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Abstract 

 The selected quantitative characteristics of bird communities on the Vah river during breeding season 
2014  

The middle stream of the Váh river (Piešťany – Nové Mesto nad Váhom) can be considered mainly 
from the natural aspect as a very interesting and precious area. It creates vast alluvium with authentic, little 
aggrieved floodplain forest, which is surrounded with orographic units of Považský Inovec from the east side 
and Little Carpathian Mountains from the west side. This contribution focuses on the analysis of structure and 
population dynamics of bird communities in two transects on the Vah river alluvium currently between cities 
Piešťany and Nové Mesto nad Váhom. We derived the basic ecological metrics and quantitative characteristics 
of bird communities such as the abundance, dominance, diversity for the breeding season 2014. We find the 
significance differences between these two transect in all defined metrics. As a potentional reasons for these 
differences values we supposed the diverse habitat character of these transects (Piešťany are closer to the 
suburban area than Nové Mesto nad Váhom, which represented intact landscape mosaic area). 
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Úvod a formulácia cieľa 

 Vážske okolie Piešťan a Nového Mesta nad Váhom je krajina, do ktorej vždy 

v minulosti zasahoval a stále zasahuje i človek. Týka sa to hlavne vodohospodárskych úprav, 

regulácie a úpravy koryta Váhu, ktoré poznačili pôvodný ráz krajiny v pozitívnom, no vo 

väčšej miere v negatívnom zmysle. [1, 2, 3]. Najviac sa to dotýkalo najmä zvyškov lužných 

lesov, ktorých plocha sa neustále redukuje ťažbou štrku a najnovšie aj vybudovaním 

diaľničného úseku diaľnice D1. Stredný úsek toku Váhu medzi Piešťanmi a Novým Mestom 

nad Váhom je doposiaľ ornitologicky komplexnejšie stále málo preskúmaný a práce, ktoré 

pochádzajú z tohto územia sú staršieho vydania alebo sú len čiastkového charakteru – 

krátkych správ, príspevkov a pod. [4, 5, 6]. Toto prírodne a ornitologicky cenné územie je 

jedným z posledných zvyškov prirodzeného lužného lesa, ktorý lemuje pôvodné staré koryto 

Váhu na tomto úseku. 

 Cieľom tejto práce je poukázať na niektoré aspekty v štruktúre populácii medzi dvoma 

úsekmi stredného toku Váhu (Piešťany a Nové Mesto nad Váhom). Zo získaných terénnych 

dát sme vyhodnotili základné kvantitatívne charakteristiky ornitocenóz za hniezdne obdobie 
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v roku 2014. 

 

Materiál a metódy 

Metodicky je výskum založený na báze bodového transektu. Stanovené sú dva 

transekty, prvý v smere od Nového Mesta nad Váhom do Piešťan a druhý v smere od Piešťan 

do Nového Mesta nad Váhom. Sčítanie prebieha vždy po prúde rieky po pravom brehu 

z dôvodu priechodnosti terénu. Celková dĺžka jedného transektu je daná na 6 km v rámci 

ktorého je 20 bodových plôch s konštantnou vzdialenosťou medzi jednotlivými bodmi, t.j. 

300m, s fixným intervalom 5 min akustickej i optickej registrácie druhov na jednom bode. 

Zvlášť sčitujeme a zapisujeme vtáky do 100m od bodu a zvlášť nad 100m, max. však do 200 

m, aby sa predišlo replikácii druhov na dvoch bodoch. [7].  

Druhy enumerujeme vizuálne pomocou ďalekohľadu (zväčšenie 7x50) a akusticky na 

základe hlasových prejavov samcov. Sledované druhy a stanovištia dokumentujeme aj 

fotografiami, ktoré sú nasnímané fotoaparátom značky BenQ (4x10 zoom) a druhy 

determinujeme aj pomocou ornitologického kľúčom „Collins Bird Guide: The Most Complete 

Guide to the Birds of Britain and Europe“ [8]. Slovenské názvy, zaradenie do systému a 

autorov opisu uvádzame podľa „Kovalik Peter a kol. - Slovenské mená vtákov sveta [9].“ 

Zistené druhy klasifikujeme základnými kvantitatívnymi charakteristikami 

ornitocenóz [10]. Z kvantitatívnych charakteristík ornitocenóz hodnotíme: 

1. abundancia (Nmax) - celkový počet jedincov zaznamenaných na daných lokalitách 

2. denzita (ex/10ha) 

3. dominancia (D): viac ako 10 % - eudominantný druh 

 5 – 10 % - dominantný druh 

 2 – 5 % - subdominantný druh 

 1 – 2 % - recendentný druh 

 menej ako 1 % - subrecendentný druh 

5. Shannonov-Weanerov index diverzity (H´) 

6. Index ekvitability (E) 

  

Výsledky a diskusia 

 Za hniezdne obdobie v roku 2014 sme na skúmaných úsekoch zaznamenali celkovo 44 

hniezdiacich druhov avifaunu. Návšteva lokalít bola uskutočnená vo vrchole hniezdneho 

obdobia na danom území, a to konkrétne dňa 23.4.2014 a 24.4.2014. Systematický prehľad 

druhov s vybranými ekologickými metrikami interpretuje (Tab. 1.). 
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Tab. 1. Vybrané kvantitatívne charakteristiky zaznamenaných druhov za hniezdnu sezónu 2014. 
Vysvetlivky: „N“ – absolútna početnosť, „D“ – dominancia, „Den“ – denzita, „H`“ – index diverzity, 

„E“ – index ekvitability 
 

Druh 
PN úsek NM úsek 

N D 
(%) 

Den 
(ex/10ha) 

H` E N D 
(%) 

Den 
(ex/10ha) 

H` E 

Aegithalos caudatus    0   1 0,39 0,1   
Alauda arvensis    0   2 0,77 0,2   
Alcedo atthis    0   6 2,32 0,6   
Anas platyrhynchos 33 8,123 3,3   23 8,88 2,3   
Ardea cinerea    0   1 0,39 0,1   
Buteo buteo    0   1 0,39 0,1   
Carduelis carduelis  2 0,49 0,2        
Certhia brachydactyla  2 0,49 0,2        
Coccothraustes 
coccothraustes  

3 0,74 0,3  
 

5 1,93 0,5  
 

Columba palumbus  17 4,19 1,7   2 0,77 0,2   
Corvus cornix  5 1,23 0,5        
Cuculus canorus  5 1,23 0,5   3 1,16 0,3   
Cyanistes caeruleus  3 0,74 0,3   5 1,93 0,5   
Cygnus olor 22 5,42 2,2   5 1,93 0,5   
Dendrocopos major  3 0,74 0,3   3 1,14 0,3   
Dryocopus martius  1 0,25 0,1        
Emberiza citrinella  10 2,46 1   14 5,32 1,4   
Erithacus rubecula  2 0,49 0,2   3 1,14 0,3   
Falco tinnunculus  1 0,25 0,1        
Fringilla coelebs 17 4,19 1,7   23 8,75 2,3   
Chloris chloris  1 0,25 0,1   3 1,14 0,3   
Jynx torquilla  10 2,46 1   5 1,90 0,5   
Larus canus   0   1 0,38 0,1   
Larus ridibundus  84 20,69 8,4        
Locustella fluviatilis  2 0,49 0,2        
Luscinia megarhynchos  29 7,14 2,9   9 3,42 0,9   
Mergus merganser    0   2 0,76 0,2   
Nannus troglodytes    0   3 1,14 0,3   
Parus major  22 5,42 2,2   23 8,75 2,3   
Phasianus colchicus  8 1,97 0,8   8 3,04 0,8   
Phylloscopus collybita  25 6,16 2,5   19 7,22 1,9   
Phylloscopus sibilatrix  4 0,99 0,4        
Phylloscopus trochilus  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Pica pica  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Picus viridis    0   2 0,76 0,2   
Sitta europaea  7 1,72 0,7   6 2,28 0,6   
Streptopelia turtur  1 0,25 0,1        
Sturnus vulgaris  25 6,16 2,5   3 1,14 0,3   
Sylvia atricapilla  25 6,16 2,5   25 9,51 2,5   
Sylvia communis  1 0,25 0,1   1 0,38 0,1   
Sylvia curruca  4 0,99 0,4   3 1,14 0,3   
Turdus merula  23 5,67 2,3   18 6,84 1,8   
Turdus philomelos    0   12 4,56 1,2   
Turdus pilaris  7 1,72 0,7   21 7,99 2,1   

 
406 

 = 
2,27 

 = 
      0,92 

1,26 0,82 263 
 = 

2,27 
 = 

0,60 
1,34 0,87 
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Na piešťanskom transekte sme v hniezdnej sezóne 2014 zaznamenali celkovo 34 

druhov avifauny, na novomestskom 35 druhov.  

Celková absolútna abundacia bola však výrazne vyššia v piešťanskom úseku (406 

sledovaných jedincov oproti 263 na novomestskom). Môže zato najmä typ biotopu 

a lokalizácia prvých stanovíšť v piešťanskom úseku, ktoré sa nachádzajú v suburbánnej 

oblasti, kde je vyššia početnosť synantropných druhov ako sú čajky, zúbkozobce, vrany, a iné. 

Medzi eudominantné druhy na piešťanskom transekte patril Larus ridibundus 

s celkovou dominanciou 20,69 %, na novomestskom žiaden druh nevykazoval hodnotu 

eudominancie. Medzi dominantné druhy na piešťanskom transekte patrili Anas platyrhynchos, 

Cygnus olor, Luscinia megarhynchos, Parus major, Phylloscopus collybita, Sturnus vulgaris, 

Sylvia atricapilla a Turdus merula, na novomestskom to boli Anas platyrhynchos, Emberiza 

citrinella, Fringilla coelebs, Parus major, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Turdus 

merula a Turdus pilaris. V zastúpení subdominantov v piešťanskom úseku boli registrované 

druhy Columba palumbus, Emberiza citrinella, Fringilla coelebs a Jynx torquilla, 

v novomestskom Alcedo atthis, Luscinia megarhynchos, Phasianus colchicus, Sitta europaea 

a Turdus philomelos. Recendentné druhy v piešťanskom úseku zastupovali Corvus cornix, 

Cuculus canorus, Phasianus colchicus, Sitta europaea a Turdus pilaris, v novomestskom 

Coccothraustes coccothraustes, Cuculus canorus, Cyanistes caeruleus, Cygnus olor, 

Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Chloris chloris, Jynx torquilla, Nannus troglodytes, 

Sturnus vulgaris a Sylvia curruca. Medzi poslednú subrecendentnú triedu patrili v 

piešťanskom transekte Carduelis carduelis, Certhia brachydactyla, Coccothraustes 

coccothraustes, Cyanistes caeruleus, Dendrocopos major, Dryocopus martius, Erithacus 

rubecula, Falco tinnunculus, Chloris chloris, Locustella fluviatilis, Phylloscopus sibilatrix, 

Phylloscopus trochilus, Pica pica, Streptopelia turtur, Sylvia communis a Sylvia curruca a v 

novomestskom transekte subrecendentov  reprezentovali Aegithalos caudatus, Alauda 

arvensis, Ardea cinerea, Buteo buteo, Columba palumbus, Larus canus, Mergus merganser, 

Phylloscopus trochilus, Pica pica, Picus viridis a Sylvia communis. 

Medzi druhy s najväčšou denzitou jedincov na plochu 10ha patrili v piešťanskom 

úseku Larus ridibundus 8,4 ex/10ha, Anas platyrhynchos 3,3 ex/10ha, Luscinia megarhynchos 

2,9 ex/10ha, Phylloscopus collybita 2,5 ex/10ha, Sturnus vulgaris 2,5 ex/10ha, Sylvia 

atricapilla 2,5 ex/10ha, Turdus merula 2,3 ex/10ha, Parus major 2,2 ex/10ha a Cygnus olor 

2,2 ex/10ha. V novomestskom úseku najväčšiu denzitu druhov dosahovali Sylvia atricapilla 

2,5 ex/10ha, Anas platyrhynchos 2,3 ex/10ha, Fringilla coelebs 2,3 ex/10ha, Parus major 2,3 

ex/10ha a Turdus pilaris 2,1 ex/10ha. 
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Index diverzity v piešťanskom úseku vykazoval hodnotu 1,26, ekvitability 0,82, 

v novomestskom index diverzity 1,34 a ekvitability 0,87. 

 

 

 
Obr. 1. Abunančná komparácia druhov medzi piešťanským a novomestským transektom za hniezdne 

obdobie 2014 

 

Z grafu (Obr.1.) vplýva, že celková abundancia druhov bola výrazne vyššia v 

piešťanskom úseku toku Váhu ako v novomestskom. Možno to badať najmä u sociálne 

žijúcich druhov, u ktorých sa prejavuje efekt postupnej synantropizácie, a ktorých početnosť 

dosahovala vyššie hodnoty v práve v piešťanskom, antropicky viac pozmenenom prostredí.     

 

Záver 

 Cieľom práce bola kvalitatívno-kvantitatívna analýza a komparácia ornitocenóz 

v dvoch úsekoch stredného toku Váhu medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom 

v hniezdnom období 2014. Výskum bol realizovaný bodovou metódou v dvoch sčítacích 

termínoch hniezdiacich druhov. Zo získaných terénnych dát sme vypočítali základné 

charakteristiky ornitocenóz s ich ekologickými metrikami (abundancia, dominancia, diverzita, 

index diverzity a ekvitability). Zistili sme, že výsledné údaje sa v nameraných hodnotách líšili 

medzi dvoma stanovenými transektmi (piešťanský a novomestský).  

Na základe vyššie uvedených charakteristík sme chceli poukázať na druhovú bohatosť 

týchto posledných zvyškov lužného ekosystému Váhu, ktoré sú v súčasnosti neustále 
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fragmentované antropickými aktivitami na posledné vzácne enklávy tohto typu biotopu. Iba 

vhodnými manažmentovými opatreniami a zmierňovaním drastických zásahov do tohto 

územia (odlesňovania, ťažba štrkopieskov, urbanizácia a iné) vieme zachovať estetickú 

a ekologickú hodnotu tohto biotopu pre avifaunu i pre ostatné druhy živočíchov. 
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