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Abstract: Methodologic-analytical evaluation of the forest ecosystem’s edge effect 
influence on agricultural landscape biodiversity in surroundings town Nitra. This 
article solves the influence of the edge effect problematic on biodiversity 
methodologically. In the upland agricultural landscape there were chosen three model 
localities of forest ecosystems with different boundary zone (Štitáre, Dvorčiansky les, 
Krvavé Šenky). The forest ecosystems represent these potential vegetation formations: 
Carpathian oak – hornbeam forests (Carici pilosae-Carpinenion betuli), Elm floodplain 
forest, Oak forests with Acer tatricum and Quercus pubescens (Aceri tatarici-Quercion 
Zólyomi 1957) transitory to peri-Pannonian oak – hornbeam forests (Carpinion Issler 
1931). Model group of animals are small terrestrial mammals settled the wide spectrum 
of biotopes with appropriate characteristics of the bioindicators. The population – 
coenosis guides of the small terrestrial mammals and characteristics of the environment 
were evaluated and then statistically analyzed.  
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ÚVOD 
 

Hodnotené modelové lokality sa nachádzajú v okolí mesta Nitra, v rámci 
dvoch geomorfologických celkov, Nitrianska pahorkatina a Tríbeč. Predstavujú 
3 typy lesných ekosystémov s rôznou okrajovou zónou. Okrajová zóna na 
lokalite Dvorčiansky les a Krvavé Šenky sa vyznačuje výraznou hranicou medzi 
dvoma typmi ekosystémov (pole a les). V tomto prípade je prechodová zóna 
veľmi úzka a je tvorená prevažne zmesou druhov obidvoch strán hranice. 
Takýto jav sa vyskytuje prevažne v narušených, človekom ovplyvnených 
ekosystémoch. Lokalita Štitáre má nevýraznú plynulú prechodovú zónu medzi 
lesom a neobhospodarovaným pasienkom s veľkým zastúpením sukcesných 
krovín a bylín.  

Forman, Godron (1993) poukazujú na to, že v okrajových častiach je 
vegetácia hustejšia ako vo vnútri lesa, tzn. že okrajové časti sa vyznačujú 
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vyššou biodiverzitou rastlinných a živočíšnych druhov. Podobne sa líšia aj 
podmienky prostredia, hovoríme o okrajovom efekte. Pomer vnútorného 
prostredia a okraja je dôležitým ukazovateľom ekologických podmienok v 
ekosystéme, aj keď nie je ich príčinou. Príčinou sú prírodné aj antropogénne 
činitele z okolitej krajiny. 

Cieľom príspevku je metodicky zhodnotiť vplyv okrajového efektu 
lesných ekosystémov v poľnohospodárskej krajine na diverzitu rastlinných 
druhov a vybraných skupín živočíchov v závislosti od šírky, štruktúry, tvaru 
okraja. Tieto faktory určujú homogenitu, resp. heterogenitu okraja.  
 
 
METODIKA  
 

K stanoveniu homogenity, resp. heterogenity okraja sa zisťujú nasledovné 
faktory: šírka, štruktúra a tvar okraja. Šírku okraja ovplyvňuje niekoľko 
faktorov napr. uhol dopadu slnečného žiarenia, veterné a pôdne pomery. Okraj 
ekosystémov sa môže líšiť v šírke od niekoľko metrov až k niekoľkým 
desiatkam metrov. Šírka okraja je závislá od tvaru lesného ekosystému. Ak má 
lesný ekosystém tvar kruhu alebo štvorca okraj je užší ako pri obdĺžnikovom 
tvare. Podobne je to aj heterogénnym a homogénnym okrajom. Dá sa 
predpokladať, že pri heterogénnom okraji je diverzita vyššia a naopak. Šírku 
okrajového efektu tiež ovplyvňuje veľkosť lesného ekosystému. Ak les hraničí s 
ornou pôdou, okraj je užší, ak s trávnym spoločenstvom, tak okraj je širší. Šírka 
okraja bola zisťovaná meracím pásmom.  

Štruktúra okraja je tvorená bylinnou zónou – lemom, nasleduje zóna 
krovín a nižších stromov, ktorá chráni vnútorné prostredie lesa pred 
nepriaznivými podmienkami a tá ohraničuje zapojený porast. Čím ďalej od 
zapojeného lesného porastu sa dooráva, tým sa vytvára výraznejší okraj. 
Charakter okraja sa mení podľa toho ako intenzívne preniká z otvorenej krajiny 
rušivý vplyv napr. orba. Floristickým výskumom sa zisťujú jednotlivé druhy 
rastlín v okrajových zónach. Výskum sa realizuje v jarnom, letnom a jesennom 
období. Vybranou modelovou skupinou živočíchov sú drobné zemné cicavce. 
Drobné cicavce sa odchytávajú líniovou metódou stacionárneho kladenia 
živolovných pascí. V každej línii je exponovaných 20 pascí v 5 až 7 m 
odstupoch. Pasce sú exponované 4 dni a kontrolované každých 6 hodín (ráno, 
na obed a večer). Na zistenie celkového spektra drobných cicavcov, ako 
doplnkovú metódu využívame zemné pasce (na každú líniu 5 zemných pascí). 
Odchytené drobné cicavce sa determinujú, určuje sa pohlavie a meria sa 
hmotnosť tela (prípadne iné somatické znaky: dĺžka tela, chvosta a zadnej 
labky). Následne sa drobné cicavce značkujú (farebné značenie na chrbtovú 
časť tela) a opätovne vypúšťajú (opätovne odchytená vzorka – tzv. marking-
recapture method; Zejda 1964). Výskum je doplnený tiež kvadrátovou metódou 
v spone 7 x 7, t. j. 49 chytacích bodov v 10 m odstupoch. 

Sledujú sa tieto populačno-cenologické ukazovatele drobných cicavcov: 
• dominancia – D%, frekvencia výskytu – F%, Shannon–Weaverov index 
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diverzity – H, druhová vyrovnanosť – J (Losos a kol. 1984), 
• relatívna denzita drobných cicavcov vyjadrená počtom úlovkov na 100 

pascí/nocí (Turček 1957) a overenie pomeru pohlaví u cicavcov (Pelikán 
1975, 1984), 

V okrajovej zóne sa sledujú tieto charakteristiky prostredia: 
• priemerná nadmorská výška, 
• geologické podložie, 
• pôdny typ a druh, 
• v bylinnej etáži sa určuje dominujúci taxón, počet druhov, priemerná výška 

etáže, pokryvnosť, podiel pôdy bez vegetácie, 
• v krovinnej etáži sa určuje dominujúci taxón, počet krov a druhov, priemerná 

výška etáže, pokryvnosť,  
• v stromovej etáži sa určuje dominujúci taxón, priemerná výška etáže, 

pokryvnosť, počet stromov, priemerná hrúbka stromu. 
Vplyv okrajového efektu na biodiverzitu bude analyzovaný pomocou 

mnohorozmernej priamej gradientovej analýzy (Lepš, Šmilauer 2000). 
Štatistické analýzy sa budú realizovať použitím štatistického programu NCSS 
(Hintze 2001) a v programe Canoco (Ter Braak, Šmilauer 1998).  

 
 

ANALÝZA SKÚMANÝCH LOKALÍT 
 
Doterajší výskum bol zameraný na floristické zloženie sledovaných 

lesných ekosystémov, v ktorých sa zisťovalo druhové spektrum drobných 
zemných cicavcov. Výsledky terénneho prieskumu flóry a fauny drobných 
zemných cicavcov sú súčasťou vstupných analytických informácií pre riešenie 
problematiky okrajového efektu lesných ekosystémov. 

Lokalita „dubový les Štitáre“ (obr. 1) sa nachádza v katastrálnom území 
obce Štitáre, v časti Urbárske, Močariny. Z hľadiska geomorfologického 
členenia je záujmové územie súčasťou celku Tríbeč a oddielu Zobor. Územie 
spadá do kvadrátu DFS 7674B. Na danej lokalite sa z hľadiska pôdnych druhov 
vyskytujú piesočnato-hlinité pôdy, z pôdnych typov sú v pohorí Tríbeč najviac 
zastúpené hnedé pôdy oglejené (kambizeme) s tmavým humusovým 
horizontom (Viceníková, Polák 2003). 

Podľa Futáka (1980) zaraďujeme lokalitu z hľadiska floristického do 
oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu 
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) a okresu Tribeč. Potenciálnu prirodzenú 
vegetáciu podľa Michalka a kol. (1986) predstavujú dubovo-hrabové lesy 
karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli). Na danej lokalite je mapovaný 
úzky okrajový pás bukovo kvetnatých lesov podhorských (Eu-Fagion). 

Zoogeograficky môžeme záujmové územie začleniť k dvom častiam. 
Severná časť patrí do Karpát, oblasti Západných Karpát, k vnútornému obvodu 
a južnému okrsku (Čepelák 1980). V rámci záujmového územia sa môžeme 
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stretnúť so živočíšnymi spoločenstvami charakterizujúcimi listnaté a zmiešané 
lesy a kroviny. 

Dominantnými druhmi dubového lesa sú dub cerový (Quercus cerris), 
agát biely (Robinia pseudoacacia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor 
poľný (Acer campestre), lieska obyčajná (Corylus avellana), hloh obyčajný 
(Crataegus laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), zob vtáčí 
(Ligustrum vulgare), drieň obyčajný (Cornus mas), ruža šípová (Rosa canina), 
baza čierna (Sambucus nigra), v okrajových častiach hruška planá (Pyrus 
pyraster) a slivka trnková (Prunus spinosa). Okraj tohto dubového porastu 
lemuje zmiešaný lesný porast, kde sa k vyššie uvedeným druhom pridáva 
borovica čierna (Pinus nigra). Na okraji lesa sa objavujú dreviny sukcesného 
typu, s náletom predovšetkým borovice čiernej (Pinus nigra), duba cerového 
(Quercus cerris), jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) a ruže šípovej (Rosa 
canina). Exponovaná bola jedna línia živolovných pascí.  
 
Obr. 1: Lokalita „Štitáre“ (Baláž, september 2004) 
 

 
 
V lese pri Štitároch sme zistili 3 druhy drobných cicavcov (hlodavcov): 

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834); Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758); 
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780). Spoločenstvo drobných cicavcov 
lesného prostredia v Štitároch bolo druhovo chudobné a málopočetné. 
Dominancia sa silno koncentrovala na populáciu druhu Apodemus flavicollis (D 
= 81,59 %). Podobné poznatky z tohto typu prostredia získali aj Ligač (1974) a 
Dudich a kol. (1993), ktorí synúziu drobných cicavcov charakterizujú ako 
druhovo chudobnú s konštantne dominantným druhom Apodemus flavicollis. 
Ligač (1985) uvádza v lesnom prostredí výskyt 9, Ambros a kol. (1985) až 11 
druhov. Relatívna hustota bola v kumulácii i v prípade jednotlivých populácií 
nízka. Frekvencia výskytu Apodemus sylvaticus a Clethrionomys glareolus bola 
nízka, nedosiahla hranicu 50 %.  
 

Lokalita „Dvorčiansky les“ (obr. 2) s 38 parcelami a výmerou 145,22 ha 
sa nachádza v katastrálnom území Dolné Krškany. Na územie sa vzťahuje 3. 
stupeň ochrany a je zaradené podľa Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5 do zoznamu 
území európskeho významu pod identifikačným kódom SKUEV0176. 
Dôvodom zaradenia bola ochrana dubovo–brestovo–jaseňových nížinných 
lužných lesov (jednotka 91F0) a dubovo-hrabových lesov panónskych (jednotka 
91G0). Územie spadá do kvadrátu DFS 7774B. Je súčasťou intenzívne 
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využívanej poľnohospodárskej krajiny. Hydrologicky územie patrí do povodia 
rieky Nitry, leží v zovretí rieky Nitry a upraveného toku Starej Nitry. 

K typickým druhom dubovo-brestovo-jaseňového nížinného lužného lesa 
„Dvorčiansky les“ patria: dub letný (Quercus robur), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), brest hrabolistý (Ulmus 
minor), brest väzový (Ulmus laevis), baza čierna (Sambucus nigra), kalina 
obyčajná (Viburnum opulus), plamienok plotný (Clematis vitalba). V jarnom 
období bylinný podrast tvoria druhy: chochlačka dutá (Corydalis cava) – 
dominanta, blyskáč cibuľkonosný (Ficaria bulbifera), cesnačka lekárska 
(Alliaria petiolata), čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia), snežienka 
jarná (Galanthus nivalis), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), lipkavec 
obyčajný (Galium aparine), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), áron alpínsky 
(Arum alpinum), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), pakost smradľavý 
(Geranium robertianum), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), 
trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris). Z inváznych rastlín tvorí miestami 
dominantu bylinného podrastu netýkavka malokvetá (Impatiens parviflora). 
Dubovo-hrabové lesy panónske sú v Dvorčianskom lese tvorené dubom 
cerovým (Quercus cerris), dubom letným (Quercus robur), dubom zimným 
(Quercus petraea), javorom poľným (Acer campestre), hrabom obyčajným 
(Carpinus betulus), lipou veľkolistou (Tilia platyphyllos), bršlenom európskym 
(Euonymus europaeus), hlohom jednosemenným (Crataegus monogyna), 
rešetliakom prečisťujúcim (Rhamnus cathartica). Bylinný podrast tvoria 
mednička jednokvetá (Melica uniflora) – dominanta, bažanka trváca 
(Mercurialis perennis) – dominanta, konvalinka voňavá (Convallaria majalis), 
kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), krkoška mámivá (Chaerophyllum 
temulum), veterník žltuškolistý (Isopyrum thalictroides), veternica iskerníkovitá 
(Anemone ranunculoides). 

 
Obr. 2: Lokalita „Dvorčiansky les“ (Baláž, apríl 2005) 

 

 
 

V Dvorčianskom lese sme determinovali 4 druhy drobných cicavcov, 
Insectivora: Sorex araneus Linnaeus, 1758; Rodentia: Apodemus flavicollis 
(Melchior, 1834); Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758); Clethrionomys 
glareolus (Schreber, 1780). Do živolovných pascí sme odchytili 3 druhy. Z 
Dvorčianskeho lesa sme získali pomerne početnú (A = 15,44 %), ale druhovo 
chudobnú zbierku drobných cicavcov. Vysoko frekventovaným druhom bol 
Apodemus flavicollis (F = 90 %). Situácia je podobná ako v synúzii drobných 
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cicavcov z lesného prostredia v Štitároch. Ďalšie dva získané druhy Apodemus 
sylvaticus a Clethrionomys glareolus vykazujú nízku hodnotu relatívnej hustoty 
(A = 1,813 %, resp. A = 1,438 %) a frekvencia výskytu nedosahuje hranicu 
50 %. Dominancia sa silno koncentrovala na populáciu Apodemus flavicollis (D 
= 78,947 %). Apodemus sylvaticus (D = 11,741 %) bol eudominantný a 
Clethrionomys glareolus (D = 9,312 %) dominantný druh. Dudich, Štollmann, 
Ambros (1993) odchytom v Dvorčianskom lese v roku 1982 zistili 8 druhov: 
Apodemus flavicollis, Apodemus microps, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys 
glareolus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Pitymys subterraneus, 
Sorex araneus. Autori uvádzajú nízky podiel hmyzožravcov (5,6 %) a 
prítomnosť stepných prvkov (C. leucodon, A. microps), čo svedčí o devastácii a 
zostepňovaní lužných polôh. Vegetácia Dvorčianskeho lesa je ohrozená 
nesprávnym hospodárením, pretože porasty duba potrebujú špecifické 
podmienky na prirodzenú obnovu. Ďalšie ohrozenie vyplýva zo samotného 
výskytu lokality v intenzívne využívanej pahorkatinnej oblasti a z expanzívneho 
rozširovania agáta. Koryto vodného toku Starej Nitry bolo zregulované, čím sa 
narušil vodný režim pôd a následne došlo k zmene druhového zloženia bioty. 
Druhové zloženie rastlinstva ovplyvňuje umelá výsadba duba (Quercus robur), 
jaseňa (Fraxinus excelsior) a orecha čierneho (Juglans nigra). Po vyťažení 
dreva zostávajú zvyšky drevnej hmoty priamo na lokalite. Sú tu vybudované 
vodné zdroje, ktorých ochranné pásma nie sú uzatvorené a udržiavané. V 
rozpore so zákonom je vybudovanie posedenia s táboriskom, čo je na území s 
tretím stupňoch ochrany zakázané. Tento zákaz neplatí na pohyb v súvislosti s 
obhospodarovaním pozemku a výkonom práva poľovníctva.  
 

Lokalita „Les pri osade Krvavé Šenky“ (obr. 3) reprezentuje 
teplomilná dubina zväzu Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957 s prechodom do 
dubovo-hrabových lesov panónskych zväzu Carpinion Issler 1931 s 
dominantnými druhmi drevín: dub letný (Quercus robur), javor poľný (Acer 
campestre), drieň obyčajný (Cornus mas) a bylinným podrastom: mednička 
jednokvetá (Melica uniflora), kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), 
chochlačka dutá (Corydalis cava), blyskáč cibuľkonosný (Ficaria bulbifera). 
Pôdy sa formovali pod vplyvom klímy, vegetácie a sprašového substrátu. 
Zalužiansku pahorkatinu budujú pliocénne pestré íly, miestami so štrkmi a 
pieskami, ktoré sú prekryté takmer súvislým sprašovým pokrovom. Územie 
prieskumu drobných cicavcov spadá do katastrálneho územia Lehota, kvadrátu 
DFS 7674A.  

Prieskumom v dubovom lese pri osade Krvavé Šenky sme doložili výskyt 
8 druhov drobných cicavcov (Baláž 2002), 3 druhy Insectivora: Sorex araneus 
Linnaeus, 1758; Sorex minutus Linnaeus, Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) a 
7 druhov Rodentia: Apodemus flavicollis (Melchior, 1834); Apodemus 
sylvaticus (Linnaeus, 1758); Apodemus microps Kratochvíl et Rosický, 1952; 
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780); Microtus arvalis (Pallas, 1779). 
Zloženie synúzie drobných cicavcov dubového lesa do značnej miery 
korešponduje s výsledkami Dudicha, Štollmanna, Ambrosa (1993), ktorí 
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spracovali dubiny Podunajskej pahorkatiny. Na rozdiel od ich výsledkov sme 
nepotvrdili výskyt Neomys anomalus, Crocidura leucodon, Micromys minutus a 
P. subterraneus. Výskyt P. subterraneus predpokladáme, nakoľko sme ho v 
neďalekom ekotone ulovili. Rovnako ako spomínaní autori predpokladáme 
prítomnosť Talpa europaea, nakoľko sme pozorovali jeho pobytové stopy. 
Výsledky sa zhodujú aj v stanovení eudominantných druhov (C. glareolus, A. 
flavicollis, A. sylvaticus). Pachinger (1984) uskutočnil výskum v neďalekej 
lokalite v dubine a zistil prítomnosť 6 druhov. V rozpore s našimi výsledkami 
nepotvrdil výskyt A. sylvaticus, A. microps, C. suaveolens, nám sa zase 
nepodarilo potvrdiť prítomnosť P. subterraneus. V cerovej dúbrave s hojnou 
prímesou agáta západne od obce Gbelce Krištofík, Lysý (1990) zistili podobné 
druhové zloženie drobných cicavcov. Na štruktúru synúzií drobných cicavcov 
má výrazný vplyv skutočnosť, že pri skúmaných biotopoch sa jedná o plochy 
obklopené enklávami polí. Z uvedeného dôvodu je badať v dubovom lese 
výrazný okrajový efekt a hojný výskyt ekotonálnych a synantropofytných 
formácií (A. sylvaticus, A. microps, C. suaveolens, M. arvalis).  
 
Obr. 3: Lokalita „Krvavé Šenky“ (Baláž, apríl 2004) 
 

 
 

Odchyt Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus do živolovných 
pascí v zmiešanom lese analyzoval Pelikán (1968) s aspektom na rozdielnu 
veľkosť odchytu na okraji a vo vnútri odchytového územia. Väčší odchyt 
zaznamenal na okraji odchytového areálu.  

 
 

ZÁVER 
 

Príspevok rieši metodicko-analytické hodnotenie vplyvu okrajového 
efektu lesných ekosystémov na biodiverzitu. V pahorkatinovej 
poľnohospodárskej krajine v okolí Nitry boli vybrané 3 modelové lokality 
lesných ekosystémov s rôznou okrajovou zónou (Štitáre, Dvorčiansky les a 
Krvavé Šenky). Lesné ekosystémy predstavujú nasledovné vegetačné formácie: 
dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli), dubovo-
brestovo-jaseňový nížinný lužný les, teplomilná dubina zväzu Aceri tatarici-
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Quercion Zólyomi 1957 s prechodom do dubovo-hrabových lesov panónskych 
zväzu Carpinion Issler 1931. Modelovou skupinou živočíchov sú drobné zemné 
cicavce, ktoré osídľujú široké spektrum biotopov s vhodnými vlastnosťami 
bioindikátorov. 

Metodicky sú spracované populačno-cenologické ukazovatele drobných 
cicavcov a charakteristiky prostredia v lesných ekosystémoch. Tieto predstavujú 
vstupné analytické informácie pre riešenie problematiky okrajového efektu 
lesných ekosystémov a budú štatisticky analyzované. 
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