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ABSTRACT

oo

There has been a certain lack of detailed studies dealing with the occurrence and spread of invasive plant species at the local level, which would
be an exact guide for local authorities in Slovakia. It is necessary to know where invasive plant species are found, what is their population density
and how can be effectively eradicated. For that reason we observed the spread of local populations of invasive woody neophyte tree of heaven
[Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] in the town of Hlohovec (SW Slovakia) in 2019. We located the plants in habitat type, measured GPS
coordinates in the center of the polygons, estimated the area of their occurrence (m2), average height of trees (m), population density (i.m2),
the diameter and the circumference of the tree trunk (m) and evaluated impact of management measures against the neophyte compared to
unmanaged areas. In 2019, the colonized area totaled 4,673m2, and A. altissima had not yet occurred in forest ecosystems. The species was found
mainly near the Váh River, which accounted for 37% of the total area studied, along the roads (34%), on extensively cultivated fields (9%) and
in the parks (9%). A few A. altissima populations were found also along railways (3%), on cemeteries (3%), at abandoned sites (brownfields)
(2%), along field roads (2%) and in permanent grasslands (1%). The only management measure was mowing of seedlings in 32% of the total
area occupied by tree of heaven.
For more information see Summary at the end of the article.
Kľúčové slová: pajaseň žliazkatý; invázne druhy rastlín; invázny potenciál; mapovanie
tree of heaven; invasive plant species; invasive potential; mapping
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ÚVOD
V posledných rokoch dochádza v lesných porastoch na rôznych stanovištiach k bohatému prirodzenému zmladzovaniu, masovému šíreniu
a k invázií pajaseňa žliazkatého [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle],
ktorý donedávna kolonizoval väčšinou urbanizované priestory (Gutte et al. 1987; Preston et al. 2003; Tokarska-Guzik 2005).
Pajaseň je jedným z najrozšírenejších introdukovaných ázijských druhov rastlín na Slovensku a v Európe vôbec. Bärtles (1988) uvádza
šírenie A. altissima v teplejších klimatických oblastiach napr. v bývalej Juhoslávii a v Rakúsku. V Maďarsku je považovaný za agresívny
druh dreviny zasahujúci do lesných porastov (Magic 1974, 1997). Na
Ukrajine patrí medzi 12 inváznych druhov rastlín, ktoré sú najväčšou
hrozbou pre biodiverzitu (Burda, Koniakin 2019). Masovo sa šíri na
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východe USA (Iverson et al. 2019) a v južnej Afrike (Walker et al.
2017). Správa sa invázne na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy
(Kowarik, Säumel 2007).
Pajaseň sa nachádza na viacerých zoznamoch ako nebezpečný invázny
druh ohrozujúci autochtónne druhy rastlín. Je na zozname inváznych
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie podľa vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ č. 2016/1141, nariadenia vlády
SR č. 449/2019 Z. z. a vo vyhláške MŽP SR č. 158/2014 Z. z. Nachádza
sa aj na zozname nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých
rastlín Slovenska (Baranec, Eliáš 1996; Eliáš 1997; Gojdičová et
al. 2002; Medvecká et al. 2012). Súčasne sa zaraďuje medzi 100 najnebezpečnejších európskych inváznych druhov organizmov (Daise
2020), ako aj medzi 100 najnebezpečnejších inváznych druhov sveta
(Gisd 2020).
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MATERIÁL A METODIKA

v programe QGIS (verzia 2.18.15). Veľkosť plochy (m2), ktorú zaberal
sledovaný nepôvodný druh svojimi nadzemnými orgánmi sme merali pásmom Stanley s dĺžkou 60 m. Priemer a obvod kmeňa stromu
(v metroch) sme stanovili skladacím metrom na vybraných dospelých
drevinách v prsnej výške, teda 1,3 m od povrchu pôdy. Populačnú hustotu rastlín (i/m2), kde „i“ označuje jedinca alebo indivíduum, sme
zisťovali metódou sčítania jedincov na náhodne vybranej ploche 1 m
× 1 m vnútri populácií tak, aby sme sa vyhli okrajovému efektu. Priemernú výšku rastlín (m) sme určili od povrchu pôdy po apikálnu časť
rastliny metrom, alebo odhadovou metódou. Počet plodiacich a neplodiacich dospelých drevín sme zisťovali metódou sčítania. Realizáciu manažmentových opatrení sme vyhodnotili stanovením veľkosti
plochy (m2) regulovaných populácii, na ktorých bol vykonávaný manažment, a neregulovaných populácií bez zásahu človeka.
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Pri štúdiu literatúry sa ukázalo, že problematika invázie pajaseň žliazkatého nie je nová a je popisovaná viacerými staršími autormi (Magic 1974, 1997; Benčať 1982; Benčať et al. 1984; Gutte et al. 1987;
Bärtles 1988; Baranec, Eliáš 1996; Eliáš 1997; Kelbel 2000, 2012;
Uherčíková 2001; Preston et al. 2003; Tokarska-Guzik 2005; Kowarik, Säumel 2007; Kotrla, Prčík 2010; Richardson et al. 2014;
Ferus et al. 2015; Pauková et al. 2018), ktorí mu venujú pozornosť
najmä keď už boli prekročené prahové hodnoty invázneho zastúpenia
neofyta vo fytocenóze. Avšak v tejto oblasti je absencia podrobných
štúdií na lokálnej úrovni, ktoré sú exaktným návodom pre miestne
územné samosprávy, pre primátorov a starostov obcí na Slovensku,
pre ich informáciu, na ktorých lokalitách a v akom počte sú rozšírené invázne druhy rastlín a ako ich účinne eradikovať v zmysle platnej
legislatívy (zákon č. 150/2019 Z. z.; vyhláška č. 450/2019 Z. z.) Mapovanie inváznych druhov rastlín a návrh manažmentových opatrení by
mohli byť súčasťou strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest alebo obcí“ (PHSR) alebo „Programu
starostlivosti o dreviny“. V prípade chránených území v dokumente
„Program starostlivosti o chránené územia“. Z uvedeného dôvodu
cieľom našej práce bolo zistiť rozšírenie populácií invázneho neofyta
pajaseňa žliazkatého a zhodnotiť realizáciu manažmentových opatrení
spolu s návrhom na zlepšenie na lokálnej úrovni vo vybranom meste
na juhozápadnom Slovensku.

Charakteristika sledovaného biologického druhu
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Pajaseň žliazkatý z čeľade Simaroubaceae je dvojdomá drevina dorastajúca do výšky 20 až 25 m, pochádzajúca z Ázie (severovýchod až
východ Číny a Kórejský polostrov). Do Európy aj na Slovensko bol
dovezený ako okrasná drevina koncom 17. storočia. Invázny potenciál pajaseňa je značný a vyplýva z autekologických vlastností druhu.
Vyznačuje sa mimoriadnou ekologickou plasticitou. Je nenáročný na
podmienky prostredia, tolerantný voči suchu a soliam v pôde, rastie
na chudobných aj úrodných pôdach, v prírodných i umelých ekosystémoch, avšak je to svetlomilná drevina a neznáša zatienenie. Do pôdy
vylučuje koreňmi alelopatické látky, alelopatický účinok majú aj jeho
listy. Vyznačuje sa veľmi rýchlym rastom v mladom veku, silnou výmladnosťou a výbornými reprodukčnými schopnosťami danými vysokou tvorbou klíčivých semien (Kowarik, Säumel 2007; Knüsel et al.
2015; Pauková et al. 2018).
Charakteristika sledovanej lokality

Mesto Hlohovec sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v Trnavskom samosprávnom kraji. Rozprestiera sa v údolí medzi južnou časťou pohoria Považský Inovec a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Od
rieky Váh a alúvia ho oddeľuje Trnavská pahorkatina. Výmera katastra
je 6 412 ha. Mestská plocha zaberá 7 375 677 m2. Nadmorská výška námestia je 156 m (Lehotská 1968). Patrí do horúcej a suchej klimatickej zóny s miernymi zimami. Bežným pôdnym typom sú černozeme
a fluvizeme (Šály, Šurina 2002).
Metódy práce
Ťažiskom práce bol vlastný terénny výskum, ktorý sme realizovali na
konci vegetačného obdobia roku 2019 v meste Hlohovec. Na sledovanej lokalite sme pomocou metódy mapovania rastlinných druhov zaznamenali druh v zmysle publikácie Marhold, Hindák (1998), ďalej
typ biotopu podľa Ružičkovej et al. (1996) a súradnice stredu mapovaného polygónu podľa GPS Garmin Dakota 20 (GPS korekcie sme
nepoužívali). Následne sme vytvorili mapu rozšírenia druhu, pričom
sme údaje analyzovali a spracovali do výsledných mapových výstupov

Akronym herbára Vlastivedného múzea v Hlohovci (HLO) je podľa
medzinárodnej databázy Index herbariorum (Thiers 2016).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Rozšírenie podľa biotopov a veľkosti plôch
V katastrálnom území mesta Hlohovec sme zistili úspešne šírenie
druhu A. altissima na 9 typoch biotopov. Najväčšie plošné rozšírenie
sme zaznamenali na biotope pozdĺž brehov rieky Váh (37 % z celkovej
plochy obsadenej A. altissima) a pozdĺž cestných komunikácií (34 %).
Rozšírenie sledovaného druhu dreviny sme zaznamenali aj na biotope extenzívne obrábaných polí (predzáhradky domov, činžiakov atď.)
(približne 9 % z celkovej plochy obsadenej pajaseňom žliazkatým)
a v zámockom parku (9 %). Najnižšie plošné zastúpenie sme zistili
pozdĺž železničných komunikácií (3 %), na cintoríne (3 %), na opustených a nevyužívaných plochách (2 %), pozdĺž poľnej cesty (2 %)
a na trvalých trávnatých porastoch pod vyhliadkou Šianec (1 %) (obr.
1). Prenikanie A. altissima do lesných porastov sme nezaznamenali.
Rozšírenie pajaseňa sme znázornili na mape (obr. 2).

Celková plocha, na ktorej sa rozšíril pajaseň v meste Hlohovec v roku
2019 bola približne 4 673 m2. Najväčšie nebezpečenstvo predstavovali
invadujúce populácie na brehoch rieky Váh, na ktorých už došlo k inváznemu správaniu sa a prenikaniu do pôvodných rastlinných spoločenstiev. Sledovaný druh sa ľahko šíril hydrochóriou a kolonizoval
nové stanovištia. Pozdĺž brehov rieky Váh sme zistili najväčšie plochy
s výskytom A. altissima o celkovej veľkosti približne 1 723 m2. Konkrétne na ľavej strane brehu Váh v mestskej časti Šulekovo sme zaznamenali populáciu o veľkosti 750 m2 a na pravej strane brehu v časti
Peter za železničným mostom 3 populácie o veľkosti 525 m2, 238 m2
a 210 m2. Priemerná výška rastlín dosiahla 11,75 m s priemerom
kmeňa 0,28 m (tab. 1).
K šíreniu A. altissima dochádzalo aj v dôsledku cestnej dopravy. Plocha
populácií A. altissima šíriacich sa popri cestných komunikácii predstavovala približne 1 595 m2. Priemerná výška 13 dospelých drevín
nachádzajúcich sa pri cestnej komunikácii v blízkosti nemocnice s poliklinikou dosiahla približne 20 m (v rozmedzí od 15–25 m), s priemerom kmeňa 0,44 m (v rozpätí od 0,35 do 0,53 m) a s priemerným
obvodom kmeňa 1,38 m (v rozmedzí od 1,27 do 1,81 m). Priemernú
populačnú hustotu semenáčikov A. altissima prerastajúcich drevinu
tuju západnú (Thuja occidentalis) sme zistili priemerne 23 i/m2. Rastliny sa prispôsobili podmienkam na suchších stanovištiach pri železnici, kde kolonizovali plochu o veľkosti priemerne 150 m2. Anemochorické šírenie semien vyvolávali aj prechádzajúce vlaky.
Celkový počet kmeňov pajaseňa činil 436, z toho približne 26 % (137
kmeňov) samičích jedincov tvorilo vysoký počet semien.
Sledovaný druh A. altissima tvoril polycenózy, v ktorých sa najčastejšie vyskytovali druhy kapsička pastierska (Capsella bursa pastoris),
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Obr. 1.
Plošné rozšírenie Ailanthus altissima podľa typov biotopov v meste Hlohovec v roku 2019
Area representation of Ailanthus altissima according to habitat type in the town of Hlohovec in 2019

Obr. 2.
Rozšírenie invázneho druhu Ailanthus altissima v meste Hlohovec
v roku 2019
Fig. 2.
Spread of the invasive species Ailanthus altissima in the town of
Hlohovec in 2019

140

ZLV, 66, 2021 (2): 138-145

Obr. 3.
Počet populácií Ailanthus altissima v závislosti od veľkosti plochy porastov v meste Hlohovec v roku 2019
Number of populations of Ailanthus altissima depending on the size of
the stand area in the town of Hlohovec in 2019
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Tab. 1.
Rozšírenie a vybrané populačno-biologické charakteristiky invázneho neofytu Ailanthus altissima v meste Hlohovec in 2019
Distribution and selected population-biological characteristics of invasive neophyte Ailanthus altissima in the town of Hlohovec in 2019
GPS súradnice stred polygónu/
GPS coordinates of the centre of polygon

Biotopy/Biotopes

plocha/area (m2)

priemerná výška/
average height (m)

počet kmeňov/
number of
trunks

A111000 Extenzívne obrábané polia/Extensively cultivated fields
48°25´55.57´´S 17°47´54.5´´V

324

25,0

4

ulica Tajovského

48°25´23.99´´S 17°48´6.38´´V

53

7,5

2

ulica Arpáda Felcána

48°26´2.88´´S 17°48´40.07´´V

23

4.0

4

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°25´43.94´´S 17°47´36.49´´V

20

5,5

1

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°25´56.78´´S 17°47´53.38´´V

9

2,0

1

ulica Dukelská

48°26´22.52´´S 17°48´15.49´´V

5

3,0

6

ulica Mierová

48°26´11.73´´S 17°49´14.43´´V

4

2,0

1

48°25´24.96´´S 17°47´26.34´´V

408

10,0

69

ulica Nitrianska

48°25´22.81´´S 17°48´22.39´´V

114

12,0

2

ulica Nitrianska

48°25´22.97´´S 17°48´23.03´´V

1

0,4

0

110

10,0

25

A240000 Park/Park
Zámok 1 (Zámocký park)
A250000 Cintorín/Cemetery
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ulica Nábrežie A. Hlinku

A400000 Opustené a nevyužívané plochy/Abandoned and unused areas
ulica Hlohová

48°25´38.74´´S 17°47´41.37´´V

A510000 Železničné komunikácie/Railways
ulica Mierová

48°25´45.12´´S 17°48´49.72´´V

84

5,0

20

ulica Mierová

48°25´41.78´´S 17°48´59.54´´V

55

1,0

0

ulica Mierová

48°25´47.69´´S 17°48´48.12´´V

8

0,1

0

ulica Mierová

48°25´45.06´´S 17°48´49.73´´V

4

1,0

0

48°25´29.89´´S 17°47´23.94´´V

255

18,0

3

48°27´10.53´´S 17°48´36.54´´V

231

10,0

60

48°25´29.5´´S 17°47´19.38´´V

210

25,0

5

48°25´30.89´´S 17°47´21.2´´V

171

20,0

2

48°25´29.79´´S 17°47´21.79´´V

143

15,0

3

48°25´31.23´´S 17°47´21.79´´V

126

20,0

1

48°26´1.4´´S 17°48´39.01´´V

115

15,0

7

ulica Priemyselná

48°25´53.59´´S 17°47´19.06´´V

110

7,0

22

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°25´31.23´´S 17°47´21.79´´V

91

6,0

7

ulica Michalská

48°25´37.22´´S 17°47´41.16´´V

81

12,0

1

48°25´30.74´´S 17°47´24.18´´V

33

6,0

2

16

0,5

1

9

0,6

0

ulica Nábrežie A. Hlinku
ulica Stará hora
ulica Nábrežie A. Hlinku
ulica Nábrežie A. Hlinku
ulica Nábrežie A. Hlinku
ulica Nábrežie A. Hlinku
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A520000 Cestné komunikácie/Roads

ulica Nábrežie A. Hlinku
ulica Arpáda Felcána
ulica Hviezdoslavova
ulica Arpáda Felcána

48°26´2.4´´S 17°48´38.26´´V
48°25´18.55´´S 17°48´17.26´´V

3

1,8

0

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°26´0.9´´S 17°48´40.06´´V
48°25´33.78´´S 17°47´22.77´´V

1

0,8

0

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°25´32.28´´S 17°47´20.65´´V

1

0,2

0

ulica Nábrežie A. Hlinku

48°25´31.23´´S 17°47´21.79´´V

1

0,5

0

48°27´10.56´´S 17°48´36.42´´V

76

6,0

30

A521000 Poľné cesty/Field roads
ulica Stará hora

5000000 Brehy tečúcich vôd/Banks of rivers
ulica Svätopeterská

48°25´47.97´´S 17°47´24.36´´V

750

12,0

50

ulica Svätopeterská

48°26´58.19´´S 17°47´42.98´´V

525

15,0

50

ulica Svätopeterská

48°26´43.3´´S 17°47´48.92´´V

238

8,0

21

ulica Svätopeterská

48°27´0.75´´S 17°47´47.39´´V

210

12,0

16

59

3,0

20

3520000 Trvalé trávnaté porasty/Permanent grassland
pod vyhliadkou Šianec

48°24´59.46´´S 17°47´24.97´´V
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do kategórie od 0,1 do 107 m2 (55 % z celkového počtu 38 populácií).
Ďalšie kategórie tvorilo 9 populácií na ploche o veľkosti od 108 do
214 m2 (24 %) a 5 populácií od 215 do 324 m2 (13 %). Na najväčších
plochách od 325 do 428 m2 (3 %), od 429 do 535 m2 (3 %) a od 643
do 735 m2 (3 % z celkového počtu 38 populácií) sme zaznamenali po
1 populácii.

Z analýzy veľkosti plochy obsadenej populáciami pajaseňa v roku 2019
(obr. 3) vyplýva, že na konci vegetačného obdobia patrilo 21 populácií

Prvý záznam o výskyte pajaseňa na hodnotenom území sa nachádzal
vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci vo forme herbárovej položky zo
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pupenec roľný (Convolvulus arvensis), pýr plazivý (Elytrigia repens),
brečtan popínavý (Hedera helix), ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
a pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica). Pauková (2013) zaznamenala
v meste Hlohovec v roku 2011 na biotope brehov rieky prerastanie
invázneho kríženca pohánkovca českého (Fallopia × bohemica) semenáčikmi Ailanthus altissima.
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Obr. 4.
Najstaršia známa herbárová položka pajaseňa žliazkatého v meste Hlohovec je z roku 1974 zo zámockého parku
The oldest known herbarium specimen of tree of heaven from the town Hlohovec was sampled in 1974 in the Castle Park

Obr. 5.
Vyrastanie semenáčikov pajaseňa žliazkatého po mechanickej regulácii pri cestnej komunikácii v meste Hlohovec
Growth of seedlings of tree of heaven after mechanical regulation along the road in the town Hlohovec
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Manažmentové opatrenia

ZÁVER
Výskyt invázneho druhu pajaseňa žliazkatého v lesných porastoch
v katastrálnom území mesta Hlohovec na juhozápadnom Slovensku sme nepotvrdili, avšak počas vegetačného obdobia v roku 2019
sme zistili jeho rozšírenie na 9 typoch biotopov na celkovej ploche
4 673 m2. Masový výskyt pajaseňa žliazkatého sme zaznamenali najmä
na semiterestrickom biotope pozdĺž brehov rieky Váh a antropogénnych biotopoch: pozdĺž cestných komunikácií, na biotope extenzívne
obrábaných polí a v parku. Plochy menšie ako 150 m2 tvoril pajaseň
žliazkatý pozdĺž železničných komunikácií, na cintoríne, na nevyužívaných a opustených plochách, pozdĺž poľnej cesty a na trvalých
trávnatých porastoch. Všeobecne môžeme konštatovať, že regulované
populácie tvorili 32 % a neregulované až 68 %.
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zámockého parku z roku 1974 (obr. 4) (1974 HLO). Vozárová (1979)
uvádza výskyt A. altissima aj v prírodnej rezervácii Sedliská ležiaceho
severovýchodne od Hlohovca. Z katastrálneho územia Hlohovca sa
vyskytoval v Považskom Inovci v Studenej doline, ďalej v chotároch
Lipina a Mladý háj, pri Váhu, na cintoríne, v zámockom parku pod
Emirovým divadlom (uvedený prvý nález). V okolí mesta sa vyskytoval v obciach Žlkovce (1977), Jaslovské Bohunice (1991), Horné Otrokovce (2002), Sasinkovo (2006), Horné Trhovište (2010), Tepličky
(2011), Koplotovce (2012) a Bojničky (2012). Kelbel (2012) zaznamenal počas mapovania inváznych druhov drevín v roku 2012 v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozšírenie
A. altissima na ploche 3 391 m2. V priebehu rokov 2008–2012 stúpol
počet rastlín pajaseňa z 56 na 215 jedincov, z toho 190 semenáčikov
s výškou do 0,1 m. Potvrdili, že druh sa rýchlo rozširuje anemochóriou
a zaberá všetky voľné oblasti, dokonca aj štrbiny pod stenami budov
(Kelbel 2000, 2012). Pajaseň žliazkatý sa masovo vyskytuje v lesných
porastoch najmä na južnom Slovensku na pieskových pôdach v okolí Dunaja, popri cestách, na nevyužívaných plochách, ale aj v okolí
vodných tokov (Uherčíková 2001). V 50. rokoch bol na Podunajsku
umelo vysádzaný a rozšíril sa od Bratislavy až po Šamorín, kde miestami tvorí až 50% zastúpenie v lesných porastoch. Začiatkom 80. rokov
20. storočia sa vyskytoval v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom
a Trenčianskom kraji (Benčať et al. 1984; Uherčíková 2001; Kotrla, Prčík 2010; Pauková et al. 2018).
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Invázne druhy rastlín spôsobujú okrem strát ekologických (najmä
ohrozenie biodiverzity) tiež obrovské straty ekonomické (Lachman
et al. 2019), napr. ničenie chodníkov, okrajov ciest, budov atď., preto je
nevyhnutné realizovať vhodné manažmentové opatrenia. Na Slovensku je potrebné odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku
a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu
podľa zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.
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Manažment A. altissima v katastrálnom území mesta Hlohovec sme
zaznamenali iba na dvoch typoch antropogénných biotopov: cestné
komunikácie a extenzívne obrábané polia. Odstraňovanie rastlín sme
zistili iba mechanickou metódou kosením semenáčikov celkovo na
ploche 1 458 m2, teda približne na 71 % plochy cestných komunikácií,
ktoré boli invadované pajaseňom žliazkatým (čo predstavuje 1 134 m2)
a 74 % plochy extenzívne obrábaných polí (čo predstavuje 324 m2).
Čiastočne regulované populácie tvorili 32 % a neregulované predstavovali 68 %. Priemerná výška semenáčikov v regulovaných populáciách v čase nášho terénneho výskumu varírovala od 0,1 do 1,0 m,
v neregulovaných populáciách od 0,5 do 2,0 m (obr. 5). Semenáčiky
boli pravidelne kosené viackrát počas vegetačného obdobia bez chemického postreku.
V zmysle vyhlášky č. 450/2019 Z. z. je odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín druhu pajaseňa žliazkatého, ktoré nie sú zdrojom
semien a sú súčasťou výsadieb verejnej zelene v zastavanom území
obce, možné realizovať postupne, napríklad v súlade so schváleným
programom starostlivosti o dreviny. Jedince, ktoré sú zdrojom semien, musia byť odstránené bezodkladne. Constán-Nava et al. (2010),
Badalamenti, La Mantia (2013), Rebbeck et al. (2019) odporúčajú
použiť na dospelé stromy tzv. injekčnú metódu, pri ktorej sa aplikuje
priamo do kmeňa stojaceho stromu registrovaný prípravok na ochranu rastlín (herbicíd) na báze glyfosátu. Záseky, resp. vyvŕtanie do
kmeňa je potrebné realizovať po obvode kmeňa. Najvhodnejší termín
aplikácie je leto až začiatok jesene za suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. Takto ošetrené jedince sa
ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú a až následne sa po úplnom vyschnutí môžu vypíliť. Výsledky takejto aplikácie sú 100%. Pri
semenáčikoch navrhujú realizovať mechanickú metódu vykonávaním
rastlín, prípadne vytrhávaním.
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VÝSKYT INVÁZNEHO DRUHU PAJASEŇ ŽLIAZKATÝ [AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE] V MESTSKEJ OBLASTI – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

OCCURRENCE OF INVASIVE SPECIES TREE OF HEAVEN [AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE]
IN THE URBAN AREA – A CASE STUDY
SUMMARY
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There has been a the lack of detailed studies dealing with the occurrence and spread of invasive plant species at the local level, which would
be an exact guide for local authorities in Slovakia. It is necessary to know where invasive plant species are present, what is their population
density and how can be effectively eradicated. For that reason, we observed the spread of populations of invasive woody neophyte tree of
heaven [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] in the town of Hlohovec (SW Slovakia) in 2019. We located the plants in habitat type, measured
GPS coordinates in the center of the polygons, area occupied by the woody species (m2), average height of trees (m), population density
(i.m2), diameter and circumference of the tree trunk (m), and evaluated impact of management measures against the neophyte compared to
unmanaged areas. The first record of the occurrence of tree of heaven in town Hlohovec can be found in the National History Museum as
herbarium specimens from the Castle park in 1974 (Fig. 4) (1974 HLO). In 2019, the colonized area totalled 4,673 m2. A. altissima has not yet
occurred in forest ecosystems. The species was found mainly near the river Váh, which accounted for 37% of the total area studied, along the
roads (34%), on extensively cultivated fields (9%) and in the parks (9%). A few A. altissima populations were found also along railways (3%),
on cemeteries (3%), at abandoned sites (brownfields) (2%), along field roads (2%) and in permanent grasslands (1%) (Tab. 1; Fig. 1 and 2).
The greatest danger represented populations on the banks of the river Vah, which had adopted invading behaviour and penetration into native
plant communities. The observed species of A. altissima formed polycenoses, in which the most common species were Capsella bursa pastoris,
Convolvulus arvensis, Elytrigia repens, Hedera helix, Trifolium pratense and Urtica dioica. The average height of adult trees in the habitat of
extensively cultivated fields is approximately 20 m, with a trunk diameter of approximately 0.44 m and with an average trunk circumference
of 1.50 m. Most populations by area distribution belonged to the size class from 0.1 to 107 m2 (55.3% of the total number of 38 populations)
and from 108 to 214 m2 (23.7%), the lowest number of populations occurred in the area from 325 to 428 m2 (2.6%), from 429 to 535 m2 (2.6%)
and from 643 to 735 m2 (2.6%) (Fig. 3).
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Partial management in the form of mowing the seedlings, but leaving the fertile trees of A. altissima, was performed on approximately 71% of
the road areas (representing 1,134 m2) and 74% of the areas of extensively cultivated fields (representing 324 m2). The only management measure
was mowing of seedlings in 32% of the total area occupied by tree of heaven. The average height of seedlings in regulated populations at the
time of our field research varied from 0.1 to 1 m. The seedlings were mown regularly several times during the growing season without chemical
spraying. Management was recorded only in the form of cutting seedlings (Fig. 5).
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