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1. Úvod a problematika
Štúdia podáva výsledky výskumu uskutočneného 

na lokalite Bábsky les v júni 2011 (JZ Slovensko, bliž-
šia lokalizácia nižšie). Bábsky les predstavuje zvyšok 
(66,38 ha) pôvodných lesných komplexov, ktoré boli 
v procese rozvoja poľnohospodárstva v Podunajskej ní-
žine postupne premenené na polia (ELIÁŠ, 2010a). Re-

prezentuje model pôvodnej vegetácie v tomto území 
(JURKO, 1970). Podľa BISKUPSKÉHO (1970) ide o „relikt-
ný les“. Predstavuje klimaxové štádium sukcesie lesa 
na sprašiach. Lesné spoločenstvo je zaradené do zvä-
zu Carpinion betuli (MAYER, 1937) a asociácie Primu-
lae veris-Carpinetum (NEUHÄUSL & NEUHÄUSLOVÁ – NO-
VOTNÁ, 1964).
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We present the results of a research which was realized in June 2011 on the location of the Báb forest 

(SW Slovakia, Nitra loess upland). On 30 permanent areas in the Báb forest there were 117 taxa of higher 

plants registered. On 12 permanent clear-cut areas were situated 87 taxa and on 18 forest areas 61 plant 

taxa. a higher number of species was registered on permanent clear-cut areas where heliophilous plants 

dominated. On clear cuts was also a bigger cover of herbs. There were dominated hemicryptophytes and 
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why there are largely synanthropic and non-indigenous taxa represented on permanent clear-cut areas, 

which are spreading further to the forest stand as well as distant areas of the Báb forest.
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Prezentované sú výsledky výskumu uskutočneného v júni 2011 na lokalite Bábsky les (JZ Slovensko, 

Nitrianska sprašová pahorkatina). Na 30 trvalých plochách v Bábskom lese sa zaznamenalo 117 taxónov 

vyšších rastlín. Na 12 trvalých plochách rúbanísk sa nachádzalo 87 taxónov a na 18 lesných plochách 

61 taxónov rastlín. Vyšší počet druhov bol zaznamenaný na trvalých plochách rúbanísk, kde prevládali 

svetlomilné rastliny. Na rúbaniskách bola vyššia aj pokryvnosť bylinného poschodia. Prevládali 

hemikryptofyty a terofyty, na rozdiel od lesných plôch, kde prevládali nano- a makrofanerofyty a vysokú 

pokryvnosť dosahovalo stromové a krovinné poschodie. Najväčšiu frekvenciu výskytu (100 %) mali na 

rúbaniskách druhy Geum urbanum a Pulmonaria officinalis a v lesnom poraste lesné taxóny Mercurialis 
perennis, Hedera helix a Melica uniflora. Na všetkých 30 plochách dominovali indigénne druhy a apofyty. 

Po ťažbe dreva v novembri 2006 vznikli štyri rúbaniská a 6 presvetlených plôch, v dôsledku čoho 

došlo k zmene druhového zloženia vegetácie. Ťažba dreva vytvorila vhodné podmienky na prenikanie 

nepôvodných druhov z okolitých (prevažne antropogénnych) biotopov. Preto sú na trvalých plochách 

založených na rúbaniskách hojne zastúpené synantropné a nepôvodné taxóny, ktoré sa ďalej šíria do 

lesného porastu a aj do vzdialenejších častí Bábskeho lesa. 
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V 60. rokoch 20. storočia bol v Bábskom lese reali-
zovaný komplexný ekologický výskum v rámci Medzi-
národného biologického programu (IBP – Internatio-
nal biological program) a programu Človek a biosféra 
(MaB – Man and Biosphere), ťažiskovo na 1 hektárovej, 
trvalo označenej ploche (obr. 1). Získané výsledky boli 
publikované v prácach JURKA & DUDU (1971) a BISKUP-
SKÉHO (1975). V súčasnosti došlo k obnoveniu pôvod-
nej 1 ha plochy, ktorá je zaradená do zoznamu dlhodo-
bo študovaných plôch ekosystémového výskumu celo-
svetovej siete International Long Term Ecological Re-
search (ILTER). 

Výskum bol realizovaný na trvalej výskumnej plo-
che i mimo nej v lesných dielcoch č. 307, 311, 312 a 314 
(označenie podľa lesného hospodárskeho plánu z roku 
2004), obrázok 1. V dielcoch č. 311 – 312 vznikli v dô-
sledku jednorazovej holorubnej ťažby dreva uskutočne-
nej OZ Palárikovo v novembri 2006 štyri rúbaniská, kto-
ré vytvorili podmienky pre šírenie synantropných dru-
hov. Lesný dielec č. 314 je súčasťou Národnej prírod-
nej rezervácie Bábsky les, ktorá predstavuje najpôvod-
nejšie lesné spoločenstvá Bábskeho lesa. Lesné poras-
ty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rúbanísk boli v no-
vembri 2006 preriedené clonným rubom (lesné dielce 
č. 311 a 312).

Cieľom výskumu bolo vyhodnotiť biodiverzitu rast-
linných druhov dvoch vymedzených skupín trvalých 
plôch (TP) ‒ TP rúbanísk a TP lesného porastu na zá-

klade porovnania ich druhového zloženia, pokryvnosti, 
životných foriem, stupňa synantropnosti a priemerných 
hodnôt ekologického faktora svetlo.

2. Vymedzenie záujmového územia
Záujmové územie Bábsky les sa nachádza v katastri 

obce Veľký Báb, v jej časti Alexandrov dvor (obr. 1). 
Vymedzené je súradnicami 48°10´00´´ a 48°11´30´´ 
s. z. š. a 17°53´00´´ a 17°54´20´´v. z. d., v nadmorskej 
výške 160 – 210 m (BISKUPSKÝ, 1970). Administratív-
ne patrí územie do okresu Nitra a do Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja. Územie leží na Nitrianskej sprašo-
vej pahorkatine.

MAZÚR & LUKNIŠ (1980) zaraďujú posudzované úze-
mie do geomorfologickej provincie Panónska panva, 
subprovincie Západopanónska panva, oblasti Podunaj-
ská nížina, celku Podunajská pahorkatina, oddielu Nit-
rianska pahorkatina a pododdielu Zálužianska pahorka-
tina. Územie patrí do teplej, mierne suchej klimatickej 
oblasti (KONČEK, 1980). Pôdy vytvorené zo spraše pat-
ria do skupiny ilimerických pôd. Zastúpená je hnedo-
zem modálna a luvizem modálna s karbonátovým C ho-
rizontom (KOLEKTÍV, 2000). Podľa fytogeografického čle-
nenia Slovenska (FUTÁK, 1980) patrí záujmové územie 
do oblasti panónskej flóry a fytogeografického okresu 
Podunajská nížina. Zoogeograficky je zaradené do te-
restrického regiónu a provincie stepí, panonského úseku 
(JEDLIČKA & KALIVODOVÁ, 2002). Podľa rekonštrukčnej geo-

Obr. 1. Záujmové územie Bábsky les s vyznačenými lesnými dielcami (Zdroj: ÚKE SAV, pob. Nitra)

Fig. 1. The area of interest in the Báb forest with marked forest subcompartments. (Source: ILE SAS, branch Nitra)
1)Permanent research plot, 2)NNR Báb forest and PA of Báb Park, 3)Forest stands
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botanickej mapy ČSSR (MICHALKO a kol., 1986) sa na 
území Bábskeho lesa nachádzajú dubovo-cerové lesy 
a dubovo-hrabové lesy panónske. V katastrálnom úze-
mí sú dve chránené územia ‒ Národná prírodná rezer-
vácia Bábsky les a Chránený areál Bábsky park (obr. 1). 

3. Materiál a metódy
V študovanom území Bábskeho lesa bolo v máji 

a júni roku 2011 vymeraných a trvalo označených 30 
plôch o veľkosti 10 × 10 m (obr. 2). Trvalé plochy sú za-
ložené len v plošinovej časti Bábskeho lesa. Dané trva-
lé plochy (TP) sú rozdelené na 2 skupiny.

Prvú skupinu tvorí 12 plôch (č. 1 až 12) nachádza-
júcich sa na štyroch rúbaniskách (lesné dielce č. 311, 
312). Rúbaniská vznikli holorubným spôsobom ťažby 
v novembri 2006 (pásový holorub) a väčšia časť z nich 
je kosená 2-krát do roka OZ Palárikovo. Na rúbaniskách 
sú vysadené sadenice Quercus robur a Quercus petra-
ea agg., ktoré sú pravidelne ošetrované. Na každom rú-
banisku sú 3 plochy umiestnené v líniovom tranzekte.

Druhú skupinu tvorí 18 plôch založených v lesnom 
poraste – TP č. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 

30, 34, 35, 36, 37, 38 a 39. Deväť TP (č. 13, 14, 15, 19, 
20, 21, 22, 23 a 24) sa nachádza v Národnej prírodnej 
rezervácií Bábsky les (lesný dielec č. 314). Ide o antro-
picky málo ovplyvnené lesné spoločenstvá, ktoré majú 
viac-menej pôvodné zloženie stromového, krovinného 
a bylinného poschodia. Tieto trvalé plochy sú usporia-
dané do troch tranzektov, kde každý tranzekt obsahu-
je tri plochy. Ostatných 9 lesných plôch sa nachádza 
v lesných porastoch, kde sa v budúcom období predpo-
kladá ťažba dreva OZ Palárikovo. Šesť z nich (TP č. 28, 
29, 30, 34, 35, 36) bolo založených v susedstve rúba-
nísk, kde bol v novembri 2006 vykonaný clonný rub 
(lesné dielce č. 311, 312). TP č. 37, 38 a 39 sa nachá-
dzajú v lesnom dielci č. 307. Každý tranzekt pozostá-
va z 3 vymeraných a trvalo označených trvalých vý-
skumných plôch.

Fytocenologické zápisy boli urobené v letnom ob-
dobí roku 2011, konkrétne 15., 16., 20. a 21. júna. Za-
znamenaná bola celková pokryvnosť a pokryvnosť by-
linného E1, krovinného E2 a stromového E3 poschodia. 
Zápisy boli zhotovené štandardnými fytocenologický-
mi metódami (MORAVEC, 1994), pričom bola použitá na-

Obr. 2. Záujmové územie Bábsky les s vyznačenými trvalými plochami (Zdroj: ÚKE SAV, pob. Nitra)

Fig. 2. The area of interest Báb forest with marked permanent plots (Source: ILE SAS, branch Nitra)
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sledovná 9-členná ordinálna stupnica (WESTHOFF & Van 
der MAAREL, 1978):

1 – 1 alebo 2 jedince, 

2 – viac jedincov, pokryvnosť menej ako 1 %, 

3 – pokryvnosť od 1 do 5 % pri malom počte jedincov, 

4 – pokryvnosť od 1 do 5 %, veľa jedincov, 

5 – pokryvnosť od 5 do12,5 %,

6 – pokryvnosť od 12,5 do 25 %, 

7 – pokryvnosť od 25 do 50 %, 

8 – pokryvnosť od 50 do 75 %, 

9 – pokryvnosť viac ako 75 %.

Zozbierané dáta boli následne vložené do databázy 
Turboveg (HENNEKENS & SCHAMINEE, 2001), z ktorej boli 
prevedené do programu JUICE 7.0 (TICHÝ, 2002), pomo-
cou ktorého sa následne vypočítala frekvencia výskytu 
(%) a rozpätie abundancií jednotlivých taxónov rastlín 
pre obe skupiny trvalých plôch ‒ rúbanísk, aj  lesného 
porastu. Na základe hodnôt Ellenbergových ekoindexov 
sa okrem toho pre každý fytocenologický zápis vypočí-
tali priemerné hodnoty ekočísiel – ekologických fakto-
rov, akými sú svetlo, teplota, vlhkosť, reakcia pôdy, ži-
viny, kontinentalita (ELLENBERG et al., 1992). 

Štruktúra vegetácie vymedzených 2 skupín TP ‒ ich 
druhové zloženie, pokryvnosť a zastúpenie životných 
foriem, bola vyhodnotená podľa práce DOSTÁLA a ČER-
VENKU (1991, 1992) a  podľa stupňa prirodzenosti (sy-
nantropnosti) spoločenstiev. Pôvodné taxóny boli vy-
hodnotené podľa HALADU (1996) a nepôvodné taxóny po-
dľa MEDVECKEJ a kol. (2012). Názvoslovie zistených ta-
xónov je jednotne upravené podľa MARHOLDA & HINDÁ-
KA et al. (1998). 

4. Výsledky
V júni 2011 bolo na 30 trvalých plochách nachádza-

júcich sa v Bábskom lese zaznamenaných 117 taxónov 
vyšších rastlín (tab. 1). Na 12 trvalých plochách situo-
vaných na rúbaniskách sa nachádzalo 87 taxónov a na 
18 TP v lesnom poraste 61 taxónov rastlín.

V oboch skupinách TP (rúbaniská, lesný porast) 
bolo zaznamenaných väčšie množstvo spoločných dru-
hov. Z pôvodných lesných drevín sa v oboch skupinách 
TP vyskytovali: Acer campestre, Acer platanoides, Li-
gustrum vulgare, Carpinus betulus, Ulmus minor, Qu-
ercus cerris, Fraxinus sp., Lonicera sp., Euonymus eu-
ropaeus, Euonymus verrucosus, Crataegus laevigata, 
liana Hedera helix, Sambucus nigra a Viburnum lanta-
na. Medzi bylinné taxóny vyskytujúce sa na rúbaniskách 
a v lese patria druhy dubovo -hrabových lesov: Galium 
aparine, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Fal-
lopia dumetorum, Polygonatum latifolium, Polygona-
tum multiflorum, Mercurialis perennis, Lithospermum 
purpurocaeruleum, Lamium maculatum, Geum urba-
num, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Pulmo-

Tabuľka 1. Frekvencia výskytu (%) a rozpätie abundancií 

rastlinných druhov dvoch skupín TP

Table 1. Frequency of occurrence (%) and range of plant spe-
cies abundances of two PP groups

Taxón1)

Druhy 
na TP na 

rúbaniskách2)

Druhy 
na TP v lesnom 

poraste3)

Stromové poschodie – E3 (od výšky 3 m)4)

Acer campestre 8 5 61 5-8

Ailanthus altissima 17 6–9 —

Carpinus betulus — 94 3-9

Cornus mas — 11 5-6

Hedera helix — 22 1-4

Quercus cerris — 50 4-8

Quercus pubescens — 6 6

Quercus petraea — 28 5-8

Quercus robur — 28 4-7

Robinia pseudoacacia 8 4 —

Sorbus torminalis — 11 3-5

Ulmus minor 8 4 6 5

Krovinné poschodie – E2 (do výšky 3 m)5)

Acer campestre 33 1–7 78 1-7

Ailanthus altissima 8 5 —

Carpinus betulus 67 1–5 6 4

Cornus mas — 78 5-8

Crataegus laevigata — 6 5

Crataegus monogyna — 6 1

Euonymus europaeus — 6 3

Fraxinus excelsior — 6 6

Ligustrum vulgare 8 2 6 5

Lonicera sp. 8 2 —

Quercus cerris 17 1 —

Quercus robur 25 1–7 —

Robinia pseudoacacia 8 1 —

Sambucus nigra 8 3 —

Sorbus torminalis — 6 5

Ulmus minor 17 1–5 6 5

Bylinné poschodie – E1 (do výšky 1 m)6)

Acer campestre 67 2–5 72 1–5

Acer platanoides 17 2 11 1

Acer pseudoplatanus 8 1 —

Achillea millefolium 8 2 —

Ailanthus altissima 83 1–5 —

Ajuga genevensis 25 2 —

Ajuga reptans 50 2–5 —

Alliaria petiolata 8 2 —

Anthriscus sp. — 17 1–4

Arctium lappa 8 2 —

Arctium sp. 33 1–2 —

Arctium tomentosum 25 2–5 —

Artemisia vulgaris 8 1 —

Aster lanceolatus 58 2 —

Astragalus glycyphyllos 67 1–2 —

Ballota nigra 8 2 —

Brachypodium sylvaticum 50 2-4 6 2
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Taxón1)

Druhy 
na TP na 

rúbaniskách2)

Druhy 
na TP v lesnom 

poraste3)

Bromus benekenii 25 2–5 22 2

Bromus inermis 8 4 —

Bromus sp. 25 4 —

Calamagrostis epigejos 50 2–6 —

Carex muricata 50 1–2 —

Carex ovalis 8 2 6 1

Carex pilosa — 11 2–6

Carex sylvatica 8 5 —

Carpinus betulus 83 2–4 50 1–2

Cirsium arvense 92 2–5 —

Cirsium sp. 42 1–2 —

Cirsium vulgare 75 1–4 —

Clematis vitalba 25 1–2 —

Clinopodium vulgare 17 1–2 —

Convallaria majalis — 17 2–5

Cornus mas — 28 1–2

Cornus sp. — 6 4

Crataegus laevigata 17 1 17 1

Crataegus monogyna — 56 1–2

Dactylis glomerata 33 2–4 6 2

Dactylis polygama 8 2 —

Dentaria bulbifera — 33 2–4

Epilobium sp. 8 1 —

Euonymus europaeus 58 1–4 17 1

Euonymus verrucosus 33 1–2 61 1–4

Fallopia dumetorum 42 1–4 6 1

Fragaria moschata 25 2–5 —

Fraxinus excelsior 8 1 —

Fraxinus sp. 8 1 6 1

Gagea lutea — 6 2

Galeobdolon luteum 75 4–5 83 2–6

Galeopsis sp. 25 1–2 11 1

Galeopsis tetrahit 8 4 —

Galium aparine 67 2–5 50 1–4

Galium odoratum 83 2–5 78 4–6

Geranium robertianum 58 2–4 22 1–2

Geum urbanum 100 4–6 72 2–5

Glechoma hederacea 67 2–4 22 4–5

Glechoma hirsuta 17 2 72 2–5

Hedera helix 75 2–6 100 5–8

Heracleum sphondylium — 6 1

Hypericum hirsutum 58 1–2 —

Hypericum perforatum 17 1 —

Impatiens parviflora 92 2–7 72 2–5

Lactuca serriola 8 1 —

Lamium maculatum 83 4–6 83 2–5

Ligustrum vulgare 17 1–5 56 1–4

Linaria vulgaris 8 2 —

Lithospermum 
purpurocaeruleum

17 2 6 2

Lonicera caprifolium 8 2 —

Lonicera sp. 25 2–4 6 1

Taxón1)

Druhy 
na TP na 

rúbaniskách2)

Druhy 
na TP v lesnom 

poraste3)

Lonicera xylosteum 8 2 —

Mahonia aquifolium — 6 4

Melica nutans 17 2–4 —

Melica uniflora 92 2–4 100 2–5

Mercurialis perennis 75 4–8 100 4–9

Milium effusum — 6 1

Oryzopsis virescens 8 2 —

Poa nemoralis 42 2 6 2

Polygonatum latifolium 50 2–5 56 2–5

Polygonatum multiflorum 50 2–4 50 1–5

Potentilla argentea 8 2 —

Prunus sp. — 17 1–2

Pulmonaria officinalis 100 4–6 83 1–4

Pyrus sp. — 6 1

Quercus cerris 75 1–4 56 1–2

Quercus pubescens — 6 1

Quercus robur 75 2– —

Robinia pseudoacacia 42 1–5 —

Roegneria canina — 6 2

Rosa canina 50 1–2 —

Rosa sp. — 6 1

Rubus fruticosus agg. 8 2

Sambucus nigra 42 1–3 11 1

Securigera varia 8 1 —

Sherardia arvensis 8 2 —

Solanum dulcamara 25 1–2 —

Stenactis annua 92 1–5 —

Swida sanguinea 50 2–5 —

Tilia platyphyllos 8 1 —

Tithymalus cyparissias 75 2–5 —

Torilis japonica 8 2 —

Ulmus minor 17 2–4 17 1–4

Urtica dioica 33 2–4 —

Verbascum densiflorum 8 2 —

Verbascum chaixii subsp. 
Austriacum

17 1–2 —

Verbascum sp. 33 1 —

Veronica chamaedrys 25 1–2 —

Veronica officinalis 8 2 —

Veronica sp. 8 2 —

Viburnum lantana 8 1 22 1–4

Vinca minor — 11 4–6

Viola arvensis 8 1 —

Viola hirta 92 4–6 72 2–6

Viola mirabilis 83 2 50 1–2

Viola odorata 83 2–5 61 1–4

Viola reichenbachiana 33 2 6 1

Pokračovanie tabuľky 1 – Continuation of the Table 1

1)Taxon, 2)Species on PP of clear-cut areas, 3)Species on PP in the fo-
rest stand, 4)Tree Layer – E3 (from height of 3 m), 5)Shrub Layer – E2 
(to height of 3 m), 6)Herb Layer – E1 (to height of 1 m)
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naria officinalis. V obidvoch skupinách boli zazname-
nané druhy Viola reichenbachiana, V. hirta, V. mirabi-
lis, V. odorata, Geranium robertianum a Galeopsis sp., 
z tráv a im podobných druhov Brachypodium sylvati-
cum, Carex ovalis, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, 
Melica uniflora a Bromus benekenii a z inváznych dru-
hov Impatiens parviflora.

Na 12 TP založených na rúbaniskách boli zazname-
nané aj invázne dreviny Ailanthus altissima a Robinia 
pseudoacacia. K ďalším drevinám, ktoré sa vyskytova-
li iba na rúbaniskách patria: Acer pseudoplatanus, Swi-
da sanguinea, Lonicera xylosteum, Lonicera caprifo-
lium, Tilia platyphyllos a Rosa canina. Byliny vyskytu-
júce sa iba na rúbaniskách sú: Arctium lappa, Arctium 
tomentosum, Artemisia vulgaris, Urtica dioica, Ver-
bascum densiflorum, Verbascum chaixii subsp. austria-
cum, Lactuca serriola, Cirsium vulgare, Cirsium arven-
se, Achillea millefolium, Ajuga genevensis, Ajuga rep-
tans, Alliaria petiolata, Tithymalus cyparissias, Astra-
galus glycyphyllos, Ballota nigra, Hypericum hirsutum, 
Hypericum perforatum, Torilis japonica, a invázna by-
lina Aster lanceolatus.

Iba na lesných TP boli nájdené dreviny Cornus mas, 
Sorbus torminalis, Quercus petraea agg., Crataegus mo-

nogyna. Jeden exemplár duba plstnatého (Quercus pu-
bescens) bol zaznamenaný v stromovom a druhý v by-
linnom poschodí. Na lesných TP boli zdokumentova-
né hlavne tieňomilné taxóny, napr. Convallaria maja-
lis, Dentaria bulbifera, Gagea lutea, poloker Vinca mi-
nor a z tráv a im podobných druhov Carex pilosa, Ro-
egneria canina a Milium effusum.

Vyšší počet druhov bol zaznamenaný na TP založe-
ných na rúbaniskách. Najviac taxónov vyšších rastlín 
majú TP č. 2 a 3 (46 taxónov) a TP č. 1 (43 taxónov), 
obrázok 3. Fytocenologické zápisy na týchto trvalých 
plochách boli robené až po lesníckom zásahu ‒ pokose-
ní bylín v lesných kultúrach. V druhovom zložení spo-
ločenstiev na týchto TP sa uplatňovali svetlomilné sy-
nantropné a lesné druhy, z menšej časti mladé jedince 
a semenáčiky drevín. Najmenší počet taxónov mali TP 
č. 4 (22 druhov) a č. 5 (28 druhov). Na trvalej ploche 
č. 4 prevládali dreviny Acer campestre, Ailanthus al-
tissima, Robinia pseudoacacia a Carpinus betulus. Na 
ploche č. 5 prevláda druh Ailanthus altissima, ktorý má 
na tejto ploche najväčšiu pokryvnosť zo všetkých plôch, 
na ktorých sa vyskytuje. Trvalé plochy č. 4 a 5 boli od 
skončenia ťažby dreva v roku 2006 ponechané bez zá-
sahov, na rozdiel od ostatných plôch rúbanísk. Na tých-

Obr. 3. Počet druhov na TP rúbanísk a lesného porastu

Fig. 3. Number of species on PP of clear-cut areas and the forest stand 
1)Number of species, 2)Clear-cut areas PP, 3)Forest stand PP

Obr. 4. Pokryvnosť stromového, krovinného a bylinného poschodia na 30 TP v Bábskom lese 

Fig. 4. Cover of tree, shrub and herb layer at 30 PP in the Báb forest
1)Cover of tree layer, 2)Cover of shrub layer, 3)Cover of herb layer, 4)Clear-cut area PP, 5)Forest stand PP
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to dvoch TP dominuje malý počet druhov, príp. len je-
den druh. Reprezentujú najviac vyvinuté štádium sekun-
dárnej sukcesie zo všetkých 12 TP rúbanísk. Ostatné TP 
majú približne rovnaký počet druhov. Sú to 2-krát roč-
ne kosené plochy s podobným druhovým zložením a aj 
pokryvnosťou jednotlivých druhov. 

Lesné TP majú podobný počet taxónov. Malý roz-
diel v ich počte je spôsobený dominanciou drevín a ná-
sledným zatienením druhov v podraste. Počet taxónov 
ovplyvňuje aj blízkosť rúbanísk, z ktorých prenikajú dru-
hy do lesných TP č. 15, 24, 35 a 36 (obr. 3). 

Percentuálna pokryvnosť stromového, krovinného 
a bylinného poschodia je graficky znázornená na obráz-
ku 4. Najväčšiu pokryvnosť bylinného poschodia majú 
TP založené na rúbaniskách. TP č. 4 a  5 nie sú kosené, 
preto majú vysokú pokryvnosť aj krovinného a stromo-
vého poschodia. 

Lesné TP môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvú sku-
pinu tvorí 9 TP (č. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24) na-
chádzajúcich sa v NPR Bábsky les, kde sa od 60. rokov 
20. storočia nerobia žiadne lesohospodárske zásahy. Táto 
skutočnosť sa prejavuje aj na druhovom zložení a po-
kryvnosti jednotlivých poschodí fytocenózy. Dochádza 
tu k odumieraniu starších stromov a k samovoľnej ob-
nove, čo je zrejmé z vyššej pokryvnosti krovín a men-
šej pokryvnosti bylinných druhov v dôsledku zatienenia. 

Druhú skupinu tvorí 9 TP (č. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 
38, 39), ktoré sa nachádzajú v lesných dielcoch č. 307, 
311 a 312. Pokryvnosť poschodí trvalých plôch č. 28, 
29, 30, 34, 35 a 36 je ovplyvnená clonným rubom, kto-
rý spôsobil presvetlenie, a tým vysokú pokryvnosť bylin-
ného a menšiu pokryvnosť krovinného poschodia, kto-
ré sa od lesohospodárskeho zásahu uskutočneného v no-
vembri 2006 nestihlo plne vyvinúť. Na TP č. 37, 38 a 39 
je vysoká pokryvnosť bylinného poschodia, a tiež vyššia 
pokryvnosť krovinného poschodia. Lesný dielec č. 307, 
v ktorom sa nachádzajú tieto TP nie je ovplyvnený ťaž-
bou a dochádza tu k prirodzenej obnove, podobne ako 
na TP založených v NPR. Pokryvnosť stromového po-
schodia je približne rovnaká na väčšine trvalých plôch, 
iba pri TP č. 13, 14 a  24 je nižšia, Dochádza tam vo väč-
šej miere k odumieraniu a prirodzenej obnove drevín. 

Percentuálna frekvencia výskytu všetkých rastúcich 
taxónov na študovaných TP je uvedená v tabuľke 1. Naj-
väčšiu frekvenciu výskytu (100 %) majú na rúbaniskách 
byliny Geum urbanum a Pulmonaria officinalis. V kro-
vinnom a bylinnom poschodí dominuje Carpinus betu-
lus a v bylinnom poschodí invázny druh Ailanthus altis-
sima. Vysokú frekvenciu výskytu na plochách rúbanísk 
dosahujú druhy Cirsium arvense, Viola odorata a inváz-
ne taxóny Impatiens parviflora a Stenactis annua. V les-
nom poraste dosahujú frekvenciu výskytu 100 % typické 
lesné rastliny Mercurialis perennis, Hedera helix a Meli-
ca uniflora. Vysokú frekvenciu majú aj druhy Glechoma 
hirsuta, Viola hirta, Polygonatum latifolium a Polygona-
tum multiflorum. Medzi dreviny s vysokou frekvenciou 

patrí Acer campestre, Cornus mas a Carpinus betulus. 
Vysokú frekvenciu výskytu na plochách rúbanísk 

a aj na lesných plochách majú predovšetkým tieňomil-
né a lesné rastliny, ako sú Galeobdolon luteum, Galium 
odoratum, Geum urbanum, Hedera helix, Lamium ma-
culatum, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis, 
Melica uniflora a invázny druh Impatiens parviflora. 

Zastúpenie životných foriem rastlín vyskytujúcich 
sa na TP je znázornené na obrázku 5. Najväčšie rozdie-
ly sú v počte hemikryptofytov: rúbaniská – 41 druhov, 
lesný porast – 11 druhov. Hemikryptofyty, ktoré sú ty-
pické pre narušené miesta (Arctium lappa, A. tomento-
sum, Hypericum hirsutum, Verbascum densiflorum, Po-
tentilla argentea, Aster lanceolatus) boli zaznamenané 
iba na rúbaniskách. Predstaviteľmi hemikryptofytov les-
ných TP sú druhy ako Dentaria bulbifera, Heracleum 
sphondylium a Roegneria canina. Veľké rozdiely sú tak-
tiež v počte jedno a dvojročných rastlín: rúbaniská –10 
druhov, lesný porast – 4 druhy. Terofytmi vyskytujúcimi 
sa v oboch skupinách TP sú Fallopia dumetorum, Ga-
lium aparine, Impatiens parviflora a Geranium rober-
tianum. Na plochách rúbanísk k nim pristupujú synan-
tropné druhy Galeopsis tetrahit, Lactuca serriola, Vio-
la arvensis, Torilis japonica, Sherardia arvensis a Ste-
nactis annua. Pri ostatných kategóriách druhov (cha-
maefyty, geofyty) je zastúpenie na rúbaniskách a v les-
nom poraste približne rovnaké. V lesných porastoch je 
väčší počet makrofanerofytov a menší počet nanofane-
rofytov, ako na rúbaniskách, čo je dôsledkom holorub-
nej ťažby. Do kategórie „nejasné zaradenie“ patrí 14 dru-
hov z oboch skupín TP a pre 18 druhov nie je známa in-
formácia o ich zaradení.

Obr. 5. Zastúpenie životných foriem rastlín na TP rúbanísk 

a lesného porastu

Fig. 5. Representation of plant life forms on PP of clear-cut 
areas and forest vegetation
1)Macrophanerophytes, 2)Nanophanerophytes, 3)Chamaephytes, 4)He-
micryptophytes, 5)Geophytes, 6)Therophytes, 7)Unclear categorisation, 
8)No data, 9)Clear-cut area, 10)Forest cover
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Zastúpenie vybraných skupín taxónov na rúbanis-
kách a v lesnom poraste je graficky znázornené na ob-
rázku 6. Najväčší počet dosahujú indigénne druhy (rast-
liny pôvodné, rastúce iba na prirodzených stanovištiach 
a v pôvodných spoločenstvách) a apofyty (domáce ta-
xóny rastúce v prirodzených spoločenstvách, ale aj na 
pozmenených alebo synantropných stanovištiach), a to 
tak na plochách rúbanísk, ako aj na plochách lesného po-
rastu. Počet druhov v uvedených skupinách je vyšší na 
plochách rúbanísk: indigénne druhy – 38 druhov (lesné 
TP – 35 druhov) a apofyty – 32 druhov (lesné TP – 15 
druhov). K  indigénnym druhom rúbanísk patria, napr. 
druhy Tilia platyphyllos, Rosa canina, Oryzopsis vires-
cens, Melica nutans a k apofytom, napr. druhy Achillea 
millefolium, Veronica chamaedrys, Veronica officina-
lis a Clinopodium vulgare. Indigénne druhy lesných TP 
predstavujú, napr. druhy ako Convallaria majalis, Quer-
cus pubescens, Cornus mas a Dentaria bulbifera. K les-
ným apofytom patria Vinca minor, Heracleum sphon-
dylium a Roegneria canina. Z archeofytov (rastliny za-
vlečené na súčasné územie v dobe do konca 15. storo-
čia) sa na TP rúbanísk, aj lesa vyskytuje Viola odorata, 
iba na plochách rúbanísk sú aj druhy ako Lactuca ser-
riola, Ballota nigra, Sherardia arvensis, Arctium lap-
pa, A. tomentosum a Viola arvensis. Iba v lesnom po-
raste sa nachádza neofyt (rastlina zavlečená na súčas-

né územie v dobe od 15. storočia) Mahonia aquifolium 
a neofyt Lonicera caprifolium je viazaný len na TP rú-
banísk. K inváznym neofytom (neofyty prenikajúce do 
poloprirodzených a prirodzených spoločenstiev a menia-
ce ich štruktúru) patrí druh Impatiens parviflora, ktorý 
mal veľmi vysokú pokryvnosť. Ďalšie 4 invázne neofy-
ty – Stenactis annua, Aster lanceolatus, Robinia pseu-
doacacia a Ailanthus altissima sa vyskytovali iba na TP 
rúbanísk. Informácia o zaradení 17 druhov z oboch sku-
pín TP nie je známa.

Na základe priemerných čísiel vypočítaných pre 
ekologické faktory v zmysle ELLENBERGA (1992) môže-
me konštatovať, že spoločenstvá rúbanísk a lesa sa naj-
viac odlišovali v hodnotách svetla. V tomto príspevku 
je preto prezentovaná len táto kategória (obr. 7). Vyš-
šie hodnoty svetla indikovali zápisy z 12 TP situova-
ných na rúbaniskách, kde sa vyskytuje veľa svetlomil-
ných rastlín, napr. Galeopsis tetrahit, Hypericum per-
foratum, Lactuca serriola, Clinopodium vulgare, Po-
tentilla argentea, Rosa canina, Securigera varia, So-
lanum dulcamara, Verbascum densiflorum. Naopak 
v 18 lesných TP sa vyskytujú skôr rastliny, ktoré zná-
šajú zatienenie, napr. Sorbus torminalis, Vinca minor, 
Dentaria bulbifera a Carex pilosa. Menší počet tieňo-
milných druhov sa vyskytuje aj na plochách rúbanísk 
a naopak niektoré svetlomilné druhy nájdeme aj v les-

Obr. 7. Priemerné hodnoty ekologického faktora svetlo (n)   vypočítané v zmysle ELLENBERGA (1992)

Fig. 7. Average values of ecological factor light (n) counted according to ELLENBERG (1992)
1)Clear-cut area PP, 2)Forest cover PP

Obr. 6. Počet taxónov v skupinách rastlinných taxónov nachádzajúcich sa na rúbaniskách a v lese

Fig. 6. Number of taxa in groups of plant taxa found on the clear-cut areas and in the forest
1)Indigenous species, 2)Apophytes, 3)Archeophytes, 4)Neophytes, 5)Neophytes invasive, 6)No data, 7)Clear-cut area, 8)Forest cover stand
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nom poraste. Dochádza k tomu v dôsledku variability 
svetelných podmienok na TP a schopnosti adaptácie 
niektorých druhov.

5. Diskusia 
Študované trvalé plochy sa nachádzajú v území, 

v ktorom bol podľa KUBÍČKA a BRECHTLA (1970) mapo-
vaný lesný typ Fageto-Quercetum. V týchto spoločen-
stvách tvoril podstatnú zložku drevinovej synúzie druh 
Quercus petraea agg., menej zastúpený bol Fagus syl-
vatica a Carpinus betulus. Z ďalších drevín boli primie-
šané Acer campestre a Quercus cerris. Krovinnú etáž 
charakterizovala výrazná prevaha druhu Carpinus betu-
lus, Acer campestre, Quercus petraea agg., Cornus mas 
a Ligustrum vulgare. Bylinná etáž mala typický ,,trávna-
tý“ ráz, v ktorom sa dominantne uplatňovali druhy ako 
Melica uniflora, Carex pilosa, Dactylis polygama a stá-
ly výskyt vykazovali aj druhy Bromus benekii a Poa ne-
moralis. Zo širokolistých bylín sa výraznejšie uplatňo-
val druh Galium odoratum, z lian Hedera helix. Stále 
zastúpenie mali druhy Galeobdolon luteum, Polygona-
tum multiflorum, Pulmonaria officinalis a Geum urba-
num. Uvedené druhy, ktorých výskyt je viazaný na les 
sa aj dnes vo veľkej miere uplatňujú v druhovom zlože-
ní Bábskeho lesa, a tiež na rúbaniskách. 

Na 12 TP založených na rúbaniskách bolo zazname-
naných v priemere vyšší počet rastlinných taxónov ako 
na TP v zapojenom lese. Holorubným spôsobom ťažby 
vzniká totiž podľa KOŠŤÁLA (2003) najmä veľké presvetle-
nie a vysušenie stanovišťa. Vyšší počet taxónov na rúba-
niskách je spôsobený kombináciou tieňomilných a svet-
lomilných lesných druhov, ktoré sa zachovali zo súvis-
lého lesného porastu a prienikom synantropných dru-
hov na novú a voľnú ekologickú niku z okolitých poľno-
hospodárskych pozemkov, poľných ciest a obytnej čas-
ti Alexandrov dvor. Väčšina synantropných druhov pat-
rí medzi hemikryptofyty a terofyty, preto je na rúbanis-
kách vyšší podiel týchto životných foriem na rozdiel od 
lesných TP. K  rúbaniskovým druhom, ktorým vyhovu-
je pozmenené svetlejšie stanovište patria: Urtica dioica, 
Tithymalus cyparissias, Solanum dulcamara, Lactuca 
serriola, Achillea millefolium, Ajuga genevensis, Aju-
ga reptans, Astragalus glycyphyllos, Ballota nigra, Cir-
sium arvense, Cirsium vulgare, Linaria vulgaris, Arctium 
lappa, Arctium tomentosum, Artemisia vulgaris a drevi-
ny lesných plášťov, ako sú Sambucus nigra a Rosa cani-
na. Tieto druhy vo svojich prácach uvádza tiež FERLÍKO-
VÁ (2009, 2011).

Lesný druh Geranium robertianum ‒ apofyt, ktorý 
sa vyskytuje aj na miestach narušených človekom, bol 
zaznamený tak v lese, ako aj na rúbaniskách. Introduko-
vaná drevina Mahonia aquifolium vyskytujúca sa na TP 
č. 36 (lesný porast, 4 mladé jedince) sa do vzdialenejších 
častí Bábskeho lesa pravdepodobne rozšírila z Chráne-
ného areálu Bábsky park, príp. zo záhrad obytnej čas-
ti Alexandrov dvor. Druh Vinca minor sa pravdepodob-

ne rozšíril zo susedného parku na TP v jeho tesnej blíz-
kosti (č. 38, 39). Nepôvodné druhy, ktoré boli zazna-
menané na rúbaniskách uvádza vo svojich prácach tiež 
ELIÁŠ (2010a,b,c).

Veľkú pozornosť treba venovať inváznym druhom 
drevín Ailanthus altissima a Robinia pseudoacacia, kto-
ré sa veľmi šíria. Veľmi vysokú pokryvnosť majú na TP 
rúbanísk č. 5 a 6, ale v menšom zastúpení sa vyskytu-
jú aj v ostatných častiach rúbanísk. Pravdepodobne ča-
som preniknú aj do vzdialenejšieho Bábskeho lesa, tak 
isto ako aj invázne byliny Aster lanceolatus a Stenactis 
annua, ktoré majú síce nižšiu pokryvnosť, ale sa vysky-
tujú na väčšine z 12 TP rúbanísk (Stenactis annua na 
11 a Aster lanceolatus na 7 TP). Invázna bylina Impa-
tiens parviflora má zatiaľ vyššiu pokryvnosť na rúba-
niskách (nevyskytuje sa len na TP č. 2), ako na lesných 
TP č. 14, 34, 35, 36 a 39. Impatiens parviflora bola na 
začiatku 80. rokov zavlečená do parku a v polovici 80. 
rokov prenikla do lesného porastu v okolí poľného labo-
ratória. S podporou človeka sa rozšírila aj do vzdialenej-
ších častí lesa, vrátane NPR Bábsky les (ELIÁŠ, 2010a).

Zloženie stromového, krovinného a bylinného po-
schodia skúmaných fytocenóz nie je na 30 trvalých plo-
chách rovnaké. Dôvodom rôznorodosti je rozličný hospo-
dársky manažment. Po výrube lesného porastu je väčšia 
časť TP na rúbaniskách pravidelne kosená, len na niekto-
rých miestach sú ponechané kroviny. Dve TP na rúba-
niskách (č. 4 a 5) sú ponechané bez zásahu a dochádza 
na nich k prirodzenej sekundárnej sukcesii. Pokryvnosť 
poschodí fytocenóz na TP založených v lesnom poraste 
je tiež rôzna. V pôvodných lesných spoločenstvách NPR 
Bábsky les dochádza k prirodzenej obnove a pokryvnosť 
krovín je vyššia, v porovnaní s TP založenými v hospo-
dárskom lese a na rúbaniskách, kde je v dôsledku pre-
svetlenia spôsobeného ťažbou dreva väčšia pokryvnosť 
bylinného poschodia.

Druhové zloženie fytocenóz sa mení aj z dôvodu 
rôzneho zatienenia, na rúbaniskách vplyvom ponecha-
ných krovín, alebo v dôsledku pravidelného kosenia, 
v lesných porastoch v dôsledku presvetlenia po odum-
retí starých, čím dochádza k prenikaniu svetlomilných 
druhov do lesného porastu. Druhové zloženie fytoce-
nóz sa mení aj vplyvom človeka, napr. v dôsledku za-
vlečenia druhov ako Impatiens parviflora, alebo výsad-
by introdukovaných druhov ako Robinia pseudoacacia, 
alebo vplyvom iných spôsobov rozširovania taxónov, 
napr. vtákmi (Mahonia aquifolium), klonálnym rastom 
(Vinca minor), alebo vystreľovaním semien na väčšie 
vzdialenosti (Impatiens parviflora). Druhové zloženie 
sa mení aj v závislosti od toho, ako sú TP vzdialené od 
obrábaných polí, CHA Bábsky park, obytnej zóny Ale-
xandrov dvor, alebo od rúbanísk s ich synantropnými 
druhmi. Blízkosť  antropicky narušených plôch spôso-
buje rýchly prísun diaspór, či už vetrom, alebo živočích-
mi, v dôsledku čoho sa synantropné druhy rýchlo roz-
širujú na rúbaniskách.
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Lesné spoločenstvá sú špecifické väčším zatienením 
podrastu a medzidruhovou konkurenciou, preto sa tu ne-
pôvodné a synantropné druhy ešte nerozšírili vo väčšej 
miere. Došlo len k invázii byliny Impatiens parviflora.

6. Záver
Prezentované sú výsledky výskumu uskutočneného 

na 12 TP rúbanísk (lesné dielce č. 311, 312) a 18 TP za-
ložených v Bábskom lese (v lesných dielcoch č. 307, 311, 
312 a 314) v  júni 2011. Celkovo bolo na 30 TP zazna-
menaných 117 taxónov vyšších rastlín. Na 12 trvalých 
plochách rúbanísk sa nachádzalo 87 taxónov a na 18 TP 
založených v lesnom poraste 61 taxónov vyšších rastlín.

Najviac druhov (46) majú TP č. 2 a 3, o niečo me-
nej ich je na TP č. 1 (43 druhov). Najmenší počet taxó-
nov mali TP č. 4 (22 druhov) a 5 (28 druhov). V TP za-
ložených na rúbaniskách má najväčšiu pokryvnosť by-
linné poschodie. V lesných TP má najvyššiu pokryvnosť 
stromové poschodie. V TP založených v NPR a na TP 
založených v lesnom dielci č. 307 je vyššia pokryvnosť 
krovín a menšia pokryvnosť bylín. Naopak lesné poras-
ty v susedstve rúbanísk majú  v dôsledku clonného rubu 
vysokú pokryvnosť bylinného a menšiu pokryvnosť kro-
vinného poschodia.

Najväčšiu frekvenciu výskytu (100 %) majú na rú-
baniskách byliny Geum urbanum a Pulmonaria offici-
nalis a v lesnom poraste Mercurialis perennis, Hedera 
helix a Melica uniflora. Najväčšie rozdiely v zastúpení 
životných foriem na jednotlivých TP sa zistili v prípade 
hemikryptofytov a terofytov. V oboch skupinách TP je 
najviac indigénnych druhov a apofytov. Najväčšie roz-
diely v hodnotách priemerných ekologických čísiel vy-
počítaných na základe Ellenbergových indikačných hod-
nôt boli zistené v prípade faktora svetlo – vyššie hodno-
ty majú porasty na trvalých plochách rúbanísk.

Druhové zloženie Bábskeho lesa sa zmenilo najmä 
v dôsledku vzniku rúbanísk. K zmene druhového zlože-
nia dochádza vplyvom zmien v zatienení TP (zarastanie 
rúbanísk, kosenie, odumieranie starých jedincov) a v dô-
sledku rozširovania inváznych a synantropných druhov. 
V budúcnosti bude preto potrebné nasmerovať pozornosť 
hlavne na monitorovanie výskytu a šírenia nepôvodných 
druhov v Bábskom lese.

Prezentované výsledky budú môcť byť v budúcnos-
ti využité pri sledovaní zmien druhového zloženia fyto-
cenóz vyvolaných vplyvom ľudských zásahov, a tým aj 
dynamiky rozširovania sa nepôvodných druhov v Báb-
skom lese a sekundárnej sukcesie prebiehajúcej na rú-
baniskách. Výsledky môžu byť využité aj pre poznanie 
vývoja vegetácie po plánovanej ťažbe dreva na ostatných 
nevyťažených plochách Bábskeho lesa (mimo NPR).
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