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Abstract: The structure and size of home ranges of the European Roller (Coracias 

garrulus L., 1758) of the last known relict population in Slovakia. The study aims at 

evaluation of the size and structure of 13 home ranges of breeding pairs of the 

European Roller in the last known relict breeding population in Slovakia within the 

period of 2001 – 2010. Data (place of perching, foraging, flying etc.) were collected 

since May 15th (annually) untill nestlings flew out (actually). Home ranges (HRs) were 

constructed in GIS as minimum convex polygones MCPs using all spatial data about 

pairs (using ArcView 3.3 software). Structure of HRs was defined by overlaying clip 

layer with MCPs based on the layer with landscape structure within the same year. 

Mean size of MCPs (ranging 15.0 – 196.5 ha) was 119.4 ha (SD = 59.51, c.v. = 49.8 

%). Testing of pairs using Shannon indexes of HRs habitat diversity (t-test ) the H0  

value was rejected for each pair (p < 0.001). Cluster analysis (complete linkage, 

Wishart index of similarity) showed highest similarity of HRs belonging to the nest box 

used 3-times and three pairs of HRs belonging to the reused hollows/nest box used two 

times. On the other hand the highest dissimilarity was found among 3 HRs belonging to 

the one time used nests. 

 

Kľúčové slová: Coracias garrulus L. 1758, krakľa belasá, domovské okrsky, 

reliktná hniezdna populácia 

 

 

ÚVOD 

 

Krakľa belasá (Coracias garrulus) bola v prvej polovici 20. storočia 

rozšírená vo veľkej časti Európy na sever až po južné Švédsko (Cramp 1985). V 

20. storočí zaznamenal tento druh intenzívny negatívny populačný a areálový 

trend takmer vo všetkých európskych krajinách (BirdLife International 2004, 

BirdLife International/European Bird Census Council 2000, Samwald, 

Štumberger 1997). Počnúc polovicou 20. storočia ako hniezdič vyhynul vo 

Švédsku, Nemecku, Česku a Slovinsku. Za významné príčiny úbytku kraklí vo 

veľkej časti jej pôvodného areálu rozšírenia v Európe sa považuje nedostatok 
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hniezdnych príležitostí (likvidáciou vzrastlých stromov s vhodnými dutinami), 

ako aj pokles potravnej ponuky, resp. jej dostupnosť (zmenami štruktúry krajiny 

a hospodárenia v nej a používaním pesticídov). V r. 2008 bol vzhľadom na 

mieru ohrozenia pre krakľu belasú vypracovaný medzinárodný druhový akčný 

plán (BirdLife International 2008).  

Na Slovensku bola krakľa belasá bežným hniezdičom nížin, kotlín a 

pahorkatín do nadmorskej výšky 300 m, kde sa vyskytovala v 

poľnohospodárskej krajine s roztrúsenými porastami starých stromov alebo aj 

priamo v parkovitej krajine (Hudec et al. 1983). Pokles početnosti bol 

najintenzívnejší v 60. rokoch 20. storočia a na takmer celom území došlo k 

vymiznutiu (Bohuš 2005). V rokoch 1980 – 1999 bola početnosť hniezdnej 

populácie na Slovensku odhadnutá na 10 – 40 párov (Slobodník 2002). V 

novom miléniu je známe už len jedno hniezdisko (Bohuš 2002, Janák, Lengyel 

1999) lokalizované na juhozápadnom Slovensku, kde v rokoch 2008 až 2010 

každoročne hniezdil už len jeden pár. V území prebieha od roku 2001 

autekologický výskum krakle belasej zameraný na topické väzby, veľkosť a 

štruktúru lovných okrskov a využitie biotopov v nich, zloženia potravy (podľa 

vývržkov, materiálu z hniezdnych dutín a búdok, fotografií dospelcov 

prilietajúcich s potravou ku hniezdu) a potravnej ponuky (zber bezstavovcov do 

zemných pascí a smýkaním). 

S cieľom zväčšiť množstvo hniezdnych možností v oblasti, v r. 2004 bolo 

inštalovaných 61 a v r. 2005 ďalších 34 búdok špeciálne pre krakľu belasú. 

Búdky boli obsadené už od r. 2004 a počnúc rokom 2008 hniezdia krakle už iba 

v búdkach. Obsadené búdky sú zabezpečované pred predáciou kunami použitím 

prostriedkov s repelentným účinkom od zistenia hniezdenia až do vyletenia 

posledného mláďaťa. 

Práca je zameraná na charakterizovanie veľkosti a štruktúry domovských 

okrskov hniezdiacich párov krakle belasej počas hniezdenia v rokoch 2001 až 

2010. 

 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Údaje boli zbierané počas rokov 2001 až 2010. V oblasti bola v čase 

predpokladaného príletu (ca od 20. apríla) minimálne jeden deň v týždni 

zisťovaná prítomnosť cieľového druhu na stabilnom transekte. Po zistení 

prítomnosti boli na pozorovanie využité stacionáre na vyvýšeninách (hrádze, 

stromy) alebo iných miestach s dobrým výhľadom do krajiny. Pozorovania 

(miesto posedu, lov a prelet jedincov) boli v teréne zakresľované do terénnych 

máp (mierka 1 : 10 000), v prípade veľkého množstva pozorovaní z malého 

priestoru aj zapisované do zápisníka. Každé pozorovanie bolo následne vložené 

do geografického informačného systému (ďalej GIS) s použitím podkladovej 

vrstvy digitálnych leteckých meračských snímkov a originálnej mapy krajinnej 

štruktúry s presným grafickým zaznamenaním miesta posedu, lovu resp. smeru 

letu. Pre každý deň bola vytvorená samostatná vrstva. V atribútovej tabuľke 
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vrstvy GISu bol zapísaný presný čas pozorovania (s presnosťou na minútu) a 

aktivita jedinca; tiež príslušnosť k hniezdnemu páru (predovšetkým v 

počiatočnom období, keď populáciu tvorili aspoň 4 páry). Podľa tejto prvotnej 

databázy bola v GISe pre každý rok vytvorená vrstva s bodovým znázornením 

všetkých registrácií jedincov a štandardizovaným označením aktivity, typu 

posedu a spôsobu lovu potravy, resp. charakteristiky miesta lovu potravy. 

Uvedená vrstva bola použitá na definovanie domovského okrsku (ďalej DO) 

ako minimálneho konvexného polygónu (MCP). Na jeho konštrukciu boli 

použité body všetkých registrácií jednotne po 15. máji, až do vyletenia 

posledného mláďaťa (podľa pozorovania, resp. odhadu v aktuálnom roku). V 

prípade párov, ktoré nemali dostatočné množstvo relevantných údajov (napr. v 

dôsledku zlej prehľadnosti terénu, čo mohlo viesť k podhodnoteniu veľkosti 

okrsku), neboli DO konštruované. Výsledky môžu byť, hlavne v prvých rokoch 

výskumu, zaťažené chybou spôsobenou registráciou nehniezdiacich jedincov, 

vzhľadom na ich ojedinelý výskyt nepovažujeme túto chybu za významnú.  

Domovské okrsky boli charakterizované plochou a zastúpením biotopov. 

Na zistenie zastúpenia biotopov v definovaných okrskoch bola použitá 

originálna databáza GIS (s každoročne aktualizovanými zmenami v krajine 

/vrátane pestovaných plodín/). Z dôvodu prehľadnosti boli podobné biotopy 

združené do 10 skupín. Do skupiny ornej pôdy boli zahrnuté kultúry jačmeňa, 

pšenice, raže, kukurice, slnečnice, lucerny, sóje a zeleniny (paradajka, paprika, 

zemiak, cibuľa, tekvica, hrach, mrkva). Medzi úhory boli zaradené všetky 

plochy ornej pôdy, ktoré neboli v príslušnom roku osiate – suché i zaplavené. V 

skupine trvalých trávnych porastov boli zahrnuté prevažne kosné lúky (trvalé 

trávne porasty sa v území už ako pasienky nevyužívajú), porasty hrádzí a lemov 

melioračných kanálov a komunikácií. V skupine biotopov litorálu boli zahrnuté 

litorálne porasty vodných telies i trvalo/periodicky zaplavené porasty terénnych 

depresií (prevažne porasty trste, ostríc a pálky širokolistej). Skupina biotopov 

krovín zahŕňa solitérne kríky, ako i líniové a plošné porasty krovín (r. hloh, 

slivka trnková, r. ruža, baza čierna); skupina biotopov stromovej vegetácie 

solitéry, líniové a plošné porasty drevín, ako i periodicky zaplavované porasty 

inundačného územia Nitry a zazemnených reliktov riečnych ramien (r. vŕba 

/takmer výlučne v orezávanej hlavovej forme/, topoľ čierny, topoľ biely). 

Skupina biotopov otvorenej hladiny zahŕňa plochu otvorenej hladiny 

melioračných kanálov, funkčných ramien i reliktov ramien vodných tokov Nitry 

a Žitavy. Ako poľné cesty sú definované poľné a lúčne cesty s obnaženou 

pôdou vo vyjazdených stopách i zarastené nízkym porastom tráv a bylín. Ako 

hradské sú označené všetky asfaltové a betónové cesty. Do skupiny biotopov 

sídel sú zaradené ľudské sídla, farmy a ich bezprostredné okolie vrátane 

devastovaných plôch a plôch s ruderálnou vegetáciou.  

Na vytvorenie základných GIS databáz a zistenie plošných mier bol 

použitý program ArcView 3.3. Ako miera variability bola použitá smerodajná 

odchýlka (SD) a variačný koeficient (c.v.). V tabuľkách sú uvedené iba skupiny 

biotopov so zastúpením viac ako 0,1 % plochy domovského okrsku. Podobnosť 

okrskov podľa dominancie skupín biotopov bola analyzovaná v programe 
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Syntax 2000 zhlukovou analýzou metódou najvzdialenejšieho suseda (complete 

linkage). Ako miera podobnosti bol použitý Wishartov index. Diverzita 

štruktúry domovských okrskov bola vyjadrená Shannonovym indexom H´ s 

použitím prirodzeného logaritmu (Spellerberg, Fedor 2003) a ekvitabilitou EH. 

Shannonove indexy dvojíc jednotlivých okrskov boli testované t-testom (Poole 

1974). 

Predmetné územie sa nachádza v okrese Komárno (juhozápadné 

Slovensko, Podunajská nížina; 47°47’44,6” – 47°51’53,7” s. š., 18°03’45,0” –

18°08’53,3” v. d.; 106 – 110 m n. m.; plocha cca 30 km
2
). Vyznačuje sa len 

nevýraznými terénnymi depresiami a vyvýšeninami – pozostatkami fluviálnych 

procesov v minulosti. Na väčšine územia (62 %) sa rozprestiera orná pôda; časť 

tejto plochy každoročne tvoria úhory. Maximálne zastúpenie dosiahli úhory v r. 

2010, kedy vytrvalé jarné zrážky spôsobili vytvorenie rozsiahlych periodických 

vôd na poliach. Trávnaté biotopy pokrývajú 20 %. Na zvyšnej ploche sa 

nachádzajú malé lesíky, skupiny a solitéry stromov (9 %), trstiny (3 %), vodné 

telesá (2 %), urbánne biotopy (2 %) a cesty. Dĺžka elektrovodov v krajine mimo 

sídel a fariem je približne 30 km. Priemerná júnová teplota je 18,4 °C (1871-

2004), priemerná ročná teplota je 9,7 °C (1871 – 2004), priemerná ročná suma 

zrážok je 562,7 mm (1876 – 2004) (podľa meraní klimatologickej stanice 

Hurbanovo). 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Počas obdobia rokov 2001 až 2010 z celkového počtu 22 hniezdiacich 

párov (tab. 1) boli definované domovské okrsky 13 hniezdiacich párov (tab. 2a-

h).  

 
Tab. 1:  Počet hniezdiacich párov krakle belasej Coracias garrulus na poslednom 

známom hniezdisku na Slovensku 

 

Rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet párov  4 2 2 4 3 2 2 1 1 1 

 

Domovské okrsky dosahovali veľkosť 15,0 až 196,5 ha (priemer = 119,4 

ha (SD = 59,51, c.v. = 49,8 %). Pri testovaní dvojíc Shannovho indexu diverzity 

štruktúry DO bola nulová hypotéza o ich rovnosti zamietnutá v prípade 

všetkých dvojíc na hladine významnosti p < 0,001.  

V prípade DO párov, hniezdiacich opakovane na tom istom mieste (v 

identickej dutine alebo búdke) počas viacerých rokov, možno charakterizovať 4 

takéto skupiny. Dva DO párov hniezdiacich v prírodných dutinách starého 

solitérneho topoľa bieleho v rokoch 2001 a 2004 (DO 1, 2) dosahovali 

priemernú veľkosť 161,4 ha (SD = 38,5, c.v. = 23,9 %). Domovské okrsky 

dvoch rozdielnych párov hniezdiacich v búdke 86 v rokoch 2008, 2009 (DO 3, 

4) dosahovali priemernú veľkosť 128,2 ha (SD = 65,59, c.v. = 51,2 %). Najviac 
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údajov je k dispozícii o troch DO toho istého páru každoročne hniezdiaceho v 

búdke 2 v rokoch 2004, 2006, 2007 (DO 5, 6, 7), ktoré mali priemernú veľkosť 

150,1 ha (SD = 30,72, c.v. = 20,5 %). Medziročná variabilita veľkosti okrskov 

prislúchajúcich k tomuto hniezdu je v porovnaní s hodnotami ostatných skupín 

pomerne nízka. Okrsok sa vyznačuje limitovanými lokálnymi možnosťami 

postriežky na korisť, ktoré sú obmedzené na línie elektrovodov a niekoľko 

bodových posedov na troch solitérnych stromoch. Dva okrsky párov 

hniezdiacich v prírodných dutinách v skupinke topoľov bielych v rokoch 2001 a 

2002 (DO 8, 9) mali priemernú veľkosť 144,4 ha (SD = 73,8, c.v. = 51,1 %). V 

tomto prípade išlo o tradičné hniezdisko kraklí v 45 m dlhej aleji topoľov 

bielych. Od jeho objavenia v r. 1985 bolo každoročne obsadzované až do roku 

2005. V niektorých rokoch tu vďaka dostatku vhodných dutín (až 11) hniezdilo 

i viac párov (naposledy 3 páry v r. 2000) (Bohuš 2007, 2008). 

Dendrogram nepodobnosti (obr. 1), vyjadrujúci nepodobnosť DO na 

základe dominancie biotopov, poukázal na vysokú podobnosť okrskov 5, 6, 7, 

ktoré náležali k jednému hniezdisku. Podobne na vysokej hladine podobnosti 

boli vytvorené ďalšie dva zhluky dvojíc DO náležiacim tým istým 

dutinám/búdkam počas 2 rokov (dvojice DO 1, 2 a 8, 9). Na druhej strane, 

okrsky párov, ktoré použili hniezdnu dutinu/búdku iba v jedinom roku (DO 10, 

11, 12, 13), vykázali vysokú nepodobnosť s ostatnými DO (hladina 

nepodobnosti ≥ 0,55).  

 

 
 
Obr. 1:  Dendrogram nepodobnosti domovských okrskov na základe dominancie 

biotopov 
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Z tohto pravidla sa vymkli DO 3 a 4, ktoré nevytvorili samostatný zhluk, 

ale sa stali súčasťou samostatne vytvorených zhlukov. Aj v tomto prípade sa 

však nachádzali v spoločnom zhluku s DO 5, 6, 7, 8, 9 (hladina nepodobnosti = 

0,027), resp. so všetkými okrskami párov, ktoré opakovane obsadili tie isté 

hniezdiská (hladina nepodobnosti = 0,30).  

Skúmaná kolabujúca populácia síce svojou nízkou početnosťou 

neumožňuje prácu so súborom dát od väčšieho počtu párov, ale výsledky 

naznačujú pravdepodobnosť opakovaného hniezdenia v prostredí s istými 

podmienkami.   

Exaktné údaje o rozlohe domovských okrskov krakle belasej v rôznych 

častiach areálu rozšírenia sú pomerne vzácne a ich vzájomné porovnanie je 

diskutabilné vzhľadom na rozdielny prístup i metódy zberu údajov. K dispozícii 

sú prakticky výlučne údaje vyjadrené v maximálnej, resp. strednej vzdialenosti 

lovísk od hniezda. Plošnú výmeru DO extrapolovanú ako kruhová plocha s 

polomerom maximálnej, resp. strednej vzdialenosti loviska uvádza Robel 

(1998) z hniezdiska reliktnej populácie v Brandenbursku (Nemecko). Veľkosť 

desiatich DO počas posledného desaťročia prežívania tejto populácie bola 

stanovená na základe maximálnych vzdialeností lovísk na 150 ha (3 okrsky), 

200 ha (1 okrsok), 300 ha (1 okrsok), 375 ha (3 okrsky) a 500 ha (2 okrsky). 

Autor opisuje využívanie menších častí rozsiahlejšieho územia so značnými 

rozdielmi medzi jednotlivými pármi alebo aj v rámci páru počas hniezdneho 

obdobia. Pozornosť si zaluhuje zmienka o páre, ktorý lovil prevažne v blízkosti 

hniezda, ale v priebehu hniezdneho obdobia začal náhle využívať iné lovisko až 

v trojkilometrovej vzdialenosti. Lov na relatívne malých plôškach (15 – 20 ha) 

uvádzajú aj Sosnowski, Chmielewski (1986) s najväčšou vzdialenosťou od 

hniezda 2300 m. Veľké domovské okrsky zistené na Slovensku dosiahli svoju 

rozlohu práve vďaka takémuto spôsobu využívania. Opakovane bola 

pozorovaná preferencia niektorých častí DO. V prípadoch lovu v porastoch 

hlavových vŕb išlo o takmer výlučné využívanie konkrétnych stromov, ba 

dokonca suchých konárov, aj keď sa nachádzali v relatívne homogénnom 

poraste. K veľkej výmere niektorých prispeli aj príležitostné lety jedincov páru 

do vzdialenosti až po stratu vizuálneho kontaktu (ca 2 km), pričom sa jedinec po 

10 – 30 minútach vrátil z úplne iného smeru. Nikdy sa však s týmto správaním 

nespájal prílet s potravou pre mláďatá.  

Údaje z iných častí Európy o štruktúre domovských okrskov, resp. 

zastúpení biotopov v nich možno iba extrapolovať z prác, týkajúcich sa 

preferencie lovných či hniezdnych biotopov krakľou (Avilés, Costillo 1998; 

Avilés et al. 2000; Sackl et al. 2003, 2004; Sosnowski, Chmielewski 1986; 

Tiefenbach 2009). Zistenú štruktúru lovných okrskov možno porovnať s 

podmienkami, v akých žije časť zachovalej panónskej populácie krakle belasej 

v Maďarsku. Diskutované hniezdisko na juhozápadnom Slovensku je jediným 

známym, veľmi pravdepodobne posledným doteraz súvisle osídľovaným 

hniezdiskom na severozápade panónskeho priestoru. Kalotás et al. (1986) 

uvádzajú z okolia dvoch juhomaďarských hniezd (v okolí Tengelicu) 

veľkoplošné pestovanie ozimnej pšenice (v r. 1983) a kukurice (v r. 1984); v 
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bezprostrednej blízkosti 2,5 ha parcelu kosnej lúky lemovanú staršími agátmi, 

vo vzdialenosti 500 m od hniezdiska 120 ha parcelu lucerny a vo vzdialenosti 

1500 m 150 ha pasienok (Festucetum vaginatum). Zistené údaje, ale i údaje 

citované z Maďarska poukazujú v podmienkach Panónie na istú topickú 

toleranciu voči vysokej dominancii poľnohospodárskych kultúr. Na druhej 

strane, práve likvidácia trvalých trávnych porastov je považovaná za topickú 

zmenu s najväčším negatívnym vplyvom na krakle belasé v Rakúsku (Samwald, 

Samwald 1989, Sackl et al. 2004). 
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Tab. 2a:  Charakteristika domovských okrskov (DO) 1, 2 (prirodzená dutina, P. alba, 

solitér vedľa hrádze rieky Nitra)  

 

Skupiny biotopov 

DO 1 DO 2 

Rok 2001 Rok 2004 

plocha (m
2
) dominancia (%) plocha (m

2
) dominancia (%) 

Orná pôda 716 864 53,4 1 142 557 60,6 

Stromová vegetácia 231 897 17,3 315 800 16,7 

Trvalé trávne porasty 210 618 15,7 236 718 12,5 

Biotopy litorálu 109 677 8,2 88 178 4,7 

Otvorená hladina 49 698 3,7 75 669 4,0 

Poľné cesty 15 579 1,2 21 319 1,1 

Sídla 3 404 0,3 3 404 0,2 

Úhory 2 016 0,2   

Hradské 1 487 0,1 2 576 0,1 

Plocha spolu (ha) 134,2 188,6 

Shannonov index H´ 1,340 1,207 

Ekvitabilita EH 0,610 0,580 

 

 

 

 
Tab. 2b:  Charakteristika domovských okrskov (DO) 3, 4 (búdka 86, P. nigra, solitér v 

páse drevín v kultúrnej krajine) 

 

Skupiny biotopov 

DO 3 DO 4 

Rok 2008 Rok 2009 

plocha (m
2
) dominancia (%) plocha (m

2
) dominancia (%) 

Orná pôda 771 147 94,2 1 480 517 84,8 

Sídla 7 047 0,9 113 554 6,5 

Trvalé trávne porasty 22 043 2,7 90 920 5,2 

Stromová vegetácia 10 802 1,3 24 880 1,4 

Otvorená hladina   18 239 1,0 

Poľné cesty 6 585 0,8 8 532 0,5 

Hradské 745 0,1 9 377 0,5 

Plocha spolu (ha) 81,8 174,6 

Shannonov index H´ 0,297 0,634 

Ekvitabilita EH 0,166 0,326 
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Tab. 2c:  Charakteristika domovských okrskov (DO) 5, 6, 7 (búdka 2, P. alba, solitér v 

kultúrnej krajine) 

 

Skupiny 

biotopov 

DO 5 DO 6 DO 7 

Rok 2004 Rok 2006 Rok 2007 

plocha  

(m
2
) 

dominancia 

 (%) 

plocha 

(m
2
) 

dominancia 

 (%) 

plocha  

(m
2
) 

dominancia 

 (%) 

Orná pôda 1 047 587 88,1 1 624 959 90,1 1 373 310 91,0 

Trvalé trávne 

porasty 
52 950 4,5 39 740 2,2 37 247 2,5 

Sídla 41 543 3,5 101 776 5,6 74 755 5,0 

Stromová 

vegetácia 
25 471 2,1 7 420 0,4 10 731 0,7 

Poľné cesty 8 351 0,7 12 320 0,7 11 975 0,8 

Otvorená 

hladina 
8 483 0,7 11 885 0,7   

Hradské 5 210 0,4 6 161 0,3 1 292 0,1 

Plocha spolu 

(ha) 
119,0 180,4 150,9 

Shannonov 

index H´ 
0,541 0,450 0,406 

Ekvitabilita 

EH 
0,278 0,231 0,226 

 

 

 

 
Tab. 2d:  Charakteristika domovských okrskov (DO) 8, 9 (prirodzená dutina, P. alba, 

alej v kultúrnej krajine) 

 

Skupiny biotopov 

DO 8 DO 9 

Rok 2001 Rok 2002 

plocha (m
2
) dominancia (%) plocha (m

2
) dominancia (%) 

Orná pôda 799 066 86,7 1 627 609 82,8 

Trvalé trávne porasty 72 722 7,9 220 742 11,2 

Stromová vegetácia 39 863 4,3 91 485 4,7 

Poľné cesty 7 939 0,9 15 253 0,8 

Otvorená hladina 1 544 0,2 9 394 0,5 

Kroviny 468 0,1   

Plocha spolu (ha) 92,2 196,5 

Shannonov index H´ 0,515 0,608 

Ekvitabilita EH 0,288 0,378 
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Tab. 2e:  Charakteristika domovského okrsku (DO) 10 (búdka 49, P. alba, remízka v 

kultúrnej krajine) 

 

Skupiny biotopov 

DO 10 

Rok 2010 

plocha (m
2
) dominancia (%) 

Úhory 290 416 49,1 

Orná pôda 254 577 43,1 

Stromová vegetácia 21 806 3,7 

Biotopy litorálu 18 354 3,1 

Poľné cesty 2 345 0,4 

Trvalé trávne porasty 1 639 0,3 

Otvorená hladina 1 769 0,3 

Kroviny 310 0,1 

Plocha spolu (ha) 59,1 

Shannonov index H´ 1,001 

Ekvitabilita EH 0,481 

 
 

 

 
Tab. 2f:   Charakteristika domovského okrsku (DO) 11 (prirodzená dutina, P. alba, 

malý porast v inundačnom území Žitavy) 

 

Skupiny biotopov 

DO 11 

Rok 2006 

plocha (m
2
) dominancia (%) 

Stromová vegetácia 129 249 36,5 

Trvalé trávne porasty 88 100 24,9 

Otvorená hladina 55 253 15,6 

Poľné cesty 41 339 11,7 

Biotopy litorálu 27 172 7,7 

Úhory 7 616 2,2 

Orná pôda 5 359 1,5 

Plocha spolu (ha) 35,4 

Shannonov index H´ 1,598 

Ekvitabilita EH 0,821 
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Tab. 2g:  Charakteristika domovského okrsku (DO) 12 (prirodzená dutina, suchý P. 

nigra, solitér v inundačnom území Žitavy) 

 

Skupiny biotopov 

 

DO 12 

Rok 2001 

plocha (m
2
) dominancia (%) 

Trvalé trávne porasty 504 027 40,4 

Orná pôda 412 857 33,1 

Stromová vegetácia 178 086 14,3 

Biotopy litorálu 76 413 6,1 

Otvorená hladina 54 122 4,3 

Poľné cesty 17 237 1,4 

Sídla 4 021 0,3 

Úhory 780 0,1 

Plocha spolu (ha) 124,8 

Shannonov index H´ 1,399 

Ekvitabilita EH 0,673 

 

 

 

 
Tab. 2h:  Charakteristika domovského okrsku (DO) 13 (prirodzená dutina, P. nigra, 

malý porast v kultúrnej krajine) 

 

Skupiny biotopov 

DO 13 

Rok 

plocha (m
2
) dominancia (%) 

Trvalé trávne porasty 74 912 49,8 

Orná pôda 44 599 29,7 

Stromová vegetácia 30 826 20,5 

Plocha spolu (ha) 15,0 

Shannonov index H´ 1,032 

Ekvitabilita EH 0,940 

 


