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Úvod

Vek lesného porastu a s ním súvisiaca porastová 
štruktúra má rozhodujúci význam pri formovaní 
hniezdnych zoskupení vtákov. Zjednodušene 
je možné tento vplyv sledovať porovnaním 
štruktúry zoskupení vtákov určitých vekových 
štádií hospodárskeho lesa, aj keď v tomto prí
pade nejde o prirodzenú sukcesiu. Na rozdiel 
od prirodzenej sukcesie v hospodárskych lesoch 
kvalitatívnokvantitatívne zmeny v štruktúre 
porastov prebiehajú rýchlejšie, v určitých 
„skokoch“ ovplyvňovaných ťažbovopesto
veteľskými zásahmi. V lesníckej terminológii 
jednotlivé vekové štádia vystihujú tzv. rastové 

fázy lesa. Najvýraznejšie zmeny v zastúpení 
určitých druhov vtákov nastávajú v prvých 
rastových fázach – medzi štádiami holiny (ras
tová fáza náletu alebo kultúry), krovín (rastové 
fázy nárastu a mladiny) a tzv. žrďkoviny. Prvý 
vrchol v kvantite vtákov sa najčastejšie objavuje 
už vo fáze mladiny, čo ale závisí aj od drevi
nového zloženia porastu (Głowaciński 1975, 
May 1982, Bejček & Šťastný 1984, Moskát & 
Székely 1986, Exnerová 1990, Lešo 2003a). Po 
tomto vrchole nasleduje často prudký pokles 
v kvantite a ďalšie zmeny prebiehajú pozvoľne 
smerom k dospelému porastu (fáza dospelej 
kmeňoviny), kde zvyčajne kvantita a diverzita 
vtákov kulminuje (Głowaciński 1975, Waliczky 
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1991, Krištín 2000). Poznanie kauzality formo
vania zoskupení vtákov má význam nie len pre 
samotnú ornitológiu, ale aj ako nevyhnutná báza 
pre ochranársky manažment.

Cieľom tejto práce bolo zachytiť a zdôvod
niť zmeny v kvalitatívnokvantitatívnej štruk
túre hniezdnych zoskupení vtákov pri prechode 
dubového porastu z fázy mladiny do fázy žrď
koviny. Na tento účel bola využitá výskumná 
plocha, ktorá bola rovnakou metodikou opä
tovne zmapovaná po 15 rokoch.

Charakteristika výskumnej plochy

Výskum prebiehal na výskumnej ploche re
prezentujúcej mladé dubové porasty vo veku 
22 – 42 rokov (priemerne 32 rokov vzhľadom 
k váhe ich zastúpenia), ktoré sú klasifikované 
ako žrďkovina. Výskumná plocha o výmere 
9,7 ha mala tvar pásu s dĺžkou približne 800 
m a šírkou 50 – 150 m, priečnym sklonom 25 
– 40 %, expozíciou J, JZ (obr. 1). Nadmorská 
výška plochy je 340 – 400 m. Plocha sa nachád
zala v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny na 
lokalite Môťovský Háj (geografické súradnice 
lokality 48°34’ N, 19°12’ E; DFS 7480). Porasty 
fytocenologicky patria do skupiny lesných 
typov Fageto-Quercetum (buková dúbrava, 
Zlatník 1959). 

Plochu tvoril porast s viac ako 90 %ným 
zastúpením duba zo skupiny zimného (Quercus 
petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa), pri
miešanými boli buk (Fagus sylvatica), boro
vica lesná (Pinus sylvestris), osika (Populus 
tremula), hrab (Carpinus betulus), okrajovo 
smrekovec (Larix decidua). Na ploche sa 
nachádzala aj plôška o rozmeroch približne  
100 × 20 m, kde vplyvom nedostatočnej ob
novy duba dominovali kry (Prunus spinosa, 
Crataegus sp., Rosa canina). Inak bola na celej 
ploche krovinová vrstva vyvinutá len spora
dicky, podrast bol tvorený najmä prirodzeným 
zmladením z výmladkov po výchovných zása
hoch. Priemerná výška porastu bola pre jednot
livé dreviny 9 – 17 m, priemerná hrúbka kmeňa 
8 – 16 cm. Plocha na spodnej strane susedila 
s lúkami, od ktorých ju delil pás drevín o šírke 
15 – 70 m, zhora a z bokov s mladými dubina
mi vo veku 40 rokov (výška a hrúbka podobné 
ako na výskumnej ploche). Tá istá plocha bola 
rovnakou metodikou mapovaná v rokoch 1996 
– 1997, kedy priemerný vek porastu v rastovej 
fáze mladiny bol 17 rokov (pre podrobný opis 
porastu viď Lešo 2003a). 

Materiál a metodika

Na determináciu druhovej skladby a denzity 
hniezdneho zoskupenia vtákov bola použi

Obr. 1. Sledované územie s vyznačenou 9,7 ha výskumnou plochou (šrafovane).
Fig. 1. Studied area with 9.7 ha large study plot (stippled).
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tá kombinovaná verzia mapovacej metódy 
(Tomiałojc 1980). Výskumná plocha bola 
v priebehu hniezdneho obdobia (začiatok apríla 
– polovica júna) 2012 navštívená 11 krát, z toho 
7 kontrol bolo vykonaných v ranných hodinách, 
4 kontroly v podvečerných hodinách. Navyše, 
jedna samostatná kontrola bola uskutočnená 
v poslednej dekáde marca s cieľom zmapo
vať hniezdne okrsky mlynárok (Aegithalos 
caudatus), keďže v tomto období sa registrujú 
najefektívnejšie. 

Na charakterizovanie štruktúry hniezdnych 
ornitocenóz boli použité nasledovné charakte
ristiky: druhová početnosť, abundancia, denzita, 
dominancia, druhová diverzita a equitabilita. 
Na stanovenie druhovej diverzity bol použitý 
vzorec podľa Shannona (s logaritmom pri zá
klade 2), pri výpočte ekvitability vzorec podľa 
Sheldona. Na porovnanie druhovej podobnosti 
bol použitý Sörensenov index podobnosti, na 

porovnanie denzít bol bola použitá kvantitatívna 
modifikácia tohto indexu, tzv. Czekanowski in
dex (použitý napr. v práci Tomiałojc et al. 1984). 
Výsledky boli porovnané aj s údajmi z ďalších 2 
susedných plôch, ktoré boli mapované v r. 1996 
– 2007 (Lešo 2003a, 2007) a podobnosť zná
zornená pomocou dendrogramu. Pri zhlukovej 
analýze bolo použité jednoduché zhlukovanie 
Euklidovských vzdialeností. Na analýzu bol 
použitý program STATISTICA 7 (StatSoft). 

Výsledky a diskusia

Spolu bolo na výskumnej ploche zaznamena
ných 23 druhov vtákov, ktoré podľa kritérií 
použitej sčítacej metódy možno považovať za 
hniezdiče (tab. 1). Oproti obdobiu, kedy bol 
porast na identickej ploche v rastovej fáze mla
diny bolo zaznamenaných 10 nových druhov. 
Naopak, po 15 rokoch sa nepotvrdil hniezdny 

Tab. 1. Zmeny v  štruktúre zoskupenia vtákov na výskumnej ploche (9,7 ha) v rastovej fáze mladiny (A1; Lešo 2003a) a žrď-
koviny (A2).
Table 1. Changes in structure of bird assemblage within the study plot (9.7 ha) in the growing stage of thicket (A1; Lešo 2003a) 
and small pole (A2).

Druhy Denzita (páry / 10 ha) Dominancia (%)
Species Density (pairs / 10 ha) Dominance (%)

A1 A2 A1 A2
Erithacus rubecula 12,4 6,2 20,4 19,8
Phylloscopus collybitta 9,1 1 15,0 3,2
Sylvia atricapilla 8,2 3,1 13,5 9,9
Emberiza citrinella 6,0 - 9,9
Turdus merula 4,9 3,1 8,0 9,9
Cyanistes caeruleus 2,6 1,5 4,3 4,8
Sylvia curruca 2,6 - 4,3
Parus major 2,1 2,1 3,4 6,7
Turdus philomelos 2,1 2,1 3,4 6,7
Poecile palustris 2,1 0,5 3,4 1,6
Prunella modularis 2,1 - 3,4
Aegithalos caudatus 1,8 1 3,0 3,2
Phylloscopus trochilus 1,8 - 3,0
Lanius collurio 1,5 - 2,5
Garrulus glandarius 1,0 0,5 1,7 1,6
Anthus trivialis 0,5 - 0,8
Fringilla coelebs + 6,2 19,8
Cuculus canorus + +
Carduelis chloris + -
Streptopelia turtur + +
Coccothraustes coccothraustes - 1 3,2
Phylloscopus sibilatrix - 1 3,2
Sitta europaea - 1 3,2
Dendrocopos major - 0,5 1,6
Dendrocopos leucotos - +
Accipiter nisus - +
Corvus corax - +
Dendrocopos minor - +
Oriolus oriolus - 0,5 1,6
Buteo buteo - +
Spolu / Total 60,6 31,3 100,0 100,0
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výskyt 7 druhov vtákov. Index diverzity dosaho
val hodnotu 3,51, čo je takmer rovnaká hodnota 
ako pred 15 rokmi (3,53). Index vyrovnanosti 
sa zvýšil na 0,88 (mladina 0,82). Na diverzitu 
a denzitu vtákov uvedenej plochy mal vplyv aj 
okrajový efekt (Korňan 2009), keďže plocha 
nemá štandardný tvar spĺňajúci všetky kritériá 
kvadrátového sčítania vtákov. Súvislá plocha 
homogénneho dubového porastu o rozlohe 
takmer 10 ha v mladších rastových fázach je 
však pomerne vzácna.

Pri hodnotení druhovej podobnosti hniezd
nych zoskupení vtákov uvedených rastových 
fáz na identickej ploche dosahoval Sörensenov 
index podobnosti hodnoty necelých 64 % 
(tab. 2). Výrazný bol aj rozdiel v celkovej den
zite. Kým v mladine denzita dosahovala prie
mernú hodnotu 60,6 párov/10 ha, po 15 rokoch 
hodnota klesla na polovicu (31,3 páru/10 ha). 
Czekanowski index dosahoval hodnotu približne 
45 %, čo je veľmi nízka denzitová podobnosť. 
Na základe nízkej podobnosti možno konšta
tovať, že ide o odlišné zoskupenie vtákov. Na 
posúdenie príbuznosti zoskupenia vtákov danej 
plochy s výskumnými plochami v porovnateľ
ných podmienkach bola hodnotená podobnosť 
s mladými dubovými porastmi v rastovej fáze 
žrďkoviny nachádzajúcimi sa v rovnakom 
lesnom komplexe, ktoré boli mapované v ob
dobí 1996 – 2007 (charakteristika výskumných 
plôch a štruktúra vtáčích zoskupení je uvedená 
v prácach Lešo 2003a, 2007). Z dendrogramu 
na obr. 2 je zrejmé, že rozhodujúci význam pre 
podobnosť zoskupení vtákov mal vek porastu, 
nie totožnosť plochy. T.j., štruktúra vtákov 
na výskumnej ploche bola v štádiu mladiny 
podobná so štruktúrou vtákov na identickej 
ploche v rastovej fáze žrďkoviny až na hladine 

približne 12, pričom podobnosť s inými plo
chami v rovnakej rastovej fáze žrďkoviny sa 
prejavila už na hladine približne 2,5. Podobné 
výsledky sa prejavili aj použitím Sörensenovho 
indexu druhovej podobnosti, kde podobnosť 
s ostatnými žrďkovinami dosahovala 67 – 84 % 
a Czekanowski index 69 – 82 %. 

Za diferenciálne druhy oproti mladine mož
no považovať Fringilla coelebs, Coccothraustes 
coccothraustes, Oriolus oriolus, Phylloscopus 
sibilatrix, Sitta europaea, Dendrocopos major. 
Ide o druhy, ktoré vyžadujú diferencovanú 
korunovú etáž. Zaujímavý je opakovaný 
výskyt Dendrocopos leucotos v hniezdnom 
období v dubovej žrďkovine. Tento druh je 
spájaný najmä s bučinami, aj keď bol zistený 
aj v lesoch so 100 % zastúpením duba (Pavlík 
1999). Výskyt tohto druhu v dospelom dubo
vohrabovom poraste na danej lokalite uvádza 

Tab. 2. Druhová (SS) a denzitová (SD) podobnosť hniezdneho zoskupenia vtákov dubovej žrďkoviny mapovanej v r. 2012 
(A-12; 9,7 ha) s inými výskumnými plochami, resp. v iných rokoch (Lešo 2003a, 2007). A-96, 97 – totožná plocha (9,7 ha) 
mapovaná v r. 1996-97 vo fáze mladiny; B-96, 97, 98,07 – dubová žrďkovina (10 ha) mapovaná v r. 1996-98 a 2007; C-97, 98, 
07 - dubová žrďkovina (10,42 ha) mapovaná v r. 1997, 1998, 2007.
Table 2. Species (SS) and density (SD) similarity of bird assemblages between the small pole stage (A-12; 9.7 ha) and 
another study plots or years (Lešo 2003a, 2007). A-96,97 – the same plot (9.7 ha) mapped in 1996-97 in the stage of thicket; 
B-96,97,98,07 – small pole stage (10 ha) mapped in 1996-98 and 2007; C-97, 98, 07 - small pole stage (10.42 ha) mapped 
in 1997-98 and 2007.

Plocha / Plot A-96 A-97 A-12 B-96 B-97 B-98 B-07 C-97 C-98 C-07
SS A-12 63,6 63,6 x 76,2 72,7 78,3 84,4 68,3 66,7 78
SD A-12 44,8 45,1 x 76,4 70,7 71,2 69,3 71,4 73,3 81,8

Obr. 2. Dendrogram podobnosti zoskupení vtákov na 3 
výskumných plochách mapovaných v období 1996 – 2012. 
Skratky sú uvedené pri tab. 2.
Fig. 2. Similarity dendrogram of bird assemblages within 
three study plots mapped in 1996–2012. Abbreviations are 
explained at the Table 2.
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aj Krištín (2006). Naopak, druhy, ktoré boli 
na danej ploche zaznamenané v rastovej fáze 
mladiny, možno považovať z hľadiska ich sa
motného výskytu (Emberiza citrinella, Lanius 
collurio, Phylloscopus trochilus, Prunella mo-
dularis, Sylvia curruca) alebo vysokej denzity 
(Erithacus rubecula, Phylloscopus collybitta, 
Sylvia atricapilla) za typické druhy krovín. 
Dutinové hniezdiče sa v oboch rastových 
fázach vyskytovali len okrajovo, väčšinou 
vplyvom okrajového efektu, kedy ich teritóriá 
zasahovali aj do sledovanej plochy. Moskát & 
Székely (1989) prítomnosť sýkoriek v mladších 
rastových fázach listnatých porastov vysvetľujú 
prítomnosťou mladých nehniezdiacich samcov 
s teritoriálnymi prejavmi. V rastovej fáze žrď
koviny však už začínajú vznikať aj prirodzené 
dutiny, a to buď v primiešaných rýchlorastúcich 
drevinách (osika, čerešňa, lipa), ale niekedy aj 
v duboch, kedy niektoré jedince už môžu oje
dinele dosahovať prsnú hrúbku okolo 20 cm. 
V duboch napadnutých drevokaznými hubami 
v mieste hniloby kmeň zhrubne a môže byť 
využitý na vytesanie hniezdnej dutiny ďatľami 
(na hranici plochy pozorovaná hniezdna dutina 
D. major v dube s prsnou výškou len 16 cm). 
Hniezdenie sýkoriek v prirodzených polodu
tinách na duboch v poraste žrďkoviny uvádza 
Lešo (2007).

Výsledky potvrdzujú teóriu Głowacińskeho 
(1975) o dvojfázovej sukcesii lesa z hľadiska 
formovania vtáčích zoskupení. Prvá fáza, tzv. 
krátka fáza končí štádiom krovín (mladina) 
a je charakteristická veľkou dynamikou zmien 
kvalitatívnokvantitatívnej štruktúry zoskupení 
vtákov. V mladine dosahuje denzita väčšinou 
svoj prvý vrchol. Tzv. dlhá fáza začína štádiom 
žrďkoviny (diferencuje sa stromová vrstva) 
a zmeny v druhovom zložení a denzite nemajú 
taký radikálny (skokový) priebeh. Druhy, ktoré 
boli zaznamenané v žrďkovine predstavujú 
bežné lesné druhy formujúce zoskupenia vtá
kov dospelých dubových lesov. Toto štádium 
je charakteristické nízkou denzitou, ktorá 
predstavuje (v závislosti aj od iných faktorov) 
približne 1/3 z celkovej denzity klimaxových 
dubín (Krištín 1991, 1999, Kropil 1993, Lešo 
2003b). Túto teóriu podporujú výsledky aj 

ďalších autorov, ktorí v podmienkach strednej 
Európy zistili vyššiu denzitu vtákov vo fáze 
krovín (Bejček & Šťastný 1984, Moskát & 
Székely 1986, Exnerová 1990). V dubových 
lesoch zistili Waliczky (1991) a Winkler (2005) 
len mierny pokles v denzite vtákov v rastovej 
fáze žrďkovín oproti mladine. Schieck & Song 
(2006) sledovali rozdiely vo formovaní vtáčích 
zoskupení medzi lesnými porastmi regeneru
júcimi po lesnej ťažbe a po lesných požiaroch. 
Aj keď bezprostredne po zásahu (ťažba verzus 
požiar) sa štruktúra zoskupení vtákov výrazne 
líšila, v ďalších rokoch sa rozdiely strácali 
a spoločným znakom oboch sukcesných radov 
bol významný pokles kvalitatívnokvanti
tatívnych parametrov zoskupení vtákov v ob
dobí 31 – 75 rokov po zásahu.

Limitujúcim faktorom charakteristickým 
v rastovej fáze žrďkovín a žrďovín je najmä do
stupnosť stromových dutín. Veľmi efektívnym 
spôsobom na zvýšenie diverzity a abundancie 
dutinových hniezdičov, resp. celých zoskupení 
vtákov je pri porastovej obnove ponechávanie 
dutinových stromov, pričom výrazný efekt 
takéhoto opatrenia sa prejaví už pri ponechaní 
1 dutinového stromu/ha (Lešo 2003a, 2007). 
Na veľký význam mŕtveho stojaceho dreva 
na plochách zasiahnutých vetrovou kalamitou 
poukazujú aj Kocian et al. (2005), ktorí zistili, 
že plochy s nevyťaženou kalamitnou drevnou 
hmotou mali vyššiu diverzitu vtákov v porov
naní s plochami, kde kalamitná drevná hmota 
bola odstránená. 
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