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Infilling of the Gbelce depression during the Holocene period in the light      
of plant macrofossil analysis (profile Nová Vieska 2) 
In this paper we present the results of plant macroremains analysis from organic 
sediments of the Gbelce depression (lower Hron Hill land, SW Slovakia). The 
coring site (Nová Vieska 2) is situated on the floodplain of the Paríž Brook. The 
283 cm deep profile represents a sedimentary record covering the whole period 
from the Late Glacial (9 674 cal BC) to the Modern Age. Based on plant macro-
fossils and 8 radiocarbon (AMS) dates, the hydroseral succession can be subdi-
vided into 6 local analytical zones reflecting the changing composition of local 
marsh vegetation over time. Infilling of the Gbelce depression markedly acceler-
ated from the Younger Atlantic – Early Subboreal period onward due to forest 
clearance and input of eroded fine particles from the adjacent slopes. Plant 
macroremains also reveal a pronounced change in water regime during the medie-
val period which helps to explain the historic occurrence of local „floating is-
lands“ (reported from 18th Century). Plant macrofossils also enable us to track an 
early presence of humans in the adjoining landscape that dates back into the Eneo-
lithic period (it is mainly indicated by numerous achenes of Cyperus fuscus and 
Ranunculus sceleratus). The paper brings new data on the development of the 
Parížske močiare Nature Reserve. 
Key words: Gbelce depression, macrofossil record, Nature Reserve Parížske  
močiare, SW Slovakia 

 
ÚVOD 

Južná časť Hronskej pahorkatiny a jej okolie (JZ Slovensko) patrí z hľadiska 
neotektonického vývoja a paleohydrografických zmien v kvartéri k najzaujíma-
vejším územiam v rámci celých Západných Karpát (Harčár 1997). Pozoruhodný 
vývoj má aj dolina potoka Paríž, založená na zlome prebiehajúcom SZ-JV 
smerom. Predpokladá sa, že v určitých obdobiach pleistocénu tadiaľto pretekali 
Nitra, resp. Žitava, ústiace do Hrona, prípadne do Dunaja. 

Dno depresie potoka Paríž dnes vypĺňajú slatinno-organozemné sedimenty, 
pričom k jej zazemňovaniu prispel aj človek odlesnením územia a urýchľo-
vaním eróznych procesov (Hreško et al. 2005). Časť miestnych slatinísk 
predstavuje známe chránené územie Parížske močiare (rozloha 590 ha), ktoré 
boli v roku 1995 vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu (ďalej NPR), od 
roku 2003 sú tiež súčasťou lokality NATURA 2000 a od roku 2008 aj chrá-
neným vtáčím územím. Prírodné hodnoty, otázky i problémy ochrany tohto 
územia komplexne zhrnuli Gajdoš et al. (eds.) 2005. Dominantným biotopom 
v CHÚ sú trsťové porasty, ktoré patria k najrozsiahlejším na Slovensku. Na 
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území rezervácie sa vyskytuje množstvo vzácnych, a ohrozených druhov rastlín 
aj živočíchov. 

Geovedné disciplíny dnes významne profitujú aj z metód paleobotaniky a 
paleoekológie. Na Slovensku je však zatiaľ v rámci obdobia holocénu podrobne 
paleoekologicky spracovaných len málo profilov, ktoré by zahŕňali tak analýzu 
palynomorf, ako aj makrozvyškov (cf. napr. Pišút et al. 2010, Hájková et al. 
2013 a Petr et al. 2013). Pritom je dnes analýza rastlinných makrofosílií 
dôležitou súčasťou paleobotanických výskumov (pozri napr. pramene v prácach 
Wasylikowa 1986 a Cohen 2003). 

V rámci výskumného projektu grantovej agentúry Českej republiky „Gra-
dienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech 
od pozdního glaciálu po současnost“ (GAČR P 504/11/0429) prebieha od roku 
2011 interdisciplinárne orientovaný výskum slatín, travertínov, jazerných sedi-
mentov a výplní starých meandrov Západných Karpát. Jeho cieľom je odpove-
dať na viaceré otázky vývoja vegetácie a krajiny. Jednou zo študovaných lokalít 
sú práve mokrade v doline Paríža. Pokiaľ ide o ich genézu, je pomerne dobre 
zdokumentovaná len od konca 18. storočia (cf. Kis 2000 a Halabuk 
a Štancelová 2005). 

V rámci uvedeného výskumu odobrali v roku 2012 pracovníci Prírodovedec-
kej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (PF MUNI) aj vzorky zo sedimentov 
výplne gbelčianskej depresie. V predkladanom príspevku prezentujeme výsled-
ky analýzy rastlinných makrozvyškov z druhého z dvoch analyzovaných 
profilov. 

 
METODIKA 

Skúmaný profil sa nachádza na alúviu potoka Paríž v katastri obce Nová 
Vieska (okres Nové Zámky), vo vzdialenosti asi 300 m od hranice NPR 
Parížske močiare (N 47° 52.389', E 018° 27.918', 123 m n. m.). Miesto odberu 
vzoriek leží pri zarastenom kanáli v podmáčanom poraste vysokých ostríc 
(Carex cf. riparia) a ďalších mokradných druhov, ktorý tvorí asi 20-25 m 
široký pás medzi kamennou hrádzou a súvislým porastom trste, lemujúcim 
okraj umelej vodnej plochy. 

Dňa 7. 3. 2012 tu pracovníci PF MUNI (E. Jamrichová, L. Petr) odobrali 
neporušené vzorky sedimentov komorovým vrtákom (Russian Peat Corer) 
v intervaloch prevažne po 6 cm na rozbor makrofosílií. Z 283 cm hlbokého 
profilu takto celkove získali 47 vzoriek. Zároveň stručne popísali morfologické 
vlastnosti profilu (tab. 1). 

Vzorky materiálu s objemom asi 150 ml a hmotnosťou 99 g sme dispergo-
vali 3 % roztokom H2O2 a suspenziu následne opakovane preplavovali sitom 
s priemerom oka 0,25 mm. Vybrané rastlinné makrozvyšky sme po vysušení 
určovali pod binokulárnou lupou pri 6- až 42-násobnom zväčšení. Na ich 
determináciu sme použili príslušné atlasy semien (napr. Cappers et al. 2006 
a Welichkevich a Zastawniak 2008), najmä však vlastnú porovnávaciu vzorku 
semien súčasnej flóry (uloženú na Katedre fyzickej geografie a geoekológie 
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava). Alternatívne určenie druhu je vyjadre-
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né lomkou (napr. Mentha aquatica/arvensis), pravdepodobná determinácia 
skratkou cf. Nomenklatúru rastlinných taxónov uvádzame podľa Marholda et al. 
(1998). 

Interpretácia výsledkov sa opiera nielen o predbežné výsledky analýzy paly-
nomorf (E. Jamrichová), ale aj o údaje, získané rádiouhlíkovým datovaním 14C 
semien a zvyškov rastlín urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou – AMS 
(analyzované v Center voor Izotopenzoek, Rijkuniversiteit, Groningen, Holand-
sko a Centre for Isotopic Research on Cultural and Environmental Heritage 
[CIRCE], Taliansko). Na grafické znázornenie determinovaných makrozvyškov 
sme využili program POLPAL (Nalepka a Walanus 2003). 

 
VÝSLEDKY 

Litológia a morfologické vlastnosti skúmaného profilu  
Stručný popis skúmaného profilu je v tab. 1. Pôdnym typom je v zmysle 

Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (2000) organozem 
slatinná, forma saprická (OMef), karbonátová varieta. 

 
Tab. 1. Popis skúmaného profilu Nová Vieska 2 

 

Výsledky rádiouhlíkového datovania profilu  
Zistené nekalibrované (BP – before present, t. j. pred rokom 1950) a kali-

rované (BC/AD) rádiouhlíkové veky vzoriek biologického materiálu z ôsmich 
vrstiev profilu s pravdepodobnosťou určenia sú uvedené v tab. 2. Údaje boli 
kalibrované v programe Oxcal v. 4.2. (Bronk Ramsey 2011) podľa kalibračnej 
krivky IntCal 13 (Reimer et al. 2013). 

 

Hĺbka (cm) Popis 

   0- 39 čiernosivý, organický, mazľavý ílovitý sediment (hydromorfný organicko – minerálny 
Oh-horizont), výrazné prekorenenie; difúzny prechod do nasledovnej kategórie: 

 39-126 tmavohnedý organický sediment, ílovitý, nerozložené makrozvyšky, prekorenenie; 
difúzny prechod do nasledovnej kategórie: 

125-246 čierno-sivý organický sediment, ojedinelé ulity mäkkýšov, sľuda, prekorenenie,    
slabo rozložené rastlinné makrozvyšky; v hĺbke 192 cm ulita Cepaea vindobonensis 

246-256 postupne pribúda piesok 

256-271 sivý, vytriedený piesok, sľuda, prekorenenie 

271-277 sivohnedý piesčito-organický sediment, sľuda, prekorenenie 

277-286 svetlejšie hnedý ílovito-organický sediment, prímes piesku, sľuda; v hĺbke 283 cm 
vrstva vyzrážaného karbonátu 

  od 286 hrubozrnné sivé fluviálne piesky 
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Tab. 2. Rádiouhlíkové veky rastlinných makrozvyškov z profilu Nová Vieska 2 

Kód laboratória: GRA – Centrum voor izotopenzoek, Rijkuniversiteit, Groningen, Netherlands; 
 DSH – Centre for Isotopic Research on Cultural and Environmental Heritage (CIRCE). 

 

Výsledky analýzy rastlinných makrozvyškov – zonácia a stratigrafia profilu  
Vzorky sedimentov z výplne alúvia Paríža obsahovali rastlinné makrozvyš-

ky – semená rastlín, oogóniá a oospóry rias (Charales), zuhoľnatené fragmenty, 
púčikové šupiny drevín, ojedinele úlomky listov, ďalej časti tiel hmyzu 
(Insecta), kokóny obrúčkavcov, subfosílne ulity mäkkýšov (Mollusca) a ulitky 
lastúrničiek (Ostracoda). Z analyzovaných vzoriek sme vyseparovali celkove 
2 926 ks diaspór rastlín, ktoré sa podarilo identifikovať aspoň do čeľade, rodu 
(napr. Carex), ba mnohé bezpečne aj do úrovne druhu. Počet určených makro-
zvyškov vo vzorkách sa pohyboval od 3 ks (vzorka z hĺbky 216-222 cm) do 281 
ks (48-54 cm), priemerne 62 (medián 46) ks. Najpočetnejšími nálezmi boli 
nažky šachorovitých rastlín (Cyperaceae) a Ranunculus sceleratus. 

Na základe druhovej skladby tanatocenózy, s pomocou PCA (súčasť progra-
mu POLPAL) a rádiouhlíkových dát sme skúmaný profil stratigraficky datovali 
a rozdelili do šiestich miestnych analytických zón (vrátane štyroch subzón), kto-
ré charakterizujú vývoj vegetácie a hydrosérie. Výsledky sú v grafickej forme 
prezentované na obr. 1 a 2. 

 
Zóna P-1 (283-273 cm) 
Najspodnejšia časť profilu reprezentuje podľa rádiouhlíkových údajov časo-

vý úsek vyše 4 000 rokov – od prelomu pleistocén/holocén až po mladší 
atlantik. Desaťcentimetrovú vrstvu na dne skúmaného profilu sme však aj 
vzhľadom na veľký vekový rozdiel (poukazujúci na hiát v ukladaní sedimentov 
v dôsledku erózie) vyčlenili ako samostatnú zónu. Celkový počet druhov v zóne 
P-1 je relatívne nízky. Z drevín sú doložené nažky brezy (Betula sp.). Z vod-
ných druhov boli najpočetnejšie semená rodu Potamogeton, popri nich sa zistili 
aj Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum a Ranunculus subgen. Batrachium. 

Číslo 
vzorky 

Hĺbka 
(cm) 

Metóda 
Vek 

nekalibrovaný 
BP 

Kalibrovaný 
vek BC/AD 

(95,4 %) 
MEAN 

Kalibrovaný 
vek BP  

(95,4 %) 
MEAN Materiál 

GRA-
56613 36-42 AMS 470±120 1277-1663 AD 1473 673-287 477 semená 

DSH-4418 72-78 AMS 941±53 1013-1214 AD 1100 938-763 850 semená 

GRA-
56618 134-140 AMS 1 310±50 639-864 AD 717 1311-1087 1 233 semená 

GRA-
56621 176-182 AMS 1 855±50 52-351 AD 163 1898-1629 1 787 semená 

GRA-
56486 210-216 AMS 2 200±35 371-179 BC -277 2320-2128 2 226 semená 

GRA-
56425 252-258 AMS 5 585±40 4490-4349 BC -4415 6439-6298 6 364 semená 

GRA-
56487 271-277 AMS 7 705±45 6632-6463 BC -6540 8581-8412 8 489 semená 

DSH-4419 287 AMS 10 064±94 
10034-9321 

BC -9674 11983-11270 11 623 semená 
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Z Cyperaceae sa od začiatku sedimentácie uplatňuje Schoenoplectus 
tabernaemontani a niektoré vyššie ostrice (napr. Carex pseudocyperus a C. cf. 
acutiformis). Ojedinelými semenami sú na prechode k ďalšej zóne doložené aj 
niektoré druhy okolitých lesov, resp. rúbanísk, lesných okrajov a lemov či kro-
vinatých strání (Rubus cf. idaeus, Potentilla argentea). Z ďalších druhov sa 
zistili Oenanthe aquatica či Rumex sp. 

Subzóna P-1a odzrkadľuje stav alúvia Paríža a priľahlého pásu územia pre-
važne ešte pred začiatkom výraznejšieho vplyvu človeka v okolitej krajine 
(mezolit). 

 
Zóna P-2 (273-228 cm) 
Aj táto zóna vzhľadom na rozpätie rádiouhlíkových údajov (vyše dve tisíc-

ročia) možno zahŕňa sedimentačný hiát. Spadá do obdobia stredného holocénu 
(boreál – mladší atlantik; v archeologickej periodizácii neolit, eneolit až doba 
bronzová). Podľa zastúpenia jednotlivých makrofosílií sme ju rozčlenili na dve 
subzóny. 

 
Subzóna P-2a (273-258 cm) 
Z vodných druhov sa v tejto subzóne objavujú oospóry rias a v rámci celého 

profilu je tu doložených relatívne najviac diaspór druhov rodu Potamogeton. 
Z mokradných rastlín sú významne zastúpené nažky vyšších šachorovitých 
rastlín rodov Schoenoplectus / Scirpus, vrátane druhov Schoenoplectus 
tabernaemontani, ako aj ostríc (Carex pseudocyperus, C. cf. acutiformis a       
C. flava typ). V tejto subzóne sa prvý raz objavujú aj početné nažky Ranunculus 
sceleratus (= nitrátofytný druh obnažených brehov a litorálu mŕtvych ramien), 
tiež nitrofilný druh Sambucus ebulus (so zapojenou krivkou v nasledujúcich 
dvoch zónach). 

 
Subzóna P-2b (258-228 cm) 
Charakterizujú ju v rámci celého profilu najpočetnejšie nažky druhu 

Schoenoplectus tabernaemontani. Z vodných druhov sú opäť prítomné 
Ceratophyllum demersum a Batrachium sp., v spodnej časti subzóny kulminujú 
oospóry rias. V porovnaní s predchádzajúcou subzónou prudko kulminuje aj 
krivka Ranunculus sceleratus (s maximom 63 ks v hĺbke 246-252 cm). Popri 
ňom sa v spektre objavuje aj ďalší druh obnažovaných, prípadne aj antropicky 
narúšaných vlhkých substrátov – Cyperus fuscus. Prvý raz pristupujú aj nové 
mokradné druhy – Typha sp., Juncus sp., Eleocharis palustris, Mentha 
aquatica/arvensis, cf. Alisma, Lycopus cf. europaeus, Stachys palustris a 
niektoré ostrice. 

V tejto subzóne sú tiež prvýkrát prítomné Urtica dioica, Polygonum 
aviculare a Persicaria maculosa. Najväčší počet semien v rámci celého profilu 
a zapojenú krivku tu dosahuje aj Sambucus ebulus. Z ďalších druhov sa našli 
Rubus fruticosus a Eupatorium cannabinum. Viaceré z druhov subzóny sú ty-
pické aj pre sekundárne, nitrofilné stanovištia a možno ich považovať aj za 
potenciálne indikátory človeka v okolitej krajine. 
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Zóna P-3 (228-216 cm) 
Analyzovaný sediment v tejto zóne je takmer bez rastlinných makrozvyškov 

a predstavuje výraznú zónu diskontinuity pre hlavné taxóny, preto sme ho 
vyčlenili samostatne. V preplavovaných vzorkách úplne chýbajú viaceré kľúčo-
vé druhy, významne zastúpené v staršej (P-2) i nasledujúcej mladšej zóne (P-4). 
Vzorky obsahovali len niekoľko semien Sambucus ebulus, S. nigra, Ranunculus 
sp. a Batrachium. Sediment tejto zóny považujeme za materiál zo splachov 
súvisiaci zrejme s etapou výraznejšej erózie pôdy v mikropovodí potoka Paríž. 
Hornou hranicou pre datovanie tejto etapy je rádiouhlíkový vek 277 BC mate-
riálu z hĺbky 210-216 cm (pozri tiež obr. 1 a 2). 

 
Subzóna P-4a (216-146 cm; 277 B. C. – 717 A.D.; laténska doba, rímska 

doba a sťahovania národov) 
Subzóna sa v rámci celého skúmaného súboru vyznačuje azda najväčším 

doloženým počtom dobre zachovaných diaspór i najväčšou diverzitou tanatoce-
nózy. Charakterizuje ju predovšetkým početné zastúpenie nažiek Cyperus 
fuscus a Ranunculus sceleratus, s paralelným maximom asi v strede subzóny 
(176-182 cm). Od začiatku je zapojená krivka Juncus sp. aj Schoenoplectus 
tabernaemontani. Takmer v  celej subzóne sú významne zastúpené aj 
Eleocharis sp. a Carex cf. riparia / vesicaria, na začiatku prvý raz aj Lythrum 
salicaria. Z ďalších taxónov sú opäť doložené Urtica dioica i Sambucus ebulus, 
na začiatku subzóny aj Eupatorium cannabinum a objavuje sa Solanum 
dulcamara. Pre subzónu sú zároveň charakteristické aj nálezy druhov rodov 
Potentilla / Fragaria. 

Z vodných makrofytov je viac ráz zastúpené Batrachium sp., ojedinele 
Potamogeton sp., izolovane aj oospóry rias, najvýraznejšie však semená Lemna 
sp. s nápadnou koncentráciou v hĺbke okolo 173 cm. Z čeľade pálkovitých tiež 
Typha (v hĺbke 182 až 204 cm). 

Práve v subzóne P-4a sa v spektre objavujú viaceré druhy ruderálnych, 
zošliapávaných, resp. sekundárnych antropických stanovíšť, indikujúce prítom-
nosť človeka v krajine. Popri železníku (Verbena officinalis, apofyt) sú to 
Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Sonchus arvensis, Ballota nigra. Do 
tejto kategórie zrejme patria aj niektoré bližšie neurčené nálezy semien mrlíko-
vitých (Chenopodiaceae; nastupujú od hĺbky 196 cm, od začiatku s takmer 
zapojenou krivkou). Niektoré nálezy môžu indikovať druhotné trávne porasty 
(Hypericum cf. perforatum,  Ajuga genevensis, Saxifraga sp., cf. Saponaria 
officinalis). 

 
Subzóna P-4b (146-110 cm; 717 A.D., včasný stredovek) 
Pre subzónu je charakteristická súvisle alebo takmer súvisle zapojená krivka 

druhov Schoenoplectus tabernaemontani, Juncus sp., Cyperus fuscus (= druhé 
maximum v profile), Carex sp. Prítomné sú semená mokradných bylín (Typha, 
Mentha arvensis/aquatica, Alisma sp., Lycopus sp., Lythrum salicaria), objavu-
je sa aj Caltha palustris. Nápadnou zmenou v skladbe tanatocenózy je redukcia 
diaspór Ranunculus sceleratus, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcou subzó-
nou P-4a zastúpený už len s nízkou početnosťou. Z indikátorov sekundárnych 
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stanovíšť sú tu ojedinele prítomné Reseda lutea a cf. Saponaria officinalis 
(lúky), prípadne aj niektoré druhy čeľade Chenopodiaceae (bližšie nedeter-
minované).  

Skladba tanatocenózy druhov by mohla naznačovať isté zníženie aktivít člo-
veka na alúviu Paríža a v blízkom okolí. V porovnaní s predchádzajúcou subzó-
nou absencia Batrachium sp., Lemna sp., Eleocharis sp. a prerušenie krivky 
Juncus sp. tiež indikujú vymiznutie či ústup vodných plôch, pokles hladiny 
podzemnej vody, resp. určité vysušenie alúvia. 

 
Zóna P-5 (110-66 cm; 1101 A.D., vrcholný stredovek) 
Zóna je charakteristická takmer úplnou absenciou semien Cyperus fuscus a 

Ranunculus sceleratus v porovnaní s predchádzajúcou i nasledujúcou zónou. 
Z Cyperaceae sú zastúpené predovšetkým nažky rôznych druhov ostríc a takmer 
počas celej etapy aj sitín (Juncus sp.), s nápadným vrcholom vo vzorkách z hĺb-
ky 66-72 cm. V menšej miere, najmä v spodnej polovici zóny, je ešte doložený 
aj Schoenoplectus tabernaemontani. Z čeľade pálkovitých je prítomná Typha 
sp. Z vodných rastlín sú okrajovo (v hĺbke 75 cm) doložené len ojedinelé seme-
ná Lemna sp. Z ďalších druhov sa vyskytujú semená vlhkomilných močiarnych 
rastlín, najmä Lythrum salicaria a Caltha palustris. Z ostatných druhov sa opäť 
objavuje Sambucus ebulus a v menšej miere niektoré antropofyty (Stellaria 
media). Zaujímavosťou je súvisle zapojená krivka Valeriana dioica, charakte-
ristická práve pre túto zónu. 

 
Subzóna P-6 (66-0 cm; 1473 A. D., neskorý stredovek až recent) 
Na začiatku tejto zóny sa v diagrame makrozvyškov prejavuje výrazná 

zmena: nárast počtu semien viacerých vlhkomilných rastlín. Najvýznamnejším 
znakom je prudký nárast početnosti nažiek i pamechúrikov ostrice Carex 
pseudocyperus v prvej polovici zóny, v hĺbke 60-42 cm. Významne sa tiež zvy-
šuje početnosť semien močiarnych bylín Mentha aquatica/arvensis, Alisma sp., 
Lycopus europaeus / exaltatus, doložená je aj Scutellaria galericulata. Podobne 
na konci zóny P-5 a začiatku P-6 registrujeme opätovný nárast počtu semien 
Cyperus fuscus. V zóne sa uplatňujú viaceré druhy vyšších, ale aj nižších ostríc 
(C. flava typ). Na začiatku zóny sa našlo semeno Bidens cf. cernua, na konci 
Iris pseudacorus. Krivka Typha je takmer zapojená, s najväčšou početnosťou 
semien v rámci profilu. Vo vzorkách z hĺbky 48-60 cm sa opäť vyskytujú seme-
ná Batrachium sp., Lemna a oogóniá rias. V prvej polovici subzóny sú výraz-
nejšie doložené aj Solanum dulcamara a Eupatorium cannabinum (s maximom 
v rámci profilu). K zaujímavým nálezom patria aj nažky Urtica kioviensis. 

Popri uvedených druhoch sa v druhovom spektre opäť početnejšie uplatňujú 
aj viaceré druhy vlhkých lúk a segetálnych stanovíšť, dokladajúce pôsobenie 
človeka v krajine – Polygonum aviculare, Persicaria maculosa, z hviezdicovi-
tých Stellaria media a Portulaca oleracea, zo zelerovitých Pastinaca sativa 
a cf. Petroselinum, tiež Carduus / Cirsium, Valeriana dioica, cf. Cuscuta, 
Prunella vulgaris, Linum catharticum. Súčasný výskyt ostríc, vlhkomilných 
bylín, tráv a niektorých lúčnych druhov dokladá prítomnosť vlhkých, pravidelne 
alebo príležitostne kosených lúk s mätou a karbincom na alúviu Paríža. 
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INTERPRETÁCIA  A  SYNTÉZA  VÝSLEDKOV 

Vývoj mokrade vo svetle paleoekológie  
Podľa našich výsledkov akumulácia organických sedimentov na dne 

gbelčianskej depresie sa v profile Nová Vieska začala ešte na prelome pozdného 
glaciálu a holocénu. Zazemňovanie plytkej doliny Paríža v období holocénu 
prebiehalo nerovnomerne v dôsledku hydroklimatických zmien, ale aj čoraz 
intenzívnejších zmien prírodnej krajiny po príchode človeka. 

V období prechodu pozdný glaciál/spodný holocén (zóna P-1) pokrývali dno 
gbelskej depresie fluviálne piesky (pozri kapitolu Výsledky). Relatívne veľmi 
nízka akumulácia náplavov na začiatku holocénu (obdobiu viac než 4 000 rokov 
zodpovedá vrstva sedimentov len vyše 30 cm hrubá) je pravdepodobne skresle-
ná hiátom v ich ukladaní. Absencia určitých vrstiev nánosov sa vyskytuje pri 
zazemňovaní vodných plôch a mŕtvych ramien (prípad odstaveného ramena 
Labe; cf. Břízová 1999). V meandrujúcom koryte Paríža alebo v odstavených 
plytkých vodných telesách rástli rožkatce (Potamogeton), močiarky 
(Batrachium sp.) a riasy (Charales). Na brehoch vôd rástli vysoké šachorovité 
rastliny (Schoenoplectus tabernaemontani) a ostrice. Podľa predbežných poz-
natkov peľovej analýzy dominovali v okolí v mladšom dryase až boreáli brezo-
vo-borovicové lesy (Betula alba, Pinus sylvestris), postupne sa šírili aj druhy 
tzv. zmiešaných dubín (Jamrichová et al. 2013). Breza, doložená aj nálezmi 
nažiek v najstaršej zóne P-1 a subzóne P-2a, mohla v tomto období rásť aj pria-
mo na alúviu Paríža. Ako súčasť lužných lesov je breza spolu s vŕbou, topoľom 
a jelšou neskôr (v neolite) doložená aj archeobotanickými nálezmi z Pohronskej 
pahorkatiny (Cheben et al. 2001). 

V období stredného holocénu (zóna P-2; atlantik) sa spektrum močiarnych 
druhov na alúviu Paríža výrazne rozširuje a v krajine sa objavujú už viaceré 
indikátory prítomnosti roľníkov neolitu až doby bronzovej: stavikrv vtáčí 
(Polygonum aviculare) – druh zošliapávaných ciest a chodníkov, nitrofilná 
pŕhľava (Urtica dioica) či baza chabzdová (Sambucus ebulus). Na alúviu sa 
objavujú druhy charakteristické pre obnažované brehy, holé, prípadne narúšané 
substráty – Cyperus fuscus a Ranunculus sceleratus. Druhové spektrum indikuje 
určité zvlhčenie prostredia nivy, resp. kolísanie vodnej hladiny, ktoré mohlo 
súvisieť so zmenami klímy, ale priamo či nepriamo aj s prítomnosťou človeka 
v povodí. Vďaka začínajúcemu prerieďovaniu a klčovaniu dubových lesov sa 
do toku Paríža začali dostávať ílovité a hlinité častice vo forme plavenín. Zbah-
nené brehy a náplavy po opadnutí vôd prispievali ku kolmatácii povrchu nivy.  
Začala sa výraznejšie prejavovať fluktuácia vodných hladín, keď voda na jar 
dlhšie zaplavovala určité časti alúvia. Sedimenty mohli vo zvýšenej miere obsa-
hovať aj dusíkaté látky z rúbanísk, hnojísk či z výkalov dobytka (ktorý sa 
mohol pohybovať aj priamo na alúviu Paríža). Prítomnosť človeka v krajine je 
doložená od neskorého paleolitu početnými dokladmi osídlenia (Tóth et al. 
2011). Od tejto fázy napr. z viacerých miest na úpätí svahov na ľavom brehu 
Paríža južne a JV od osady Arad – nálezmi črepov bádenskej kultúry (eneolit), 
zo strednej doby bronzovej až doby rímskej (Liszka 1986 in Kis 2000). Dvanásť 
centimetrov hrubá zóna P-3, chudobná na rastlinné semená, môže byť 
výsledkom konkrétnej extrémnej hydroklimatickej udalosti, ale môže reflekto-
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vať aj výrazné jednorazové odlesnenie v priestore Chrbáta a Strekovských terás 
v dobe laténskej. 

V ďalších etapách sa zazemňovanie gbelčianskej depresie relatívne značne 
zrýchlilo. Zrejme išlo o synergický efekt pôsobenia antropicky podmienených 
ronových procesov, zakolmatovania dna depresie a zhoršeného odtoku vôd 
z doliny Paríža. Skladba druhov v subzóne P-4a, ktorá zodpovedá dobe latén-
skej, rímskej a sťahovaniu národov, poukazuje na človekom už významne 
ovplyvňované svahy povodia a alúvium Paríža s prítomnosťou plytkých vôd, 
močiarov a periodicky obnažovaných a zrejme aj antropicky narúšaných dien a 
brehov, s porastami pálok (Typha), rôznymi druhmi šachorovitých rastlín, 
vysokých ostríc a sitín. Významnú úlohu pri zazemňovaní a akumulácii orga-
nickej hmoty už bezpochyby zohrávali aj spoločenstvá trste (Phragmites 
australis), hoci neboli zachytené nálezmi makrozvyškov. Doložené sú aj druhy 
lesných porastov, pobrežných húštin a lemov (Potentilla, Urtica, Eupatorium, 
Fragaria). Viaceré nitrofilné druhy a antropofyty indikujú výskyt presvetle-
ných, zošliapávaných či ruderálnych stanovíšť v okolí sídiel (Polygonum 
aviculare, Ballota nigra, Potentilla argentea, P. anserina, Verbena officinalis), 
prípadne aj prítomnosť agrocenóz. Na príležitostné, možno aj pravidelnejšie 
narúšanie bylinnej vegetácie prepásaním dobytkom v tomto období poukazujú 
aj spóry koprofilných húb (Sporomiella) a tiež nárast ďalších indikátorov pastvy 
v peľovom diagrame (Jamrichová, in verb.). Iné nálezy indikujú aj existenciu 
suchších či vlhších lúk (Hypericum cf. perforatum, Reseda luteola / Coronopus 
didymus, Ajuga genevensis, Teucrium sp., Saxifraga sp.). 

Z tohto obdobia je v bezprostrednom okolí skúmanej lokality už archeolo-
gicky doložená aj prítomnosť konkrétnych etník, napr. Germánov v katastrál-
nom území Gbeliec (Beljak a Kolník 2006). 

V porovnaní s predchádzajúcou subzónou absencia semien Batrachium sp., 
Lemna sp., Eleocharis sp. a prerušenie krivky Juncus sp. v nasledujúcej sub-
zóne P-4b indikujú vymiznutie či ústup vodných plôch, resp. určité vysušenie 
alúvia. Mohlo súvisieť so zmenami klímy v tomto období, ale tiež so znížením 
intenzity aktivít človeka v spádovej oblasti skúmaného profilu (por. tiež výrazne 
nižšie zastúpenie antropofytov). 

Vrcholný stredovek (zóna P-5) je naopak charakteristický takmer úplnou 
absenciou semien druhov obnažených, prípadne antropicky narúšaných brehov 
a dien v porovnaní s predchádzajúcou i nasledujúcou zónou. Skladba druhov 
poukazuje na vcelku stabilizovaný vodný režim s výskytom ostricových močia-
rov na alúviu Paríža, v menšej miere vlhkých lúk (súvislá krivka Valeriana 
dioica) so zastúpením sitín. Rástli tu spoločenstvá pálky (Typha) a nepochybne 
aj trste (Phragmites), hoci nedoloženej nálezmi diaspór. 

Neskorý stredovek až recent (zóna P-6) je v profile charakteristický sklad-
bou makrozvyškov, ktorá poukazuje na výrazné zvlhčenie prostredia, resp. 
zmenu vodného režimu. Opätovne sa totiž objavili viaceré vodné a močiarne 
rastliny, ktoré predtým už neboli zastúpené (napr. Batrachium sp., oospóry rias, 
Cyperus fuscus, Ranunculus sceleratus či Oenanthe aquatica). Veľmi početné 
zastúpenie semien ostrice pašachorovej (Carex pseudocyperus) a pálky indikuje 
prítomnosť otvorených vodných plôch. V spektre sa opäť objavujú aj semená 
druhov pobrežných húštin, lemov a lužných lesov (Eupatorium cannabinum a 
Solanum dulcamara) a na začiatku zóny aj Urtica kioviensis. 
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Poznámky k zastúpeniu významných rastlinných makrozvyškov  
K najcharakteristickejším rastlinným makrozvyškom v skúmanom profile 

patria semená šachora hnedého (Cyperus fuscus). Ide o typický druh 
spoločenstiev obnažených dien a brehov pomaly tečúcich či stojatých vôd, kde 
v priebehu roka dochádza k výraznej zmene vodnej hladiny. Vyskytuje sa aj na 
sekundárnych, človekom podmienených stanovištiach – dnách vypustených 
rybníkov, v koľajách poľných či lesných ciest, zamokrených zníženinách na 
poliach, ale zároveň aj na mierne zasolených pôdach. Fosílne spoločenstvá s C. 
fuscus sú doložené aj v profiloch z eutrofných slatín paleomeandrov Dunaja 
v Maďarsku. Predpokladané spoločenstvo Cypero-Juncetum bufonii tam rástlo 
v asociácii s Caricetum elatae v zazemňujúcom sa ramene. Po opadnutí vôd 
v lete a na jeseň mohli rásť šachor a sitiny na obnaženom bahnitom dne a bre-
hoch ramena medzi vyvýšenými trsmi ostrice vysokej (Jakab et al. 2004). 
Hygrofilné druhy z rodov Cyperus, Juncus a Eleocharis sú dominujúcimi 
taxónmi triedy Isoëto-Nanojuncetea. Dôležitým predpokladom vzniku väčšiny 
spoločenstiev tejto triedy je vystriedanie litorálnej ekofázy limóznou a teres-
trickou ekofázou, náhle obnažovanie, prípadne aj pravidelná disturbancia pôdy, 
napr. orbou či zošliapávaním (Valachovič et al. 2001). 

Indikačne významným druhom v skúmanom profile je aj iskerník jedovatý 
(Ranunculus sceleratus). Ide o jedno- až dvojročný nitrátofytný druh, ktorý sa 
významne uplatňuje pri zazemňovaní okrajov mŕtvych ramien a rybníkov, 
pričom uprednostňuje menej zatienené až presvetlené plochy. Radikálne zníže-
nie početnosti diaspór iskerníka v subzóne P-4b a jeho úplná absencia v zóne P-
5 môže súvisieť jednak 1) s nedostatkom vhodných stanovíšť (zazemnenie, 
resp. zarastenie brehov a plytkých vôd vyššou vegetáciou), prípadne 2) so 
zmenou vodného režimu a fluktuáciou hladín, 3) s dočasne zníženým prísunom 
dusíkatých látok, resp. s nižšou intenzitou antropického tlaku na alúviu Paríža. 

Zo zástupcov šachorovitých sú v profile významne zastúpené aj druhy rodu 
Carex, od zóny P-3 takmer konštantne sa vyskytujúce v skoro každej vzorke. 
Najľahšie sme určili ostricu pašachorovú (C. pseudocyperus), ktorá bola najmä 
v zóne P-5 zastúpená početnými nažkami i pamechúrikmi. Zložitejšie, resp. len 
približné bolo určenie ostríc do rodu v prípade menších nažiek, ak sa ich vo 
vzorke vyskytovalo len niekoľko kusov, navyše často zdeformovaných a poško-
dených. Spoločenstvá vysokých ostríc, patriace do zväzov Magnocaricion 
elatae, Caricion gracilis a C. rostratae, sú dnes súčasťou viacerých biotopov na 
území rezervácie (Halada a David 2005). 

Zapojenou krivkou v takmer celom profile, okrem zóny P-6, sa vyznačoval 
aj škripinec dvojbliznový (Schoenoplectus tabernaemontani). Časť morfologic-
ky podobných, no menších semien najmä v zóne P-2b by však mohla patriť aj 
ďalším vyšším zástupcom Cyperaceae, druhom S. lacustris, resp. 
Bolboschoenus sp. V zozname ohrozených a chránených druhov vyšších rastlín 
NPR Parížske močiare dnes S. tabernaemontani nefiguruje, v staršom súpise ho 
spomína Randík 1962 (in Kovács 1998). Na území rezervácie v súčasnosti 
rastie šašina prímorská slanomilná (Bolboschoenus maritimus subsp. 
compactus). Spolu s S. tabernaemontani ide o fakultatívne halofyty, indikujúce 
perioické zasoľovanie pôd. Práve v spodnom a strednom holocéne sa mohlo 
prejavovať výraznejšie ako dnes, keď sa v lete karbonáty (= eluované z okoli-
tých spraší) mohli vyzrážavať pri povrchu pôdy. 
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V spodnej časti profilu sme zaznamenali aj výskyt druhov rodu Rubus: 
v hĺbke 258-271 cm Rubus cf. idaeus (malina), v 234-246 cm R. fruticosus a 
v hĺbke 204-210 cm Rubus sp. Chýba medzi nimi R. caesius, a tak všetky 
uvedené druhy ostružín určite pochádzajú z dubových porastov okolitých pahor-
katinných lesov, hoci nemožno vylúčiť, že sa na alúvium dostali druhotne, ako 
súčasť kuchynského odpadu (cf. Hajnalová a Hajnalová 2003). 

V rámci celého profilu sa v rôznych hĺbkach (hoci s nízkou početnosťou) 
vyskytovali aj ďalší zástupcovia rodu Ranunculus, v zónach P-5 a P-6 s takmer 
zapojenou krivkou. Do druhu sme ich bližšie neurčovali, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou však ide o bežné iskerníky R. acris a R. repens, ktoré môžu rásť tak 
v lúčnych, poľných či ruderálnych spoločenstvách, ako aj v spoločenstvách luž-
ných lesov. R. acer je síce vyslovene lúčny druh (Molinietalia), no rastie aj pri 
lesných cestách, priekopách a pod.  

Vývoj Parížskych močiarov vo svetle kartografických prameňov  
Paleobotanické údaje korešpondujú aj s historickými poznatkami o gbelčian-

skych močiaroch. Pred odvodnením (1826) stála hladina podzemnej vody 
v gbelčianskej depresii vyššie ako dnes, takže na mieste terajších močiarov sa 
po väčšinu roka nachádzali rozsiahle otvorené vodné plochy. Siahali až po 
Novú Viesku, kde začínali už vyše 200 m od dnešného miesta profilu. Kľúčovú 
správu o nich podal v 18. storočí Matej Bel (Deák et al. 2001). Spomína 
špecifický miestny fenomén plávajúcich ostrovov, ktoré síce poznáme z viace-
rých oblastí sveta, ba aj z dunajskej delty, v stredoeurópskych podmienkach sú 
však raritou. Podľa neho bola v roku 1731 pri Gbelciach na mieste dnešných 
mokradí rozsiahla vodná plocha, na ktorej pôvodne existoval jeden veľký 
plávajúci ostrov. Ten sa neskôr rozpadol na tri menšie, pohybujúce sa podľa 
smeru vetra po hladine jazera. Na ostrovoch dedinčania dokonca kosili seno 
(Kis 2000). Štyri „bludné“ ostrovy (Vagae Insulae) sú zakreslené aj na mape 
Ostrihomskej stolice od S. Mikovíniho (Mappa Comitatus Strigoniensis ...). 

Kľúčovým prameňom pre poznanie prírodnej histórie Parížskych močiarov 
je plán J. Hankóciho z roku 1819 s návrhom na ich odvodnenie (Planum 
Situationem paludis ...). Jeho prílohou je aj pozdĺžny profil územia s niveletami 
hladín vôd a dien gbelčianskeho a šarkanského močiara (Planum Libellato-
rium ...). Podľa uvedených prameňov sa v tomto období v močaristej terénnej 
depresii medzi Strekovom a Kamenným mostom nachádzalo spolu päť rôzne 
veľkých vodných plôch. Najväčšia z nich, široká až okolo 600 m, bola práve pri 
Gbelciach (dnešné Parížske močiare). Toto jazero na juhozápadnej strane 
lemoval pás močiarov lalokovitými zálivmi prechádzajúci do vlhkých lúk, na 
ktoré nadväzovali obilné polia a konopiská. 

Hankóciho plány jasne ukazujú, že existencia vodných plôch bola determi-
novaná umelými haťami, ktoré prehradili tok Paríža. V troch prípadoch išlo 
o mlynské hate, z toho dve pri dedine Diva (dnes súčasť obce Šarkan). 
Z Planum Libellatorium (1819) je zrejmé, že plošný rozsah a hĺbku oboch naj-
väčších jazier v doline Paríža významne ovplyvnili dve anomálie dna depresie 
(obr. 3). Z nich jednoznačne umelého pôvodu bola hať pri Šarkane. Z hľadiska 
genézy Parížskych močiarov je podstatná najmä elevácia dna v úzkom hrdle pri 
ústí Svodínskeho potoka. Šírka alúvia tu dosahuje len 150 metrov a už v 18. 
storočí tadiaľto prechádzala cesta zo Svodína do Gbeliec. Kľúčovou je otázka 
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genézy tohto prehradenia, prípadne otázka, či nemohlo aspoň sčasti vzniknúť až 
v priebehu holocénu a ovplyvniť tak zanášanie depresie. 

Obr. 3. Horný Gbelčiansky (Palus Kőbőlkuthiensis Superior) a dolný Šarkanský 
(inferior Palus Sarkanyensis) močiar na pláne inžiniera Hankóciho v roku 1819 

Plán ukazuje dve anomálie pozdĺžneho profilu Paríža, ktoré mohli významne ovplyvniť genézu 
močiarov a akumuláciu rašeliny 

 
Z pozdĺžneho profilu močiarov je zrejmá značná šírka tohto útvaru, až 

takmer 900 m pri päte prehradenia, hoci jeho výška dosahuje len približne tri 
metre. Sú to parametre poukazujúce na tektonicky predisponovanú, mierne 
vyvýšenú kryhu. K zvýšeniu a upchatiu dna depresie v týchto miestach však 
mohli prispieť aj koluviálne splachy, prinášané sem polosuchou dolinou Svo-
dínskeho potoka pri extrémnych lejakoch. Svodín patrí k lokalitám s najstarším 
osídlením na území JZ Slovenska (cf. Demján 2009). Prípadne sa do depresie 
mohol zosunúť aj materiál z priľahlých sprašových svahov či vyvýšeniny Szent 
Jancsi domb. Isté však je, že v historických dobách na mieste plytkého brodu 
koryto Paríža prehradili aj vyvýšenou haťou, najmä na uľahčenie cestného spo-
jenia medzi Gbelcami a Svodínom. 

V kombinácii s hydroklimatickými extrémami obdobia malej doby ľadovej 
(cf. Stankoviansky a Pišút 2011) mohla výstavba hate prispieť k zmene vodné-
ho režimu na vyššie položenom úseku alúvia – vzdutím vody proti prúdu Paríža, 
vzostupom hladiny podzemnej vody, rozšírením močiarov a vznikom otvore-
ných vodných plôch, zarastajúcich trsťou a pálkami. Z opisu M. Bela je zrejmé, 
že takéto vodné plochy existovali pri Gbelciach už dávnejšie pred rokom 1731. 
Domnievame sa, že napriek lokalizácii 4,5 km vyššie proti prúdu Paríža od 
gbelčianskej hrádze je uvedená zmena postrehnuteľná ešte aj v skúmanom 
profile a stotožňujeme ju práve s nástupom zóny P-6. 
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Ak je naša úvaha správna, potom podľa rádiouhlíkových údajov k zavod-
neniu alúvia Paríža (rozhranie zón P-5 a P-6) došlo pravdepodobne vo vrchol-
nom až neskorom stredoveku, niekedy medzi rokmi 1100 a 1473. Vzdutie vody 
nad ústím Svodínskeho potoka dobre vysvetľuje aj vznik plávajúcich ostrovov:  
po vzostupe hladín sa časť slatinnej rašeliny s mokradnou vegetáciou odtrhla od 
svojho podložia. Prípadné spresňujúce údaje o prehradení Paríža sa však zatiaľ 
v historických prameňoch (cf. Kovács 1998 a Kis 2000) nepodarilo nájsť. 

Po prekopaní kanála a odvodnení parížskych močiarov v období 1819–1826 
(Kis 2000) naopak hladina podzemnej vody v gbelčianskej depresii významne 
poklesla a časť organickej hmoty zrejme podľahla mineralizácii. Otvorené 
vodné plochy sa rýchle zredukovali; už behom dvoch dekád zarástli trsťou a 
pálkami (Halabuk a Štancelová 2005). Regulované koryto potoka Paríž bolo 
neskôr potrebné kvôli zanášaniu viacnásobne prehlbovať. Ďalšie závažné zása-
hy do vodného režimu územia nastali v druhej polovici 20. storočia, keď medzi 
Novou Vieskou a Gbelcami vybudovali obtokový kanál, odvodňujúci podmá-
čané príbrežné pozemky. Zároveň popri ňom vybudovali bočnú kamennú 
hrádzu a ďalšie objekty, čím vznikla nádrž s hlavnou funkciou regulácie povod-
ňových prietokov Paríža. Vzhľadom na zabáranie hrádze do podložia, stálu aku-
muláciu splavenín a rastlinnej hmoty je však retenčná schopnosť nádrže v sú-
časnosti diskutabilná (Hreško a Mojses 2005). 

 
ZÁVER 

Paleobotanická analýza kvartérnych organogénnych sedimentov gbelčian-
skej depresie z 283 cm hlbokého profilu Nová Vieska v kombinácii s rádiouhlí-
kovým datovaním makrofosílií prináša nové poznatky o priebehu jej zazemňo-
vania v období holocénu a o vzniku a genéze územia NPR Parížske močiare. Na 
začiatku holocénu pokrývali dno doliny potoka Paríž piesčité riečne sedimenty 
a vyskytovali sa tu plytké vodné plochy. V spodnom a strednom holocéne malo 
alúvium Paríža zrejme charakter nivy meandrujúceho potoka so zvyškami 
odstavených meandrov. So začiatkom osídľovania tohto regiónu, keď sa začalo 
odlesňovanie priľahlých svahov, sa však zvýšila aj erózia pôd a najmä od mlad-
šej železnej doby (latén) významne vzrástol prísun jemnozrnného materiálu do 
gbelčianskej depresie. Paleobotanická analýza ukazuje, že človek kultiváciou 
okolitej krajiny nepriamo významným spôsobom od najstarších čias ovplynil aj 
genézu Parížskych močiarov. Plaveniny a koluviálne splachy, prinášané z povo-
dia Paríža, prípadne aj eolické sedimenty prispeli k zakolmatovaniu dna a 
úzkeho hrdla gbelčianskej depresie, čo zhoršilo odtok vôd a viedlo k postupné-
mu rozvoju mokradných spoločenstiev. Prietočné alúvium sa od doby železnej 
(mladší subboreál) zmenilo na zvodnený bazén so subhydrickými pôdami, roz-
siahlymi močiarnymi biotopmi s akumuláciou organozemných vrstiev. Ďalšie 
vzdutie vodnej hladiny pri Gbelciach nastalo pravdepodobne vo vrcholnom až 
neskorom stredoveku, zrejme akcelerované postavením hate na brode pod ústím 
Svodínskeho potoka. Závažná zmena environmentálnych podmienok viedla 
k posunu hraníc vodných a mokradných spoločenstiev. So vznikom otvorenej 
vodnej plochy – jazera pri Gbelciach súvisí aj historicky doložená existencia 
tzv. plávajúcich ostrovov (17. až 18. storočie). Zmeny opačného charakteru a 
následný plošný rozvoj spoločenstiev trste a pálok nastali po roku 1826 (prvé 
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odvodnenie územia). Tieto a ďalšie zásahy do vodného režimu v druhej polovici 
19. a v 20. storočí mali za následok mineralizáciu časti slatinnej rašeliny, najmä 
na obvode močiarov, a jej premenu na súčasný organicko-minerálny horizont 
(cf. Bedrna 2002).  

Výskum bol financovaný z prostriedkov grantovej agentúry ČR v rámci 
projektov GAČR P 504/11/0429 a grantovej agentúry VEGA (č. 1/0477/11).  
Realizáciu tohto príspevku sčasti podporila aj Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0625-11. Dr. I. Matečnému ďakujeme za 
pomoc pri prekladoch maďarských textov. 
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Juraj  P r o c h á z k a,  Peter  P i š ú t,  Eva  J a m r i c h o v á 
 

INFILLING  OF  THE  GBELCE  DEPRESSION  DURING                 
THE  HOLOCENE  PERIOD  IN  THE  LIGHT  OF  PLANT               

MACROFOSSIL  ANALYSIS  (PROFILE  NOVÁ  VIESKA  2) 
 

In this paper we present results of the palaeo-ecological analysis of plant macrore-
mains derived from organic sediments of the Gbelce depression (SW Slovakia, lower 
Hron Hill land). Two cores near the village Nová Vieska were sampled in 2012 by the 
scientists of Masaryk University in Brno within the framework of the research pro- 
ject „Environmental gradients, vegetation dynamics and landscape changes in the West 
Carpathians from the Late Glacial up to the present time“ (code GAČR P 
504/11/0429). The Gbelce depression is drained by the Paríž brook. At present, the ma-
jor part of its alluvium occupies the Parížske močiare Nature Reserve (also recognized 
as a NATURA 2000 site and Protected Bird Area). The reserve is known for its reed 
swamps which are among the largest in Slovakia. It is a home of many precious and en-
dangered plant and animal species. Therefore, the issues of management of this territory 
(water regime, reed harvesting, etc.) are also very topical. 

The 283 cm deep core (n. 2) was sampled at 6 cm intervals. In total 2 926 determin-
able diaspores were separated from 47 sediment samples. The most abundant macrofos-
sil finds were achenes of marsh plants from the Cyperaceae family (Cyperus fuscus, 
Schoenoplectus tabernaemontani, Carex sp. div.) and those of Ranunculus sceletarus, 
but seeds of aquatics and many terrestrial plants, including tree species were also pre-
sent. Based on the thanatocoenosis composition, with use of PCA and radiocarbon 
(AMS) data the profile under study was stratigraphically dated and subdivided into six 
analytical zones (including 4 subzones), which characterize the developments of vegeta-
tion and hydroseral succession. 

The analysed profile represents a sedimentary record covering the period from the 
Late Glacial / Holocene transition (9 674 cal BC) up to the Modern Age (until the pre-
sent). Palaeobotanical analysis of macrofossils combined with radiocarbon dating and 
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other proxy (= mainly cartographic evidence) brings new data on the course of terrestri-
alization of the Gbelce depression during the Holocene. It also helps to elucidate the 
genesis of the nature reserve and shows how the adjacent landscape has been develop-
ing under the influence of man. Accumulation of organic deposits in the Gbelce depres-
sion started already in the late Ice Age. During the Late Glacial mineral fluvial sedi-
ments covered the bottom of the Paríž Valley and shallow water bodies were present. 
During the Holocene period, the accumulation rate (and the course the terrestrialization) 
of the Paríž valley was changing not only due to hydroclimatic changes, but also due to 
the intensifying cultivation of the surrounding landscape after the arrival of humans. 
The relatively low accumulation rate of deposits during the early and middle Holocene 
is probably affected by gaps in the sedimentary record. The sediment accumulation in-
creased considerably already from the subzone P-2b onward. Our results suggest an es-
sential impact of man on the terrestrialization and vegetation of the Paríž swamps. De-
forestation of the surrounding hill land from the beginning of colonization (Eneolithic 
period) resulted in increased soil erosion and from the La Tène period there was a con-
tinuous influx of fine sediments into the depression. Suspended load and colluvial wash 
load from the basin contributed to clogging of the depression. This led to gradual expan-
sion of swamp communities. Approximately from the Iron Age (Younger Subboreal) 
the territory was covered by extensive marshes. In the environments of subhydric soils 
organic layers accumulated. The presence of man in the landscape is also indicated by 
seed finds of various, mainly nitrophilous species that are typical of anthropogenically 
affected, ruderal, and secondary habitats (meadows etc.). In the alluvium of the Paríž 
Brook, primarily numerous seeds of Cyperus fuscus and Ranunculus sceleratus are in-
dicative of humans. In total, up to 80% of the whole sedimentary infill dates from the 
last 2,300 years. Another shift in thanatocoenosis composition (at the interface of P-5 
and P-6 zones) reflects a pronounced change in water regime towards the rewetting of 
the environment that occurred sometime during the High to Late Middle Ages. It might 
have been associated with the construction of a dam at the narrowest throat of the de-
pression in a shallow ford downstream from the mouth of the Svodín brook. This may 
have raised water levels upstream in the Paríž Brook. In combination with the hydrocli-
matic extremes of the Little Ice Age, it may have contributed to the appearance of both 
extensive open water bodies and unique floating islands (reported from the 1730s). Con-
versely, changes of opposite character – dropping of the groundwater level, disappear-
ance of lakes, successive expansion of reed and cattail communities – occurred post 
1826, after the Paríž Brook had been canalized and local wetlands first drained, as is 
also indicated by historic maps. Following additional reclamations during the second 
half of the 19th and 20th centuries fen peat has undergone mineralization in some parts of 
the territory. 
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