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 Abstract 

 Comparison the biodiversity of hardwood floodplain forests and black locust forests.  
  The introduction of non-native species starts in the context of global changes in the world. These non-
native species, that have come to our country, whether intentionally or unintentionally, are responsible for the 
loss of biodiversity, changes in trophic levels and in nutrient cycle, hydrology, hybridizations, and at last could 
have an impact on the economy. The species black locust (Robinia pseudoaccacia) was introduced to Europe in 
1601, first for horticultural purposes, and later broke into forestry. However, due to its ability to effectively 
spread the vegetative and generative root sprouts seeds and without the presence of natural pest may be 
occurrence of black locust in European forests highly questionable. Primarily we tried to identify differences in 
species composition and biodiversity among indigenous hardwood floodplain forest and non-native black locust 
forest based on numerical methods. In the results we were able to demonstrate more biodiversity in hardwood 
floodplain forests. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 Nepôvodná flóra Slovenska sa skladá z 282 archeofytov a 643 neofytov vrátane 

hybridov a poddruhov. Archeofyty tvoria 6,6% a neofyty 14,9 z celkového počtu taxónov na 

Slovensku z celkových 4253 taxónov. Väčšina archeofytov je na Slovensku naturalizovaných 

(78,9%), t.j. majú relatívne stabilné populácie a ukončili šírenie [1]. 

Je potrebné doplniť poznatky o nepôvodných druhoch na našom území, ich dopadoch 

na biodiverzitu a iné oblasti, zistiť ako a do akej miery sa agát biely podieľa na zmene svojho 

okolia, a akým spôsobom, a aké prostredie je náchylnejšie na inváziu tohto nepôvodného 

druhu. Agát biely (Robinia pseudoacacia) je naším najrozšírenejším druhom nepôvodných 

drevín. 

Cieľom práce bola analýza rozdielnosti v biodiverzite tvrdých lužných lesov a agátin 

na miestach bývalých tvrdých luhov. Tieto dvojice plôch boli vyberané tak, aby sme 

eliminovali rozdielne faktory prostredia. 

 

Materiál a metódy 

 Výber plôch agátin prebehol na základe najväčšieho relatívneho zastúpenia agátov 

(100-50%) z lesníckych porastových máp pomocou geografického informačného systému. 
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K vybraným plochám agátin boli v teréne podľa databázy priradené zodpovedajúce plochy 

tvrdého lužného lesa v najbližšej vzdialenosti. 

Vlastné dáta sme zozbierali v období apríl - júl v roku 2014. 

Analyzovaných bolo 32 fytocenologických zápisov z oblasti Borskej nížiny 

a Podunajskej roviny (24 vlastných,  6 z Hamajovej [2] a 2 zápisy  Pišúta a Uherčíkovej [3] ). 

Lokality sa nachádzali na Podunajskej rovine (okolie dedín Kalinkovo, Rovinka, 

Hamuliakovo, Čunovo, Rusovce)  a Borskej nížinne (okolie Stupavy). Fytocenologické zápisy 

od Hamajovej boli zozbierané v roku 2001 na lokalite Podunajské Biskupice – Bratislava. 

Zápisy od Pišúta, Uherčíkovej pochádzajú z Jarovskej bažantnice.  

Výskum prebiehal na 24 lokalitách vybraných plochách štvorcov s rozlohou 400 m2. 

V každom zápise bola určovaná: pokryvnosť a výška jednotlivých etáží. Zapísané boli všetky 

cievnaté druhy rastlín v stromovom, krovinnom a bylinnom poschodí spolu s určením 

pokryvnosti na základe novej deväťstupňovej kombinovanej Braun-Blanquetovej stupnice 

abundancie a dominancie [4]. 

Spracovanie dát numerickými metódami 

Všetky dáta zozbierané v terénne a fytocenologické zápisy Hamajovej a Pišúta, 

Uherčíkovej boli spracované v programe Turboveg for Windows 2.106 [5]. Tieto dáta boli 

ďalej vyexportované do programu pre numerické analýzy vegetačných dát  Juice [6] spolu 

s hlavičkovými údajmi. 

Pre každý zápis boli v programe Juice dopočítané následujúce premenné: SW index, 

equitabilita, počet druhov, počet a pokryvnosť neofytov, archeofytov a pôvodných druhov.  

 Použili sme tiež Ellenbergove indikačné hodnoty [7] pre teplo, kontinentalitu, svetlo, 

pôdnu reakciu  a živiny. Jedná sa o nepriamy odhad faktorov prostredia ( na stupnici od 1-9). 

K jednotlivým zápisom priradíme pomocou nich priemerné ekologické indikačné hodnoty 

a dokážeme tak nepriamo vyhodnotiť ekologické gradienty v dátovom súbore. 

Nomenklatúru druhov, poddruhov a agregátov sme unifikovali podľa publikácie 

Marholda, Hindáka [8]. 

Na určenie rozdielov v celkovom druhovom zložení agátin a tvrdých luhov bola 

použitá aglomeratívna zhluková analýza v programe SYN-TAX [9], konkrétne metóda Beta-

flexible s  použitím parametra – 0.5 a  koeficientu Ružička.  

 Ďalšia použitá metóda bola DCA unimodálna analýza v programe CANOCO 5 , kde 

sme využili ako environmentálne premenné Ellenbergove indikačné hodnoty. 
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 Rozdiely v zastúpení a pokryvnosti neofytov, archeofytov a pôvodných druhov, SW 

indexu a equitability medzi skupinami agátin a tvrdých luhov boli testované Wilcoxonovým 

párovým testom v programe Statistica 7.0 (www.statsoft.com) pri hladine významnosti 0,05. 

Výsledky sú prezentované pomocou krabicových grafov. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na dokázanie predpokladu o rozdielnosti skupín na základe zadaných parametrov bol 

použitý program SYN-TAX 2000, ktorý túto rozdielnosť na základe nepodobnosti 

demonštruje pomocou viacrozmernej zhlukovej analýzy. Na obrázku č. 2 môžeme vidieť 

výrazné rozdelenie do 2 skupín , ktoré sú si navzájom najmenej podobné.  

 

Obr. 1. Signifikantné rozdelenie 32 fytocenologických zápisov podľa programu SYN-TAX 2000 do 2 
skupín pomocou aglomeratívnej zhlukovej analýzy. 

Po analyzovaní v Canoco 5 vznikol ordinačný diagram, ktorý ukazuje rozdelenie 

skupín a vysvetľuje preferencie rastlinných druhov v jednotlivých skupinách. A teda aj 

vysvetlenie toho, aké environmentálne faktory uprednostňuje ktorá skupina.  

Na grafe vidíme, že v skupine agátin sú zastúpené rastlinné druhy indikujúce 

svetlomilnejšie, teplejšie a kontinentálnejšie prostredie, kým rastlinné druhy z tvrdých 

lužných lesov indikujú vhkomilnejšie lokality. Nakoľko porasty agátin boli vysadené, nedá sa 

hovoriť o preferencií, ak ide o indikáciu druhmi rastlín, z ktorej vidieť, že agátina vytvára 

rozdielne podmienky prostredia ako tvrdý lužný les. 

1553



 

Obr. 2. Ordinačný diagram environmentálnych premenných  spolu s rozdelením zápisov do 2 

skupín. 

 
Obr. 3. Porovnanie počtu a pokryvnosti neofytov vo všetkých vrstvách u tvrdého lužného lesa a agátin. 

 
Obr. 4. Porovnanie počtu a pokryvnosti pôvodných druhov vo všetkých vrstvách u tvrdého lužného lesa 

a agátin. 
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Obr. 5. Porovnanie Shanonovho indexu a equitability u tvrdého lužného lesa a agátin. 

 Priemerný počet druhov v tvrdých lužných lesoch bol 25 a v agátových porastoch 22. 

Potenciálnou prirodzenou vegetáciou mali byť tvrdé lužné lesy [10], ktoré v podraste 

charakterizujú druhy: Brachypodium sylvaticum, Aegopodium podagraria, Gagea lutea, 

Aristolochia clematis alebo Ficaria bulbifera.  

Záver 

 Použitie rôznych analytických metód ukázalo rovnaké výsledky. Agátové porasty sa 

od tvrdého lužného lesa líšia v celkovom druhovom zložení aj v zastúpení neofytov 

a pôvodných druhov.  

 Touto problematikou sa zaoberali viacerí autori [11] [12] alebo [13] . Tvrdé lužné lesy, 

ktoré boli predmetom výskumu sú v podraste charakterizované najmä týmito druhmi: Swida 

sanguinea, Stachys sylvatica, Polygonatum multiflorum, Hedera helix a Galium odoratum . 

Agátiny zase druhmi ako: Aegopodium podagraria, Parietaria officinalis, Sambucus nigra, 

Urtica dioica, Chelidonium majus. Čo do veľkej miery korešponduje s uvedenými literárnymi 

zdrojmi. 

 Počet a pokryvnosť neofytov môže byť zapríčinená schopnosťou agátu meniť zloženie 

pôdy, jeho vysokej výmladnosti a rýchleho a efektívneho rozširovania semien, čo má za 

dôsledok zmeny v druhovom zložení. Vyššia biodiverzita, na ktorú poukazuje Shannnov 

index (Obr. 5) a vyrovnanosť spoločenstva priamo súvisí s počtom a pokryvnosťou 

pôvodných druhov u tvrdých lužných lesov. 
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