj, Pusté Pole, dolina pod Popovou (leg. Leskovianska, det. 

Ńoltés 2002 TNP). Nadmorské výńky dosiaľ zaznamenaných slovenských lokalít sú v rozpätí 380–

2000 m.  

Metodika 

Nomenklatúra rastlinných taxónov je uvedená podľa prác Kubinská & Janovicová (1998), 

Marhold et al. (1998) a syntaxónov podľa práce Hájek & Háberová (2001). Pri syntaxónoch, ktoré 

nie sú citované v tejto práci uvádzame aspoň raz aj meno autora a rok opisu. Fytocenologické 

zápisy sme zaznamenávali s pouņitím upravenej Braun–Blanquetovej stupnice abundancie 

a dominancie (Barkman et al. 1964). Fytogeografické ĉlenenie je podľa práce Futák (1984). 

Skratky herbárov sú podľa Vozárovej a Sutorého (Vozárová & Sutorý 2001). 

V ploche zápisov ĉ. 1, 3 a 4 sme zmerali pH a vodivosť priamo vo vode prenosným 

elektronickým pH metrom a konduktometrom CyperScan PC 300. Udávané hodnoty vodivosti sú 

prepoĉítané na teplotu 20
 
°C a upravené odpoĉítaním vodivosti, ktorú spôsobujú vodíkové ióny, 

podľa Sjörsa (Sjörs 1950). Hodnoty pH sú korigované podľa Du Rietza (sec. Sjörs 1950). 

Mobilný hliník sme stanovili spektrofotometricky s pyrokatechínovou violeťou (Driscoll 1984) 

a amoniakálny dusík tieņ spektrofotometricky s Nesslerovým ĉinidlom (Horáková et al. 1989). 

Chloridy, sírany a dusiĉnany sme stanovili kapilárnou zonálnou elektroforézou s prístrojom EA 

101. Katióny (K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) sme stanovili izotachoforetickou metódou s prístrojom ZKI 02 

v prvej kolóne. 

Výsledky a diskusia 

V súĉasnosti je druh známy z niekoľkých lokalít v podhorí len v Popradskej kotline 

a v Slovenskom raji. Výskyty pod Malou Fatrou (okolie Nezbudskej Lúĉky) sa nepodarilo overiť, 

tak isto ani lokalitu pri obci Ņdiar. Vńetky recentne známe výskyty sú viazané na slatinné 

rańeliniská v nadmorských výńkach 680–940 m.  

Catoscopium nigritum je hygro- aņ hydrofilný, výrazne kalcikolný druh. Vyskytuje sa 

v (sub)alpínskom vegetaĉnom stupni, v Západných Karpatoch výhradne na vápencovom podklade, 

kde má optimum na vlhńích stanovińtiach zv. Caricion firmae Gams 1936 (pozri napr. Ńibík et al. 

2005). Jeho druhé ekologické optimum je v machovo ostricových spoloĉenstvách oglejených pôd 

bohatých na uhliĉitany zväzu Caricion davallianae. K dispozícii je len 7 fytocenologických 

zápisov z piatich lokalít s týmto druhom zo slatinných rańelinísk severného Slovenska (Tab. 1). 

Vńetky charakterizujú vegetáciu slatín s vysokým obsahom báz. Prvé tri zápisy (Tab. 1, záp. ĉ. 1–

3) zo Slovenského raja predstavujú vegetáciu as. Caricetum davallianae obohatenú o druhy radu 

Molinietalia Koch 1926 indikujúce rozkolísanie hladiny podzemnej vody. Zároveň, aj vzhľadom 

na nadmorskú výńku, tu vstupuje viacero horských druhov, navyńe zápis ĉ. 2 je obohatený aj 

o viaceré lesné druhy. Výskyt na vńetkých lokalitách v Slovenskom raji predstavujú málopoĉetné 

a plońne obmedzené populácie. 

Ďalńie 3 zápisy v tabuľke (Tab. 1 záp. ĉ. 4, 6 a 7) z blízko seba leņiacich lokalít Vysoká 

Baziĉka a Belianske lúky je moņné na základe floristického zloņenia zaradiť do typickej as. 

Caricetum davallianae. Zápis ĉ. 5 z Belianskych lúk je moņné priradiť do reliktnej asociácie 

Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae (zv. Caricion davallianae), ktorá patrí medzi 

najvzácnejńie rastlinné spoloĉenstvá Slovenska (Dítě et al. 2006). Pre toto spoloĉenstvo je 

charakteristická prítomnosť viacerých glaciálnych reliktov, v tomto prípade Meesia triquetra, 

Calliergon trifarium a Carex limosa.  Oproti  situácii spred  niekoľkých  desiatok  rokov,  kedy  sa 
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Obr. 1. Rozńírenie druhu Catoscopium nigritum na Slovensku: ○ – nepotvrdené výskyty na slatinných 

rańeliniskách, ● – potvrdené výskyty na slatinných rańeliniskách. 

[Fig. 1. Occurrence of Catoscopium nigritum in Slovakia: ○ – unconfirmed occurrences in fens, ● – 

confirmed occurrences in fens.] 

 
 

v NPR Belianske lúky vyskytoval mach Catoscopium nigritum v hustých kobercoch (Ńmarda sec. 

Pilous 1999) sa tu v súĉasnosti udrņuje síce na viacerých miestach, ale uņ len v slabých 

populáciách, ktoré ĉasto predstavuje jeden bult. Poĉas trojroĉného pozorovania sme zistili, ņe bulty 

tvorené druhom Catoscopium nigritum pomerne rýchlo prerastajú iné druhy (v tomto prípade 

Drepanocladus cossonii, Campylium stellatum, Bryum pseudotriquetrum) a Catoscopium uņ len 

doņíva pod ich vrstvou (Ńoltés, Dítě nepubl.). 

Rozhodujúcim ĉiniteľom pre výskyt druhu Catoscopium nigritum je vysoký obsah karbonátov 

a stabilná hladina podzemnej vody, ktorá v mieste výskytu machu dosahuje na a nad povrch pôdy. 

Podzemná voda je neutrálnej reakcie. Obsah Ca
2+

 je vņdy vysoký (zistené maximum je takmer 90 

mg 1000 ml
-1

), na stanovińtiach sme zaznamenali aj vysoký obsah horĉíka (Tab. 2). Tolerantný je 

voĉi vyńńím koncentráciám amoniaku a sodíka. Je zaujímavé, ņe na stanovińti tohto machu sme 

zistili najvyńńie koncentrácie draslíka zo vńetkých sledovaných glaciálnych reliktov machorastov 

na slovenských lokalitách (Tab. 2).  

Vo svojom rozsiahlom areáli druh Catoscopium nigritum obsadzuje biotopy, pre ktoré je 

spoloĉným menovateľom dostatok vody, obvykle s vyńńím obsahom Ca
2+

 od níņin do hôr. 

V Arktíde, na Ńpicbergoch, je súĉasťou vlhkej, machovej tundry s nízkym zastúpením cievnatých 

rastlín. Stanovińtia sa vyvíjajú na miestach s hladinou podzemnej vody vysoko nad úrovňou 

permafrostu, priĉom (Vanderpuye et al. 2002) udávajú, ņe pre Catoscopium nigritum, ktorý tu 

tvorí vlastné spoloĉenstvo, je dôleņité doĉasné vyschnutie poĉas krátkeho leta. Tento typ vegetácie 

je obmedzený na veľmi chladné arktické podnebie Ńpicberg a Novej Zemlji (Vanderpuye et al. l. 

c.).  

Na Britských ostrovoch, v Ńkótskej vysoĉine, sa vyskytuje v pionierskych rańelinných 

spoloĉenstvách, kde tvorí rozsiahle porasty na vápencových, vodou zavlaņovaných miestach na 

horských pasienkoch. Tieņ je udávaný z oligotrofných, piesĉitých pôd, ktoré ostávajú poĉas celého 

roka vlhké. Tu sa vyskytuje ĉasto spoloĉne s druhom Drepanocladus lycopodioides (Joint Nature 

Conservation Committee 2005). Z vápencových rakúskych Álp ho Köckinger & Kuĉera (2007) 

udávajú ako súĉasť horskej pionierskej vegetácie nad hornou hranicou lesa, kde osídľuje aj okraje 

chodníkov a otvorené miesta na alpských pasienkoch, zriedkavejńie i v snehových výleņiskách, 

http://jncc.defra.gov.uk/ProtectedSites/
http://jncc.defra.gov.uk/ProtectedSites/
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spoloĉne s druhmi Amblyodon dealbatus, Distichium capillaceum, Palustriella commutata, a 

Scapania cuspiduligera. Zaujímavý výskyt je dokladovaný z estónskych rańelinísk (Paal et al. 

2010), kde je tento kalcitolerantný druh povaņovaný za indikátor kontaminácie kyslých, 

oligotrofných rańelinísk (bogs) ņivinami pochádzajúcich z alkalického popolĉeka elektrárne 

spaľujúcej mazut. Vyskytuje sa tu spoloĉne s druhom Helodium blandowii a rańelinníkmi 

Sphagnum subsecundum a S. platyphyllum.  

Vńetky v súĉasnosti známe horské lokality druhu Catoscopium nigritum sa na Slovensku 

nachádzajú v území národných parkov a zároveň väĉńina z nich aj v prírodných rezerváciách 

s najvyńńím, 5. stupňom ochrany. Aj reliktné výskyty na slatinách v podhorí majú zabezpeĉenú 

územnú ochranu. Navyńe biotop (Slatiny s vysokým obsahom báz) je zaradený do Zoznamu 

biotopov európskeho významu (Príloha ĉ. 1 k Vyhláńke ĉ. 24/2003 Z.z.) Pre tieto výskyty 

najväĉńie nebezpeĉenstvo v súĉasnosti predstavuje sekundárna sukcesia. Pravdepodobne týmto 

spôsobom zanikol výskyt na lokalite Spod Ńiky pri Ņdiari. Odvodnením zanikli starńie nálezy 

z okolia Nezbudskej Lúĉky, nańťastie melioráciami nezanikol výskyt v NPR Belianske lúky, ako 

to mylne predpokladal Pilous (1999). Kubinská et al. (2001) zaradili mach Catoscopium nigritum 

medzi druhy potencionálne ohrozené (LR: nt, Lower risk). Vzhľadom na malý, fragmentovaný 

areál a ústup subpopulácií, ktorých poĉet je menńí ako 1000 (do hodnotenia sme brali aj 

vysokohorské výskyty) navrhujeme pre tento druh kategóriu VU (zraniteľné, Vulnerable) . 

Súhrn 

Machorast Catoscopium nigritum patrí medzi vzácne, reliktné druhy slovenskej bryoflóry. 

Historické údaje o výskyte sú zo severných oblastí Slovenska, predovńetkým z vysokohorských 

polôh Belianskych Tatier, vzácnejńie z Malej a Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Zriedkavo sa 

vyskytuje na slatinných rańeliniskách v podhorí, priĉom súĉasný výskyt je obmedzený iba na 

niekoľko lokalít v Popradskej kotline a v Slovenskom raji. Celkovo bol druh na slatinách 

v ostatných cca 20 rokoch potvrdený na 6 lokalitách. Vyskytuje sa v spoloĉenstvách zväzu 

Caricion davallianae, na miestach s vysoko poloņenou hladinou vody. Okrem asociácie Caricetum 

davallianae sa na najväĉńom slovenskom slatinnom rańelinisku v NPR Belianske lúky vyskytuje 

i v reliktnom spoloĉenstve Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae spoloĉne s ďalńími druhmi 

povaņovanými za glaciálne relikty. Vzhľadom na celkovo malý poĉet lokalít, slabú poĉetnosť 

väĉńiny populácií a ohrozenie sekundárnou sukcesiou výskytov v podhorských polohách 

navrhujeme druh preradiť v ĉervenom zozname z kategórie potencionálne ohrozených (LR: nt) do 

kategórie zraniteľných druhov (VU).  

Summary 

Catoscopium nigritum is rare and endangered species of Slovak bryoflora. The historical data on 

the occurence of C. nigritum come from the northen part of Slovakia, chiefly from the alpine 

grassland of Belianske Tatry Mts, rarely from the Malá Fatra Mts, the Veľká Fatra Mts and the 

Nízke Tatry Mts. Rarely, the species occurs in calcareous fens at the foothills of these mountains. 

Its present occurrence in foothill fens is restricted to few localities in the Popradská kotlina basin 

and in the Slovenský raj National Park, where it has been confirmed in 6 localities during the last 

two decades. The species enters the communities of the Caricion davallianae alliance with a high 

level of water table. In the largest Slovak fen in the Belianske lúky Nature Reserve, the species 

occurs also in the Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae association, together with other 

bryophyte species which are considered as glacial relicts. With respect to restricted occurrence 

(i.e., low number of localities) and low abundance further decreasing during secondary succession, 

we suggest the change from the red-list category ”Low Risk (LR: nt)” to the the category 

”Vulnerable (VU)”. 
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Tab. 1. Fytocenologická tabuľka slatinnej vegetácie s druhom Catoscopium nigritum. 

[Tab.1. The phytosociological table of the fen vegetation with Catoscopium nigritum.] 

 

  číslo zápisu 1 2 3 4 5 6 7 

  plocha zápisu [m
2
] 16 9 16 3 16 16 4 

  pokryvnosť E1 [%] 100 100 40 20 70 100 90 

  pokryvnosť E0 [%] 70 60 80 35 95 80 30 

E0 Catoscopium nigritum r + 1 1 1 1 1 

  
Carcion davallianae, Caricetalia 
davallianae               

E0  Campylium stellatum r 3 1 b a a 1 

 Primula farinosa + b 1 1 . 1 + 

E0 Drepanocladus cossonii . a 4 3 a r b 

  Pinguicula vulgaris . + 1 a + 1 1 

  Parnassia palustris . + r 1 . 3 + 

E0  Bryum pseudotriquetrum . 1 a a . r . 

  Eriophorum latifolium 1 . . 1 . 1 1 

  Carex flava 1 1 . . . 3 3 

  Triglochin palustre . . + 1 1 . a 

  Tofieldia calyculata . . 1 1 . + 1 

E0  Tomenthypnum nitens 1 . . a . 3 . 

  Eleocharis quinqueflora . . + 1 1 . . 

  Carex lepidocarpa . . + b 1 . . 

  Carex davalliana . . 1 1 . + . 

  Scheuchzerio-Caricetea fuscae               

  Eriophorum angustifolium . + + 1 + . . 

  Carex nigra + a 1 . . . . 

  Epilobium palustre + . . . . + 1 

  Menyanthes trifoliata . . . a + . + 

  Calthion palustris, Molinietalia               

  Carex panicea . a 1 a . a 1 

  Cirsium rivulare + + + . . . . 

  Lathyrus pratensis 1 + + . . . . 

  Filipendula ulmaria + 1 . . . + . 

  Succisa pratensis . a + . . + . 

  Ďalšie druhy               

  Potentilla erecta 1 1 . a . a . 

  Carex rostrata 3 . . + 1 a . 

  Briza media + 1 + . . + . 

E0 Aneura pinguis . . + + r . + 

E0  Climacium dendroides b + + . . . . 

  Prunella vulgaris + + + . . . . 

  Crepis paludosa a 1 . . . 1 . 

  Carex paniculata + 3 . . . 1 . 

  Juncus articulatus . . + . . 1 1 
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Druhy v dvoch zápisoch (bezcievne rastliny sú podčiarknuté): Blysmus compressus 1 (3); 2a (4), Caltha 

palustris + (1); + (3), Carex flacca 1 (2); 2a (3), Dactylorhiza majalis + (1); + (1), Deschampsia cespitosa + 

(1); 2a (2), Equisetum palustre + (2); + (3), Fissidens adianthoides 1 (4); 1 (6), Galium uliginosum + (1); 1 

(6), Geum rivale + (1); + (6), Gymnadenia densiflora + (2); + (3), Hamatocaulis vernicosus 3 (4); 2b (6), 

Hippochaete variegata + (3); + (7), Ligularia sibirica 2a (1); 2a (2), Linum catharticum + (1); + (3), 

Molinia caerulea + (4); 2a (6), Philonotis calcarea + (3); 1 (6), Picea abies + (2); r (3), Plagiomnium 

elatum 3 (1); + (3), Ranunculus acris + (2); r (3), Salix pentandra + (2); + (6), Salix rosmarinifolia + (2); + 

(7), Swertia perennis + (1); 2b (2), Thuidium philibertii 1 (1); + (3), Valeriana simplicifolia 1 (1); 2b (2),  

Druhy v jednom zápise (bezcievne rastliny sú podčiarknuté): Abietinella abietina 2a (2), Aegopodium 

podagraria + (3), Agrostis stolonifera + (3), Achillea millefolium + (2), Alchemilla sp. + (1), Alnus incana + 

(2), Angelica sylvestris + (2), Astrantia major + (2), Aulacomnium palustre 2a (6), Bistorta vivipara 1 (1), 

Calliergon trifarium + (5), Calliergonella cuspidata + (3), Cardamine pratensis + (3), Carex dioica 1 (3), 

C. limosa 1 (5), Cerastium holosteoides + (1), Cirsium palustre + (6), Cratoneuron filicinum + (3), 

Cruciata glabra + (1), Epipactis palustris r (6), Equisetum hyemale + (6), E. sylvaticum 1 (1), Festuca 

ovina + (1), F. rubra 1 (1), Galium palustre + (2), Heracleum sphondylium + (2), Hypnum pratense + (3), 

Chaerophyllum hirsutum + (2), Chara vulgaris + (5), Leiocolea badensis + (3), Lophocolea bidentata + (3), 

Lotus corniculatus r (3), Lychnis flos-cuculi + (2), Lysimachia vulgaris + (6), Meesia triquetra + (5), 

Myosotis scorpioides + (1), Palustriella commutata 1 (2), Pedicularis palustris 1 (1), P. sceptrum-

carolinum 1 (6), Pimpinella major + (2), Plagiomnium affine 1 (2), Poa trivialis 1 (1), Preissia quadrata + 

(3), Primula elatior + (1), Rhinanthus minor + (1), R. species + (3), Salix caprea + (2), S. purpurea 1 (2), 

Trifolium pratense 1 (1), T. repens + (1), Trollius altissimus r (3), Tussilago farfara + (3), Valeriana 

tripteris 1 (1), Utricularia australis + (4), Warnstorfia fluitans + (1). 

 

Lokality zápisov: 1. Slovenský raj, slatinná lúĉka pri Pustom Poli, WGS-84: N48°53’21,0” E20°14’53,0”, 

910  m n. m., 3. 8. 1997. 2. Slovenský raj, Pusté Pole, dolina pod Popovou, slatina pri lesníckej rampe, 

N48°53’03,2” E20°14’57,7”, 900  m n. m., 20. 9. 2002. 3. Slovenský raj, Pusté Pole, dolina Hrdová, povyńe 

umelej vodnej nádrņe, N48°53’16,1” E20°14’06,1”, 940 m n. m., 31. 5. 2006. 4. Popradská kotlina, Vysoká 

Baziĉka, N49°13’14,4” E20°22’28,5”, 690 m n. m., 10. 7. 2003. 5. Popradská kotlina, NPR Belianske lúky, 

ńlenk v centrálnej ĉasti rańeliniska, N49°12’50,9” E20°23’32,9”, 675 m n. m., 29. 5. 2003. 6. Popradská 

kotlina, Vysoká Baziĉka, N49°13’14,8” E20°22’27,5”, 690 m n. m., 7. 8. 1997. 7. Popradská kotlina, NPR 

Belianske lúky, N49°12’52,1” E20°23’36,7”, 673 m n. m., 9. 7. 2001. 

[Locations of reléves: 1. Slovak Paradise, fen near Pusté Pole hermitage, WGS-84: N48°53’21.0” 

E20°14’53.0”, 910 a s. l., 3. 8. 1997. 2. Slovak Paradise, Pusté Pole hermitage, a walley below Popová hill, 

fen near crossbar, N48°53’03.2” E20°14’57.7”, a s. l., 20. 9. 2002. 3. Slovak Paradise, Pusté Pole 

hermitage, Hrdová Valley, above water reservoir, N48°53’16.1” E20°14’06.1”, 940 a. s. l., 31. 5. 2006. 4. 

Popradská kotlina, Vysoká Baziĉka. Popradská kotlina basin, Vysoká Baziĉka fen, N49°13’14.4” 

E20°22’28.5”, 690 a s. l., 10. 7. 2003. 5. Popradská kotlina basin, Belianske lúky fen, hollow in the central 

part of the fen, N49°12’50.9” E20°23’32.9”, 675 a s. l., 29. 5. 2003. 6. Popradská kotlina basin, Vysoká 

Baziĉka fen, N49°13’14.8” E20°22’27.5”, 690 a s. l., 7. 8. 1997. 7. Popradská kotlina basin, Belianske lúky 

fen, N49°12’52.1” E20°23’36.7”, 673 a s. l., 9. 7. 2001.] 

Autori zápisov: Dítě (4), Dítě, Hájek (5), Dítě, Hájek, Hájková (3), Ńoltés (1, 2, 6), Ńoltés, Stanová (7). 

 

 
Tab. 2. Výsledky chcemickej a fyzikálnej analýzy podzemnej vody zo stanovíńť Catoscopium nigritum.  

[Tab. 2 The results of chemical and physical analysis of groundwater from the habitats of Catoscopium 

nigritum.] 

*nezaznamenané, Ĉ. z. = ĉíslo lokality (viď Tab. 1) [*not recorded, Ĉ. z. = number of  locality (see Tab. 1)] 

 
Č.z. pH Vod. Al 

3+
 NH4

+
 K

+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 NO3

-
 SO4

2-
 Cl

-
 

  µS µg.1000ml
-1

 mg.1000 ml
-1

 

1. 6.94 390 0 10.97 51.53 8.49 24.80 9.64 0 14.37 25.06 

3. 7.40 322 * * * * * * * * * 

4. 6.86 691 * * * * * * * * * 

5. 6,70 779 * * * * * * * * * 

6. 6.96 495 13.11 14.78 11.02 1.90 62.21 24.47 37.12 7.91 6.81 

7. 7.15 521 9.51 0.46 2.68 88.53 47.77 10.32 0 17.38 0 

 

 


