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PRÍRODNÉ POMERY

 Piešťany ležia v nadmorskej výške 160 m.n.m., nachádzajú sa v 
provincii Západopanónskej panvy.

 Zo západu ju ohraničuje Trnavská pahorkatina a z východu 
Považský Inovec.

 Piešťany ležia v jednej z najteplejších oblastí Slovenska, s 
priemernou ročnou teplotou 9,4 °C.

 V meste nachádzame pôdy prevažne hlinité, menej ílovito-hlinité 
na sprašiach, menej na zvetralinách neogénnych usadených 
hornín.

 Podľa fytogeografického členenia Piešťany patria do oblasti 
panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej 
flóry (Eupannonicum) a okresu Podunajská nížina.



  

CIEĽ PRÁCE

 Zostaviť zoznam druhov rastlín nachádzajúcich sa na 
skúmanom území;

 porovnať zoznam nami zistených rastlinných taxónov s údajmi 
získanými z dostupnej literatúry; 

 vyhodnotiť vybrané botanicko-fytogeografické charakteristiky 
flóry;

 zostaviť prehľadné vyhodnotenie flóry podľa čeľadí, 
geoelementov a životných foriem;

 zostaviť lokálny zoznam inváznych, ohrozených a chránených 
rastlinných druhov.



  

METODIKA
 Vymedzenie záujmového 

územia (obr. 1).
 Zhromaždenie dostupných 

informácií o študovanej 
lokalite a jej spracovanie.

 Floristické mapovanie.
 Spracovanie získaných 

materiálov.

Obr. 1 Mapa študovaného územia s vyznačenými lokalitami



  

VÝSLEDKY

Terénnym výskumom 
sme determinovali 
330 taxónov, ktoré 
boli zastúpené 89 
čeľaďami (obr. 2).

Druhovo najpočetnejšou 
čeľaďou s počtom 
druhov 32 bola 
čeľaď Rosaceae.

Obr. 2



  

Z hľadiska životných 
foriem bolo na 
skúmanom území 
najviac zastúpených 
hemikryptofytov (125 
druhov), ktoré tvorili 
39% všetkých druhov 
(obr. 3).

Často vyskytujúce sa boli aj 
nanofanerofyty 64 
druhov (19%) a 
terofyty, ktoré tvorili 
14% (47 druhov) zo 
zaznamenaných druhov.

Obr. 3



  

Vyhodnotením početného 
zastúpenia geoelementov 
sme zistili, že na 
sledovanom území sa 
najviac vyskytovali 
submediteránne druhy (90 
druhov), ktoré tvorili 28% 
všetkých druhov.

Boreálne druhy (54 druhov) 
tvorili 16% zistených 
taxónov (obr. 4).

Obr. 4



  

Zastúpenie druhov v rámci 
vegetačných stupňov 
sme zaznamenali, že 
najviac druhov na 
študovanom území 
patrilo do skupiny 
nekategorizovaných (91 
druhov, 28%) (obr. 5).

Druhou najpočetnejšou 
skupinou boli druhy, 
ktoré na Slovensku rastú 
v nížinnom až 
podhorskom 
vegetačnom stupni (90 
druhov, 27%). 

Obr. 5



  



  

ZÁVER



  



  Foto: A Pénzesová

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
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