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Cieľom práce je popísať rozdiely v štruktúre vtáčích zoskupení medzi interiérom a ekotonom
jelšového slatinného lesa. Štúdium bolo realizované na dvoch 16 ha plochách v NPR Šúr, k.ú.
Svätý Jur a Chorvátsky Grob, Slovensko. Výskum bol robený kombinovanou verziou mapovacej metódy v r. 1995. V ekotone bolo zaznamenaných 54 druhov, z toho 50 hniezdičov, zatiaľ
čo v interiéri len 36 druhov, z čoho bolo 35 hniezdičov. Celková hustota ekotonu bola 213,
69 p/ 10 ha a interiéru len 130,44 p/ 10 ha. V ekotone bolo zistených 9 druhov (abundancia
≥ 0,5 páru), ktoré neboli zaznamenané v interiéri. U ďalších 14 druhov boli zistené vyššie
populačné hustoty. Nepodarilo sa zistiť ani jeden druh, ktorý by sa vyskytoval len v interiéri.
U štyroch druhov boli zaznamenané vyššie populačné hustoty v interiéri. Šírka oblasti zvýšenia
alebo zníženia populačných hustôt od okraja lesa bola pre každý druh špecifická.
The aim of the study is to describe differences in the structure of bird assemblages between an
interior and an ecotone of an alder swamp. The study was carried out in two 16 ha plots in
the Šúr National Nature Reserve, Svätý Jur and Chorvátsky Grob, Slovakia in 1995, using the
combined version of the mapping method. Altogether 54 species were recorded in the ecotone, out
of them 50 breeders, whereas only 36 species were found in the interior, out of which 35 breeders.
The total assemblage density was 213.69 p/ 10 ha in the ecotone and only 130.44 p/ 10 ha in the
interior. The bird assemblages of the ecotone and of the interior were significantly different. Nine
species (abundance ≥ 0.5 pairs) which were detected in the ecotone were not found in the interior.
Fourteen species reached higher population densities in the ecotone. No species restricted to the
interior was found. Four species reached higher population densities in the interior. The width
of edge belt in which population densities increased or decreased was specific for each species.
Keywords: community structure, edge effect, mapping method, population density, species
diversity

ÚVOD
Ekotony predstavujú spojnice dvoch bio
topov. V prechodových spojnicových
zónach sa vyskytujú typické druhy pre
oba susediace biotopy, čím sa tu vytvára
špecifická druhová matica s vysokou di-

verzitou a hustotou a novými medzidruhovými interakčnými vzťahmi. Tento fenomén sa nazýva okrajový efekt. Je často
spojený so zmenou mikroklímy a vegetačnej štruktúry v prechodových zónach.
V prírode sa stretávame s dvomi typmi
lesných ekotonov, s prirodzeným eko151
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tonom, ktorý sa vyskytuje na prechodných zónach prírodných ekosystémov,
a antropogénnym ekotonom, ktorý spája
dva biotopy, z ktorých je minimálne jeden antropogénneho pôvodu. V krajine
vytvorenej človekom sú ekotony bežné
z dôvodu vysokej fragmentácie a mozaikovitosti pôvodných biotopových celkov.
Fragmentácia biotopov predstavuje
jeden z najvážnejších environmentálnych problémov ohrozujúcich vitalitu
pôvodných populácií vtákov (Lynch
& Whigham 1984, Martin & Finch 1995,
Villard 1998). Fragmenty môžu predstavovať ekologické pasce, v ktorých sú
populácie vtákov ohrozované vysokou
mierou predácie a parazitizmu, čím je redukovaná hniezdna produktivita a tým je
ohrozované dlhodobé prežívanie zasiahnutých druhov (Donovan et al. 1995a, b;
Robinson et al. 1995). Z uvedeného dôvodu bola venovaná vysoká pozornosť výskumu vplyvu fragmentácie na demografické ukazovatele. Preukázalo sa, že okraje biotopov sú pre mnohé druhy suboptimálne práve z dôvodu rizika vysokých
hniezdnych strát (King et al. 1997, Winter
et al. 2000, Flaspohler et al. 2001, pozri
review Martin & Finch 1995). Z dôvodu
efektívneho manažmentu lesných celkov
bol v U.S.A. a Európe vypracovaný aj
zoznam druhov viazaných na lesný interiér alebo ekoton (Freemark & Collins
1992, Imbeau et al. 2003). Obe práce sú
založené na relatívne málo striktne empirických štúdiách zameraných na zisťovanie afinity k interiéru a ekotonu, preto
sú diskutabilné (Villard 1998). Villard
ďalej konštatuje, že len štyri štúdie priamo empiricky zisťovali vplyv lesného
okraja na populácie lesných vtákov. Len
osem druhov sa signifikantne vyhýbalo
lesnému okraju minimálne v aspoň jednej zo štyroch štúdií. Medzi výsledkami
bola značná variabilita. Tu treba poukázať
na potrebu väčšej opatrnosti pri vytváraní manažmentovo orientovaných dru152

hových klasifikácií pre potreby ochrany
prírody.
Prvý kvantitatívny výskum ornitocenózy jelšového lesa v oblasti Národnej
prírodnej rezervácie Šúr realizovala
Kupcová (1972) v rokoch 1969–71 v rámci diplomovej práce. Pri výskume bola
použitá pásová metóda, ktorou bola sledovaná ornitocenóza ekotonu jelšového lesa. Faunistické výsledky výskumu
v jednotlivých biotopoch rezervácie boli
neskôr zhrnuté v článku (Kupcová 1980),
ale výsledky kvantitatívneho výskumu
neboli publikované. V rokoch 1992–95
sledoval mapovacou metódou ornitocenózy ekotonu a interiéru jelšového lesa
Korňan (1996) v rámci diplomovej práce. Interiér bol sledovaný mapovacou
metódou počas troch rokov a ekoton
počas jedného roka. Výsledky diplomovej práce boli samostatne publikované
pre interiér jelšového lesa (Korňan 2009)
a ekoton, ktorého štruktúra je porovnaná
s interiérom v predloženom článku.
Výsledky kvantitatívnych štúdií
podmáčaných jelšových lesov zväzu
Alnion glutinosae v Európe syntetizoval Oelke (1987). Autor zhrnul výsledky
29 štúdií ornitocenóz hlavne zo západnej Európy, ktoré boli publikované v rokoch 1930– 1984. Morozov (1992) popísal
štruktúru ornitocenózy 20–50 ročného
lesa jelše sivej (Alnus incana) v oblasti
Valdajskej pahorkatiny v Rusku. Štruktúra
ornitocenóz dvoch jelšových pralesov
asociácií Circaeo-Alnetum a Carici elongatae-Alnetum v Bialowiezskom pralese
je monitorovaná od rokov 1975 a 1976
do súčasnosti (Tomiałojć et al. 1984,
Wesołowski et al. 2006). Výsledky monitoringu sú väčšinou publikované v 5-ročných intervaloch. Okrem týchto dvoch
monitorovacích plôch bol 5-ročný kvantitatívny výskum robený ešte v jednej
pralesnej jelšine typu Circaeo-Alnetum
(Tomiałojć et al. 1984).
Na Slovensku sa doposiaľ nikto pri-
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amo nevenoval vplyvu ekotonu na distribúciu vtáčích populácií. Taktiež doteraz nebol vypracovaný zoznam druhov,
ktoré sú citlivé na prítomnosť ekotonov a fragmentáciu biotopov. Cieľom
prezentovanej práce je popísať vplyv
lesného ekotonu nížinného jelšového
lesa na druhové zloženie, hustotu, dominanciu, diverzitu a rozloženie teritórií
vtáčieho zoskupenia. Prioritným cieľom
práce boli nasledovné otázky: Sú vtáčie
zoskupenia lesného ekotonu a interiéru
signifikantne rozdielne? Aké sú druhove
špecifické rozdiely v abundancii, hustote
a dominancii populácií druhov medzi interiérom a ekotonom? Ktoré druhy možno charakterizovať ako ekotonové alebo
s výraznou afinitou k ekotonu a ktoré
ako interiérové? Majú druhy, u ktorých
bola zistená výrazne vyššia populačná
hustota v ekotone, aj teritóriá priestorovo umiestnené v blízkosti okraja lesa?
Do akej vzdialenosti od kraja lesa sa
prejavuje zvýšenie hustoty teritórií?
CHARAKTERISTIKA
ŠTÚDIJNÝCH PLÔCH
Na štúdium štruktúry ornitocenóz lesného interiéru a lesného ekotonu boli
vybraté dve modelové 16 ha plochy nachádzajúce sa v barinno-slatinnom jelšovom lese v Národnej prírodnej rezervácii Šúr (obr. 1). Národná prírodná rezervácia Šúr sa nachádza v Podunajskej
nížine, na rovine, pod juhovýchodným
úpätím pohoria Malé Karpaty, približne 12 km severovýchodne od Bratislavy
v katastrálnom území mestečka Svätý Jur
a obce Chorvátsky Grob, okresy Senec
a Pezinok. Mokraďný ekosystém sa začal vyvíjať približne pred 10 000 rokmi
v skorom holocéne. Svätojurský Šúr sa
vyvinul v terénnej depresii vytvorenej
tektonickými procesmi. Tieto procesy
vytvorili plytké jazero, ktoré napĺňali karpatské potoky. Potoky pomaly zaniesli ja-

zero štrkom, pieskom a bahnom, po čom
nasledovala rastlinná sukcesia až do súčasného stavu (Slovenská agentúra životného prostredia 2006). Jelšový les je súčasťou mokraďného pásu, ktorý sa tiahol
pri úpätí Malých Karpát od Bratislavy až
po Modru a Bernolákovo. Samotný jelšový les má rozlohu 334,7 ha. Z fytocenologického aspektu patrí do asociácie Carici
elongatae-Alnetum medioeuropaeum
podľa klasifikácie Braun-Blanqueta (Mi
chalko et al. 1986). Nadmorská výška
Jurského Šúra je 128–132 m (Kupcová
1972). Oblasť patrí podľa Janotu (1967)
medzi najteplejšie územia bývalého
Československa s dlhodobou (50 r.)
priemernou ročnou teplotou 9,6 °C.
Priemerný ročný úhrn zrážok je 657 mm.
V jelšovom lese sa vyskytujú rašelinové
bahnité pôdy a rašelinové pôdy slatín.
Hrúbka rašelinovej vrstvy nepresahuje
2 m. V súčasnosti má ekosystém charakter druhotného pralesa (Korpeľ 1989).
Drevná zásoba v najstarších častiach
(starších ako 80 r.) sa pohybuje medzi
580–790 m3/ha, priemerný ročný objemový prírastok na plochách s prevahou semenných jedincov dosahuje až
16 m3/ha (Korpeľ 1989).
Pôvodne do Šúra ústilo šesť malokarpatských potokov, ale z toho tri pravidelne v období od júla do septembra vysychali (Podhradský 1961). V súčasnosti jediný zdroj dodávajúci vodu
do Šúra je Fofovský potok, ktorý taktiež
v spomínanom čase vysychá (Kupcová
1972). V minulosti bolo územie slatiny
odvodňované melioračnými úpravami,
čo negatívne ovplyvnilo dynamiku vývoja jelšových porastov. Prvý odvodňovací
kanál bol vykopaný v roku 1896, čo výrazne znížilo vodnú hladinu. Ďalší kanál, ktorý zmenil prirodzený smer toku
malokarpatských potokov zavodňujúcich ekosystém, bol vyhĺbený v období
1941–1943. Slatina takmer úplne vyschla
a postihlo ju niekoľko vypálení. Až zalo153
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sčítacia plocha / census plot
lesné porasty / forest segments
vodné plochy, toky / water areas, streams
intravilány obcí / urban areas
cesty / roads

Obr. 1. Schematická mapka jelšového lesa v NPR Šúr s vyznačením polohy sčítacích plôch
a georeferenciou ich rohov. Čísla porastových dielcov vychádzajú z databázy Národného lesníckeho centra. Mapa zachytáva stav k 1. 1. 1996.
Fig. 1. Map of the alder forest in the Šúr National Nature Reserve showing the census plots and
geographical reference of their corners. The numbers of forest segments are taken from the
database of the National Forest Centre. The map covers situation as of 1 January 1996.
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ženie prírodnej rezervácie v tejto oblasti
v r. 1952 zachránilo vzácny ekosystém.
Rezervácia sa neskôr stala Ramsarskou
lokalitou (zapísaná 2. 6. 1990) a významným vtáčím územím medzinárodného
významu (Hora & Kaňuch 1992). Je tiež
jadrovým územím Národnej ekologickej
siete Slovenska a Európskej ekologickej
siete – EECONET. Časť územia rezervácie
bola v r. 2004 zaradená do Národného
zoznamu území európskeho významu.
Lesný interiér
Modelová 16 ha študijná plocha (400 ×
400 m) bola umiestnená do centrálnej
časti lesa (obr. 1). Geografické koordináty plochy boli určené z lesníckej
typologickej mapy mierky 1:10 000 vydanej Národným lesníckym centrom vo
Zvolene v prostredí programu ArcView
GIS 3.2 (ESRI Inc. 1999). Koordináty sú
udávané v systéme WGS 84. Štyri georeferencované body zodpovedajú rohom sčítacieho kvadrátu (obr. 1; 1 = 17°14'13,2''V;
48°14'32,5''S; 2=17°14'29,2''V; 48°14'39,8''S;
3=17°14'40,1''V; 48°14'29,1'' S; 4=17°14',2''V;
48°14'21,9''S). Koordináty treba chápať
ako orientačné, vzhľadom na to, že plochy nebolo možné presne zamerať systémom GPS v čase ich vymeriavania.
Plocha predstavovala jednu z najstarších
a zároveň najrozsiahlejších častí lesa s vysokou homogenitou a zachovanosťou
porastu, čo boli hlavné dôvody pre výber kvadrátu. Sčítací kvadrát zasahoval
do porastov č. 498 a 499 (obr. 1). Podľa
databázy lesných porastov Národného
lesníckeho centra vek porastu č. 498 sa
odhadoval na 100 rokov a porastu č. 499
na 105 rokov (stav k 1. 1. 1996). Plocha
bola pravidelne zaplavovaná od konca
marca až začiatku apríla do konca júna
až polovice júla. Maximálna výška vodnej hladiny sa pohybovala okolo 50 cm.
Vzdialenosť plochy od lesného okraja
bola približne 250–300 m. V stromovej
etáži interiéru sa vyskytovali okrem dru-

hov uvedených v tab. 1 vo veľmi nízkych populačných hustotách aj Quercus
robur (4 ex./ 16 ha) a Padus racemosa
(2 ex./ 16 ha). Maximálna nameraná
výška exemplára Alnus glutinosa bola
31 m a hrúbka kmeňa (1,3 m) 72 cm.
Krovinná etáž bola veľmi slabo zastúpená, až absentovala, s výnimkou severozápadného, asi 100 m širokého okrajového pásu v kvadráte, kde bol mohutne
rozvinutý krovinný zárast Salix cinerea.
Menej významnými druhmi v tejto etáži
boli Frangula alnus a mladé jedince
Ulmus laevis. Stopovo sa vyskytovali aj
Rosa spp., Padus racemosa a mladé jedince Alnus glutinosa. V bylinnej etáži
dominovali Carex riparia, Urtica dioica, Convolvulus arvensis, Galium ssp.,
Polygonum spp. Menej boli zastúpené
aj Carex elongata, Carex paniculata,
Iris pseudacorus, Lycopus europaeus
a Dryopteris filix mas.
Priemerná výška stromovej etáže bola
16,94 m. Priemerná výška krovinovej
etáže bola 1,90 m. Hustota krovín bola
836,50 ex./ ha. Priemerná výška bylinnej
etáže bola 1,04 m. Priemerná vzdialenosť
medzi dvomi stromami bola 5,40 m, zatiaľ čo medzi dvomi krovinami to bolo
až 8,01 m. Horizontálna pokryvnosť
v 10 výškových intervaloch je uvedená
v tab. 2.
Lesný ekoton
Druhá modelová 16 ha plocha
(150 × 1 065 m) bola umiestnená na severozápadnom okraji jelšového lesa
(obr. 1). Plocha mala tvar písmena L
a kopírovala lesný okraj. Rovnako
ako interiérová plocha, aj tento sčítací
kvadrát bol georeferencovaný v rohoch (obr. 1; 1 = 17°14'25''V; 48°14'47,1''S;
2 = 17°14'36,8''V; 48°14'52''S; 3 = 17°14'
59,5''V; 48°14'27,8''S; 4 = 17°14'52,7''V; 48°
14'24,9''S; 5 = 17°14'33,9''V; 48°14'45''S; 6 =
17°14'28,9''V; 48°14'42,9''S). Vzdialenosť
tohto kvadrátu od plochy v interiéri lesa
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Tab. 1. Vegetačná štruktúra stromovej etáže biotopov ekotonu a interiéru asociácie Carici elongatae-Alnetum v NPR Šúr. Sumárne hodnoty sú výpočty z hodnôt živých stromov.
Table 1. Vegetation structure of tree layer in the ecotone and interior habitats of the association Carici elongatae-Alnetum in the Šúr National
Nature Reserve. The total values are calculated from the live tree values.
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sa pohybovala od 250 do 600 m. Plocha
predstavovala mozaiku štyroch lesných
porastov označených podľa databázy
Národného lesníckeho centra č. 495,
497, 499 a 500 (obr. 1). Vek porastu
č. 495 bol odhadnutý na 45 rokov, č.
497 na 105 rokov, č. 499 na 105 rokov
a č. 500 na 85 rokov (stav k 1. 1. 1996).
Lesný porast č. 495, 497, 499 prechádzal
do lúčneho spoločenstva. Lúčne spoločenstvo lemovalo aj východnú hranicu
porastu č. 500, ale len do rohu rezervácie. Na severozápadnej strane za rohom
rezervácie porast č. 500 susedil s poľnou
cestou, za ktorou rástlo kukuričné pole.
Plocha bola zaplavená len z časti od začiatku apríla do konca júna.
Maximálna výška vodnej hladiny bola
okolo 40 cm. Drevinová štruktúra stromovej etáže je uvedená v tab. 1. Topole
predstavovali na ploche najmohutnejšie stromy s výškou kmeňa až 38,5 m
a hrúbkou až 100 cm. Najväčšie jedince Alnus glutinosa dosahovali výšku
32 m a hrúbku kmeňa (1,3 m) 72 cm.
Krovinná etáž bola podstatne bohatšia
v porovnaní s interiérovou plochou,
i keď na mnohých miestach taktiež absentovala. V krovinnej etáži dominovali
hlavne Salix cinerea a Sambucus nigra.
Frangula alnus, Rosa spp., mladé jedince Ulmus laevis, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Salix spp. a Fraxinus angustifolia
boli vo všeobecnosti menej významné.
V bylinnej etáži dominovali Carex riparia, Urtica dioica, Polygonum spp.,
Stachys palustris a Lycopus europaeus.
Zriedkavejšie sa vyskytovali aj Carex paniculata, Carex elongata, Ficaria verna,
Rubus caesius, Iris pseudacorus, Galium
spp., Stellaria media, Phragmites australis a Dryopteris filis mas.
Priemerná výška stromovej etáže bola
14,73 m. Priemerná výška krovinovej
etáže bola 1,54 m. Hustota krovín bola
2 278,73 ex./ ha. Priemerná výška bylinnej etáže bola 0,65 m. Priemerná vzdiale-

nosť medzi dvomi stromami bola 5,66 m,
pričom medzi dvomi krovinami to bolo
6,52 m. Horizontálna pokryvnosť vegetácie v 10 výškových intervaloch je uvedená v tab. 2.
MATERIÁL A METODIKA
Snímkovanie vegetačného krytu
Kvantitatívne snímkovanie vegetačného
krytu 16 ha sčítacích plôch bolo realizované metódou kruhových plôch pôvodne navrhnutou na štúdium vzťahov
medzi vtákmi a štruktúrou ich biotopov
(Noon 1981, Korňan 1996). Všetky dreviny s priemerom kmeňa rovným alebo
vyšším ako 3 cm v prsnej výške (1,3 m)
boli zaradené medzi stromy. Dreviny
s menším priemerom boli zaradené
medzi kroviny. Celkovo 13 kruhových
plôch s polomerom 11,3 m (0,04 ha)
bolo náhodne rozmiestnených v každej
sčítacej ploche na detailný popis vegetačnej štruktúry. Merania boli realizované 18.–19. 9. 1995 v interiérovej ploche
a 03.–06. 10. 1995 v okrajovej ploche.
Priemerné hodnoty jednotlivých vegetačných parametrov sa počítali zo
všetkých meraní zo všetkých kruhových plôch zvlášť pre ekoton a interiér.
Štandardné odchýlky (SD) horizontálnej pokryvnosti boli počítané z hodnôt
horizontálnej pokryvnosti nameraných
na jednotlivých kruhových plochách
(n = 13).
Kvantitatívny výskum ornitocenóz
Na zistenie kvalitatívno-kvantitatívnej
skladby hniezdnych ornitocenóz sa použila kombinovaná verzia metódy mapovania hniezdnych okrskov v zmysle
odporúčaní Svenssona (1978, 1980)
a Tomiałojća (1980). Kombinovaná verzia sa od Medzinárodného štandardu
(IBCC 1969) odlišuje predovšetkým v nasledujúcich postupoch (Tomiałojć 1980):
1. zvyšovanie snímkovacej doby umož157
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ňuje zachytávanie podstatne väčšieho
počtu súčasných registrácií susediacich samcov,
2. vykonávanie dodatočných, skorých
ranných, večerných a nočných snímkov pre druhy vykazujúce vyššiu spevnú aktivitu v tomto čase,
3. u druhov so slabo vyvinutým teritoriálnym správaním alebo vysokými
populačnými hustotami aplikovanie
priameho vyhľadávania hniezd, čo
umožňuje riešenie sporných prípadov pri konečnej interpretácii teritórií.
Mnohé testy tejto metódy ukázali, že
metóda je schopná zachytiť populačné hustoty mnohých druhov s presnosťou 100 ± 10 % (Enemar et al. 1979,
Tomiałojć 1980, Tiainen & Bastian 1983,
Wesolowski 1983, Borowiec & Ranoczek
1984), hoci problémy so sčítaním niektorých druhov stále existujú (Bell et
al. 1968, Jensen 1974, Mackowicz 1977,
Nilsson 1977, Tomiałojć & Lontkowski
1989, Tomiałojć 1994 a i.).
Pre presnú orientáciu a odhad vzdialenosti na každej ploche bol vytvorený
sieťový systém 50 × 50 pomocou farebných plastikových pások na kmeni
stromov. Terénne snímkovanie sa uskutočnilo v roku 1995 od začiatku apríla
do začiatku júla. Mapovanie sa uskutočnilo v ranných (5:00–10:00 SEČ), večerných (17:00–21:00 SEČ) a nočných
(20:00–23:00 SEČ) hodinách, pričom boli
použité mapy mierky 1: 1 667. Celkovo
bolo realizovaných 11 snímkov, z čoho
sedem bolo ranných, tri boli večerné
a jeden bol nočný. Plochy boli snímkované vždy pochôdzkou po značených líniách vzdialených od seba 100 m, čo umožnilo nechať jednu líniu ako spojnicu
snímkovaných častí. Trasa snímkovania
bola pravidelne striedaná v horizontálnom a vertikálnom smere. Tento postup
umožnil eliminovanie potenciálneho
časového sklzu snímkovania na rôznych častiach plochy. Sčítanie niekto158

rých druhov, napr. Streptopelia turtur,
Turdus philomelos, Muscicapa striata,
Certhia spp., Carduelis ssp., Carduelis
chloris a Coccothraustes coccothraustes,
a interpretácia ich teritórií boli veľmi
problematické. Populačné hustoty Anas
platyrhynchos, Sturnus vulgaris a Passer
montanus boli takmer výlučne určované na základe priameho vyhľadávania
hniezd. Interpretácia teritórií z druhových máp bola uskutočnená podľa odporučení IBCC (1969), ale aj odporúčania a závery Nilssona (1977), Svenssona
(1978, 1980), Tomiałojća (1980, 1994)
a Tomiałojća & Lontkowského (1989)
boli zohľadnené, najmä pri interpretácii teritórií problematickejších druhov.
Vtáky boli sčítané až 100 m od hraníc
plochy, čo umožnilo presne určiť rozloženie okrajových teritórií za hranicami
sčítacieho kvadrátu a tým aj ich presah do kvadrátu. Presah okrajových teritórií bol odhadovaný na 1/4, 1/3 a 1/2,
ale len druhy s abundanciou vyššou
ako 0,5 páru na kvadrát boli zahrnuté
do celkového sčítania hniezdnych párov
(teritórií). Znamienkom stopovej početnosti „+“ sa označila prezencia druhu
s početnosťou menšou ako 0,5 páru
(menej ako 0,5 teritória presahovalo
do plochy) v sčítacom kvadráte alebo
prezencia druhu s veľkosťou teritória
väčšou ako bola veľkosť sčítacieho kvadrátu, napr. Falconiformes, Strigiformes,
väčšie Corvidae. Druhy, ktoré hniezdili
v týchto biotopoch, ale z dôvodu veľmi
nízkej populačnej hustoty neboli zachytené počas mapovania v kvadrátoch,
boli označené znamienkom stopovej
početnosti „o+“. Znamienko indikuje
druhy s nižšou populačnou hustotou
ako „+“.
Z dôvodu potreby stanovenia druhovej diverzity bola sledovaná a odhadovaná početnosť a veľkosť teritórií veľkých
druhov. Do výpočtov druhovej diverzity
boli zahrnuté len druhy, ktoré boli za-
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znamenané v sčítacom kvadráte, t.j. zna
mienko „+“. Odhadom bola stanovená
ich populačná hustota, ktorá je uvádzaná
v zátvorkách v tabuľke 2, z ktorej sa počítali indexy. Tieto hodnoty však majú
len charakter hrubých odhadov, pretože
presné zistenie populačnej hustoty by
muselo byť uskutočnené na podstatne
väčšej ploche.
Analýza ekologických vzťahov
k ekotonu
Základnou časťou analýzy bolo zistenie
druhových preferencií väzby na ekoton
na základe kvalitatívnej a kvantitatívnej
analýzy výsledkov sčítania na ekotonálnej a interiérovej ploche. Druhy, ktoré
majú vyššiu početnosť ako 3 teritóriá
a boli zistené v len ekotonálnej ploche,
sú brané ako druhy s väzbou na ekoton a naopak druhy, ktoré hniezdili len
v interiérovej ploche ako interiérové.
Situácia bola komplikovanejšia u druhov, ktoré hniezdili v lesnom interiéri
aj v ekotone. Testovanie afinity k ekotonu alebo interiéru bolo robené na základe rozdielov v populačnej hustote.
Pokiaľ druh dosiahol minimálne o 50 %
vyššie populačné hustoty v ekotone,
bol klasifikovaný ako ekotonálny. Vý
počet bol robený podľa nasledovného
vzorca:
percentuálna afinita k ekotonu = [(hustota v ekotone / hustota v interiéri)
–1] × 100.
Analogicky bola odhadovaná afinita
jednotlivých druhov k interiéru.
Na zistenie afinity ku ekotonu alebo
interiéru bola robená aj analýza priestorového rozdelenia teritórií vo vzťahu
k ekotonu. Pri analýze sa vychádzalo
z predpokladu, že druhy viazané na ekoton budú mať teritóriá koncentrované
v okrajových častiach ekotonálnej plochy. Naopak druhy, ktoré okrajové časti
lesov odpudzujú, by mali mať teritóriá

koncentrované v najvzdialenejšej časti
plochy od ekotonu alebo by mali absentovať. Na analýzu boli použité len
druhy, ktoré mali v kvadráte minimálne
3 teritóriá alebo hniezda. Ekotonálna
plocha bola rozdelená do troch vzdialenostných intervalov, pričom sa robila
analýza, či teritórium druhu presahovalo
do danej časti plochy alebo nie. Šírka
plochy v smere do interiéru bola 150 m,
čo umožnilo rozdeliť kvadrát do troch
sektorov: 0–50 m, 50–100 m a 100–150 m.
Stanovený bol prekryv každého teritória
do uvedených vzdialenostných intervalov. Cieľom analýzy bolo zistiť, či druhy
s výrazne vyššiou populačnou hustotou
v ekotone majú aj teritóriá priestorovo umiestnené v blízkosti okraja lesa.
Druhým cieľom bolo zistiť, do akej vzdialenosti sa prejavuje zvýšenie hustoty
teritórií.
Numerická analýza
Základné cenotické charakteristiky ako
abundancia, denzita, dominancia, druhová diverzita a equitabilita boli použité na charakteristiku sledovaných ornitocenóz. Dominancia bola vyjadrená
v piatich triedach. Triedy dominancie
boli nasledovné: eudominantný druh
(≥10 %), dominantný druh (5≤10<),
subdominantný druh (2≤5<), recedentný druh (1≤2<) a subrecedentný druh
(1>). Druhová diverzita bola počítaná
podľa troch vzorcov – Shannonovým,
Simpsonovým a Brillouinovým indexom
druhovej diverzity. Shannonov index
druhovej diverzity bol počítany s logaritmom so základom dva. Pre každý
index bola počítaná aj equitabilita (vyrovnanosť). Okrem toho bol počítaný aj
„rarefaction“ ako alternatíva tradičných
indexov druhovej diverzity (Heck et al.
1975). „Rarefaction“ bol vyjadrený ako
očakávaný počet druhov – druhová bohatosť v náhodne vybranej vzorke v stanovenej ploche alebo počte jedincov.
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V súčasnosti je táto metóda asi najodporúčanejšia na porovnanie druhovej
diverzity spoločenstiev. Do výpočtu druhovej diverzity boli zahrnuté aj druhy
s veľmi nízkymi populačnými hustotami
označené znamienkom abundancie „+“.
Týmto druhom boli priradené konštantné hodnoty hustoty, ktoré boli odhadnuté pre tento účel. Druhová diverzita bola
počítaná z hodnôt populačných hustôt
(tab. 3). Odhadnuté hodnoty druhov so
stopovou populačnou hustotou v študijných plochách, označené znamienkom
abundancie „+“, sú v tabuľke uvádzané v zátvorkách. Hodnoty boli použité len na výpočet indexov, do celkového sčítania populačných hustôt neboli
zahrnuté. Podobnosť štruktúry dvoch
ornitocenóz bola zisťovaná kvalitatívnym Sörensenovým a kvantitatívnym
Czekanowski-Sörensenovým indexom.
Druhová diverzita a equitabilita bola počítaná v numerickom programe NuCoSa
1.05 (Tóthmérész 1993). „Rarefaction“
bol počítaný v programe Maxima 5.17.0.
Indexy podobnosti zoskupení boli počítané v MS Excel.
Rozdielnosť mediánov horizontálnej pokryvnosti v jednotlivých výškových intervaloch medzi ekotonom a interiérom sa testovala Mann-Whitney
U-testom v štatistickom programe NCSS
97 (Hintze 1997). V prípade, že sa v súbore vstupných údajov vyskytli rovnaké
hodnoty (ties), sa testovanie realizovalo
cez aproximáciu s opravou prostredníctvom koeficientu Z (approximation with
correction: Z value).
Rozdielnosť štruktúry ornitocenóz
medzi lesným ekotonom a interiérom
bola testovaná Friedmanovým neparametrickým testom (Friedman rank sum
test) v štatistickom programe R verzia
2.8.0. Testovanie vychádzalo z dvojfaktorového modelu, pričom jeden faktor
bolo prostredie (ekoton, interiér) a druhý faktor druh vtáka. Friedmanov test
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predstavuje analógiu dvojfaktorovej analýzy rozptylu s jedným pozorovaním pre
každú kombináciu faktorov, avšak bez
predpokladu normality.
VÝSLEDKY
Druhové zloženie
Celkovo 54 druhov vtákov bolo zaznamenaných v ekotone lesa (Tab. 2). V interiéri bolo zaznamenaných celkovo len
42 druhov, čo je o 12 druhov menej. Pri
porovnaní druhovej bohatosti na 16 ha
študijných kvadrátoch, odpočítaním
hniezdičov zaznamenaných mimo hraníc kvadrátu (kategória o+), je rozdiel
výraznejší. Na 16 ha kvadráte v ekotone
bolo zaznamenaných celkovo 54 druhov,
zatiaľ čo v interiéri to bolo len 36 druhov.
Aj v celkovom počte hniezdičov bol ekoton podstatne bohatší. Na 16 ha ekotonálnom kvadráte bolo zistených celkovo
50 druhov hniezdičov, zatiaľ čo na 16 ha
kvadráte v interiéri to bolo len 35 hniezdičov. Pri pripočítaní hniezdičov zaznamenaných v interiéri, ale hniezdiacich
mimo študijný kvadrát, celkový počet
interiérových hniezdičov bol 41. V ekotone neboli zistené nové hniezdiče mimo
hraníc študijnej plochy. Rozdielnosť
štruktúry vtáčích zoskupení bola testovaná Friedmanovým neparametrickým
testom. Zistil sa signifikantný rozdiel
štruktúry vtáčích zoskupení medzi ekotonom a interiérom (Friedman chi-squared = 10,26; d.f. = 1; p = 0,0013).
V ekotone bolo zaznamenaných viacero druhov, ktoré neboli zistené v interiéri. Medzi najdôležitejšie (abundancia
≥ 0,5 páru) patrili Emberiza citrinella,
Luscinia megarhynchos, Acrocephalus
schoenobaenus, Acrocephalus palustris,
Acrocephalus arundinaceus, Picus viridis, Jynx torquilla, Aegithalos caudatus
a Remiz pendulinus. Výskyt ostatných
druhov mal len stopový charakter. Bol
zaznamenaný aj druh Sylvia communis,
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Tab. 2. Porovnanie horizontálnej pokryvnosti (%) vegetácie v 10 výškových intervaloch medzi
ekotonom a interiérom jelšového lesa. Hodnoty sú x ± SD (n = 13 plôch). Mediány boli porovnané Mann-Whitney U-testom.
Table 2. Comparison of canopy cover (%) in 10 height intervals between the ecotone and
interior of the alder swamp. Values are x ± SD (n = 13 plots). Medians were compared using
the Mann-Whitney U-test.
výškový interval
height interval
0–0,3 m
0,3–1 m
1–2 m
2–3 m
3–5 m
5–7 m
7–10 m
10–15 m
15–20 m
>20 m

interiér (%)
interior (%)

ekoton (%)
ecotone (%)

Pa

98,46 ± 2,40
97,69 ± 3,30
57,69 ± 22,70
17,31 ± 13,79
25,00 ± 8,16
29,62 ± 12,82
39,23 ± 17,54
57,31 ± 17,87
58,46 ± 23,13
56,92 ± 24,46

63,46 ± 33,56
49,62 ± 37,83
18,46 ± 16,63
12,31 ± 15,36
23,08 ± 18,66
41,54 ± 16,25
42,69 ± 23,06
49,62 ± 14,64
55,00 ± 26,14
45,38 ± 35,79

***
***
***
ns
ns
ns
ns
nsb
ns
ns

a *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001; ns, nesignifikaný výsledok (Mann-Whitney U-test)
a *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001; ns, not significant (Mann-Whitney U-test)
b výsledok jednostranného testu bol signifikantne rozdielny na P < 0,05
b one-tailed test was significantly different at P < 0.05

ktorý typicky obýva rozptýlenú zeleň
a krovinové formácie. Výskyt stacionárneho samca sa však nepodarilo zistiť.
Podobnosť druhovej štruktúry dvoch
zoskupení bola testovaná kvalitatívnym Sörensenovým indexom a kvantitatívnym Czekanowski-Sörensenovým
indexom. Kvalitatívny Sörensenov index dosiahol hodnotu 0,88, čo je relatívne vysoká podobnosť druhovej
skladby. Štrukturálna podobnosť zoskupení vyjadrená kvantitatívnym
Czekanowski‑Sörensenovým indexom
bola podstatne nižšia, dosiahla len
hodnotu 0,66. Pri výpočtoch druhovej podobnosti spoločenstva sa brali
do úvahy len hniezdiče vrátane kategórií „+“ a „o+“. Pri porovnaní zoskupení zistených na študijných plochách,
t. j. vylúčením druhov „o+“ z interiérovej plochy, je kvalitatívna podobnosť
zoskupení nižšia (0,82) a kvantitatívna
rovnaká (0,66).

Denzita a dominancia
Základné cenotické charakteristiky zoskupení sú uvedené v tab. 2. Vtáčie zoskupenie lesného ekotonu dosiahlo celkovú
hustotu 213,69 párov/ 10 ha (ďalej p/
10 ha). Celková hustota vtáčieho zoskupenia lesného interiéru bola len 130,44
p/ 10 ha. Celková hustota vtáčieho zoskupenia interiéru bola len 61,05 % hustoty
ekotonu, t.j. skoro o 50 % nižšia. Obe
spoločenstvá majú výrazne odlišné poradie dominancie druhov. V ekotone môžeme medzi eudominatné druhy počítať Passer montanus a Sturnus vulgaris.
V interiéri medzi eudominantné druhy
patrili Sturnus vulgaris a Phylloscopus
collybita. Abundancia druhov Passer
montanus a Sturnus vulgaris nebola najpresnejšie zachytená, lebo boli zaznamenávané metódou priameho vyhľadávania hniezd podľa kŕmiacich párov. Straty
neboli do početnosti započítané. Medzi
dominantné druhy ekotonu patrili len tri
161
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druhy Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs
a Phylloscopus collybita. V interiéri to
bolo celkovo až päť druhov Sylvia atricapilla, Fringilla coelebs, Ficedula albicollis, Anas platyrhynchos a Parus major.
Ďalším aspektom je porovnanie populačných hustôt medzi dvomi štúdijnými plochami. Diskutované budú len
druhy, ktoré dosiahli výrazné rozdiely
v populačných hustotách medzi ekotonom a interiérom. Väčšina druhov mala
tendenciu dosahovať vyššie populačné
hustoty v ekotone. Najvýraznejšie rozdiely boli zistené u Emberiza citrinella a Luscinia megarhynchos. Emberiza
citrinella dosiahol abundanciu 4 páry
(hustota 2,50 p/ 10 ha) v ekotone, zatiaľ
čo v interiéri absentoval. Podobne tomu
bolo u Luscinia megarhynchos, ktorý
taktiež v interiéri absentoval a v ekotone
dosiahol abundanciu 3 páry (hustota
1,88 p/ 10 ha).
Medzi druhy s afinitou k ekotonu boli
zaradené všetky druhy, ktoré dosiahli
minimálne o 50 % vyššie populačné hustoty v ekotone ako v interiéri. Do zoznamu sú zaradené len druhy, ktoré dosiahli
abundanciu minimálne 3 páry. Celkovo
sa jedná o 16 druhov: Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Dendrocopos
major, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Hippolais icterina, Luscinia megarhynchos, Muscicapa striata, Oriolus
oriolus, Passer montanus, Serinus serinus, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Turdus merula
a Turdus philomelos (tab. 3). Z celkového
počtu 27 druhov, ktoré dosiahli početnosť minimálne 3 páry v ekotone alebo
interiéri, 16 druhov predstavuje 59,26 %.
Pri analogickom porovnaní druhov, ktoré dosiahli minimálnu početnosť 3 páry
v interiéri, dosiahlo 6 druhov z celkového počtu 17 druhov vyššiu početnosť
v ekotone, čo predstavuje 35,29 % druhov. Najvýznamnejší rozdiel bol zaznamenaný u druhu Hippolais icterina, kto162

rý dosiahol takmer 12-násobne vyššiu
hustotu v ekotone. V ekotone dosiahol
hustotu 7,50 p/ 10 ha, zatiaľ čo v interiéri
to bolo len 0,63 p/ 10 ha. Carduelis chloris dosiahol takmer 10-násobne vyššiu
hustotu v ekotone. V ekotone bola zistená hustota 6,06 p/ 10 ha a v interiéri len
0,63 p/ 10 ha. Tretím najvýznamnejším
sa javí Passer montanus, ktorý dosiahol
vyše 8-násobne vyššiu hustotu v ekotone. V ekotone bola zaznamenaná hustota 36,25 p/ 10 ha a v interiéri len 4,38
p/ 10 ha. Viac ako 8-násobne vyššiu hodnotu denzity dosiahol aj Carduelis carduelis. V ekotone to bolo 5,13 p/ 10 ha
a v interiéri 0,63 p/ 10 ha. Takmer 5-násobne vyššiu denzitu dosiahol aj Serinus
serinus, ktorý v ekotone mal hustotu
2,94 p/ 10 ha a v interiéri 0,63 p/ 10 ha.
Vyše 4-násobne vyššiu hustotu dosiahol
aj Turdus merula. V ekotone mal hustotu
4,06 p/ 10 ha, zatiaľ čo v interiéri to bolo
len 0,94 p/ 10 ha. Medzi veľmi významné
ekotonálne druhy patrí aj Streptopelia
turtur, ktorá dosiahla v ekotone hustotu
2,50 p/ 10 ha a v interiéri len stopovú
početnosť.
Podstatne menej druhov malo tendenciu dosahovať vyššie populačné hustoty v interiéri lesa. Z celkového počtu
27 druhov, ktoré spĺňali kritérium minimálnej abundancie 3 páry, len 4 druhy Certhia familiaris, Columba oenas,
Prunella modularis a Troglodytes troglodytes naznačovali afinitu k interiéru, t. j.
14,81 %. Z celkového počtu 17 druhov
spĺňajúcich dané kritérium v interiéri,
4 druhy predstavujú 23,53 %. Rozdiely
neboli až také výrazné ako u druhov
s afinitou k ekotonu, preto môže byť
zavádzajúce ich charakterizovať ako
druhy interiérové. Maximálne rozdiely
v populačnej hustote boli zaznamenané u druhu Columba oenas, ale i tu sa
jednalo o dvojnásobné zvýšenie populačnej hustoty. Ostatné druhy dosiahli len
56,25–76,28% zvýšenie hustoty.

1. Passer montanus
2. Sturnus vulgaris
3. Sylvia atricapilla
4. Fringilla coelebs
5. Phylloscopus collybita
6. Erithacus rubecula
7. Ficedula albicollis
8. Anas platyrhynchos
9. Hippolais icterina
10. Parus caeruleus

druh
species

ekoton
58,0
52,0
24,7
24,2
18,8
15,2
13,3
12,0
12,0
10,4

interiér
7,0
36,0
13,0
19,5
23,0
9,4
17,7
20,0
1,0
7,6

abundancia
abundance
ekoton
36,25
32,50
15,44
15,13
11,75
9,50
8,31
7,50
7,50
6,50

interiér
4,38
22,50
8,13
12,19
14,38
5,88
11,06
12,50
0,63
4,75

denzita
density
ekoton
16,96
15,21
7,22
7,08
5,50
4,45
3,89
3,51
3,51
3,04

interiér
3,35
17,25
6,23
9,34
11,02
4,50
8,48
9,58
0,48
3,64

dominancia
dominance

—
—
37
27
25
21
16
—
13
14

počet
teritórií
number of
territories
0–50
—
—
17
12
8
8
5
—
8
8

50–100
—
—
17
17
15
13
9
—
9
7

100–150
—
—
17
13
17
17
13
—
4
8

rozloženie teritórií
distribution
of territories

0–50
—
—
45,95
44,44
32,00
38,10
31,25
—
61,54
57,14

50–100
—
—
45,95
62,96
60,00
61,90
56,25
—
69,23
50,00

100–150
—
—
45,95
48,15
68,00
80,95
81,25
—
30,77
57,14

percento z celkového
počtu teritórií
percentage from the total
number of territories

Legenda: znak „+“ indikuje hniezdnu abundanciu menej ako 0,5 teritória (páru) na 16 ha štúdijný kvadrát; znak „o+” indikuje hniezdenie v danom
biotope, ale za hranicami sčítacieho kvadrátu; znak „p” je použitý pre druhy, ktoré boli zaznamenané ako nehniezdiace v kvadráte alebo vzácni
zatúlanci; znak ”–” indikuje absenciu. Biotop ekotonu bol chápaný ako okrajový 150 m široký pás, biotop interiéru ako priestor ďalej ako 150 m
od okraja lesa.
Explanations: “+” breeding abundance of less than 0.5 territory (pair) per the 16 ha study plot; “o+” breeding confirmed in the given habitat but
outside the census plot; “p” species detected in the study plot as non-breeders or rare visitors; “–” absence. The ecotone was defined as a 150 m wide
edge belt, while the interior as a space further than 150 m from the forest edge.

Tab. 3.  Základné cenotické charakteristiky (abundancia, denzita a dominancia ) vtáčích zoskupení ekotonu a interiéru slatinného jelšového lesa
v NPR Šúr. V tabuľke je uvádzaný celkový počet lokalizovaných teritórií na 16 ha štúdijnej plochy v ekotone jelšového lesa. Z celkového počtu teritórií bolo určené ich rozloženie v troch vzdialenostných sektoroch 0–50 m, 50–100 m a 100–150 m, čo vyjadrovalo afinitu jednotlivých druhov
k ekotonu.
Table 3.  Basic community characteristics (abundance, density and dominance) of the ecotone and interior bird assemblages of the alder swamp
in the Šúr National Nature Reserve. The total number of localized territories in the 16 ha study plot in the ecotone of the alder swamp is given.
Distribution of territories in the three belts 0–50 m, 50–100 m and 100–150 m from the edge was determined from the total number of territories,
showing the affinity of individual species towards the ecotone.
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abundancia
abundance

1,0
11,2
3,3
1,0
1,5
2,4
3,4
1,0
3,0
o+
—
1,0

—

5,2
5,0
4,4
3,6
2,0
2,5

1,5

—

o+
—

9,7
9,3
8,8
8,2
6,5
5,3
5,3
4,7
4,5
4,0
4,0
3,0

3,0

3,0
2,5
2,5
2,3
2,0
2,0

2,0

1,5

1,5
1,0

druh
species

11. Carduelis chloris
12. Parus major
13. Muscicapa striata
14. Carduelis carduelis
15. Turdus merula
16. Dendrocopos major
17. Sitta europaea
18. Serinus serinus
19. Oriolus oriolus
20. Streptopelia turtur
21. Emberiza citrinella
22. Turdus philomelos
23. Luscinia
megarhynchos
24. Certhia familiaris
25. Columba oenas
26. Prunella modularis
27. Troglodytes troglodytes
28. Dendrocopos minor
29. Anthus trivialis
30. Coccothraustes
coccothraustes
31. Acrocephalus
schoenobaenus
32. Parus palustris
33. Picus viridis
0,94
0,63

0,94

1,25

1,88
1,56
1,56
1,44
1,25
1,25

1,88

6,06
5,81
5,50
5,13
4,06
3,31
3,31
2,94
2,81
2,50
2,50
1,88

(0,2)
0,00

0,00

0,94

3,25
3,13
2,75
2,25
1,25
1,56

0,00

0,63
7,00
2,06
0,63
0,94
1,50
2,13
0,63
1,88
(0,2)
0,00
0,63

denzita
density

0,44
0,29

0,44

0,58

0,88
0,73
0,73
0,67
0,58
0,58

0,88

2,84
2,72
2,57
2,40
1,90
1,55
1,55
1,37
1,32
1,17
1,17
0,88

—
—

—

0,72

2,49
2,40
2,11
1,72
0,96
1,20

0,00

0,48
5,37
1,58
0,48
0,72
1,15
1,63
0,48
1,44
0,00
0,00
0,48

dominancia
dominance

—
—

—

—

3
—
—
—
—
—

4

10
12
11
9
7
7
7
5
5
4
5
3

počet
teritórií
number of
territories

—
—

—

—

3
—
—
—
—
—

4

7
6
5
5
7
5
6
3
3
3
5
2

—
—

—

—

3
—
—
—
—
—

0

6
7
8
6
7
7
5
5
4
3
0
3

—
—

—

—

3
—
—
—
—
—

0

4
8
7
5
2
6
4
4
4
2
0
1

rozloženie teritórií
distribution
of territories

100,00

100,00

70,00
50,00
45,45
55,56
100,00
71,43
85,71
60,00
60,00
75,00
100,00
66,67

100,00

0,00

60,00
58,33
72,73
66,67
100,00
100,00
71,43
100,00
80,00
75,00
0,00
100,00

100,00

0,00

40,00
66,67
63,64
55,56
28,57
85,71
57,14
80,00
80,00
50,00
0,00
33,33

percento z celkového
počtu teritórií
percentage from the total
number of territories
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208,7

+
+
+
o+
0,5
+
+
o+
—
1,0
o+
+
o+
p
—
—

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
p
p
p
p

341,9

—
—
—
—
—

1,0
1,0
1,0
1,0
0,7

34. Jynx torquilla
35. Acrocephalus palustris
36. Aegithalos caudatus
37. Remiz pendulinus
38. Acrocephalus
arundinaceus
39. Ciconia nigra
40. Buteo buteo
41. Accipiter gentilis
42. Accipiter nisus
43. Columba palumbus
44. Strix aluco
45. Dryocopus martius
46. Cuculus canorus
47. Locustella fluviatilis
48. Certhia brachydactyla
49. Corvus corone cornix
50. Corvus corax
51. Garrulus glandarius
52. Phylloscopus sibilatrix
53. Locustella luscinioides
54. Sylvia communis

spolu / total

abundancia
abundance

druh
species

213,69

(0,03)
(0,1)
(0,03)
(0,03)
(0,2)
(0,1)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,2)
(0,1)
(0,03)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,63
0,63
0,63
0,63
0,44

130,44

(0,03)
(0,1)
(0,03)
(0,03)
0,31
(0,1)
(0,2)
(0,2)
0,00
0,63
(0,1)
(0,03)
(0,2)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

denzita
density

100,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,29
0,29
0,29
0,29
0,20

100,00

—
—
—
—
0,24
—
—
—
—
0,48
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

dominancia
dominance

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

počet
teritórií
number of
territories

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

rozloženie teritórií
distribution
of territories

percento z celkového
počtu teritórií
percentage from the total
number of territories
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Zvyšných 7 druhov Anas platyrhynchos, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Parus caeruleus, Parus major,
Phylloscopus collybita a Sturnus vulgaris bolo klasifikovaných ako generalisti.
Týchto 7 druhov predstavuje 25,93 %
z 27 testovaných druhov.
Druhová diverzita a equitabilita
Hodnoty indexov druhovej diverzity a equitability sú uvedené v tab. 4.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
hodnoty druhovej diverzity na základe
výpočtu troch indexov a „rarefaction“
mali podobný trend, až na Simpsonov
index, u ktorého je zjavná slabšia rozlišovacia schopnosť v porovnaní s ostatnými. Na základe hodnôt „rarefaction“,
Shannonovho a Brillouinovho indexu
možno konštatovať, že ornitocenóza
ekotonu je druhovo bohatšia, ale menej
vyrovnaná.
Priestorové rozloženie teritórií
Len u dvoch druhov Emberiza citrinella
a Luscinia megarhynchos bola zistená

výrazná afinita k ekotonu. Všetky teritóriá týchto druhov boli rozložené len
vo vzdialenostnom sektore 0–50 m, čo
poukazuje na skutočnosť, že druhy pri
hniezdení využívajú len najkrajnejšiu
časť lesa (tab. 2). Oba druhy môžu byť
charakterizované ako ekotonálne z hľadiska priestorového využívania väčších
lesných celkov.
Ostatné druhy boli zaznamenané aj
v ekotone aj v interiéri. Vzhľadom na ich
výrazný rozdiel v populačných hustotách medzi ekotonom a interiérom, pričom výrazne vyššie populačné hustoty
boli zaznamenané v ekotone, môžeme
ich charakterizovať ako druhy s afinitou k ekotonu. U väčšiny týchto druhov však nebola zistená tendencia ku
koncentrácii teritórií vo vzdialenostných
sektoroch 0–50 a 50–100, ktoré vytvárali
ťažisko ekotonu. Len u Hippolais icterina a Turdus merula sa zistila tendencia
koncentrovať teritóriá v týchto dvoch
vzdialenostných sektoroch. Hippolais icterina síce hodnotou 70,33 % prevyšoval
stanovené kritérium, ale zaokrúhlením

Tab. 4. Prehľad výsledných hodnôt druhovej diverzity a equitability na základe výpočtu jednotlivých indexov.
Table 4. Species diversity and evenness values showed by the particular indices.
lesný interiér
forest interior

lesný ekoton
forest ecotone

index druhovej diverzity
species diversity indices
Shannon (H’)
Brillouin (HB)
Simpson (D)
Rarefaction E (S50 párov)
Rarefaction E (S100 párov)
Rarefaction E (S5 ha)
Rarefaction E (S10 ha)

4,10
2,54
0,92
17,16
21,74
18,92
23,41

4,38
2,78
0,92
18,81
25,28
26,99
32,92

index equitability
evenness indices
Shannon (EH’)
Brillouin (EHB)
Simpson (ED)

0,80
0,81
0,95

0,78
0,78
0,94
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do tejto kategórie patrí. U druhu Turdus
merula len 28,57 % teritórií zasahovalo do sektoru 100–150, ale hodnota je
z pomerne nízkeho celkového počtu
7 hodnotených teritórií. Ostatné druhy
vykazovali vysoký percentuálny prekryv
teritórií aj vo vzdialenostnom sektore
100–150 m.
DISKUSIA
Porovnanie s predchádzajúcou
štúdiou jelšového lesa v NPR Šúr
Kupcová (1972) zisťovala počas troch
hniezdnych sezón v rokoch 1969–71,
pomocou pásovej metódy, kvantitatívnu skladbu ornitocenózy lesného ekotonu asociácie Carici elongatae-Alnetum. Autorka zaznamenala celkovo 38
hniezdiacich druhov, čo je v porovnaní s mojimi výsledkami o 12 menej.
Kupcová uvádza druhy Phasianus colchicus, Sylvia communis, Sylvia curruca, Phylloscopus trochilus, Phylloscopus
sibilatrix a Emberiza calandra ako nidifikanty, ktoré som nezaznamenal ako
hniezdiče v ekotone v roku 1995 ani
v interiéri (Korňan 2009) počas hniezdnych sezón v rokoch 1992–95. Vzhľadom
na to, že autorka použila pásovú metódu, ktorou je ťažké rozlíšiť teritoriálnu väzbu jedincov (za predpokladu,
že nie sú záznamy mapované do schematického pásu), možno predpokladať,
že pri druhoch Phylloscopus sibilatrix
a Phylloscopus trochilus išlo o migrujúce jedince, ktoré boli omylom zahrnuté
medzi hniezdiče. Oba druhy boli zaznamenané koncom apríla a v prvej polovici
mája a neskôr na snímkových mapách
absentovali (Korňan 2009). Hniezdenie
v ekotone jelšového lesa možno predpokladať u druhu Sylvia communis, ktorý
bol zaznamenaný v sčítacom kvadráte
len ako zalietajúci. Naproti tomu druhy Ficedula albicollis, Columba oenas
a Certhia familiaris, ktoré možno chá-

pať ako typické pre tento typ ekosystému, nie sú autorkou uvádzané. Autorka
zaznamenala hodnotu celkovej hustoty
ornitocenózy 187,5 p/ 10 ha, čo je len
o 12,2 % menej v porovnaní s mojimi
výsledkami. Podstatne väčšie rozdiely sú
v populačných denzitách jednotlivých
druhov.
Druhová bohatosť, diverzita, druhové
denzity a celkové hustoty ornitocenóz
boli porovnané medzi interiérom jelšového lesa v NPR Šúr a výsledkami štúdií
uvádzaných v úvode článku (Korňan
2009). Na základe porovnania možno
konštatovať, že ornitocenózy jelšového
lesa v NPR Šúr dosahujú vysoko nadpriemerné hodnoty v európskom porovnaní
a patria medzi najbohatšie spoločenstvá
tohto druhu v Európe spolu s jelšovými
lesmi v Bialowiezskom pralese v Poľsku.
Druhová diverzita
a štruktúra ornitocenóz
V prezentovanej štúdii sa zistila výrazne vyššia druhová bohatosť aj celková
hustota vtáčieho zoskupenia v ekotone.
V ekotone bolo celkovo zaznamenaných
54 druhov na 16 ha štúdijnom kvadráte,
z toho 50 druhov hniezdičov, zatiaľ čo
v interiéri to bolo len 36 druhov, z čoho
bolo 35 hniezdičov. Celková hustota vtáčieho zoskupenia bola 213,69 p/ 10 ha,
pričom v interiéri to bolo len 130,44 p/
10 ha. Signifikantné rozdiely sa zistili aj
v štruktúre ornitocenóz medzi ekotonom a interiérom. V slovenskej a českej
ekologickej literatúre sa mi nepodarilo
nájsť podobne zamerané práce, preto
z našich regiónov nie je s čím porovnávať uvedené výsledky.
Okrajový efekt je v ekológii široko
akceptovaný fenomén, ktorý bol popísaný u mnohých organizmov (Ries et al.
2004). Výrazný vplyv okrajového efektu
bol zaznamenaný aj na štruktúru a diverzitu ornitocenóz v rôznych typoch
lesných ekosystémov (napr. Hansson
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1983, Howe 1984, Casenave et al. 1998,
Restrepo & Gomez 1998), ale vo všetkých štúdiách tieto zmeny neboli výrazné (napr. Campi & Mac Nally 2001).
V ornitocenózach mierneho pásma sa
vo všeobecnosti okrajový efekt prejavoval zvýšením druhovej bohatosti v ekotonoch (rešerš Sisk & Batin 2002), čo
je v súlade s výsledkami tejto práce, ale
opačný trend, t. j. redukcia druhovej bohatosti, bola zaznamenaná v tropických
ekotonoch (Lovejoy et al. 1986, Dale et
al. 2000, Watson et al. 2004). Na základe
výsledkov meta-analýzy 11 štúdií, ktoré
sledovali vplyv ekotonov na početnosť
alebo denzitu druhov v miernom a tropickom pásme, Lindell et al. (2007)
konštatuje, že vyššie percento neotropických druhov z celkového počtu testovaných druhov vykazovalo averziu
k ekotonom, zatiaľ čo vyššie percento
druhov mierneho pásma vykazovalo
preferenciu k ekotonom. Z citovanej
analýzy možno vyvodiť, že tropické druhy môžu byť citlivejšie na fragmentáciu
krajiny.
V precízne navrhnutej štúdii zameranej na popísanie okrajového efektu
v eukalyptovom lese v Austrálii, Campi
& Mac Nally (2001) nezistili signifikantné
zmeny v štruktúre ornitocenóz vyvolané
okrajovým efektom. Autori predpokladajú, že rozdielne závery ich štúdie môžu
byť dôsledkom otvorenosti porastu, lebo
silný okrajový efekt bol zistený v uzatvorených porastoch. Druhým možným
vysvetlením môže byť výrazný okrajový
efekt ako dôsledok fragmentácie, lebo
vo všeobecnosti silný okrajový efekt bol
zistený v lesných fragmentoch s rozlohou 300–500 ha, čo sú veľmi malé celky pri porovnaní so skúmaným lesným
ekotonom (> 30 000 ha). Autori ďalej
naznačujú, že ornitocenózy jadrových
území rozsiahlych lesných komplexov
(> 10 000 ha) študovaného typu eukalyptového lesa by mali byť identické.
168

Otázne je, na akej úrovni fragmentácie
sa začnú prejavovať signifikantné rozdiely spôsobené okrajovým efektom. Toto
je téma na ďalšie krajinno-ekologické
štúdie zamerané na sledovanie vplyvu
fragmentácie krajiny na okrajový efekt.
V konečnom dôsledku môže byť sila
okrajového efektu výsledkom komplexu
iných mechanizmov, napr. produkcie
lesa (McWethy et al. 2009). Tu je nutné poznamenať na základe posledných
štúdií, že reakcie na ekoton môžu varírovať geograficky (Watson et al. 2004)
a medzi rôznymi typmi ekotonov (Ries
& Sisk 2004).
Existuje viacero mechanizmov, ktoré
vysvetľujú signifikantne pozitívne alebo negatívne reakcie druhov na lesné
ekotony. Villard et al. (2007) ich rozdeľuje do troch typov: prístupové (access),
priame podnety (proximate cues) a obligátne podnety (ultimate cues). V stručnosti vysvetlím jednotlivé typy. Prvý typ,
druhy môžu byť lákané okrajmi, lebo im
umožňujú prístup k zdrojom nachádzajúcim sa v susediacich biotopoch. Druhý
typ, druhy môžu reagovať na priame
podnety prostredia nachádzajúce sa pri
okrajoch ako napr. špecifická štruktúra
vegetácie, mikroklimatické podmienky,
variabilita v dostupnosti potravy podmienená okrajom, prítomnosť medzidruhových konkurentov alebo hniezdnych predátorov. Tretí typ, vplyv okraja
na hniezdnu úspešnosť môže podmieňovať disperziu k okraju alebo od okraja.
Komplex spomínaných faktorov asociovaných s ekotonom vplýva na kondíciu
jedinca a jeho schopnosť úspešne sa
rozmnožovať v podmienkach ekotonu.
Demografické parametre populácií by
preto mali byť indikátorom toho, čo sú
skutočne okrajové druhy a čo druhy,
ktoré tu našli len suboptimálne prostredie na život ako napr. krovinové druhy
(Imbeau et al. 2003, Schlossberg & King
2008).
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Okrajové (ekotonové)
a interiérové druhy
Ďalším dôležitým aspektom štúdie je porovnanie rozdielov v druhovej štruktúre
medzi ekotonom a interiérom a rozdelenie vtáčieho zoskupenia na okrajové
druhy, interiérové druhy a generalistov.
Okrajové druhy sú charakterizované ako
druhy primárne sa vyskytujúce na obvode biotopových celkov, kde dosahujú signifikantne vyššie početnosti alebo
hustoty (Imbeau et al. 2003, Lindel et al.
2007). Interiérové druhy sa naopak vyskytujú v centre biotopových celkov, kde
dosahujú signifikantne vyššie početnosti alebo hustoty. Interiéroví a okrajoví
generalisti využívajú okrajový aj inte
riérový biotop, pričom ich abundancie
alebo populačné hustoty nevykazujú signifikantný nárast ani pokles vo vzťahu
k ekotonu.
V ekotone slatinného jelšového lesa
bolo zistených celkovo 9 druhov, neberúc do úvahy stopové druhy, ktoré boli
zaznamenané len v ekotone. Z týchto
9-tich druhov však len dva (Emberiza
citrinella a Luscinia megarhynchos) dosiahli početnosť vyššiu alebo rovnú trom
párom, preto ich na základe stanovených kritérií (pozri metodiku Analýza
ekologických vzťahov k ekotonu) možno hodnotiť ako okrajové. Výskyt ostatných druhov v ekotone mohol mať náhodný charakter. U ďalších 14 druhov
(Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Hippolais icterina, Muscicapa
striata, Oriolus oriolus, Passer montanus, Serinus serinus, Sitta europaea,
Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla,
Turdus merula a Turdus philomelos) boli
zistené vyššie populačné hustoty v ekotone. Sumárne povedané, 16 druhov
je možné na základe výsledkov štúdie
hodnotiť ako ekotonálnych. Oproti tomu
sa nepodarilo zistiť ani jeden druh, ktorý by sa vyskytoval v interiéri a nebol

zaznamenaný v ekotone. U štyroch druhov (Certhia familiaris, Columba oenas, Prunella modularis a Troglodytes
troglodytes) boli zaznamenané vyššie
populačné hustoty v interiéri, ale roz
diely v populačných hustotách neboli až
také výrazné, preto mohlo ísť o náhodné
zistenie. Z uvedeného by bolo možné
zhrnúť, že žiadne zo zaznamenaných
druhov nie sú obligátne viazané na interiér. Všetky interiérové druhy vykázali
vysokú ekologickú plasticitu reflektovanú širokou ekologickou valenciou ich
biotopových nárokov.
Prítomnosť niektorých druhov v ekotone možno vysvetliť štruktúrou mikrohabitatov. Týka sa to napríklad všetkých
druhov rodu Acrocephalus. V miestach,
kde boli registrované teritoriálne samce, zasahovalo spoločenstvo trstiny
Phragmites australis do plochy. Na tento biotop boli všetky tieto druhy viazané. Prítomnosť druhu Passer montanus
v interiéri lesa v r. 1995 možno vysvetliť
populačnou dynamikou. Druh absentoval v interiéri v ďalších dvoch rokoch
výskumu (Korňan 2009). Je možné, že
práve rok 1995 bol rokom kulminácie,
kedy sa populácia rozšírila až do interiéru lesa.
Imbeau et al. (2003) klasifikovali
36 druhov vtákov na okrajové, interiérové a generalistov na základe predchádzajúcich štúdií z Poľska (Cieślak 1992)
a Litvy (Kurlavicius 1995). Z 27 druhov klasifikovaných v tejto štúdii, bolo
podľa citovanej práce možné kategorizovať len 13 druhov (Certhia familiaris, Dendrocopos major, Emberiza
citrinella, Erithacus rubecula, Fringilla
coelebs, Hippolais icterina, Muscicapa
striata, Parus major, Phylloscopus collybita, Prunella modularis, Troglodytes
troglodytes, Turdus merula a T. philomelos). Ostatné druhy neboli kategorizované. Porovnaním výsledkov tejto štúdie
s uvedenou klasifikáciou bolo 6 druhov,
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t. j. 46,15 %, kategorizovaných rozdielne.
Z druhov klasifikovaných ako okrajové
v tejto štúdii Imbeau et al. (2003) kategorizovali druhy Dendrocopos major,
Erithacus rubecula a Turdus philomelos ako generalistov a druhy Muscicapa
striata a Turdus merula ako interiérové. Z druhov klasifikovaných ako interiérové v tejto štúdii bol druh Prunella
modularis kategorizovaný ako generalista. Ostatné druhy boli klasifikované
zhodne. Hansson (1983) v štúdii ekotonu smrekovo-borovicového lesa nezistil žiadnych interiérových špecialistov,
ale zistil dva druhy Dendrocopos major
a Parus major, ktoré sa vyskytovali len
v ekotone. Celkovo 9 druhov zoskupenia vykazovalo vyššie populačné hustoty
v ekotone. U druhov Parus montanus
a Turdus merula sa zaznamenali vyššie
hniezdne hustoty v interiéri.
Záverom ešte zostáva zhodnotiť uvedené rozdiely. Prvú príčinu vzniku rozdielností možno hľadať v metodológii
štúdie. Klasifikácia druhov je postavená
len na základe jednej vzorky z ekotonu
a interiéru. Na presné zachytenie reakcií
druhov na ekoton v danom biotope by
bolo treba podstatne viac opakovaní
(min 8 vzoriek z ekotonu a interiéru).
Týmto by sa minimalizovali možné vplyvy rozdielov v disperzii teritórií druhov
na konečnú kategorizáciu. Ďalšou metodickou slabinou štúdie je nízke kritérium abundancie (≥ 3 páry), ktoré bolo
stanovené na testovanie. Tu je možný istý
vplyv náhody na výslednú klasifikáciu
druhov s nízkou abundanciou. Druhú
príčinu možno hľadať v samotných ekologických procesoch. Je všeobecne známe, že druhy môžu mať rozdielne nároky na biotop v rôznych častiach areálu
(Fuller et al. 2007). Veľkosť biotopového
fragmentu môže byť činiteľom spôsobujúcim okrajový efekt (Campi & Mac Nally
2001). Rozdiely v klasifikácii môžu odrážať aj rozdiely v reakciách na rôzne
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typy študovaných ekotonov a okolitých
habitatových matíc, ktoré ovplyvňujú
priestorovú distribúciu druhov v krajine
(Imbeau et al. 2003). Krajinno-ekologický
aspekt štúdií vo väčšine prípadov nebol
špecifikovaný. Odpovede na tieto okruhy problémov by mohli dať až cielene
postavené štúdie.
Podobnú nekonzistenciu v klasifikácii interiérových druhov v Severnej
Amerike popísal Villard (1998). Pri súčasnom poznaní je veľmi tažké rozhodnúť, či tieto rozdiely v klasifikáciách sú
reálne alebo sú dôsledkom absencie
všeobecnej koncepcie výskumu z aspektu správnej analýzy, interpretácie
a porovnania reakcií na ekoton (Villard
et al. 2007).
Šírka ekotonu
Nesmierne dôležitou oblasťou poznania
je zisťovanie do akej šírky okrajového
pásu ekoton spôsobuje zvýšenie alebo
zníženie populačných hustôt. Ďalšou
otázkou je, či zvýšenie populačných
hustôt ekotonových druhov prebieha
skokom alebo sa populačné hustoty
z oblasti vysokých hustôt postupne znižujú smerom do interiéru. Pre interiérové druhy by mala byť otázka položená
naopak, t. j. do akej šírky pása prebieha
zníženie populačných hustôt smerom
k ekotonu.
Na základe uvedených výsledkov
štúdie sa javí šírka ekotonu druhovo
špecifická, čo znamená, že šírka oblasti
zvýšenia alebo zníženia populačných
hustôt je pre každý druh iná. Napríklad
druhy Emberiza citrinella a Luscinia
megarhynchos mali všetky teritóriá lokalizované v páse 50 m od okraja lesa
a ďalej sa nevyskytovali. Druhy Turdus
merula a Hippolais icterina mali teritóriá
koncentrované do vzdialenosti 100 m
od okraja. Ostatné druhy, u ktorých bolo
zistené zvýšenie populačnej hustoty
v ekotone, mali teritóriá relatívne rov-
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nomerne rozložené až do vzdialenosti
150 m od okraja. Z uvedeného vyplýva,
že zvýšenie populačných hustôt môže
prebiehať relatívne hlboko do interiéru.
Na zistenie ako hlboko, by bolo treba pri
výskume použiť podstatne širší kvadrát,
ktorý by zasahoval do interiéru aspoň
300 m.
Druhovo špecifické zvýšenie populačných hustôt interiérových druhov zistili po istej vzdialenosti od okraja lesa
Brand & George (2001) v štúdii ekotonu
sekvojového lesa v Kalifornii. Toto sa
terminologicky nazýva šírka pásu (edge
width) vplyvu ekotonu. Šírka pásu bola
odhadnutá na 140 m pre Ixoreus nae
vius, 85 m pre Certhia americana, 120 m
pre Troglodytes troglodytes a 125 m pre
Empidonax difficilis. Hansson (1983)
popísal skokové zvýšenie populačných
hustôt lesných druhov vtákov približne
50 m od okraja lesa vo všetkých ročných
obdobiach. Jeho meranie je založené
na celkovom počte pozorovaní získaných počas kvantitatívneho výskumu pásovou metódou. Tu je dôležité si položiť
otázku, akou metodikou zisťovať šírku
pásu vplyvu ekotonu. Ideálnym riešením
je pravdepodobne mapovanie individuálnych teritórií a zisťovanie oblastí ich
koncentrácie. Toto je pravdepodobne
jediná objektívna metóda, ktorá dokáže
presne stanoviť šírku pásu ekotonu. Pri
mapovaní by mapovacie plochy mali
byť také široké, aby dokázali zachytiť
zmeny populačných hustôt všetkých
druhov a komplexne zhodnotiť vplyv
ekotonu na populácie všetkých druhov
zoskupenia. Pri štúdiu druhového zloženia ekotonov a lesných fragmentov je
nesmierne dôležité brať do úvahy ešte
krajinno‑ekologický aspekt, t. j. rozloženie okolitých lesných komplexov a nelesných celkov, z ktorých môžu voľne
migrovať nové jedince. Pokryvnosť lesov
v okruhu 2 km od študovaného fragmentu vplýva na počet lesných druhov vo

fragmente i v relatívne veľkých fragmentoch (Askins et al. 1987, Robbins et al.
1989). Dôležitá však môže byť štruktúra
a rozsah fragmentácie lesov na regionálnej úrovni aj za hranicou dvoch kilometrov (Robinson et al. 1995). Austen et al.
(2001) zistili, že pokryvnosť lesa na regionálnej úrovni vplývala na početnosť
interiérových druhov na študovaných
plochách.
Ekotony ako možné
ekologické pasce
Mylne by sa mohlo zdať, že zväčšovanie
plochy ekotonov prostredníctvom výrubov (zvyšujúcich fragmentáciu krajiny)
povedie k zvyšeniu abundancie druhov. Vysoké populačné hustoty druhov
v ekotonoch však nemusia znamenať
vysokú kvalitu týchto krajinných prvkov
pre vtáky. Skutočným meradlom kvality
biotopu nie sú parametre populačných
hustôt, ale demografické parametre jednotlivých populácií, ktoré poukazujú,
akú má biotop hodnotu pre dlhodobé
prežívanie populácií (Van Horne 1983).
Mnohé štúdie poukázali na vysokú mieru predácie a parazitizmu hniezd v oblasti ekotonov (Donovan et al. 1995a,
b, Robinson et al. 1995, Latta & Baltz
1997, Ford et al. 2001), hoci nie vo
všetkých prípadoch toto tvrdenie platí
(Keyser at al. 1997, Matthysen &
Adriaensen 1998, Fauth 2000). Predácia
je spôsobená vyššou aktivitou mäsožravcov v okolí ekotonov, ktoré ich používajú ako prechodové trasy (Gates &
Gysel 1978, Winter et al. 2000). Takéto
ekotony môžu pôsobiť ako skutočné
ekologické pasce, tzv. umývadlá v krajine, kde dochádza k hniezdnym stratám (Ortega & Capen 1999, Roberts &
Norment 1999, Flaspohler et al. 2001),
ktoré môžu viesť až ku kolapsu populácií, pokiaľ nedochádza k imigrácii zo
zdrojových biotopov (Grzybowski &
Pease 1999).
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SUMMARY
Effects of ecotone on the density and
diversity of bird assemblages was studied
in an alder swamp. The aim of the study
was to answer the following questions:
(1) Are bird assemblages of forest edge
and interior significantly different?, (2)
What are specific species differences in
the density and dominance between
forest edge and interior?, (3) Which
species can be characterised as ecotonal
or with a visible affinity to the ecotone
and which species are typical of the
interior? The study was carried out in an
alder swamp of the Šúr National Nature
Reserve, Danubian basin, Slovakia, in
1995. Some parts of the alder swamp
have characteristics of a secondary
primeval ecosystem. Forest interior
(400 × 400 m) and edge (150 × 1065 m)
census plots, both 16 ha in size, were established to meet the study objectives
(Fig. 1). A detailed floristic description
and a survey of vegetation structure
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were carried out in both plots by the 11.3
circular plot method (Table 1). The
combined version of the mapping
method was used to estimate population
densities in the census plots. Each plot
was visited eleven times between the
beginning of April and the beginning of
July. Analysis of the species affinity
towards ecotone was based on spatial
distribution of territories on species
maps. The territories were counted in
three belts in different distances from
the edge (0–50 m, 50–100 m and
100–150 m). Only the species reaching
a higher abundance than three territories per plot were included in the
analyses. Edge species were assumed to
be strongly associated with the belts
situated closer to the forest edge. The
species which were found only in the
edge or interior plot, respectively, were
directly considered as edge or interior
species. In total, 54 species were recorded
in the forest ecotone while only 42 species
were found in the interior (Table 3). Out
of them, 50 breeders were detected in the
ecotone whereas only 35 in the interior.
The bird assemblages of the forest ecotone
and of the interior were significantly
different based on the results of the
Friedman’s nonparametric test. The
Shannon and Brillouin diversity indices
and rarefaction reached higher values in
the ecotone (Table 4). The Simpson
diversity index showed even values in
both assemblages. An opposite trend was
detected in evenness, all indices reached
higher values in the interior. The total
assemblage density was much higher in
the ecotone than in the interior (213.69
p/ 10 ha and 130.44 p/ 10 ha, respectively). Nine species (Emberiza citrinella,
Luscinia megarhynchos, Acrocephalus
schoenobaenus, Acrocephalus palustris,
Acrocephalus arundinaceus, Picus
viridis, Jynx torquilla, Aegithalos
caudatus and Remiz pendulinus) with
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higher abundance than 0.5 territory per
plot were absent from the interior
(Table 3). Another 14 species (Passer
montanus, Sylvia atricapilla, Erithacus
rubecula, Hippolais icterina, Carduelis
chloris, Carduelis carduelis, Muscicapa
striata, Turdus merula, Turdus philomelos, Dendrocopos major, Sitta europaea,
Serinus serinus, Oriolus oriolus and
Streptopelia turtur) had higher po
pulation densities in the ecotone by at
least 50 percent. Only two species,
Emberiza citrinella and Luscinia me
garhynchos, showed visible affinity
towards the ecotone. All their territories
were found in the belt 0–50 m from the
forest edge (Table 3). Other two species
Hippolais icterina and Turdus merula
had 70 percent of their territories
situated in the belt 0–100 m from the
edge. The other species did not show
patterns of higher territory density in the
belts closer to the edge. To be able to
detect distances in which an increase in
territory densities operates as a result of
edge effect, study plots covering at least
the distance of 300 m towards the interior
would be needed. Based on such data,
the edge effects on populations of the
majority of passerine species could be
estimated.
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