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ÚVOD
INTRODUCTION

Šiesty ročník celoštátnej odbornej konferencie „Výskum a ochrana cicavcov
na Slovensku“ sa konal v dňoch 10.–11. októbra 2003 v priestoroch zvolenského
Ústavu ekológie lesa SAV. Organizátori, Štátna ochrana prírody SR – Centrum
ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen a Slovenská mammaliologická spoločnosť, ju zamerali najmä na aktuálnu problematiku
NATURA 2000.
Na konferencii sa oficiálne zaregistrovalo 85 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky (hoci skutočný počet účastníkov v zasadačke bol vyšší). Počas dvoch
dní spolu odznelo 28 referátov.
Úvod už tradične patril pripomenutiam jubileí osobností našej teriológie (mammaliológie). Najskôr to bolo 85 rokov nestora slovenskej chiropterológie RNDr.
Júliusa Vacholda. Jubilant okrem iného obdržal aj ocenenia od Štátnej ochrany
prírody SR za jeho prínos pre ochranu prírody (ako dlhoročný konzervátor pre okres
Krupina) i Zoologickej záhrady v Bojniciach (pracoval v nej v rokoch 1960–1961).
Aj súčasní chiropterológovia poznajú a citujú jeho sedem chiropterologických
príspevkov, pochádzajúcich z obdobia pôsobenia pána doktora Vacholda v Slovenskej akadémii vied (1954–1959), publikovaných prevažne v časopise Biológia, pretože tvoria základ poznania rozšírenia netopierov na Slovensku. Väčšina
z nich nemala možnosť poznať jeho kandidátsku dizertačnú prácu, obsahujúcu
mnoho nových a dosiaľ neuverejnených údajov o výskyte i ekológii netopierov
na Slovensku. Doktor Vachold ju dokončil a predložil k obhajobe v roku 1961, už
po nedobrovoľnom rozviazaní pracovného pomeru v Slovenskej akadémii vied.
Autorovi však nebolo umožnené prácu obhájiť ani publikovať. Preto je mimoriadne potešiteľné, že rukopis práce bol s autorovým súhlasom aspoň s odstupom času, v roku jeho životného jubilea, uverejnený v pôvodnej verzii (s redakčnými úpravami a bez obrázkov) v medzinárodnom chiropterologickom časopise
Vespertilio č. 7 (VACHOLD 2003).
Prítomní si na konferencii pripomenuli tiež život a dielo RNDr. Jána Darolu
(1928–2000), popredného slovenského zoológa (najmä teriológa a ornitológa)
a dlhoročného profesionálneho pracovníka štátnej ochrany prírody (bol prvým zoológom v štátnej ochrane prírody).
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Obr. 1 Ocenený RNDr. Július Vachold, vedľa neho Ing. Vladimír Šrank (riaditeľ ZOO Bojnice)
a RNDr. Martin Kassa (riaditeľ ŠOP SR Banská Bystrica) (zľava). Foto: P. Urban
Fig. 1 Appreciated RNDr. Július Vachold, next to him Ing. Vladimír Šrank (director of ZOO
Bojnice), RNDr. Martin Kassa (director of State Nature Conservancy of SR) (from left)

Okrem referátov prezentovali na konferencii autori tiež 7 posterov, ktoré účastníci hodnotili. Zvíťazil poster „Musia pri nás žiť“ autora Mariana Krchniaka, ktorého organizátori ocenili knižnou publikáciou.
Večer prvého dňa už tradične patril zaujímavým video- a počítačovým prezentáciám, približujúcim zaujímavosti čínskej prírody, guerézu zanzibarskú, horské gorily
v Ugande, sysľa v okolí Detvianskej Huty i zbierky a činnosť Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Súčasťou konferencie boli aj workshopy k problematike Natura 2000, pripravovanému atlasu: „Cicavce Slovenska – rozšírenie a stav ochrany“ a perspektívam
ochrany cicavcov na Slovensku.
K neodmysliteľným výstupom z konferencie patria aj zborníky referátov, ktoré
na nej odzneli. Preto opäť listujete v ďalšom takomto zborníku. Možnosť publikovať v ňom svoje príspevky (referáty, alebo postery) využilo 29 autorov, ktorí prezentujú 18 príspevkov. Podobne ako v predošlých zborníkoch, aj do tohto sme
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zaradili článok, ktorý na konferecii neodznel. Ide o príspevok prof. Sládeka „Pojem
zver z aspektu sémantického a terminologického“.
V zborníku je preto spolu uverejnených 19 príspevkov 30 autorov.
Dúfame, že aj tento zborník bude pre Vás, jeho čitateľov, nielen cenným zdrojom informácií, ale aj zdrojom inšpirácie i spomienok na šiestu celoštátnu konferenciu „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“.
LITERATÚRA
VACHOLD, J., 2003: Výskyt a rozšírenie netopierov na Slovensku s ekologickými dodatkami. Vespertilio, 7: 185–233.
Zostavovatelia

Tab. 1 Prehľad doterajších konferencií Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku
Tab. 1 List of conferences Research and protection of mammals in Slovakia
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RNDR. JÁN DAROLA – OCHRANCA FAUNY
(k nedožitej 75-ke)
Andrej STOLLMANN
Krivá 3, SK – 947 01 Hurbanovo

Všestranný prírodovedec, prvý profesionálny ochranca fauny štátnej ochrany
prírody na Slovensku RNDr. Ján Darola bol
v zoologických kruhoch už počas svojho
života legendou. Celý svoj aktívny život
venoval ochrane prírody. Mnohí jeho rovesníci s láskou spomínajú na jeho spontánne nadšenie, odborné vedomosti a pomoc či ochotu. Náš Janko (ako sme ho
familiárne volali) bol pre nás „inštitúciou“,
na ktorú sme sa mohli kedykoľvek obracať
v najrôznejších otázkach. Vždy rád a kvalifikovane odpovedal, poradil. Často nás usmerňoval do závažných tém, alebo predsavzatí, na ktorých sa aj neraz sám zúčastňoval,
pričom ostával v anonymite. Bol totiž plachej povahy, neskutočne skromný až asketický čo do prejavu i spôsobov, pritom spoločenský, vynikal distingvovanosťou
a často aj skvelým humorom. Politiku, rôzne izmy, byrokraciu a úradníčenie z duše
nenávidel. Žil pre prírodu, ktorej sa plne oddával, skúmal jej zákonitosti, možnosti
zachovania hodnôt, vrátane živých bytostí – našej bohatej fauny.
Narodil sa 10. 4. 1928 v Komárne. Stredoškolské štúdiá ukončil maturitou
v Trnave. V tom čase býval v Šúrovciach. Už ako gymnazista sa stáva horlivým
ornitológom. Spolupracuje s preparátorom Jánom Brtekom a jeho synmi Jankom,
Vladom i s Ľubom, ako aj s Matouškovcami. Stáva sa poslucháčom Prírodovedeckej
fakulty Slovenskej Univerzity v Bratislave, žiakom prof. Ferianca, pod vedením
ktorého získava titul RNDr. za dizertáciu „Váh ako ťahová cesta vtákov“. V roku
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1953 nastupuje ako odborný pracovník – zoológ do Krajského múzea v Bojniciach,
kde spolupôsobí pri zakladaní zoologickej záhrady. Po roku odchádza do
novozaloženého Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, kde popri J. Futákovi a M. Pacanovskom zaujme tretie miesto
v malej kancelárii v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.
Poverený je agendou týkajúcou sa ochrany fauny Slovenskej republiky. V Bratislave
zotrval desať rokov. Za ten čas stihol sa oženiť a splodiť dieťa. Eliška Darolová
po čase sa stala vzornou nasledovníčkou otca.
Túžba po zmene, azda aj po menej exponovanom pracovisku priviedla Darolovcov v roku 1963 do Banskej Bystrice, kde sa práve formovalo Krajské pamiatkové
stredisko. Na tomto pracovisku funguje ako zoológ až do penzionovania.
Možno konštatovať, že Ján Darola za svojich 35 rokov aktívneho pôsobenia
v štátnej ochrane prírody sa zúčastnil na všetkých významnejších koncepčných,
normotvorných, organizačných, výskumných a metodických podujatiach ochrany
prírody, osobitne ochrany fauny. Je autorom rezortnej vyhlášky o chránených
druhoch živočíchov až po sadzobník kultúrnych hodnôt chránených druhov fauny.
Spolupracoval pri budovaní sústavy veľko- i maloplošných chránených území,
najmä na prieskumoch a dokumentáciách prírodných hodnôt takmer na celom
území Slovenska. Osobitne bola hodnotená jeho spolupráca pri komplexných
výskumoch Súľovských skál, Rozsutcov, Gaderskej a Belianskej doliny vo Veľkej
Fatre, Choča, Muránskej planiny a Čičovského mŕtveho ramena.
Od počiatku podporoval TOP-árske podujatia (TOP – tábor ochrancov prírody,
pozn. editorov), na ktorých sa od roku 1956 zúčastňoval a spolupracoval pri
odhaľovaní záhad slovenskej fauny. Ukážková bola spolupráca s inštitúciami,
najmä s Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici, múzeami (Banská Bystrica,
Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Rimavská Sobota), Výskumnou
stanicou SAV v Starých Horách. Bol prvým predsedom Stredoslovenskej pobočky
Slovenskej zoologickej spoločnosti založenej v roku 1973 v Banskej Bystrici. Vo
funkcii zotrval 5 rokov. Bol publikačne činný. Vyvrcholením je publikácia „Ochrana
živočíchov v Stredoslovenskom kraji“ (1982), ktorú ozdobil 88 vlastnými fotografiami.
V deň dovŕšenia 60. rokov života odchádza do penzie. Ostatok svojho života
prežil v Trenčíne, kam sa ako dôchodca presťahoval. Tu 24. 2. 2000 zomiera. Jeho
osobou odišiel zanietený ochranca fauny mimoriadnych kvalít, ktorému vnútorné
uspokojenie a radosť predstavovala výlučne jeho milovaná scientia amabilis. Duch
Janka Darolu nás však neopustil. Bude žiť pokiaľ slovenská príroda bude mať
milovníkov, obdivovateľov a ochrancov jeho typu.
Ako dodatok pripájam niekoľko čriepkov:
Janko bol stálym novátorom. Bolo mu ľúto zabíjať drobné zemné cicavce
sklapovacími pascičkami. Počas výskumu Rozsutcov (1972–1973) zaviedol tzv.
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„hřbitovní vázy“ (ktoré akisto videl niekde v cintoríne). Usúdil, že vzhľadom na
konusové dno nemôžu z nej povyskakovať myši typu Apodemus, pričom boli
pomerne lacné, ľahké a odolné. Zdarne sme ich vyskúšali pri dokumentácii Sicista
betulina.
S Jankom sme mali v Banskej Bystrici denný kontakt, keď sa presťahoval do
Trenčína začala sa korešpondencia. Túžil po informáciách, novostiach. Keď som
mu v roku 1997 oznámil, nález podivných kurganov, naznačujúcich výskyt Mus
spicilegus pri obci Martovce, odpovedal nasledovne, citujem: „Azda by si mal
použiť živolovky s tepelnou izoláciou pascí, aby úlovky nepohynuli. Zaujímavá
bude štruktúra suterénov kurganu. Každopádne urob fotodokumentáciu vo vhodnom osvetlení, t. j. asi v šikmom protisvetle...“.
Janko si v Trenčíne krátil čas prechádzkami a čítaním kníh. 5. 11. 1998 píše:
„Teraz čítam životopis o Kukučínovi od Jána Jurečka. Dobre, že si mi pripomenul
Jesenského...“.
Posledný list od Janka z 24. 3. 1999 je veľmi krátky. Sťažuje sa, citujem:
„Pridlhá zima, takmer doteraz nás veľmi vyčerpala, takže Ti momentálne nevládzem
viac napísať. S pozdravmi J. D.“
Ešte niečo: Janka Darolu spájalo dávne priateľstvo ešte zo študentských čias
s básnikom Vojtechom Mihálikom. V zbierke básní „Rodisko“ z roku 1996 sa Vojtech
Mihálik zmieňuje o svojom priateľovi z detstva takto:
„Len celkom tesne, možno dva-tri dni
pred koncom letných prázdnin, vyšiel som
z majetne kvokajúcich Šúroviec
od kamaráta Janka Darolu
a pružným krokom náhlil som sa ta,
kde za hrádzou sa vzpínal mocný Váh.
Zem ešte stráži vlastnú horúčku –
západ už umrel v tuhom zamate.
Noc ako žúžoľ. Kráčam po hrádzi,
z troch Čepeňov vše matne zabliká
nie lampáš, iba sviečka Horného.
Je mi tak dobre, čisto, myseľ mi
len neznateľne žblnká po čaji,
skrášlenom kvapkou rumu na cestu.
Pol dňa som prežil s Jankom Darolom
a s jeho peknou sestrou. Teraz však
je koniec prázdnin a 167my nevieme,
kedy nás takto spojí náhoda.“
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CICAVCE A NOVÁ LEGISLATÍVA OCHRANY PRÍRODY
A KRAJINY
Michal ADAMEC
Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10,
SK – 974 01 Banská Bystrica, e-mail: adamec@sopsr.sk

ABSTRACT: Mammals and new legislation in Nature and Landscape Protection
There are new Acts on the field of mammals’ protection and legislation. From 1. 1. 2003
Act No. 543/2002 Coll. on Nature and Landscape Protection is active and includes new
information. This article says how this new Act changes the situation in mammals’ protection
and research.
Key words: legislation, Act, nature and landscape protection, mammals’ protection

Na Slovensku v súčasnosti platia na úseku druhovej ochrany živočíchov viaceré právne predpisy, ktoré sa týkajú aj ochrany cicavcov. Medzi najdôležitejšie
z nich patria nasledovné:
§ Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; účinný od 1. 1. 2003
§ Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny; účinná od 1. 2. 2003
§ Zákon NR SR č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
účinný od 1. 7. 2002
§ Vyhláška MŽP SR č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinná od 1.7.2002
Z hľadiska priameho výkonu druhovej ochrany cicavcov vo voľnej prírode
na Slovensku je najdôležitejší „nový“ zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002
Z. z., ktorý nahradil predošlý zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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Tento zákon prináša viaceré legislatívne novinky, ktoré dosiaľ v platných právnych predpisoch nebolo možné využiť.
Definícia chráneného živočícha je uvedená v § 35, v ktorom sú konkretizované jednotlivé zákazy. Z týchto zákazov udeľuje výnimku Ministerstvo životného
prostredia SR, na základe žiadosti. Tieto zákazy sa však týkajú iba druhov živočíchov, ktoré sú považované za chránené. Chráneného živočícha je zakázané:
a) chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí,
b) rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe rozmnožovania,
výchovy mláďat, zimného spánku, migrácie,
c) ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, získavania potravy, odpočinku, preperovania alebo zimovania,
d) ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
e) zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
f) držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody (držať = vlastniť),
g) chovať v ľudskej opatere, (chovať = odchovávať),
h) predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny,
i) premiestňovať alebo prepravovať,
j) medzidruhovo krížiť,
k) vyvážať.
Pre účely zákona sa za jedinca chráneného živočícha považuje nielen celý jedinec, ale aj jeho časť, napr. perie, vajcia, ale aj vývržky, ktoré obsahujú časti (kosti) chránených živočíchov. Z tohto dôvodu je potrebné mať na manipuláciu s týmito
časťami živočíchov udelenú výnimku z vyššie uvedených zákazov. Na držbu takýchto chránených živočíchov je potrebné viesť príslušnú evidenciu podľa zákona (napr. pridelené evidenčné číslo držiteľa, mať doklad o nadobudnutí, t. j. doklad,
ktorý udáva, odkiaľ jedinec alebo jeho časť pochádza, ako bol nadobudnutý, kedy
a pod., mať súhlas (výnimku) od príslušného orgánu štátnej správy na nakladanie
s chráneným druhom). Chránené živočíchy, t. j. aj ich časti, ktoré boli z miesta ich
prirodzeného výskytu odobraté podľa zákona, sa stávajú vlastníctvom toho, komu
bola udelená výnimka.
Druhová ochrana všetkých živočíchov, nielen chránených, je v piatom stupni
ochrany (t. j. niektoré maloplošné chránené územia) zabezpečená prostredníctvom
§ 16 ods. 1 písm. g), kde je uvedený zákaz chytať, loviť alebo usmrtiť živočícha. To
znamená, že v piatom stupni ochrany je prakticky vylúčený aj výkon práva poľovníctva.
Okrem samotnej druhovej ochrany (t. j. uvedených zákazov), zákon č. 543/2002
Z. z. vymenováva aj zakázané metódy výskumu a odchytu živočíchov. Podobne ako
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pri druhovej ochrane, aj zo zakázaných metód výskumu udeľuje výnimku Ministerstvo životného prostredia SR.
Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených
živočíchov sú pre vtáky a cicavce:
1. oká, háčiky, háky,
2. odchyt vtákov na lep,
3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a prístroje na osvetľovanie cieľov,
7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu
alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu
v noci,
8. výbušniny a chemikálie,
9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10. odchyt živočíchov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11. odchyt do pascí okrem tých, do ktorých sa živočíchy chytia živé a nezranené,
12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13. plynovanie alebo vykurovanie,
14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel
v pohybe a z lodí plávajúcich rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za
hodinu.
Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané používať metódy
a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií jeho druhu, ako aj akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.
„Nový“ zákon zavádza aj nový postup s nakladaním s chráneným živočíchom
v prípade jeho nálezu (§ 103). Každý, kto nájde živého jedinca chráneného druhu
živočíchov, je povinný vydať ho jeho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy (čo je
vo väčšine prípadov nájdenia), je nálezca povinný odovzdať ho na príslušný obvodný úrad životného prostredia. Tento postup je potrebné dodržať aj v prípade
nálezu neživého živočícha.
Ak sa o živého živočícha vlastník neprihlási do troch mesiacov, prepadá do
vlastníctva štátu, ktorého správcom je Zoologická záhrada Bojnice.
Pokiaľ ide o uhynuté jedince, tu sa už uvedený postup a lehoty menia podľa
toho, či je druh zaradený do príloh CITES. V prípade, že je nájdený uhynutý jedinec
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zaradený v prílohách zákona o CITES, úrad je povinný dodržať lehotu 6 mesiacov.
V prípade, že nájdený jedine nie je zaradený do príloh zákona o CITES, môže príslušný obvodný úrad životného prostredia rozhodnúť o jeho ďalšom naložení.
Ďalšou výnimkou je však situácia, ak je nájdeným uhynutým živočíchom poľovná
zver. V takomto prípade je jej správcom užívateľ poľovného revíru, v ktorom bol
jedinec nájdený.
Poslednou zmienkou v „novom“ zákone, ktorá sa týka priamo výskumu cicavcov vo voľnej prírode je § 56, v ktorom je ustanovená povinnosť vydania súhlasu
na výskum a prieskum príslušným krajským úradom životného prostredia. Prieskum
alebo výskum prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov je oprávnená vykonávať
len osoba, ktorá má na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady, a ak ide o výskum osobitne chránenej časti prírody a krajiny, aj súhlas orgánu ochrany prírody.
Ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny bližšie upravuje jeho vykonávacia vyhláška č. 24/2003 Z. z. Táto vyhláška má viaceré prílohy, v ktorých sú
ustanovenia týkajúce sa ochrany cicavcov.
V prílohe č. 3 je uvedený zoznam druhov živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať
za hranicami zastavaného územia obce. Zákon totiž zakazuje rozšírenie nepôvodného druhu živočícha za hranicami zastavaného územia obce s výnimkou druhov
uvedených práve v tejto prílohe, druhov uvedených v schválenom lesnom hospodárskom pláne alebo druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach. V tejto
prílohe ide z cicavcov o druhy muflón lesný (Ovis musimon) v muflóních poľovných lokalitách a daniel škvrnitý (Dama dama) v danielích poľovných lokalitách,
ktoré sú určené Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 91/1997 Z. z.
o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov.
Príloha č. 4 obsahuje zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, pre ktoré sa vyhlasujú chránené
územia. V časti B tejto prílohy je uvedený zoznam živočíchov, pričom ide o 47 druhov cicavcov.
Príloha č. 6 obsahuje zoznam chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenskú hodnotu. Príloha je rozdelená na dve časti. V časti A sú
uvedené druhy európskeho významu (36 druhov cicavcov) a v časti B sú uvedené
druhy národného významu (20 druhov cicavcov). Druhy žijúce na Slovensku sú
však uvedené v obidvoch prílohách v závislosti od toho, či sú uvedené ako európsky alebo národne významné.
Tu je však potrebné podotknúť, že niektoré druhy sa nachádzajú v obidvoch
prílohách (aj č. 4 aj č. 6). Za chránené druhy sa však považujú iba tie, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 6.
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Spoločenská hodnota chránených cicavcov sa pohybuje v rozmedzí minimálne 3.000,– Sk (Muscardinus avellanarius) až 150.000,– Sk (Rupicapra rupicapra)
za jedného jedinca. Spoločenská hodnota chránených živočíchov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty v závislosti od stupňa ich
ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú. Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov,
sa určuje znaleckým posudkom
Ďalšou prílohou týkajúcou sa ochrany cicavcov je príloha č. 9, kde sú uvedené vybrané druhy, ktoré síce nie sú považované za chránené druhy, ale majú stanovenú dobu alebo územie ich ochrany. Ide o druh kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), ktorého je možné v období od 1. septembra do
31. decembra bežného kalendárneho roka chytať, zraňovať a usmrcovať v poľovných oblastiach J XII. Veľká Fatra a J XXII. Slovenský raj. Ďalej je to kuna
lesná (Martes martes) a tchor tmavý (Mustela putorius), ktorých je zakázané
v období od 1. marca do 30. novembra bežného kalendárneho roka chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc s intenzívnym chovom bažantov a v chránených
vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať kunu lesnú celoročne. Šakala
zlatého (Canis aureus) je zakázané v období od 1. marca do 31. júla bežného
kalendárneho roka chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Územne a časovo obmedzenú dobu ochrany má vlk (Canis lupus), ktorého je celoročne je zakázané chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho
obydlia, najmä brlohy s mláďatami v oblasti CHKO Kysuce a NP Slovenský kras.
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do
31. októbra bežného kalendárneho roka.
Zákon a vyhláška navyše stanovujú aj druhy živočíchov, za ktoré štát hradí
škodu nimi spôsobenú. Z cicavcov ide o druhy bobor vodný (Castor fiber), vydra
riečna (Lutra lutra), los mokraďový (Alces alces), zubor hrivnatý (Bison bonasus),
medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx).
V prípade, že jedince týchto druhov spôsobia škodu, môže byť uplatnená jej náhrada na:
a) živote a zdraví fyzickej osoby,
b) vybraných domestikovaných živočíchoch,
c) psoch používaných na stráženie pred útokmi šeliem,
d) rybách chovaných na hospodársky účel v rybníkoch alebo rybochovných zariadeniach,
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e)
f)
g)
h)

včelstvách a včelárskych zariadeniach,
nepozberaných poľných plodinách,
drevinách alebo lesných porastoch alebo
poľovnej raticovej zveri v oblastiach s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov.

Rec enzov al:
Ing. Peter Urban, PhD.
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SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU A CICAVCE
Roman RAJTAR
Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10
SK – 974 01 Banská Bystrica, e-mail: rajtar@sopsr.sk

ABSTRACT: Mammals in the Proposed Sites of Community Importance.
Proposed Special Protected Areas and Proposed Sites of Community Importance are new
categories of protected areas implemented to the national law system in coherence with transpisition Birds Directive (79/409/EEC) and the Habitat Directive (92/43/EEC). Proposes of this
areas are designated on the background present scientific knowledge of range plants, animals
species and habitats of European interest in conditions of Slovak Republic.
Key words: NATURA 2000, Birds Directive, Habitat Directive, Proposed Special Protected Areas,
Proposed Sites of Community Importance

Jednou z prioritných podmienok vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie v oblasti ochrany prírody je vytvorenie sústavy osobitne chránených území
NATURA 2000.
Z právneho hľadiska ide o proces implementácie dvoch smerníc Európskeho
spoločenstva, a to Smernice rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov a Smernice rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
Vychádzajúc z uvedených smerníc tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy
chránených území:
Chránené vtáčie územia, navrhované na základe Smernice Rady č. 79/409/EHS
o ochrane voľne žijúcich vtákov (známej ako „smernica o vtákoch“),
Územia európskeho významu (hovoríme im aj biotopové územia), navrhované
na základe Smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známej ako „smernica o biotopoch“).
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Tab. 1 Zoznam druhov cicavcov európskeho významu z príloh 2, 4 a 5 smernice o biotopoch
Tab. 1 List of mammals species of european interest from attachments 2, 4 and 5 of Habitat Directive
P.č

Vedecký názov

Príloha

Slovenský názov

1 Barbastella barbastellus

2,4

2 Miniopterus schreibersii

2,4

netopier čierny/ uchaňa čierna
netopier sťahovavý/ lietavec
sťahovavý
netopier veľkouchý
netopier východný/ netopier
ostrouchý
netopier pobrežný
netopier brvitý
netopier obyčajný
podkovár južný
podkovár štíhlokrídlý/ p,veľký
podkovár krpatý/ p,malý
netopier severský/ večernica
severská
netopier pozdný/večernica
pozdná
netopier Brandtov
netopier vodný
netopier fúzatý
netopier riasnatý
netopier veľký/ raniak veľký
netopier stromový/raniak malý
netopier hryzavý / raniak
hrdzavý
netopier parkový/ večernica
parková
netopier hvízdavý/ večernica
malá
ucháč svetlý
ucháč sivý
netopier pestrý/ večernica pestrá
vlk dravý
svišť vrchovský
kamzík vrchovský
myšovka horská
medveď hnedý
zubor hrivnatý/ zubor lesný
bobor vodný
škrečok poľný
plch lesný
mačka divá
vydra riečna
rys ostrovid
kuna lesná
hraboš severský panónsky
hraboš tatranský
plch lieskový
norok
tchor tmavý
syseľ pasienkový

3 Myotis bechsteini

2,4

4 Myotis blythi

2,4

5
6
7
8
9
10

Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

11 Eptesicus nilssoni

4

12 Eptesicus serotinus

4

13
14
15
16
17
18

4
4
4
4
4
4

Myotis brandti
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri

19 Nyctalus noctula

4

20 Pipistrellus nathusii

4

21 Pipistrellus pipistrellus

4

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus
*Canis lupus
*Marmota marmota latirostris
*Rupicapra rupicapra tatrica
*Sicista betulina
*Ursus arctos
Bison bonasus
Castor fiber
Cricetus cricetus
Driomys nitedula
Felis silvestris
Lutra lutra
Lynx lynx
Martes martes
*Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus
Muscardinus avellanarius
Mustela eversmannii
Mustela putorius
Spermophilus citellus

4
4
4
2,5
2,4
2,4
4
2,4
2,4
2,4
4
4
4
2,4
2,4
5
2,4
2,4
4
2
5
2
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Kritérium
[%]
50

Pokrytie
[%]
41

70

54

50

41

70

46

70
20
50
20
20
50

40
33
31
26
34
33

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
80
100
100
–
60
80
70
–
–
–
50
70
–
70
70
–
–
–
70

–
–
–
35
100
96
–
38
79
49
–
–
–
45
32
–
43
86
–
–
–
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* – prioritný druh európskeho významu
2 – druhy živočíchov o ktoré má spoločenstvo záujem a ktorých ochrana si vyžaduje vyhlásenie osobitých území ochrany
4 – druhy živočíchov o ktoré má spoločenstvo záujem a ktoré si vyžadujú prísnu ochranu
5 – druhy živočíchov o ktoré má spoločenstvo záujem a ktorých odchyt a zber vo voľnej
prírode a využívanie môže podliehať určitým regulačným opatreniam

Výber navrhovaných území európskeho významu (nÚEV) je postavený na vedeckom princípe a vychádza so súčasného vedeckého poznania výskytu jednotlivých druhov a biotopov v podmienkach Slovenska. Návrh nÚEV optimalizuje pokrytie jednotlivých druhov a biotopov v tejto navrhovanej sieti a zabezpečuje tým
vyváženosť ich pokrytia na celom Slovensku. Preto nÚEV predstavujú reprezentatívnu sieť výskytu jednotlivých európsky významných druhov a biotopov v tých
najzachovalejších prírodných biotopoch. Nepopierateľný je ich prírodný charakter.
Prvoradou úlohou bolo získať celoplošné údaje o rozšírení druhov a biotopov. Základ bol vytvorený spojením dostupných databáz (databázy Štátnej ochrany prírody, ústavov SAV, údajov z mapovania travinnej vegetácie a rašelinísk koordinovaného inštitútom Daphne, databáz Lesoprojektu, Lesníckeho výskumného ústavu vo
Zvolene atď). Napriek tomu ťažiskom získavania podkladov bolo terénne mapovanie, nehovoriac o tom, že mnohé databázové údaje bolo potrebné v teréne overovať.
Navrhované biotopové územia zaberajú 11,7 % územia Slovenskej republiky
a ich prekryv s národnou sieťou chránených území je 86 %. Zvyšných 14 % (čo
predstavuje 1,6 % rozlohy Slovenska) bolo navrhnutých na ochranu biotopov a druhov, ktoré nie sú dostatočne pokryté národnou sieťou. V územiach NATURA 2000 nie je
vylúčené hospodárenie. Práve naopak, tradičné obhospodarovanie pozemkov je často
krát podmienkou zachovania biotopov a druhov v priaznivom stave. Najvhodnejšia
forma hospodárenia závisí od stavu druhu, jeho biotopu a cieľa ochrany.
Berúc do úvahy veľkú rozmanitosť a zachovalosť prírody Slovenska, očakáva
od nás Európska únia významný prínos k ochrane spoločného prírodného dedičstva aj prostredníctvom budovania sústavy NATURA 2000. Kritériá na výber území
zostavili tímy odborníkov, pričom vychádzajú zo smerníc EÚ, ktoré vyžadujú zachovanie priaznivého stavu biotopov a biotopov druhov. To znamená, že ich areál sa
nesmie zmenšovať, je potrebné zachovať prirodzenú štruktúru biotopov a pod. Na
základe rozšírenia, stavu a ohrozenosti druhov boli stanové kritériá ich začlenenia do
sústavy NATURA 2000, pričom minimálne to môže byť 20 % celkovej populácie
druhu, ktorý je na Slovensku bežný až do 100 %, ak je druh zriedkavý a pritom ohrozený. Pre druhy, ktorých ochrana si vyžaduje vyhlásenie osobitých území ochrany
boli vedeckou obcou stanovené požadované kritéria pokrytia populácií druhov sústavou Natura 2000 (tab. 1). Použitie týchto kritérií pre živočíšnu ríšu je obzvlášť
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náročné a vo väčšine prípadov kritérium nebolo splnené. U cicavcov sa najväčší
rozdiel ukazuje u sysľa pasienkového, vlka dravého a rysa ostrovida.
Z hľadiska ochrany druhov má Slovensko v Európe významné postavenie. Z 295
druhov na ktorých ochranu sa vyhlasujú ÚEV (Príloha 2 Smernice o biotopoch), ich
99 žije aj na Slovensku. Vysoká lesnatosť územia a zachovalosť porastov nás radí na
popredné miesta v ochrane veľkých šeliem, akými sú medveď, vlk a rys. Niektoré
druhy, kriticky ohrozené v západoeurópskych štátoch sú u nás ešte pomerne hojné.
Významné postavenie v skupine cicavcov európskeho významu na Slovensku má
skupina netopierov. Prirodzene sa tu vyskytuje 24 druhov a všetky sú európsky významné. Zo skupiny cicavcov žije na území Slovenskej republiky 43 druhov európskeho významu, z toho pre 22 druhov sa vyhlasujú územia sústavy NATURA 2000.
Odovzdaním národného zoznamu navrhovaných území NATURA 2000 do Bruselu celý proces neskončí. Naopak, príde čas rokovaní s Európskou komisiou, kde
musíme návrh obhájiť. Proces posudzovania návrhu môže trvať až 3 roky. Počas
tohto obdobia sme povinní zabezpečiť takzvanú predbežnú ochranu navrhnutých
území, ktorá podľa našej legislatívy spočíva v zaradení územia do niektorého zo
stupňov ochrany. Tie ustanoví Ministerstvo životného prostredia SR všeobecne záväznou vyhláškou.
Po schválení zoznamu Európskou komisiou budú jednotlivé územia vyhlásené
v niektorej z národných kategórií chránených území ako prírodná rezervácia, chránený
areál alebo ako zóna iného chráneného územia. Do tej doby nám ostáva priestor na
komunikáciu všetkých zaintersovaných skupín a riešenie problémov, ktoré sa vyskytli
pri prvom predrokovaní návrhu NATURA 2000.
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ABSTRACT: Success of project for nature protection and measurement of their success when
reaching them
Measurement of success of conservation projects and show of management effectiveness in
protected areas is lately special disputing theme. People well interest, whether financial means
spend on this purpose really meet its destination. Presented contribution would be rather than
reply to every questions, which is a practical nature protection discover, discussion and especially
study all aspect this composite tasks. In casebook summary scientific principles animal protection (Soule & Wilcox 1996) mentioned, that “the biggest danger for live nature be good intention
…”. This at first sight paradoxical assertion is, unfortunately, just not only near animal protection. Good thought effort, on the proviso that is not conversion qualified, according to real
miscarriage, stay at the very most without response, generally indeed will cause far more damage
– often irreparable – then idleness. Therefore all those, which myself want dedicate protection
concrete animal sort, must give their activity at least modest specialist basis. Contribution
introduce three ground appeals for discipline of conservation science: define clean and practical
measure of conservation success, designate unambiguous principle service of conservation strategy and tool, crate knowledge and skill singular and organization for realization adaptive management therefore make protection more effective.
Key words: conservation project, adaptive management, cycle, tool, model, function, threat
reduction assessment

PRAKTICKÁ OCHRANA PRÍRODY A ADAPTÍVNY MANAŽMENT
Ochranárska prax musí zodpovedať na tri základné otázky:
– aké by mali byť naše ciele a ako merať úspech v ich dosiahnutí?
– aké najefektívnejšie kroky môžeme urobiť na dosiahnutie?
– ako môžeme robiť ochranu lepšie?
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Základným východiskom k pochopeniu praktickej ochrany je tzv. adaptívny
manažment (SALAFSKY et al. 2002). Adaptívny manažment kombinuje výskum
a činnosť. Čistí výskumníci sa snažia pochopiť, ako pracuje svet a sú úspešní, ak
rastú ich poznatky nehľadiac na to, čo sa stane so systémom, ktorý študujú. Čistí
praktici sa snažia zmeniť svet, ale neinvestujú úsilie pokúsiť sa pochopiť systém,
v ktorom pracujú. Adaptívni manažéri sa pokúšajú zlúčiť tieto dva pohľady: chcú
zmeniť svet a dosiahnuť zadefinovaný cieľ, ale tiež chcú investovať úsilie v systematickej výučbe, aby zistili, či ich aktivity účinkujú alebo nie a prečo (obr. 1).

Obr. 1 Adaptívny manažment
Fig. 1 Adaptive management

Kľúčovou podmienkou realizácie adaptívneho manažmentu, ktorý pracuje
s komplexným systémom je, že praktici ho musia najskôr opísať v relatívne jednoduchom koncepčnom modeli, aby mohli pochopiť a dostatočne zmeniť systém. Tento
model znamená súčasne pochopenie a stanovenie jednoduchej reči, cez ktorú ľudia s rozdielnym názorom môžu diskutovať o situácii (obr. 2).
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Obr. 2 Projektový cyklus adaptívneho manažmentu
Fig. 2 Project cycle of adaptive management

VŠEOBECNÝ MODEL OCHRANÁRSKYCH PROJEKTOV
Obrázok 3 predstavuje všeobecný model ochranárskych projektov. V kontexte
toho predstavuje termín „projekt“ súbor aktivít vykonávaných skupinou odborníkov s cieľom dosiahnuť definovaný koniec. Škála ochranárskych projektov môže
samozrejme varírovať od aktivít lokálnych komunít zameraných na ochranu miestnej ohrozenej lokality počas niekoľkých mesiacov až po úsilie medzinárodnej ochranárskej skupiny zachrániť biodiverzitu afrického kontinentu počas celého roka.
Počiatočným bodom akéhokoľvek projektu je definovať špecifický ochranársky cieľ, ktorý by mal projekt ovplyvniť. Vo všeobecnom modeli ochranárskeho
projektu je cieľom biodiverzita. Vo väčšine projektov je táto biodiverzita definovaná ako druhy alebo ekosystémy na učitom území, škála ktorého môže opäť varírovať od malého územia až po kontinent. V niektorých projektoch sa nedá spájať cieľová biodiverzita so špecifickým miestom. Treba si uvedomiť, že ochrana je potrebná,
ale nie nutná podmienka pre trvalo-udržateľný rozvoj a trvalo-udržateľný rozvoj je
potrebný, ale nie je nutnou podmienkou pre ochranu prírody.
Pre definovanie ochranárskeho cieľa je tiež užitočné opísať jeho súčasný stav
alebo podmienky. Problematiku opísania stavu biodiverzity na určitom mieste už
majú výskumníci dostatočne rozpracovanú. Niektorí autori rozdeľujú biodiverzitu
do troch komponentov (genetická diverzita, druhová a populačná diverzita, ekosystémová a komunitná diverzita). Každý z týchto komponentov môže byť ďalej
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rozdiskutovaný z pohľadu štruktúry a funkcie. V našich modeloch sa najčastejšie
zameriavame na vlastnosti špecifických druhov a ekosystémov, pretože tieto sú pre
monitorovanie praktickými ochranármi najviac zvládnuteľné.

Obr. 3 Všeobecný model ochranárskych projektov
Fig. 3 General models of conservation projects

Hrozby a ostatné faktory pôsobia na cieľ ochranárskych projektov. Cieľ, hrozby
a ostatné faktory tvoria počiatočnú situáciu projektu. V príspevku sa explicitne uvažuje s tým, že všetky hrozby ohrozujúce biodiverzitu sú spojené s ľudskými aktivitami. Zvyšovanie ľudskej kultúry vyháňa druhy von z prírodného prostredia
a akákoľvek ľudská modifikácia prírody je neprírodná. Vo všeobecnom modeli sú
priame hrozby faktory, ktoré negatívne vplývajú na biodiverzitu. Neskôr pri výpočte
hrozieb, bude dôležité vedieť aj kto a akým spôsobom zapríčiňoval jednotlivé hrozby. Tiež je dôležité vedieť kto je za uvedenými hrozbami (miestni ľudia alebo veľké
priemyselné spoločnosti). Za priamymi hrozbami sú nepriame hrozby a možnosti,
ktoré vedú k priamym hrozbám (napríklad chudoba, nedostatok výchovy a povedomia). Vhodnou pomôckou je zostavenie tabuľky, ktorá prehľadne ukáže taxonómiu rozličných druhov priamych hrozieb a predstavuje všeobecný prehľad kategórií, ktoré musia projektoví manažéri posúdiť, aby si boli istí, že identifikovali všetky
hrozby na špecifické miesto. V kontexte nášho všeobecného modelu nie je praktické predstavovať tabuľku nepriamych hrozieb a možností, ktoré by mohli obsahovať všetky faktory blízke ľudskej populácii, životným aktivitám a vládnym mechanizmom. Napriek tomu, je možné zostrojiť reťaz príčinne zviazaných faktorov, ktoré
vedú k špecifickým priamym hrozbám.
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Ďalšia časť modelu ukazuje ochranárske činnosti, ktoré projektoví manažéri môžu
použiť, aby zmenili projektovú situáciu. Výber správnych aktivít na dosiahnutie
ochrany môže vyzerať celkom ľahká úloha, ale v skutočnosti môže byť dosť zložitou. Tradične ochranári používajú jeden prístup: priama ochrana cez vyhlásenie parkov alebo limitovanie vyžívania kľúčových druhov. Až v poslednej dobe začínajú
pridávať ostatné prístupy k ich pracovnej sade nástrojov vrátane zákonných a politických reforiem a úsilia o environmentálnu výchovu. A stále viac v súčasnosti sa
ochranári pokúšajú nájsť ekonomické a ďalšie motívy, ktoré by povzbudili miestnych ľudí aby pracovali na ochrane biodiverzity.
Ako ukazuje všeobecný model, ochranárske činnosti môžu byť zoskupené do
4 základných kategórií (priama ochrana a manažment, právo a politika, vzdelávanie
a povedomie, zmena motivácie) vrátane taxonómie špecifických nástrojov v každej
z týchto kategórií. Obrázok 4 predstavuje len zopár príkladov stratégií a nie je úplný. Ďalšie verzie by mali zostaviť praktici s detailným zoznamom nástrojov, ktoré
majú k dispozícii, aby čelili hrozbám na konkrétnom mieste projektu. Vieme, že neexistuje iba jeden nástroj, ktorý by viedol k ochrane na všetkých stanovištiach alebo na jednom stanovišti počas celého roku. Miesto toho potrebujú praktici použiť
vhodnú skladbu nástrojov, aby čelili špecifickým hrozbám na biodiverzitu miesta,
kde pracujú. Aby tak vedeli urobiť, potrebujú poznať podmienky za ktorých každý
nástroj pracuje a za ktorých naopak nepracuje.

Obr. 4 Nástroje
Fig. 4 Tools
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HODNOTY, VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI PRAKTICKÝCH
OCHRANÁROV
Posledný krok v modeli predstavujú praktici ako robia ochranárske činnosti
na konkrétnom mieste. Analogicky ako pri opise ekosystémov môžeme aj o týchto
praktikoch uvažovať z dvoch pohľadov: z hľadiska zloženia alebo skladby a z hľadiska funkcie.
Z hľadiska zloženia vo väčšine základných úrovní sú akcie vykonávané jednotlivcami, ktorí hodnotia ochranu a majú vedomosti a zručnosti, aby tak mohli urobiť. Jednotlivci zapojení do ochrany obsahujú užívateľov zdrojov, praktikov v jednotlivých oblastiach, programových manažérov, výskumníkov, donorov a politikov.
Na ďalšej úrovni sú jednotlivci vo všeobecnosti zlúčení s organizáciami vrátane
NGO, vládnych agentúr, ziskových firiem, univerzít, výskumných centier a nadácií.
V každej z týchto kategórií môžu byť ďalej organizácie rozdelené podľa veľkosti
a primárneho cieľa. Množstvo organizácií nerobí projekty samostatne, ale miesto
toho na ďalšej úrovni formujú projektové aliancie s ďalšími organizáciami, aby implementovali špecifické projekty. Tieto aliancie môžu mať rôznu formu vrátane neformálnej spolupráce, zmluvného súhlasu, partnerstva a konzorcia. Nakoniec na najvyššej
úrovni sú to rôzne siete ktoré umožňujú jednotlivcom, organizáciám a alianciám pracovať a vymieňať si informácie. Siete obsahujú neformálne pracovné skupiny, organizačné rodiny, výučbové fondy a akademické spoločnosti.
Ďalší obrázok (obr. 5) opisuje praktikov, ktorí robia ochranu z funkčného hľadiska s uvedením vedomostí a zručností požadovaných pre dobrý adaptívny manažment, ktoré sú žiadúce pre dosiahnutie efektívnej ochrany. Je to 5 základných
funkčných úloh, ktoré projektový tím potrebuje vyplniť aby sa podujal na efektívny adaptívny manažment: forma, manažment, monitoring, analýza a komunikácia.
Každá rola vyžaduje ľudí s určitými vedomosťami, schopnosťami a špecifickými
programovacími a administratívnymi zručnosťami. Základné typy zručností praktických ochranárov môžeme rozdeliť do troch skupín:
1) vedomosti a všeobecné schopnosti – strategické myslenie, analytické myslenie, testovanie predpokladov, konceptualizácia, strategická komunikácia
2) programovacie zručnosti – situačná analýza, strategické plánovanie, implementácia projektu, metódy odhadu a ocenenia, informačný manažment, analýza údajov, plánovanie a vývoj produktov
3) administratívne zručnosti – koordinácia, organizačný manažment, hodnotenie,
informačné systémy, rutinná komunikácia
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Obr. 5 Kritické funkčné úlhy pre projektový tím
Fig. 5 Critical function responsibilities for project team

Obr. 6 Kritické funkčné úlhy pre projektový tím
Fig. 6 Critical function responsibilities for project team

VÝSKUM V OCHRANE PRÍRODY
Každý model komplexného systému je nevyhnutne zjednodušením reality. Skúška
modelu nám do istej miery napomáha pochopiť súčasné podmienky systému a cesty
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ovplyvnenia systému, aby sme dosiahli želaný výsledok. Používame náš všeobecný model, aby sme navrhli výskumný program pre ochranársku vedu založenú na
odpovediach na tri základné otázky položené v úvode článku.

Aké by mali byť naše ciele a ako merať pokrok v ich dosahovaní?
Pri vypracovaní pracovnej definície ochranárskeho úspechu je osožné pomôcť
si analógiou z lekárskej praxe. V priebehu minulých storočí lekári vyvinuli pracovné definície toho, čo označujeme zdravým jedincom. S týmto cieľom v mysli potom
lekári používali rozličné indikátory ako telesná teplota a krvný tlak na rozlíšenie
toho, či je osoba zdravá alebo chorá. Napríklad lekár odmeria pacientovi teplotu
aby videl, či je pacient nad normou a potrebuje ďalší zákrok, napr. podanie aspirínu. Po tomto zákroku môže lekár opäť odmerať pacientovi teplotu, aby videl či jeho
zákrok splnil očakávania. Ak nie, musí sa pokúsiť o iný zásah. Kľúčom k tomuto
procesu je mať indikátory, ktoré sú merateľné, presné, zásadné a citlivé k javu, ktorý sledujeme. Je tiež rovnako dôležité mať metódy zberu indikátorov, ktoré sú vhodné a nenákladné. Podobne ako lekári, aj ochranári – praktici majú vlastné indikátory, ale všeobecne sa s vyššie uvedenými kritériami nestretávajú. Tradičné
ochranárske kritériá sa zameriavajú na podmienku cieľa ochrany. Niektoré projekty
sa začínajú pokúšať merať jednotky biodiverzity priamo, ako napríklad sledovaním
zmien v počte druhov na určitej ploche v priebehu časového obdobia. Tieto snahy
sú teoreticky problematické prakticky ďalej neuskutočniteľné. Ako výsledok, sa
väčšina projektov teraz zameriava na sledovanie zmien na úrovni populácie kľúčového zdroja alebo druhového indikátora a v území ekosystému alebo jeho fungovanie. Nanešťastie, mnohé z týchto biologicky založených indikátorov a metód nie
sú vhodné a nenákladné.
Problémy vlastné použitiu len biologických indikátorov, ako napr. zalesnenie alebo populačná úroveň vybraných druhov ako meranie ochranárskeho úspechu môže
byť pochopené prostredníctvom nasledovného jednoduchého experimentu. Uvažujme o dvoch podobných 10 000 ha plochách lesa. Jeden je v súčasnosti využívaný
miestnou komunitou, ktorá má práva a obrába 2000 ha a na zvyšných 8000 ha poľuje. Druhá plocha je človekom nedotknutá. Ktorá z nich je viac chránená? Samozrejme použijúc iba biologické indikátory a metódy, môžeme povedať, že druhá. Avšak
s dodatočnou informáciou, že druhú lesnú plochu plánuje vyťažiť lodná spoločnosť v priebehu roka, zistíme, že čisto biologické indikátory nie sú dostatočné.
K zostaveniu lepších ochranárskych indikátorov použitím nášho modelu pomôže
definovať ochranárske ciele nielen ako udržiavanie alebo dosiahnutie určitého
biologického stavu, ale tiež ako redukciu súčasných aj budúcich hrozieb a zostavenie
praktikov, ktorí vedia používať rozličné nástroje na dosiahnutie efektívnych opatrení
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na zistenie a čelenie hrozbám. Úlohou je vyvinúť indikátory, ktoré môžu používať praktici vo všetkých bodoch tohto modelu. Praktici môžu použiť súčasné biologické vedomosti aby vytvorili operatívny systém pre hodnotenie úspechu ochranárskych cieľov. Jedným z príkladov je meranie úspechu kartou skóre. Praktici môžu
použiť zoznam priamych hrozieb a posúdiť zmeny v hrozbách v priebehu rokov. Príkladom je index ohodnotenia redukcie hrozieb. Tiež môžu praktici použiť kategorizáciu nástrojov, aby vytvorili meranie procesu ochrany. A praktici môžu použiť
zoznam zručností na vyvinutie merania kapacity jednotlivcov a inštitúcií na dosiahnutie efektívnej ochrany. Napríklad organizácia môže potom použiť tieto kritériá na
vyvinutie špecifických diagnostických nástrojov, ktoré by mohli poslúžiť projektovému tímu na identifikovanie silných a slabých stránok. Na tejto diagnóze založené, môže potom tím budovať vlastnú kapacitu alebo formovať alianciu s ďalšími
ľuďmi s doplňujúcimi schopnosťami. Tím môže tiež revidovať počas obdobia kritériá na monitorovanie pokroku v úsilí o vybudovanie kapacít.
Aké najefektívnejšie kroky môžeme urobiť na dosiahnutie ochrany?
Pri zostavovaní princípov na použitie rozličných stratégií a nástrojov ktoré majú
ochranári k dispozícii, sa môžeme vrátiť k našej medicínskej analógii. Lekár má množstvo nástrojov, ktoré adresuje na rozdielne zdravotné problémy pacientov. Môže
predpísať rozličné lieky, navrhnúť a zostaviť zmeny v správaní alebo stravovaní
alebo môže zariadiť chirurga. Pri výbere nástrojov liečenia konkrétneho pacienta
dobrý lekár nerobí náhodný výber, nepoužíva istý liek len preto že ho pozná alebo
preto, že je tento liek momentálne v móde. Miesto toho lekár siaha na základe teórie a vedomostí po tom nástroji zo súboru lekárskych nástrojov, ktoré boli vyvinuté počas dlhej histórie a klinického výskumu. Tento výskum poskytuje lekárovi špecifické vedomosti o každom nástroji, podmienkach, za ktorých je pravdepodobné
že budú fungovať, prečo fungujú, prípady v ktorých sú kontraindikované, jeho interakcie s ďalšími nástrojmi, jeho potenciálne vedľajšie účinky, jeho cena a jeho klady a zápory v porovnaní s ostatnými možnosťami.
Podobne aj efektívne ochranárske aktivity závisia na praktikoch, ktorí poznajú
cenu a výhody dostupných ochranárskych stratégií a nástrojov. Nanešťastie, ochrana zaostáva za medicínou, stále sme vzadu v temnom období skúšok a omylov
v ktorom sa väčšina ochranárov spolieha z veľkej časti na smiešne dôkazy, módu
a dobrý pocit pri výbere, ktoré stratégie a nástroje použiť. Výzvou je spojiť praktikov s klinickým výskumom a zariadiť tak skúšku a hodnotenie každej stratégie
a nástroja, poznať podmienky, za ktorých pracuje a za ktorých nie. Praktici môžu
potom zhrnúť tento výskum do všeobecných a ešte zložitých princípov, ktoré môžu
byť schválené ďalšími ochranármi. Tieto princípy by nemali byť len vedecky presné, ale tiež pripúšťajúce zloženie testu ochranármi.
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Ako sa môžeme naučiť robiť ochranu lepšie?
Naša posledná otázka sa týka budovania kapacít jednotlivcov a inštitúcií pre
adaptívny manažment tak, aby mohli samostatne pokračovať v učení a zdokonaľovaní.
Oblasť medicíny má čistých výskumníkov, ktorí robia základné vedecké zisťovania
a na druhom konci spektra tých, čo ako lekári a sestry vykonávajú lekárstvo. Medzi
teoretikmi a praktikmi má medicína obrovskú sieť aplikovaných výskumníkov, ktorí
robia čistý výskum a vracajú ho v podobe efektívnych nástrojov pre praktické použitie. Títo aplikovaní výskumníci tiež pracujú s klinickými partnermi, aby študovali
pacientov a testovali účinnosť rôznych nástrojov za rozdielnych podmienok.
Existuje dlhá tradícia aplikovaného výskumu v mnohých oblastiach spojených
s ochranou biodiverzity, vrátane manažmentu a rozvoja prírodných zdrojov. Tiež je
veľký počet univerzít, ktoré trénujú študentov v efektívnej ochrane a organizácií,
ktoré pracujú na budovaní zručností pre zamestnancov. Ale táto úloha ešte stále
nie je plne vyvinutá pre ochranu biodiverzity. Okrem toho nemôžeme dovoliť rozdeliť výskumníkov od praktikov. Výzvou je vychovať ochranárskych praktikov so
znalosťami adaptívneho manažmentu, ktorí môžu slúžiť ako aplikovaní výskumníci
pre ochranársku vedu. Tieto vedomosti a schopnosti môžu byť budované podporovaním adaptívneho manažmentu na troch úrovniach (projekt, program a disciplína).
Kompletný cyklus adaptívneho manažmentu projektu (obr. 2) potom začína tým,
že namiesto iba skúšania rozdielnych opatrení, praktici najskôr rozmýšľajú o podmienkach a hrozbách na danom projektovom mieste. Následne vypracujú špecifickú sadu
cieľov a aktivít, na ktoré použijú nástroje adresované konkrétnej hrozbe. Potom vyvinú
monitorovací plán naznačujúci predpoklady za nástrojmi, ktoré používajú a detaily, ktoré dáta potrebujú zbierať, aby testovali tieto predpoklady. Potom implementujú tieto
akcie, zbierajú a analyzujú dáta, ktoré špecifikovali a komunikujú ich nálezy vhodnému
publiku. Tento proces pomáha adaptovať a odskúšať ich projekt, učia sa z úspechov
a zlyhaní, budujú personálne ale aj vedomostné kapacity. V zahraničnej literatúre sa objavuje nová disciplína ochranárskej vedy – ochrana v praxi.

THREAT REDUCTION ASSESSMENT
(OHODNOTENIE REDUKCIE HROZIEB – TRA)
Ako príklad operatívneho systému pre hodnotenie úspechu ochranárskych cieľov, môžeme uviesť meranie úspechu kartou skóre – výpočet tzv. Indexu ohodnotenia
redukcie hrozieb (SALAFSKY & MARGOLUIS 2001). Je to prístup založený na troch základných kľúčových predpokladoch:
a) každá deštrukcia biodiverzity je indukovaná človekom,
b) všetky hrozby pre biodiverzitu na danom mieste môžu byť identifikované,
c) zmeny v hrozbách môžu byť merané alebo odhadované.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Postup výpočtu pozostáva z desiatich základných krokov (obr. 7a, 7b):
Definovanie projektového územia v priestore a čase
Zostavenie zoznamu všetkých priamych hrozieb
Definovanie hrozieb a toho čo znamená 100% redukcia pre každú z nich
Ohodnotenie každej hrozby z hľadiska veľkosti zasiahnutého územia od 1 do 5
Ohodnotenie každej hrozby z hľadiska intenzity od 1 do 5
Ohodnotenie každej hrozby z hľadiska naliehavosti od 1 do 5
Výpočet skóre (územie + intenzita + naliehavosť)
Určenie stupňa možnej redukcie pre každú hrozbu
Výpočet riadkového skóre
Výpočet TRA indexu ktorý udáva možnú mieru redukcie hrozieb

Obr. 7a Pracovný list pri výpočte tzv. Indexu ohodnotenia reduckie hrozieb
Fig. 7a Threat reduction assessment worksheet
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Obr. 7b Pracovný list pri výpočte tzv. Indexu ohodnotenia reduckie hrozieb
Fig. 7b Threat reduction assessment worksheet

TRA prístup má v porovnaní s biologickým prístupom niekoľko výhod tak
z hľadiska teoretických, ako aj praktických aspektov. Je citlivejší na časové zmeny v rámci
kratších periód (1 až 5 rokov) a tiež na priestorové zmeny v rámci celého projektového
územia. Umožňuje priame porovnania rôznych typov projektov – analýzu, používa sociálne aj biologické metódy zberu a typy dát, výsledky sú ľahko interpretovateľné praktikmi aj členmi komunity a možná je aj retrospektívna realizácia tohto prístupu na odhad
projektov vo vývoji.
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ZÁMER VEĽKOPLOŠNÉHO SČÍTANIA VEĽKÝCH ŠELIEM
V SR V ROKU 2003
Jozef HLÁSNIK
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, SK – 812 66 Bratislava,
e-mail: hlasnik@land.gov.sk

ABSTRACT: Intention of large-scale census of large carnivores in the Slovak Republic in 2003
In November or December (depending on snow conditions) the census of big carnivores
(bear, wolf and lynx) will be implemented in the national parks (Low Tatras, Great and Small
Fatra), as well as in the Protected Landscape Area Poľana on the area about 4170 km2 within
106 hunting grounds. Census will be performed by about 600 pairs of counting persons (hunters, foresters and nature protectionists) following the unified methodology. The goal is to
ascertain the actual number of the carnivores to improve their protection and stock regulation
since it was highly exaggerated in the game management statistics till now.
Key words: Slovak Republic, bear, wolf, lynx, large-scale census, methodology

CIEĽ
Oboznámiť vedeckú i ochranársku verejnosť so zámermi, postupom a významom pripravovaného veľkoplošného sčítania veľkých šeliem v r. 2003 z hľadiska
odborného, organizačného a personálneho.

ÚLOHA PRE SR
Vypracovať a realizovať manažmentové plány ochrany a obhospodarovania
vlka dravého (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx) a medveďa hnedého (Ursus arctos). Pre vlka a rysa boli prvé návrhy manažmentových plánov posúdené
v spoločnej komisii ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia pre
veľké šelmy, úplne zatiaľ absentuje manažmentový plán obhospodarovania medveďa hnedého.
Jedným zo základných predpokladov dobrého manažmentového plánu je čo
najobjektívnejšie poznanie početných stavov veľkých šeliem.
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SÚČASNÉ POZNATKY O STAVE VEĽKÝCH ŠELIEM
NA SLOVENSKU
HELL & S LAMEČKA (1999) odhadujú stav medveďa hnedého na Slovensku
v r. 1997 na 600–800 jedincov. Poľovnícka štatistická ročenka SR za rok 2002 v sumári
jarných kmeňových stavov uvádza jarný stav k 31. 3. 2002 1211 medveďov, 924
vlkov, 883 rysov. Jej autori, Ing. Lehocký, Ing. Kaštier, a kolektív Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene (LVÚ) v komentári k týmto údajom odhadujú stavy
na približne 700–800 medveďov, 450 vlkov a cca 400–500 rysov.
Rozdiely v štatistike a ich odborných odhadoch pripisujú hlavne systému zisťovania a vyhodnocovania stavov veľkých šeliem v rámci poľovných revírov a ich
neúmyselnej duplicite hlavne v malých poľovných revíroch. Rozdiely v týchto
odhadoch však spôsobujú rôznorodosť názorov na manažment ochrany a obhospodarovanie veľkých šeliem nielen v laickej verejnosti, ale aj v spoločnej komisii pre
veľké šelmy a následne v stanoviskách MP SR a MŽP SR

DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI A POZNATKY Z VEĽKOPLOŠNÉHO
SČÍTANIA
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) v r. 1998 zadalo Lesníckemu výskumnému ústavu vo Zvolene vedecko-technický projekt – VTP
č. 2733 „Výskum veľkoplošného ekologického manažmentu hlavných a chránených
druhov zveri v poľovných oblastiach a lokalitách a ochrana jej genofondu“. V rámci
tohto projektu bola riešená aj čiastková úloha ČP 3 – „Analýza súčasného stavu
vybraných a vzácnych druhov zveri podľa poľovných oblastí“, súčasťou ktorej
bol aj návrh monitoringu veľkých šeliem a objektivizácia zisťovania ich početných
stavov.
LVÚ nielen vypracoval, ale v dňoch 1. a 2. decembra 2001 aj v praxi overil
monitoring veľkých šeliem formou veľkoplošného sčítania v poľovnej oblasti
J-XVIII Poľana v 3 chovateľských celkoch na území okresov Brezno, B. Bystrica,
Detva a Zvolen, v 20 poľovných revíroch na ploche cca 80 tis. ha. Metódu veľkoplošného sčítania vypracoval a navrhol doc. Ing. P. Hell spolu s Ing. Lehockým,
pracovníci LVÚ vo Zvolene. Spočívala v zisťovaní výskytu veľkých šeliem podľa
stôp a iných pobytových znakov na čerstvom snehu dvojicou sčítačov, po vopred určenej trase, v centrálne určenom termíne, vo všetkých poľovných revíroch
poľovnej oblasti naraz, ešte pred zazimovaním medveďov. Sčítanie koordinoval KÚ
– odb. PP a LH v Banskej Bystrici, Správa CHKO BR Poľana a LVÚ Zvolen. Podieľali sa na ňom pracovníci Lesov SR, členovia poľovníckych združení, pracovníci
štátnej ochrany prírody, CHKO Poľana a dobrovoľní ochrancovia prírody, spolu
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vyše 200 ľudí. Sčítacie dvojice zaznamenali do sčítacích zápisníkov a máp stopové
dráhy veľkých šeliem, križujúce vytýčenú trasu, šírku a dĺžku stôp, smer a spôsob
pohybu a prípadne iné pobytové znaky alebo priame pozorovanie veľkých šeliem.
Každá zaevidovaná stopová dráha sa v prvý deň na trase zašliapala. Na druhý deň
postupovala dvojica po tej istej trase a zaznamenávala údaje iba čerstvých stôp.
Po skončení sčítania sa výsledky sčítania vyhodnotili na úrovni poľovného revíru, potom na úrovni chovateľského celku a záverom na úrovni celej poľovnej oblasti, s cieľom čo najviac obmedziť duplicity v sčítaní.
Výsledky, ktoré boli takto zistené, sa porovnali s oficiálnou poľovníckou štatistikou, pričom bolo konštatované (LEHOCKÝ 2002), že v poľovnej oblasti Poľana
sa identifikovalo 90 jedincov medveďov, čo je síce o 38 % menej, ako uvádzala
štatistika, ale aj tak populačná hustota 1 medveď na 800 ha je na hranici únosnosti.
Okrem toho sa predpokladá početnosť 7 vlkov (4 + 2 + 1) trvalo sa vyskytujúcich
na území poľovnej oblasti Poľana a ďalších 3 až 5 jedincov prechodných zo susednej poľovnej oblasti Klenovský Vepor. Pre porovnanie v r. 1999 sa tu vykazovali
jarné kmeňové stavy (JKS) 41 vlkov a v roku 2000 37 vlkov, teda 5–6 krát viac.
Ďalej sa zistila početnosť 13 rysov. Sčítaním došlo aj k zreálneniu početnosti rysa
a to 3–4 krát menej oproti údajom, uvádzaných v poľovníckej štatistike, v ktorej sa
vykazovali JKS v r. 1999 38 ks a v r. 2000 dokonca 48 jedincov.

VÝZNAM AKCIE
Popri získaní objektívnejších údajov o početnosti veľkých šeliem mala táto
akcia aj ďalší význam. V praxi ukázala, že pri dobrej organizácii je možné zvládnuť
aj tak náročnú úlohu, akou veľkoplošné sčítanie veľkých šeliem je. Okrem toho
treba poukázať na skutočnosť, že sa na nej podieľali obe strany, teda poľovníci
i ochranári čo je cenné, ale zároveň i nevyhnutné, ak sa má odbúrať vzájomná nedôvera a rešpektovať výsledky sčítania.
Akcia sčítania mala pozitívny ohlas aj v ďalších poľovných oblastiach (Orava, Strážovské vrchy). Očakávalo sa, že výsledky sčítania povedú k prehodnoteniu
manažmentu medveďa hnedého v poľovnej oblasti Poľana podľa odporúčaní odborného poradného zboru tejto oblasti, kde sa jasne preukázalo, že populácia medveďa hnedého je tu nielenže zabezpečená, ale aj jej početnosť je na hranici únosnosti, no nestalo sa tak. Je to na škodu veci, pretože sa tým stratila motivácia účasti
tých, ktorí sčítanie vykonávali v teréne a opätovne sa narušila črtajúca sa krehká
spolupráca a dôvera medzi poľovníkmi a ochranármi.
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ZÁMER V ROKU 2003
Napriek tejto negatívnej skúsenosti sa Ministerstvo pôdohospodárstva SR
dohodlo s Ministerstvom životného prostredia zorganizovať v r. 2003 opätovne
veľkoplošné sčítanie v centrálnej časti výskytu veľkých šeliem a na jeho základe
prehodnotiť doterajší spôsob ochrany a poľovníckeho obhospodarovania veľkých
šeliem, najmä medveďa.
Nakoľko v súčasnosti nie je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by
umožňoval nariadiť takéto sčítanie, opäť bude celá akcia, ale v oveľa väčšom rozsahu, postavená na báze dobrovoľnosti a správnej motivácie.
Základom pre obnovu spolupráce by mohol byť spoločný cieľ oboch strán –
poľovníkov i ochranárov – zistiť čo najobjektívnejšie stavy veľkých šeliem u nás.
Toto zisťovanie však už nemôže byť samoúčelné, ale musí vyústiť do serióznej analýzy súčasného manažmentu veľkých šeliem a do jeho prehodnotenia tak,
aby zabezpečoval optimálne stavy týchto šeliem u nás s ohľadom na stavy zveri
a spôsobované škody na zdraví a majetku občanov.
Sčítanie sa pripravuje na ploche 416 965 ha, v 7 poľovných oblastiach, 13
chovateľských celkoch v okresoch B. Bystrica, Detva, Zvolen, Brezno, Martin,
Turčianske Teplice, Žilina, Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad
a bude zahŕňať orografické celky Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra a Poľana.
Je to približne 1/4 plochy areálu medveďa a 1/5 areálu vlka a rysa na Slovensku.
Sčítanie sa vykoná v 106 poľovných revíroch, pričom by sa ho malo zúčastniť
približne 1 200 sčítačov, teda cca 600 dvojíc. Odbornou a materiálnou prípravou
sčítania je poverený LVÚ vo Zvolene, organizačným garantom v rámci poľovných
oblastí sú Krajský úrad – odb. PP a LH Banská Bystrica a Krajský úrad – odbor PP
a LH Žilina.

Celá akcia má 3 fázy
1. fáza – prípravná: termín: október 2003, cieľom ktorej bude oboznámiť jej účastníkov s metodikou sčítania vrátane merania stôp, vybaviť ich príslušným počtom
sčítacích zápisníkov a máp. V rámci tejto fázy sa uskutočnilo na LVÚ dňa 9. októbra spoločné stretnutie zástupcov oboch rezortov, štátnej správy poľovníctva okresov a krajov, ŠOP SR, Lesov SR a SPZ, ktorého sa zúčastnili aj členovia spoločnej
komisie pre veľké šelmy. V rámci tejto fázy sa uskutočnia okresné inštruktáže
s poľovníckymi hospodármi, na ktorých im budú odovzdané potrebné materiály
a budú oboznámení s metodikou sčítania. Túto fázu budú zabezpečovať pracovníci OÚ – odb. PP a LH za spolupráce pracovníkov ŠOP SR, SPZ, Lesov SR pod
odborným vedením LVÚ príp. členov komisie pre veľké šelmy.
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2. fáza – realizačná: termín november – začiatok decembra 2003, ktorá spočíva
vo vykonaní sčítania opakovane počas 2 dní na sčítacích trasách v termíne, ktorý určí príslušný krajský úrad – odbor PP a LH a v zaznamenaní zistených údajov
do sčítacích zápisníkov a máp. Túto fázu budú zabezpečovať poľovnícki hospodári,
lesníci, poľovníci, pracovníci ŠOP SR a členovia dobrovoľných ochranárskych
organizácií.
3. fáza – vyhodnocovacia: december 2003
ktorá spočíva vo vyhodnotení sčítacích údajov, vylúčení duplicít, sumarizácií podľa chovateľských celkov, poľovných oblastí a orografických celkov. Túto úlohu
budú vykonávať na úrovni poľovných revírov poľovnícki hospodári, na úrovni
chovateľských celkov – čo sú vlastne poľovné revíry, spadajúce do príslušnej
poľovnej oblasti v rámci územia okresu – pracovníci okresných úradov – odborov
PP a LH, Okresných – regionálnych organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu,
príslušných Odštepných závodov Lesov SR š. p. Banská Bystrica a pracovníci Štátnej ochrany prírody SR – príslušných národných parkov a chránených krajinných
oblastí.
Na úrovni 7 poľovných oblastí vykoná vyhodnotenie pracovná skupina v takom
istom zastúpení.

MOŽNÉ RIZIKÁ
Úrazy
Pri vykonávaní sčítania v teréne sa nedá vyhnúť rizikám v podobe príp. úrazu.
Držitelia poľovných lístkov sú povinne poistení voči následkom úrazu, vzniknutým v súvislosti s výkonom práva poľovníctva, do ktorého sčítanie zveri možno
zahrnúť. Ostatní účastníci sčítania, pokiaľ nie sú poistení, budú vykonávať sčítanie na vlastné riziko.

Pokles motivácie
Pri plánovaní celej akcie musíme brať do úvahy, že príprava, realizácia, ale najmä
posledná fáza, vyhodnocovanie, bude prebiehať v období zásadných zmien v štátnej
správe lesného hospodárstva a poľovníctva, počas ktorej sa budú niektoré okresy
rušiť a budú vznikať nové obvodné lesné úrady.
Okrem toho v mnohých poľovných revíroch, kde má byť sčítanie vykonané,
končí platnosť nájomných zmlúv k 31. 12. 2003. Preto, najmä v prípadoch existenčnej neistoty treba počítať aj s poklesom záujmu u niektorých pracovníkov štátnej
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správy o sčítanie, čo je prirodzené a taktiež s poklesom motivácie u tých funkcionárov a členov PZ, ktorým sa nepodarí predlžiť alebo obnoviť nájomnú zmluvu pre
výkon práva poľovníctva na ďalších 10 rokov.
Následne, po získaní a analýze výsledkov sčítania by mal LVÚ ako odborná
inštitúcia vypracovať záverečnú správu s odporúčaniami pre ďalší manažment veľkých šeliem u nás, minimálne v monitorovaných orogorafických celkoch, ktorú by
mala prerokovať spoločná komisia pre veľké šelmy a na základe nej by mali oba
rezorty prijať opatrenia na zlepšenie ochrany a obhospodarovania veľkých šeliem
u nás.

ZÁVER
Pripravovaná akcia čo do rozsahu, nemá zatiaľ u nás obdobu. Jej výsledky
posunú naše poznanie o výskyte veľkých šeliem u nás na novú úroveň. Aby bola
úspešná, je potrebné zvládnuť všetky plánované fázy zodpovedne, včas, a vo
vzájomnej spolupráci oboch rezortov a najmä v spolupráci poľovníkov, lesníkov
i ochranárov, k čomu vás všetkých pozývam.
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ABSTRACT: High diversity of small mammals in the subalpine zone of the Western Tatra Mts.
We described structure and dynamics of small mammal community in subalpine zone of
Western Tatra Mts. at 1570–1600 m a. s. l. During 1991-99 we conducted intensive long-time
CMR research. Heterogeneous habitat at the locality consisted of patches of dwarf pine, highland
meadows and talus debris. These habitats contribute to three trapping grids (total area 3,5 ha) by
different proportion.
Population and community characteristics (constancy, residency, dominance) were used to
assess relative suitability of habitat for each species. Among 11 small mammal species trapped,
only six rodents could be assessed for their relative success. The most successful rodent inhabiting
areas with higher proportion of rocks is Chionomys nivalis. In average, it persisted for the longest
time, its dominance and constancy was highest on isolated rocky patches surrounded by dwarf
pine, but also on all three trapping grids pooled. As expected, dominance and some other indexes
of Clethrionomys glareolus positively correlate with proportion of dwarf pine. Constancy and
usually low dominance of fossorial Microtus tatricus reaches lowest values on meadow and dwarf
pine grid. It is probably due to variable moisture of this plot. This area, however, is more suitable
for Microtus agrestis, with higher constancy of this species in comparison to other plots. Apodemus flavicollis visits subalpine level during population outbreaks in lower altitudes. This species
has low constancy and short time of residency, and thereby overvalues diversity calculated from
pooled data. Abundance of Muscardinus avellanarius was lowest among all small mammals, in
contrary to latest observations from the same locality at the present time.
The most divergent trapping grid was a meadow and dwarf pine grid. Contrast between the
highest index of diversity here and lower values of other community and population parameters
is probably due to high and variable moisture of occasionally sloppy substrate.
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As possible reasons of overall high diversity of small mammals in subalpine level appears to
be habitat heterogeneity and/or short mutual distances of vegetation zones in comparison with
dispersal abilities of fluctuating species.
Key words: small mammal community, diversity, subalpine environment, habitat suitability

ÚVOD
Hory sú často považované za tzv. hot-spots biodiverzity (MITCHELL-JONES et
al. 1999) a väčšinou sa v nich nachádza viac nelietajúcich druhov cicavcov než
v okolitých nižších polohách (BROWN 2001). Toto je čiastočne spôsobené tým, že
okrem druhov z nižších polôh, ktoré dokážu vystúpiť do hôr, sa tu nachádzajú aj
horské druhy. So stúpajúcou nadmorskou výškou sa navyše rýchlo mení gradient
habitatov na každom svahu, a tak na horských svahoch môžu prežívať druhy
s rozmanitými nikami (BROWN 2001).
Diverzita cicavcov síce stúpa s nadmorskou výškou, ale tento nárast nie je
stály. Vo vysokých nadmorských výškach v alpínskom stupni biodiverzita klesá
a v oblastiach s permanentnou snehovou prikrývkou nie sú známe žiadne trvalo
prežívajúce cicavce. Vrchol biodiverzity sa často nachádza v stredných polohách
medzi bázou a vrcholom hory (ROSICKÝ & KRATOCHVÍL 1955, BROWN 2001). Najpravdepodobnejší scenár tohto vrcholu biodiverzity v stredných polohách na Slovensku je založený na fakte, že len veľmi málo druhov (ak vôbec nejaké) je schopných tolerovať celé spektrum environmentálnych podmienok od nížin až po horské
vrcholy. Druhy, ktorých areály sú hypsometricky limitované, sa so zvyšujúcou
nadmorskou výškou nahradzujú s čiastočným prekryvom hypsometrických areálov (BROWN 2001). Toto nahromadenie druhov na okrajoch ich rozšírenia, spolu
s prítomnosťou špecializovaných druhov, spôsobuje nárast diverzity nelietajúcich
cicavcov v stredných nadmorských výškach (ROSICKÝ & KRATOCHVÍL 1955).
V predkladanej práci sa zameriavame na zistenie významu heterogénneho prostredia na vysokú diverzitu drobných zemných cicavcov (DZC) v Západných Tatrách.
Využívame na to analýzu dĺžky zotrvania jedincov (napr. MIKLÓS & ŽIAK 2002, 2003)
a vybraných synekologických parametrov, a ich porovnanie v posudzovaných habitatoch.

METODIKA
V období 1991–1999 sme uskutočnili tri odchytové série ročne (iba v r. 1992
a 1994 neprebehli jarné série), za uvedené obdobie spolu 25 odchytových sérií.
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Odchyty počas roka boli na konci júna a začiatku júla (koniec vysokohorskej jari),
v prvej dekáde až polovici augusta (koniec leta), posledné na prelome septembra
a októbra (koniec jesene). Jedna odchytová séria trvala 3–6 nocí. Na každom odchytovom bode vzorkového kvadrátu bola jedna drevená živolovná pasca typu
Chmela, kladená na povrchu terénu alebo do prirodzených priestorov pod skalami,
a vnadená ovsenými vločkami. Pasce sme kontrolovali ráno a večer. Po odchytení
jedinca sme determinovali druh, označili ho amputáciou koncových článkov prstov podľa ktorých sa pri spätných odchytoch jedinec identifikoval, zistili sme pohlavie, vzhľad sekundárnych pohlavných znakov, hmotnosť a dĺžku tela. Hmyzožravce a šelmy neboli značkované, pretože efektivita odchytu ďalších druhov DZC,
najmä hmyzožravcov, je značne ovplyvnená typom pascí (napr. GAISLER 1998,
KIRKLAND 1998, STANKO et al. 1998).
Na porovnanie kvality vzorkových plôch sme použili Shannonov index diverzity a vyrovnanosť, avšak spolu s nimi aj Wishartov index a Jaccardov index na
posúdenie temporárnej stability synúzie. Vybrané populačné a synekologické charakteristiky boli využité pri určení kvality plôch iba pre jednotlivé druhy hlodavcov (viď vyššie). Opierame sa najmä o dĺžku zotrvania jedincov, konštanciu druhu
a postavenie druhu v synúzii. Interpretácia vychádza z predpokladu priamej úmery
medzi uvedenými parametrami a kvalitou prostredia. Keďže platnosť tejto závislosti má v prípade hustoty svoje výnimky (napr. VAN HORNE 1983), využívame dominanciu. Rozdiely v abundancii na jednotlivých plochách kvôli objektivite využívame ako doplnok k ďalším ekologickým parametrom.
Pri výpočte konštancie sme využili zaznamenanú prítomnosť daného druhu
v úlovku v jednotlivých odchytových sériách. Ako ukazovateľ dĺžky zotrvania sme
použili pre zjednodušenie výpočtu obdobie prítomnosti jedinca od prostredného
dňa odchytovej série, v ktorej bol prvý krát zaznamenaný, po prostredný deň poslednej série s jeho odchytom. Pre jedince odchytené iba v jednej sérii bola dĺžka
zotrvania paušálne jeden deň.

SKÚMANÉ ÚZEMIE
Výskum bol uskutočnený v Západných Tatrách-Roháčoch, v NPR Roháčske
plesá. Všetky tri odchytové kvadráty sú sústredené v nadmorskej výške 1 570–1 600 m
v kare okolo Prvého roháčskeho plesa (49°12’23” N, 19°44’40” E; štvorec DFS 6784)
s lokálnym sklonom svahu 0–50°. Prostredie tu má mozaikový charakter hornej časti
subalpínskeho vegetačného stupňa, kde rozdrobené porasty kosodreviny (zväz
Pinion mugo Pawłowski et al. 1928, asociácia Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo
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Hadač 1956) prechádzajú do lúk (rad Caricetalia curvulae Br.-Bl. In: Br. Bl. et Jenny
1926, zväz Calamagrostietalia villosae Pawłowski et al. 1928) alebo do skalnatých polí.
V priebehu výskumu sme zväčšovali odchytové úsilie a spektrum skúmaných
habitatov (obr. 1). Začali sme v roku 1991 na kvadráte s pracovným označením M1
s rozlohou 10 000 m2, od roku 1996 bol v dolnej časti zväčšený na rozlohu 13 000 m2.
V roku 1993 pribudol kvadrát L3 s rozlohou 4 800 m2 (ŽIAK & KOCIAN 1995), v roku
1996 zväčšený na 11 025 m2. V roku 1996 sme založili kvadrát M2 s rozlohou
11 025 m2.
M1

M2

L3

rich overgrow of dwarf pine
scattered dwarf pine on meadow
meadow cover, little dwarf pine, rocks beginning
rocks with meadow
prevalence of rocks
Obr. 1 Schéma štruktúry habitatu na odchytových plochách podľa polohy odchytových bodov na PCA1 osi (J URDÍKOVÁ 1999; upravené)
Fig. 1 Scheme of habitat structure of plots (according to position of trapping points on PCA1
axis; see J URDÍKOVÁ 1999; modified)

Odchytový kvadrát označovaný M1 leží západne od plesa na sutinovom kuželi, ktorého svah, so sklonom približne 30°, je orientovaný na juhovýchod. Pokrýva ho prevažne sutina a veľké skaly, v menšej miere lúčny porast a kosodrevina.
Od roku 1996 ho tvorí 130 odchytových bodov so sponom 10 m v 10 rovnobežných radoch po 13 odchytových bodov v každom rade.
Druhý kvadrát (M2) obsahuje 49 odchytových bodov so sponom 15 m (7 radov
po 7 bodov). Leží južne od plesa, tiež na sutinovom kuželi a vegetácia pokrýva
väčšiu časť ako sutina a skaly. Jeho svah má sklon približne 35° a je orientovaný
na severovýchod.
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Tretí kvadrát (L3) mal v rokoch 1996–1999 rovnakú rozlohu, počet odchytových bodov a tvar ako M2. Leží severne od Prvého roháčskeho plesa. Je bez odkrytej sutiny, jeho značnú časť pokrýva lúka, kde bola v minulosti antropicky redukovaná kosodrevina, ktorou je pokrytý zvyšok kvadrátu. Plocha kvadrátu je
zvlnená, svah mierny, orientovaný na juh.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vhodnosť prostredia pre hlodavce na základe vybraných cenologických
a populačných charakteristík
GLIWICZ (1989) definuje optimálny habitat ako ten, kde sa druh rozmnožuje
a kde je schopný aj prezimovať. Týmto prístupom je však možné hodnotiť kvalitu
habitatu len pre každý jednotlivý druh. Kvalita prostredia z hľadiska synúzie nie je
výlučne iba sumou kvalít prostredia pre jednotlivé druhy. Musíme vziať do úvahy
aj stabilitu synúzie, počet druhov a ich zastúpenie. Použitie rôznych indexov (populačných, synekologických) zvyšuje objektivitu odhadu kvality prostredia. Ak sú
porovnávané viaceré prostredia (plochy s istým zastúpením prvkov prostredia), je
výsledkom istá škála, v rámci ktorej možno stanoviť relatívnu kvalitu vzorkovej
plochy pre danú synúziu, alebo pre konkrétny druh. Ďalej možno stanoviť poradie
úspešnosti druhov na ploche alebo plochách (tab. 1).
Hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)) má konštanciu vyššiu na plochách s vyšším zastúpením kosodreviny a hodnoty dominancie sa zvyšujú so zvyšujúcim sa zastúpením kosodreviny (tab. 1). Pre hrdziaka je kosodrevina pravdepodobne jediným dlhodobo obývateľným typom vegetácie nad hranicou
lesa (MARTÍNKOVÁ et al. 2004 a tam citované zdroje). Približne štvrtina jedincov zotrvala na sledovaných plochách viac než jednu odchytovú sériu a boli zaznamenané aj prezimovania. Priemerná dĺžka zotrvania všetkých jedincov bola 20,3 dňa, jedince zaznamenané vo viac ako jednej sérii zotrvali priemerne 86 dní. Hrdziak je
v dĺžke zotrvania jedincov na treťom mieste za hrabošom snežným a hrabošom tatranským. V konštancii hraboša tatranského predstihuje.
Hraboš tatranský (Microtus tatricus Kratochvíl, 1952) – jeho zastúpenie v úlovku (dominancia) z dlhodobého hľadiska ani na jednej ploche nedosahovalo vysoké hodnoty (nad 10 %). Na L3 bola dominancia výrazne nižšia než na ďalších dvoch
plochách a konštancia iba 10 % (tab. 1). Na tejto ploche bol zaznamenaný aj najnižší počet jedincov. Rozdiel v habitate medzi plochou L3 a plochami M1 a M2 je,
okrem zastúpenia jednotlivých typov vegetácie, aj v miernom sklone svahu a väčšej
vrstve zeminy na L3. V dôsledku toho sa tu z vody stekajúcej po svahu pri topení
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snehu a zrážkach udržiava vyššia vlhkosť substrátu. Časté zamokrenie pôdy pravdepodobne bráni dlhšiemu zotrvaniu nielen subteránne žijúcich cicavcov. Na
všetkých plochách spolu je v dĺžke zotrvania jedincov hraboš tatranský (priemerne 31,9 dňa, jedince zaznamenané vo viac ako jednej sérii priem. 128,6 dňa) na druhom mieste za hrabošom snežným (tab. 1).
Hraboš mokraďný (Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)) mal vyššie hodnoty
ekologických indexov na ploche L3 než na M1. Na ploche M2 nebol zaznamenaný
vôbec (tab. 1). Podľa opisu ním preferovaného prostredia (MARTÍNKOVÁ et al. 2004)
by sme ho mali zaznamenať aj na ploche M2, kde je zastúpený aj trávnatý porast
s nízkymi krami a bez kameňov. Pravdepodobnejšie je, že v oblasti obýva lokality
s vyššou vlhkosťou a z nich sa dočasne šíri aj na menej vhodné miesta, napr. na
M1 ležiacu bližšie k L3, než plocha M2. Alternatívne, vhodný habitat M. agrestis
na plochách M1, M2 nie je v tomto heterogénnom prostredí dostatočne rozsiahly,
aby poskytoval dostatok zdrojov. Jeho odlišný výskyt na M1 a M2 teda pravdepodobne súvisí s miestnymi priestorovými vzťahmi a mierou priestorovej dostupnosti vhodného prostredia.
Hraboš snežný (Chionomys nivalis (Martins, 1842)) – jeho konštancia, zastúpenie v úlovku aj početnosť (tab. 1) boli najvyššie na plochách s väčším zastúpením sutiny a balvanov a s menším podielom kosodreviny, teda opačne, ako u hrdziaka lesného. Konštancia na plochách so sutinou bola 96 %. Uvedené údaje sú
v súlade s publikovanými poznatkami o prostredí preferovanom týmto druhom (napr.
KRATOCHVÍL 1956, MARTÍNKOVÁ et al. 2004). Preto pôsobí zaujímavo zaznamenanie
niekoľkých jedincov hraboša snežného v kosodrevine na L3, z ktorých niektoré tu
prežívali pomerne dlho (napr. samica min. 409 dní; samec min. 365 dní). Na všetkých
plochách spolu za celé obdobie bol najpočetnejším hlodavcom s celkovým podielom v úlovku 50,2 %. Priemerné hodnoty dĺžky zotrvania pre všetky jedince boli
52,9 dňa a iba pre jedince zaznamenané vo viac ako v jednej sérii 151,1 dňa.
Ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)) mala na všetkých
plochách nízku konštanciu (tab. 1). Zastúpenie tohto druhu medzi hlodavcami bolo
nízke, pričom najvyššie bolo na L3 (14 %). Takmer každý zaznamenaný jedinec bol
odchytený iba v jednej odchytovej sérii (najviac v dvoch, celkový priemer indexu
dĺžky zotrvania je 4,3 dňa) a pomerne často dochádzalo k odchytu toho istého jedinca
na dvoch odchytových plochách v jednej odchytovej sérii. Práve pre tento druh môžeme mozaikové prostredie subalpínskeho stupňa označiť v zmysle jednej z teórií
o vzťahu živočíšneho druhu a prostredia (GLIWICZ 1989, VAN HORNE 1983) za suboptimálne prostredie, resp. za tzv. sink habitat. Nepravidelný výskyt, krátky čas zotrvania a zastúpenie väčšinou iba subadultnými jedincami nasvedčujú, že ryšavka sa
tu vyskytuje pravdepodobne ako imigrant z montánneho stupňa (M ARTÍNKOVÁ et
al. 2001), v ktorom sa aj pri nižšej hustote vyskytuje každoročne (TRUBENOVÁ et al.
2004).
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K – constancy (v %); Ds – proprotion in sum of catches (dominance; in %); N – really recorded number of individuals; D – proportion from
N (dominance; in %); WP – Wishart's index of abundance similarity to previous season; — – trapping not realized or calculation is not
possible; Z – average time of residency (in days); M1, M2, L3 – plots; m – median (from values of WP); nd – number of species; R, (R)
– order of species success rate on particular plots and overall order; H's – Shannon index of diversity (log. base 2.7183) of sum of catches;
Es – evenness of sum of catches; H' – Shannon index of diversity (log. base 2.7183) of really recorded number of individuals; E – evenness;
Empty cells in body of table represents zero values; calculated values of WP, K, Ds, D, Z and m are rounded.

Tab. 1 Prehľad úlovkov a ekologické charakteristiky spoločenstva a populácií drobných cicavcov pri Prvom roháčskom plese v rokoch
1991 -99
Tab. 1 Small ground mammals trapped at the Prvé roháčske pleso Lake in 1991-99, community and population characteristics

Pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)) – bol do roku 1999
odchytený iba na L3 s konštanciou 10 % a zastúpením v úlovku 2,3 %. Arborikolný spôsob života znižuje pravdepodobnosť odchytu do pascí na zemi, takže jeho
zistenú početnosť možno považovať za podhodnotenú. Novšie pozorovania v okolí
Roháčskych plies (MIKLÓS & BUCHAMEROVÁ 2004) zaznamenávajú nárast početnosti v rokoch 2001–2002. Pomerne malé množstvo poznatkov o tomto druhu
v subalpínskom stupni zatiaľ poskytuje priestor pre niekoľko hypotéz vysvetľujúcich jeho populačné zmeny.

Druhová rozmanitosť a podobnosť synúzií DZC
V rokoch 1991–1999 bolo do pascí odchytených 11 druhov DZC z radov Rodentia, Insectivora a Carnivora (tab. 1). Pre nízku efektivitu odchytov Soricidae do
iných, ako padacích pascí (napr. GAISLER 1998, KIRKLAND 1998, STANKO et al. 1998),
boli v niektorých prípadoch zvolené alternatívy výpočtu synekologických indexov
(indexy počítané pre DZC, hlodavce a hmyzožravce zvlášť). Z nízkej účinnosti drevených živoloviek pri odchytoch Soricidae, a z početnosti ulovených jedincov Sorex
araneus Linnaeus, 1758 (tab. 1) vyplýva predpoklad, že je to najpočetnejší druh
z DZC na skúmanej lokalite.
Pomocou Wishartovho indexu abundančnej podobnosti, ktorý berie do úvahy
aj podiel konkrétneho druhu vo vzorke (WISHART 1969), boli porovnané súhrnné údaje
z jednotlivých plôch za celé obdobie medzi sebou (tab. 2). Najväčšia podobnosť
bola medzi plochami M1 a M2, najmenšia medzi M1 a L3. Vyššie hodnoty podobnosti pre hmyzožravce naznačujú, že podobnosť medzi plochou L3 a ďalšími dvoma je najmä v prítomnosti a početnosti hmyzožravcov.
Tab. 2 Porovnanie druhového zloženia odchytových plôch za celé obdobie pomcou Wishartovho indexu abundančenj podobnosti
Tab. 2 Wishart’s index of abundance similarity was used to compare species composition at
trapping grids for all seasons pooled
plots compared
porovnávané plochy

Mammals
Mammalia

Rodents
Rodentia

Insectivores
Insectivora

M1, M2
M1, L3
M2, L3

0,778
0,330
0,700

0,782
0,211
0,544

0,977
0,988
0,961

Aj hodnoty indexu diverzity všetkých DZC sú pre jednotlivé plochy za celé
obdobie vždy vyššie, než iba pre hlodavce. Príčinou je nielen väčší počet druhov,
ale aj pomerne vysoký počet jedincov S. araneus, ktorý rozširuje skupinu druhov
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s vysokým podielom v úlovku a modifikuje druhový frekvenčný polygón (napr.
BEGON et al. 1997). Najvyššiu hodnotu dosiahol index diverzity na ploche L3 a nižšie
navzájom podobné hodnoty boli na plochách M1 a M2.
V prípade výpočtu indexu diverzity iba pre hlodavce sú rozdiely výraznejšie,
hoci poradie zostalo zachované. Nižšie hodnoty na M1 spôsobuje hlavne osamotené dominujúce postavenie hraboša snežného, ktorý tu nachádza najlepšie podmienky (napr. KRATOCHVÍL 1956, MARTÍNKOVÁ et al. 2004). Hoci na M2 boli zaznamenané iba štyri druhy hlodavcov, vyrovnané postavenie dvoch najpočetnejších
druhov, hraboša snežného a hrdziaka, zvyšuje hodnotu indexu diverzity a najmä
vyrovnanosti. Na ploche L3 početne výrazne prevyšuje ostatné druhy hrdziak, ale
najvyššia hodnota indexu diverzity je tu vďaka pomerne veľkému počtu druhov –
bolo tu postupne zistených všetkých šesť druhov hlodavcov.
Zistili sme, že v indexoch diverzity za celé obdobie je štatisticky významný
rozdiel medzi plochou L3 a ďalšími dvoma plochami (tab. 3), a ďalej, že plocha L3 je
diverzitou bližšia výsledkom za všetky odchytové plochy spolu, než ďalšie dve plochy, ktoré sa svojimi hodnotami indexu diverzity líšia od hodnoty spoločného indexu
pre všetky plochy za celé obdobie. Uvedený spôsob porovnania (HUTCHESON 1970)
však neberie do úvahy podobnosť druhového zloženia, ale iba početnosť anonymných členov spoločenstva, teda porovnáva vzorky iba na kvantitatívnom matematickom základe.
Tab. 3 Index diverzity za celé obdobie alternatívne pre drobné cicavce a iba pre hlodavce.
Tab. 3 Diversity index for all seasons pooled is calculated separately for all small mammals and
rodents
M1
Mamm als

H'

a,b

E
Rodent s

H'
E

1.48

M2
c,d

0,64
e, f

1.02
0,63

1.49

L3
a,d

0,77
g

1.14
0,82

1.67

t oget her
b ,c

0,76
e

1.25
0,70

1.69
0,70

f,g

1.28
0,72

H’
Shannon index of diversity (log.base 2.7183)
E
evenness
a,b,c,d,e,f,g characters mark pairs compared with significant difference, max. p < 0.05;
(t-test after Hutcheson, 1970)

Pomerne vysoký index diverzity za celé obdobie na L3 nemusí odrážať skutočnú kvalitu plochy z hľadiska zloženia synúzie. Napriek zistenému najvyššiemu
priemernému počtu druhov na L3, pri porovnaní abundančnej podobnosti synúzie
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pomocou Wishartovho indexu tu zisťujeme spomedzi troch plôch najnižšiu podobnosť v odchytových sériách uskutočnených v rovnakých ročných obdobiach
v nasledujúcich rokoch (plochy M1 a M2 mali hodnoty mediánu (0,74 a 0,82) vyššie než plocha L3 (0,34; Mann-Whitney (Wilcoxon) W test; P < 0,001) (tab. 1). Jeho
nízke hodnoty na L3 dokazujú, že synúzia sa medziročne mení. Je pravdepodobné,
že plocha je využívaná migrantmi, prípadne slúži ako sink habitat, teda nepodporuje dlhodobo viaceré druhy, s výnimkou hrdziaka v kosodrevine. Je teda z hľadiska
spoločenstva, definovateľného aj určitou časovou stabilitou, nevhodná (napriek
tomu, že Shannonov index diverzity z dlhodobých údajov je spomedzi sledovaných
plôch najvyšší). Hypotézu potvrdzuje aj alternatívny výpočet Jaccardovho indexu
podobnosti, ktorý využíva iba prezenciu druhov. Druh totiž môže v danom prostredí prežívať permanentne (source habitat – VAN HORNE 1983, optimal – GLIWICZ 1993),
ale pri kolísaní jeho početnosti môžu byť rozdiely v hodnote Wishartovho indexu
relatívne veľké, hoci by dané prostredie bolo optimálne, alebo jemu blízke. Preto
sme porovnali aj samotné druhové spektrum rovnakých období bez ohľadu na
kvantitu ich populácií (Jaccardov index, LOSOS et al. 1984). Priemerné prekrytie druhového spektra pre jednotlivé plochy bolo pre M1 47,7 %, pre M2 66,7 % a pre L3
iba 32,8 %. Plocha L3 teda nemôže byť iba na základe vyššej hodnoty indexu diverzity považovaná za kvalitnejšiu plochu, pretože jej druhové spektrum v rovnakých
obdobiach nasledujúcich rokov má priemerne iba tretinu spoločných druhov.
Vysokohorské prostredie býva prirovnávané k extrémnemu prostrediu vyšších
zemepisných šírok (LOSOS et al. 1984, BEGON et al. 1997), avšak odlišuje sa od neho
vyššou druhovou pestrosťou (MITCHELL-JONES et al. 1999, KÖRNER 2000). Pre DZC
v okolí Prvého roháčskeho plesa sme na základe odchytov do pascí zistili pomerne
vysokú diverzitu (11 druhov; Shannonov index diverzity: H’ = 1,69, Ekvitabilita: E =
= 0,70). Je to viac druhov, ako z hornej časti subalpínskeho stupňa uvádzajú ROSICKÝ & KRATOCHVÍL (1955).
Možnou príčinou vysokej diverzity je mozaikové usporiadanie prevládajúcich
typov prostredia na rozhraní subalpínskeho a alpínskeho vegetačného stupňa.
Bohatosť mozaiky pritom priamo zvyšuje diverzitu (BATZLI 1995). Je pravdepodobné, že smerom nahor od našich vzorkových plôch by sa v synúzii nenachádzal
pomerne početný hrdziak ani ryšavka a pĺšik. Smerom nadol, do súvislejších porastov kosodreviny, ale najmä k uvolneným lesným porastom, podobne ako uvádzajú ROSICKÝ & KRATOCHVÍL (1955), by sa pravdepodobne prejavil pokles početnosti
hraboša snežného a hraboša tatranského, a vzostup početnosti lesných druhov.
Aspoň v prípade alpínskeho stupňa možno očakávať nižšie hodnoty indexu diverzity aj vyrovnanosti. Ďalšou pravdepodobnou príčinou, ktorá môže mať aj širšiu platnosť, je striedanie vegetačných stupňov na malom priestore. Na skúmanej lokalite
je ešte umocnené príkrymi svahmi. Šírka pásu vegetácie subalpínskeho stupňa je
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miestami iba niekoľko desiatok metrov. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť dočasného výskytu druhov z iného vegetačného stupňa (druhy s nízkou konštanciou,
napr. A. flavicollis), ktoré nadhodnocujú výsledky dlhodobej diverzity. Zároveň sa
zvyšuje aj presah demotopov populácií z jedného vegetačného stupňa do iného
pri fluktuačnom pulzovaní hypsometrickej hranice rozšírenia daného druhu (napr.
C. glareolus, Ch. nivalis, A. flavicollis, M. avellanarius).

ZÁVER
Nedostupnosť terénu a technická náročnosť výskumu v horskom prostredí
Slovenska je príčinou, že väčšina výskumov synúzií a populácií DZC v týchto
podmienkach má skôr charakter expedícií a krátkodobých štúdií. Takto získané
výsledky síce informujú o druhovej bohatosti danej lokality, ale až pri syntéze dostatočného objemu údajov o druhovom bohatstve určitého geografického celku, zákonitostiach rozšírenia a výskytu druhu (DUDICH et al. 1981, MARTÍNKOVÁ & DUDICH
2003) alebo populačnej ekológii druhu (KRATOCHVÍL 1956, 1981). Neumožňujú však
poznanie zmien štruktúry synúzie v rámci sezóny, a väčšinou ani dynamiky vyplývajúcej z fluktuácií populácií zúčastnených druhov, tak ako výsledky kontinuálnych
štúdií (napr. MARTÍNKOVÁ et al. 2001, MIKLÓS & BUCHAMEROVÁ 2004).
Dlhodobý charakter nášho výskumu (deväť sezón) a jeho intenzita (tri odchyty
za rok) umožňujú v predkladanej štúdii zaznamenať sezónnu aj fluktuačnú dynamiku
synúzie drobných cicavcov v prostredí subalpínskeho vegetačného stupňa v okolí
Prvého Roháčskeho plesa, a nepriamo skúmať vzťah jednotlivých druhov DZC
a prostredia. Výsledky o vývoji početnosti A. flavicollis a M. avellanarius podporujú potrebu dlhodobého pravidelného výskumu synúzií DZC v horskom prostredí.
Následne zistená vysoká diverzita DZC z viacročných údajov v stredných nadmorských výškach je potom v súlade s predpokladom, že v týchto oblastiach dochádza
k vrcholu biodiverzity pozdĺž hypsometrického gradientu (BROWN 2001).
Práca vznikla s podporou grantov VEGA 1/1139/94, 1/4140/97, 1/7197/20,
1/0017/03.
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V DVOCH LESNÝCH BIOTOPOCH
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ABSTRACT: Characteristics of Apodemus flavicollis populations inhabiting two forest habitats
We studied populations of Apodemus flavicollis inhabiting two types of lowland forest in
the Jurský šúr National Reserve. Mice were trapped on two grids of approximatelly 1,5 ha each.
The study was carried out for 3 years (2000–2002) using CMR method. The total material
consisted of 1 927 captures of 617 individuals of A. flavicollis. Populations under study did not
differ in seasonal variation in number, which followed on both study plots the pattern known for
this species. We did not find any significant difference in sex ratio, which was on both plots close
to balanced. Animals of both sexes were significantly heavier in the oak-elm forest. Lower degree
of male residency on study plot in the alder forest is probably caused by its larger total area, which
offers more opportunity for animals to disperse in comparison with the oak-elm forest. While
grid in oak – elm forest seems suitable for A. flavicollis population the all year over, individuals
inhabiting study plot in alder forest are forced to seek out more favourable refuges for overwintering.
Key words: Apodemus flavicollis, alder forest, oak-elm forest, population numbers, time of
residency, overwintering

ÚVOD
Jednotlivé habitaty obývané populáciami toho istého druhu môžu mať z hľadiska nárokov daného druhu rôznu kvalitu (GLIWICZ 1989). Niektoré charakteristiky populácií drobných zemných cicavcov, napr. priestorová aktivita, migrácia, prežívanie
atď., sa menia v závislosti od kvality habitatu obývaného danou populáciou. Takéto
znaky sú vzhľadom na kvalitu prostredia konkrétnej populácie prevažne relatívne a ich
význam sa prejaví až pri porovnaní kvalít habitatov najmenej dvoch rôznych populácií (BONDRUP-NIELSEN 1985). MAZURKIEWICZ & RAJSKA-JURGIEL (1987) uvádzajú, že
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najúplnejšie informácie o vzťahu medzi populáciou a jej prostredím môže poskytnúť len súčasné stanovenie hustoty a štruktúry populácie aj vzhľadom na ich
sezónne zmeny. Cieľom predloženej práce bolo zistiť základné štruktúrne a priestorové charakteristiky populácií Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) v dvoch typoch nížinného lesa. Na základe porovnania týchto charakteristík sme posudzovali
kvalitu daného prostredia pre sledovaný druh.

METODIKA
V oboch sledovaných biotopoch sme odchytávali drobné zemné cicavce na
výskumných kvadrátoch o veľkosti 1,44 ha. Výskumný kvadrát A sa nachádzal
v jelšovom lese a kvadrát B v dubovo-brestovom lese. Pri určovaní veľkosti sledovanej plochy sme brali ako dĺžku strany kvadrátu vzdialenosť rohových pascí
(PELIKÁN 1975). Odchytové body na jednotlivých kvadrátoch boli rozmiestnené
v 15-metrových rozostupoch v rovnobežných radoch vzdialených od seba 15 m.
Vznikla tým pravidelná sieť so štvorcami 15 x 15 m tvorená 9 x 9 odchytovými bodmi. Na každom odchytovom bode bola umiestnená 1 drevená živolovná pasca typu
Chmela. Údaje boli získavané metódou CMR. Odchytové série boli uskutočnené
v 6-týždňových intervaloch (mimo reprodukčného obdobia bol interval dlhší). Pasce boli počas série exponované 6 nocí. Pasce boli vnadené ovsenými vločkami
a kontrolované dvakrát denne, ráno a večer. Jedince, ktoré boli odchytené po prvýkrát, boli označené amputáciou koncových článkov prstov. Pri odchytených jedincoch boli zaznamenané tieto údaje: súradnice odchytového bodu, druh jedinca,
jeho číslo, hmotnosť, dĺžka tela, pohlavie. Sezónna dynamika početností v sledovaných prostrediach bola porovnaná Kolmogorov-Smirnovovým testom. Pre všetky jedince bol vypočítaný čas ich zotrvania na skúmanej ploche, ako rozdiel stredov sérií, v ktorých bol ten-ktorý jedinec chytený prvý a posledný krát. Týmto
spôsobom sme vyjadrili dĺžku zotrvania jedincov za celé obdobie, ako aj jednotlivo
pre každý rok. Porovnanie dĺžok zotrvania sa uskutočnilo Mann-Whitney testom.
Túto metódu vyjadrenia zotrvania jedincov považujeme za dostatočnú, keďže išlo
predovšetkým o porovnanie dvoch habitatov a nie o stanovenie absolútnej doby
zotrvania. V rokoch 2001 a 2002 sme sledovali počet prezimovaných jedincov. Za
prezimované boli považované tie jedince, ktoré boli na odchytovej ploche zaznamenávané už v predchádzajúcom roku. Hmotnosti a dĺžky jedincov sme porovnávali t-testom.
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CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Terénny výskum bol vykonávaný v NPR Jurský šúr, ktorá sa nachádza asi
12 km severovýchodne od Bratislavy (128–132 m n. m., DFS 7769c). Odchyt drobných cicavcov prebiehal v dvoch lesných biotopoch, v jelšovom lese a dubovobrestovom lese. Po fytocenologickej stránke patrí jelšový les do asociácie Carici
elongatae – Alnetum medioeuropaeum. Stromovú etáž sledovanej plochy tvorí
najmä druh Alnus glutinosa s primiešanými druhmi Quercus robur a Ulmus laevis.
V krovinnej etáži sú zastúpené hlavne druhy: Alnus glutinosa, Prunus spinosa a Rosa
spp. Bylinný porast tvoria: Iris pseudacorus, Carex spp. a Urtica kiovenensis. Je
to periodicky podmáčaný les, pričom voda sa tu vyskytuje približne od novembra
do marca/apríla, dosahuje 50–70 cm (KUPCOVÁ 1980).
Dubovo-brestový les je zvyšok starých teplomilných lesov Panónskej panvy,
miestami má lesostepný charakter. Stromová etáž je na sledovanej ploche reprezentovaná dominantnými druhmi: Acer campestre, Fraxinus sp., Quercus robur. Pomerne slabú krovinnú etáž tvoria najmä druhy: Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus sp. Bylinná etáž je tvorená hlavne trávami (Poales). Najčastejšie sa vyskytujú
druhy: Viola sp., Geum urbanum, Alliaria petiolata a na jar Galium aparine
(MIKLÓS 1999).

VÝSLEDKY
V rokoch 2000–2002 bolo spolu zaznamenaných 1 927 odchytov 617 jedincov
A. flavicollis, z toho v jelšovom lese 914 odchytov 301 jedincov a v dubovo-brestovom lese 1 013 odchytov 316 jedincov.
V priebehu početnosti sme medzi sledovanými plochami nezistili rozdiel. Na
ploche A bola minimálna zaznamenaná početnosť jedincov v každom roku nižšia
ako na ploche B, tieto minimá boli väčšinou zaznamenávané skôr (II–IV. 2000, II.
2001, III. 2002) ako minimá na ploche B (VI. 2000, IV. 2001, III–IV. 2002). (obr. 1)
V pomere pohlaví nebol zistený rozdiel voči očakávanému pomeru 1 : 1 ani na jednej zo sledovaných plôch, nezistili sme ani rozdiel v pomere pohlaví medzi plochami.
Tab. 1 Priemerné hmotnosti jedincov A. flavicollis v sledovaných prostrediach
Tab. 1 Mean body weights and standard deviations for males and females A. flavicollis

samice/females
samce/males

Jelšový les/Alder Forest
m ± SD (g)
26,65 ± 6,2
28,87 ± 6,95

Dubovo-brestový les/Oak-elm forest
m ± SD (g)
27,86 ± 6,61
29,89 ± 6,7
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V dubovo-brestovom lese sme zistili vyššiu hmotnosť jedincov oboch pohlaví (tab. 1), (samice: t = –2,38, p < 0,05; samce t = –5,11, p < 0,05). V dĺžkach jedincov nebol medzi sledovanými prostrediami zistený rozdiel.
V dĺžke zotrvania samíc nebol zistený preukazný rozdiel medzi plochami, priemerná dĺžka zotrvania samíc na ploche A bola 30,07 dní a na ploche B 34,52 dní.
Štatisticky preukazný rozdiel sme zistili v dĺžke zotrvania samcov (w = 14 402,0;
p < 0,05), priemerná dĺžka zotrvania samcov na ploche A bola 25,01 dní a na ploche
B 48,8 dní. Po vylúčení jedincov odchytených len jedenkrát bol zistený preukazný
rozdiel u samcov (w = 6396,5; p < 0,05), priemerná dĺžka zotrvania samcov na ploche A bola 40,14 dní, na ploche B 68,72 dní. Priemerná dĺžka zotrvania samíc bola
na ploche A 45,78 dní, na ploche B 46 dní. Pri porovnaní dĺžky zotrvania jedincov
odchytávaných vo viacerých sériách sme rozdiel medzi plochami nezistili, hoci aj
v tejto kategórii jedincov boli priemerné dĺžky zotrvania dlhšie na ploche B (samice
93,8 dní, samce 110,58 dní) oproti A (samice 91,12 dní, samce 107,8 dní).
Na ploche B sme v každom roku zaznamenali viac prezimovaných jedincov ako
na ploche A; v roku 2001 ich bolo na ploche B zaznamenaných 19 (6 samíc a 13 samcov), na ploche A bolo v tomto roku zaznamenaných 13 prezimovaných jedincov
(9 samíc a 4 samce). V roku 2002 bolo na ploche B zaznamenaných 8 prezimovaných
jedincov (z každého pohlavia 4), na ploche A boli v tomto roku zaznamenané 3 prezimované jedince (1 samica a 2 samce). Prezimované jedince na oboch plochách sa nelíšili dátumom prvého odchytu. Prezimovanie jedincov sa na týchto plochách líšilo tým,
že zatiaľ čo na ploche B boli prítomné aj v zimných odchytových sériách (XI, II) na
ploche A v tomto čase väčšinou „chýbali“ a boli opätovne odchytené až na jar (III,
IV). Výnimočný prípad sme zaznamenali v zime 2000/2001, kedy bola jedna samica
prítomná na ploche vo všetkých sériách od označenia v septembri 2000 do apríla 2001
(obr. 2–3).

Obr. 1 Priebeh početností A. flavicollis v sledovaných prostrediach
Fig. 1 Variation in numbers of A. flavicollis in oak-elm forest and alder fores
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Obr. 2 Prezimovanie jedincov A. flavicollis v jelšovom lese
Fig. 2 Overwintering of A. flavicollis in alder forest

Obr. 3 Prezimovanie jedincov A. flavicollis v dubovo-brestovom lese
Fig. 3 Overwintering of A. flavicollis in oak-elm forest
Vysvetlivky k obr. 2., 3.:
20 00 – jedince prvýkrát odchytené v roku 2000/individuals captured for the first time in 2000
20 01 – jedince prvýkrát odchytené v roku 2001/individuals captured for the first time in 2001
20 02 – jedince prvýkrát odchytené v roku 2002/individuals captured for the first time in 2002

DISKUSIA
Priebeh zmien početnosti populácie A. flavicollis na obidvoch plochách zodpovedá známej dynamike tohto druhu (FLOWERDEW 1985). Odlišný priebeh sme zistili
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len v neskorej jeseni na ploche A, kedy početnosť výrazne klesla, a v zimných mesiacoch, kedy bola zistená početnosť na tejto ploche veľmi nízka (až nulová). Podobnú situáciu na inej ploche v sledovanom jelšovom lese zaznamenali aj CHŇAPEKOVÁ (1996) a BUCKO (2000), čo nasvedčuje tomu, že ide zrejme o charakteristickú
črtu v priebehu početnosti populácie A. flavicollis v tomto prostredí a nie len o náhodný výkyv. Podobný priebeh dynamiky početnosti A. flavicollis v rovnakom type
lesa je zachytený aj v práci (ANDRZEJEWSKI 1963).
Po veľmi nízkom počte jedincov zaznamenanom na ploche A vo februári/marci každého roku, kedy bola takmer celá plocha zaplavená a zamrznutá, výrazne stúpol
počet jedincov do nasledujúcej, aprílovej série, kedy voda už pozvoľna ustupovala.
Sledovaný nárast početnosti počas skorej jari môže byť spôsobený príchodom prezimovaných jedincov na plochu (ANDRZEJEWSKI 1963). Medzi jedincami, ktoré sa na
ploche A objavili v apríli, bol výrazný podiel tých, ktoré tu boli odchytávané už
v minulom roku. Tieto jedince počas zimy „chýbali“ v jednej alebo vo viacerých
sériách, najčastejšie v novembri alebo vo februári.
Je možné, že ide o návrat prezimovaných jedincov z pomerne vzdialeného
habitatu, čo však nemôžeme spoľahlivo potvrdiť, keďže tieto jedince neboli odchytené v zime v inom prostredí. V literatúre zaoberajúcej sa priestorovou aktivitou a zmenami habitatu A. flavicollis sme tiež nenašli zaznamenaný prípad opakovaného odchytu jedincov po sezónnej migrácii. Sezónne zmeny habitatu sú však
známe pri tomto druhu (BERGSTEDT 1965, VIITALA & HOFFMEYER 1985) hlavne v súvislosti so získavaním potravy a sezónnymi zmenami kvality prostredia (GLIWICZ
1992; CASTIEN & GOSALBEZ 1994).
Na druhej strane je tiež možné, že nedochádza k odmigrovaniu (v zmysle spomínanom doteraz) do odlišného habitatu, ale že zaznamenaná neprítomnosť jedincov A. flavicollis na sledovanej ploche A súvisí so zmenenou priestorovou aktivitou jedincov v zimnom období. Priestorová aktivita A. flavicollis je veľmi flexibilná
a môže sa meniť v závislosti od rôznych podmienok prostredia (MAZURKIEWICZ &
RAJSKA-J URGIEL 1998).
Dá sa povedať, že jedince sa počas zimy na ploche A vyskytujú len minimálne a na prezimovanie využívajú vhodnejšie prostredie. Vzhľadom na veľkú pohyblivosť tohto druhu je možné, že ich individuálny okrsok pokrýva pomerne veľké
územie v porovnaní s našou odchytovou plochou. Zaznamenaná neprítomnosť
jedincov na sledovanej ploche (odmigrovanie?) môže byť teda spôsobená tým, že
jedince v tomto období nevyužívajú priestor odchytovej plochy, ale tú časť ich
individuálneho okrsku, ktorá im poskytuje priaznivejšie podmienky na prežitie zimy.
Väčšina plochy A býva v zimnom období (XI–II/III) zaplavená a zamrznutá, takže
z hľadiska dostatku a dostupnosti potravy, ako aj svojou mikroklímou (vlhký chlad)
je pre jedince A. flavicollis nepriaznivým prostredím. Prostredie a okolie jelšového
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lesa je však pomerne rôznorodé, čo sa týka vlhkosti, ako aj porastu a je možné, že
v suchších častiach, porastených krovinami, ktoré v zimnom období poskytujú lepšie podmienky, môže dochádzať k zoskupovaniu jedincov.
Priebeh zmien početnosti na ploche B viac zodpovedá schéme opisovanej
Flowerdewom (FLOWERDEW 1985) ako na A. Zatiaľ čo na ploche A do priebehu
početnosti výrazne zasahuje zmena kvality habitatu v zime, na ploche B nie je typický priebeh početnosti narušený takouto sezónnou zmenou. Medzi jedincami
zaznamenanými na tejto ploche počas zimných a skorých jarných mesiacov majú
prevahu jedince odchytávané už v predchádzajúcom roku. Na rozdiel od plochy A
väčšina týchto jedincov bola na odchytovej ploche prítomná súvisle počas zimy.
Veľká pohyblivosť, nízky stupeň usadenosti a pomerne krátka doba zotrvania
sú charakteristické pre sledovaný druh (BERGSTEDT 1966, MAZURKIEWICZ & RAJSKAJURGIEL 1987), čo pravdepodobne súvisí s jeho relatívne úzkou preferenciou potravy (VIITALA & HOFFMEYER 1985, MAZURKIEWICZ & RAJSKA-JURGIEL 1987). Konkrétne
hodnoty týchto charakteristík sú však ovplyvnené aj kvalitou toho-ktorého habitatu a teda môžu byť rôzne v rôznych typoch prostredia (ZEJDA & PELIKÁN 1969,
MAZURKIEWICZ & RAJSKA-JURGIEL 1998). Priestorová aktivita a rozmiestnenie samíc
je riadené hlavne zdrojmi (potravy a úkrytov) ponúkanými habitatom, zatiaľ čo
u samcov ide hlavne o možnosť rozmnožovania (MONTGOMERY et al. 1991).
Keďže v našom prípade bol zistený rozdiel len v zotrvaní samcov, zatiaľ čo
zotrvanie samíc sa medzi sledovanými prostrediami nelíšilo, predpokladáme, že rozdiel v kvalite zdrojov v týchto prostrediach (aspoň s výnimkou zimných mesiacov)
nie je výrazný. Rozdiel v zotrvaní samcov na sledovaných plochách pravdepodobne súvisí s lepšími možnosťami pohybu v podmienkach jelšového lesa, ktorého
celková rozloha (332,24 ha) je niekoľkokrát väčšia ako rozloha dubovo-brestového
lesa (40,38 ha) a predstavuje tiež prostredie menej narušené ľudskou činnosťou
(KUPCOVÁ 1980).
Vyššie hmotnosti jedincov A. flavicollis odrážajúce ich lepšiu kondíciu (YOCCOZ & M ESNAGER 1998) na ploche v dubovo-brestovom lese ako aj ich pravidelná
prítomnosť na tejto ploche počas zimných mesiacov nasvedčuje, že toto prostredie je na rozdiel od sledovanej plochy v jelšovom lese vhodné pre druh A. flavicollis počas celého roka, aj z hľadiska prezimovania.
Výskum sa uskutočnil s finančnou podporou grantu VEGA 1/7197/20 a 1/0017/03.
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ZASTÚPENIE RYŠAVIEK (ROD APODEMUS)
V POTRAVE SOV (STRIGIFORMES) NA SLOVENSKU
Ján OBUCH
Botanická záhrada UK, SK – 038 15 Blatnica, e-mail: obuch@rec.uniba.sk

ABSTRACT: The representation of field mice (genus Apodemus) in the diet of owls (Strigiformes)
in Slovakia
Representation of 4 species of field mice (genus Apodemus) in the diet of 8 owl species
in Slovakia is analysed based on 190 822 diet specimens where the field mice were identified to
species. The species A. flavicollis (65,2 %) and A. sylvaticus (19,7 %) showed the highest dominance. A. microps (7,8 %) and A. agrarius (7,2 %) have a similar representation. A. flavicollis
predominated in the diet of the forest inhabiting owls Strix aluco, Strix uralensis and Aegolius
funereus whereas A. sylvaticus prevailed in the diet of Bubo bubo. The non-forest species A.
sylvaticus, A. microps and A. agrarius showed a higher representation in the diet of the nonforest owls Tyto alba, Asio otus and Athene noctua. Representation of field mice in individual
owl species is evaluated as a ratio to sum of all diet from geographic units of Slovakia, from
which sufficiently representative diet samples were obtained. In Strix aluco the data are evaluated by diet types too.
Key words: field mice, owls diet, Slovakia

ÚVOD
Systematický zber a determinácia zvyškov potravy sov slúžia nielen k rozširovaniu poznatkov o ich potravnej ekológii, ale poskytujú tiež množstvo dát o jednotlivých druhoch koristi, o ich dynamike v priestore a v čase. Rozdiely v potravnej stratégii jednotlivých druhov sov umožňujú podchytiť širšie spektrum informácií
o cielených druhoch koristi.
Z rozsiahleho materiálu vývržkov, ktoré boli spracované z územia Slovenska, bolo
dosiaľ vyhodnotené zastúpenie dvoch systematických skupín cicavcov: netopierov
(OBUCH 1998a) a plchov (OBUCH 1998b). U týchto prevažne vzácnych a chránených
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cicavcov údaje zo zvyškov potravy sov významne doplnili poznatky o ich priestorovom rozšírení. Rod Apodemus je významnou súčasťou potravy všetkých našich
druhov sov. V práci vyhodnocujem pomerné zastúpenie 4 druhov s rozdielnymi ekologickými nárokmi u 8 druhov sov v niektorých geografických celkoch Slovenska.

MATERIÁL A METODIKA
Výsledky vychádzajú z rozborov zvyškov potravy sov, prevažne z vývržkov,
v ktorých sa nachádzajú kostrové zvyšky stavovcov. Z cicavcov boli determinované
prevažne len čeľuste. Početnosť druhu vo vzorkách bola stanovená ako minimálne
možná, t. j. podľa najpočetnejšej z determinovaných čeľustí (hornej, dolnej, pravej, alebo ľavej). Na rozlíšenie druhov rodu Apodemus som popri znakoch, uvádzaných
v literatúre (napr. ANDĚRA & HORÁČEK 1982), používal nasledujúce kritériá:
Druh A. agrarius od ostatných 3 druhov (podrod Sylvaemus) som odlišoval:
A. Na mandibule na prvom molári M1 sú na jeho vonkajšom okraji len 2 hrbolčeky,
ktoré oddeľuje výbežok strednej slučky, zasahujúci na okraj zuba. Keď je M 1
vypadnutý, tak medzi 2 alveolami koreňových jamiek je ostrá hrana. Druhy podrodu Sylvaemus majú na vonkajšom okraji M 1 neprerušovaný rad hrbolčekov
a stredná slučka nezasahuje na okraj zuba. Medzi alveolami pod M 1 je širšia
plôška a v jej strede je malá jamka.
B. Na maxile je posledný molár M3 okrúhly a má spravidla len 2 koreňové výbežky,
teda aj 2 alveoly, pričom vnútorná je väčšia, ako vonkajšia. Druhy podrodu
Sylvaemus majú M 3 trojuholníkového tvaru s 3 slučkami na vnútornej strane
a s 3 rovnako veľkými alveolami, usporiadanými do tvaru rovnoramenného trojuholníka.
Druhy podrodu Sylvaemus rozlišujem podľa morfometrického kritéria dĺžky radu
zubov M 1 – M 3, resp. M 1 – M 3 a šírky zubov, alebo alveol. Druh A. flavicolis má
najväčšie miery, A. sylvaticus stredné a A. microps najmenšie. Pri determinácii si
vypomáham porovnávacími lebkami všetkých 4 druhov.
Uvedené kritériá používam od začiatku 90. rokov. Niektoré materiály, determinované do tohto obdobia, som dodatočne určil, ostatné nie sú použité v tejto práci. Týka sa to najmä údajov o potrave výra na strednom a západnom Slovensku,
ktoré som určoval v 70. a 80. rokoch.
Vo vývržkoch Bubo bubo a Strix aluco sa často nachádzajú úlomky čeľustí,
preto je determinácia druhov rodu Apodemus obtiažnejšia, ako z vývržkov Asio otus
a Tyto alba, v ktorých sú zväčša dobre zachované lebky a mandibuly. Problematická je determinácia senilných jedincov so silne obrúsenými zubami a rôznych anomálií
a chorobných prejavov (napr. paradentóza).
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V práci je použitý materiál, prevažne determinovaný autorom. Len k potrave
Tyto alba z Podunajskej pahorkatiny boli zahrnuté údaje od Sanitára (SANITRÁR 2001)
a z Borskej nížiny nepublikované údaje od M. Nogu. Obaja používali rovnaké kritériá na determináciu druhov rodu Apodemus, ako autor.
Výsledky determinácie recentných zvyškov potravy boli kumulované podľa
druhu sovy do geografických celkov. Vyhodnocujem územia, z ktorých bolo spracované niekoľko dostatočne veľkých vzoriek. Zväčša sa pridŕžam geomorfologického členenia Slovenska na celky, ktoré publikovali MAZÚR & LUKNIŠ (1986). Niekde
sú udávané podcelky (napr. Slovenský raj), v niektorých prípadoch boli vyčlenené
väčšie celky (napr. Orava). Potravu Bubo bubo som priradil do niektorých kotlín
(napr. Turčianska kotlina), hoci hniezdia v pohoriach na okraji kotliny.
Variabilita zastúpenia druhov rodu Apodemus bola vyhodnotená metódou
výrazných odchýlok od priemeru (MDFM, OBUCH 2001). Znakom + sú označené
hodnoty výrazne vyššie a znakom – výrazne nižšie, ako sú priemerné. Číslo pred
znakmi + a – označujú mieru výraznosti odchýlok, vypočítanú podľa vzorcov, uvedených v metodickej práci (OBUCH 2001). Napr. u Asio otus a Tyto alba sú nulové
hodnoty pri absencii druhu A. agrarius ohodnotené od 1– do 6– úmerne k veľkosti
vzorky, v ktorej tento druh chýbal.

VÝSLEDKY
Priemerne je rod Apodemus zastúpený v materiále 190 822 ks potravy od
všetkých druhov sov podielom 12,41 % (tab. 1). Od Glaucidium passerinum (127 ks
potravy) a Strix uralensis (204 ks) sú málo reprezentatívne vzorky s výskytom len
druhu A. flavicollis. Od Aegolius funereus (2 670 ks) a Athene noctua (2 319 ks)
sú reprezentatívnejšie z viacerých geografických celkov. Vysoko reprezentatívne sú
údaje od 4 druhov sov: Asio otus (46 849 ks), Tyto alba (58 668 ks), Bubo bubo
(27 540 ks) a Strix aluco (52 445 ks).
Výrazne nižší podiel Apodemus spp. (–) je u Glaucidium passerinum, Athene
noctua, Asio otus a Bubo bubo, výrazne vyšší (+) u Aegolius funereus a Strix aluco. Najhojnejšie lovený je A. flavicollis (65,24 %). Je to lesný druh, preto je početnejšie zastúpený v potrave sov, loviacich prevažne v lese: Strix aluco, Strix uralensis a Aegolius funereus. U týchto druhov sov sú ostatné nelesné druhy výrazne
menej početnou korisťou, ako je sumárny priemer, ktorý je pre A. sylvaticus 19,71 %,
A. microps 7,81 % a A. agrarius 7,24 %. Tieto druhy sú výrazne početnejšie zastúpené u sov, loviacich spravidla mimo súvislé lesné plochy: u Bubo bubo je výrazne početnejší oproti priemeru len druh A. sylvaticus, u Asio otus a Athene noctua
všetky 3 druhy, žijúce mimo les.
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Tab. 1 Porovnanie sumárnych údajov o výskyte ryšaviek v potrave sov na Slovensku
Tab. 1 Comparison of total data about representation of field mice in the diet of owls in Slovakia
Druh
Species
G. passerinum
S. uralensis
A. funereus
S. aluco
B. bubo
T. alba
A. noctua
A. otus
Spolu (Total) ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

A.microps

A.agrarius

1
1+
22
1+ 604
1+ 11315
1– 809
1– 2331
4–
5
3– 367
15454
65,24

1–
0
4–
9
3– 265
1+ 699
1+ 2598
1+
55
1+ 1044
4670
19,71

4–
0
3– 99
2– 38
1+ 807
1+ 28
2+ 877
1849
7,81

4–
1
1– 401
1– 86
370
2+ 38
2+ 820
1716
7,24

Apodemus
Total
2–
1
22
1+
614
1+ 12080
1– 1632
6106
1–
126
1– 3108
23689
100

Potrava
Total diet
127
204
2670
52445
27540
58668
2319
46849
190822

Vysvetlivky k tabuľkám 1–13: znamienko + označuje výrazne vyššie a znamienko – výrazne
nižšie zastúpenie, ako je priemerné v porovnávanom súbore. Čísla pred znamienkami +
a – označujú mieru výraznosti odchýlok, vypočítanú podľa vzorcov, uvedených v metodike O BUCH (2001)
Legends to Tables 1–13: sign + before the absolut value means a markedly higher, while sign –
a markedly lower representation then in the average of compared file. Numbers before
the signs + and – indicates rate of marked differences calculated by formulas proposed
by O BUCH (2001)

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave jednotlivých druhov sov
Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)
Táto malá horská sova má v potrave viac zastúpené Arvicolidae, často loví drobné
Passeriformes. Na Slovensku boli jeho vývržky zbierané v búdkach v Chočských
vrchoch. Pochádzajú z mimohniezdneho obdobia, kedy je v potrave nižší podiel
spevavcov. Vyššie zastúpenie A. flavicollis bolo zistené v jeho vývržkoch z JZ
Poľska, druh A. sylvaticus v Čechách (MIKUSEK et al. 2001).
Tab. 2
Tab. 2

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Glaucidium passerinum
Representation of genus Apodemus in the diet of Glaucidium passerinum

Geografický celok
Geographic unit
Chočské vrchy ks
%

A.flavicollis A.sylvaticus

A.microps

1
0,79

A.agrarius

Mammalia
93
73,23
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Potrava
Total diet
127
100

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
Zatiaľ mám k dispozícii len 2 menšie vzorky potravy z okolia Oravíc (leg. D. Karaska) a od Banskej Bystrice (ADAMEC et al. 2003), v ktorých je A. flavicollis (10,78 %)
početnou zložkou potravy. Táto sova sa hojnejšie vyskytuje na východnom Slovensku, kde obýva aj lesíky v Košickej kotline (MIHOK in verb.). V tomto prostredí
pravdepodobne loví aj iné druhy rodu Apodemus.
Tab. 3 Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Strix uralensis
Tab. 3 Representation of genus Apodemus in the diet of Strix uralensis
Geografický celok
Geographic unit
Skorušinské vrchy
Zvolenská kotlina
Spolu (Total)
ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

A.microps

A.agrarius Mammalia

1– 3
1+ 19
22
10,78

85
91
176
86,27

Potrava
Total diet
106
98
204
100

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
Spracovaný je materiál z hniezdnych búdok a prirodzených stromových dutín z 5
slovenských pohorí. Mammalia tvoria podstatnú časť koristi (94,79 %), početne sú
zastúpené druhy z čeľadí Arvicolidae a Soricidae. Z rodu Apodemus dominuje druh
A. flavicollis (22,62 %), zriedkavý je druh A. sylvaticus (0,34 %), na Orave tiež A.
agrarius (0,04 %). Oveľa väčší materiál z hniezdnych búdok bol spracovaný z Čiech
a Moravy: v 17 899 ks potravy je podiel A. flavivollis 10,31 %, A. sylvaticus 4,26 %
a A. microps 0,02 % (KLOUBEC et al. 1999).
Tab. 4 Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Aegolius funereus
Tab. 4 Representation of genus Apodemus in the diet of Aegolius funereus
Geografický celok
Geographic unit
Kysuce
Malá Fatra
Oravská Magura
Chočské vrchy
Slovenský raj
Spolu (Total) ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

A.microps A.agrarius Mammalia

1– 69
62
1+ 76
328
1+ 69
604
22,62

1

396
300
250
1374
211
2531
94,79

3
5

1

9
0,34

1
0,04

Potrava
Total diet
437
300
256
1466
211
2670
100

Kuvik obyčajný (Athene noctua)
Na Slovensku je to prevažne synantropná sova. Mammalia sú menej početnou zložkou jeho potravy (54,81 %), veľký podiel majú Evertebrata (42,73 %). Najviac loví
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druh A. sylvaticus (2,37 %), v nížinách tiež A. microps (1,21 %), na východnom
Slovensku A. agrarius (1,61 %), lesný druh A. flavicollis zriedkavo (0,22 %).
Tab. 5
Tab. 5

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Athene noctua
Representation of genus Apodemus in the diet of Athene noctua

Geografický celok
Geographic unit
Turčianska kotlina
Borská nížina
Ipeľská kotlina
Cerová vrchovina
Revúcka vrchovina
Košická kotlina
Východoslovenská rovina
Spolu (Total)
ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus
1
1+ 23
1+ 13
3
6
1– 9
1– 0
55
2,37

3
1

1
5
0,22

A.microps A.agrarius

1+

7
9

1– 2
1+ 10
28
1,21

2–

0

1+ 14
14
1+ 10
38
1,64

Mammalia
65
1+ 385
1+ 195
46
166
1– 214
1+ 200
1271
54,81

Potrava
Total diet
110
579
202
88
296
766
278
2319
100

Myšiarka ušatá (Asio otus)
Spracovávajú sa prevažne vývržky od zimujúcich kŕdľov. Na Slovensku v nich
dominuje Microtus arvalis (89,29 %). Druhou najpočetnejšou korisťou sú druhy
rodu Apodemus (6,63 %). Pri dostatočne veľkých vzorkách ich pomerné zastúpenie dobre vystihuje situáciu v poľnohospodárskej krajine. V kotlinách stredného
a nížinách západného Slovenska je najpočetnejšie zastúpený druh A. sylvaticus
(priemer 2,23 %, pri Mlyňanoch 8,67 %, OBUCH 1989). V rokoch gradácie preniká
z lesov do poľnohospodárskej krajiny druh A. flavicollis (priemer 0,78 %, pri Bojniciach 2,89 %, ŠOTNÁR & OBUCH 1998). Na východnom Slovensku sú početnejšie
zastúpené druhy A. microps (priemer 1,87 %, pri Períne 3,70 %, STANKO et al. 1995)
a A. agrarius (priemer 1,75 %, pri Trebišove 3,81 %).
Tab. 6 Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Asio otus
Tab. 6 Representation of genus Apodemus in the diet of Asio otus
Geografický celok
Geographic unit
Žilinská kotlina
Turčianska kotlina
Zvolenská kotlina
Hornonitrianska kotlina
Podunajská pahorkatina
Podunajská rovina
Revúcka vrchovina
Rimavská kotlina
Košická kotlina
Východoslovenská rovina
Spolu (Total)
ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

4
32
15
2+ 176
1+
20
2–
4
1+
16
29
1–
15
1–
56
367
0,78

19
279
58
206
132
139
5
96
33
77
1044
2,23

1–

1+
1+
2+
2+
1–
1+
2–
2–
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A.microps
2–
6–
4–
4–
1–
1–
1+
1+
1+

0
0
0
4
14
39
2
111
191
516
877
1,87

A.agrarius

Mammalia

1+
26
6–
0
3–
0
5–
0
3–
0
4–
0
1–
4
1+ 127
96
1+ 567
820
1,75

719
10667
1742
5717
1508
2343
638
2933
5076
14731
46074
98,35

Potrava
Total diet
730
10740
1743
6098
1522
2402
643
2955
5156
14860
46849
100

Plamienka driemavá (Tyto alba)
Prevažne synantropná sova, ale na rozdiel od kuvika obyčajného podstatnou zložkou potravy sú cicavce (95,44 %), Microtus arvalis (58,71 %) má nižší podiel
v potrave, ako u Asio otus a rod Apodemus (10,41 %) je lovený častejšie. Tiež pomerné zastúpenie druhov je trochu odlišné: popri A. sylvaticus (priemer 4,43 %, na
Podunajskej pahorkatine 7,94 %, SANITRÁR 2001) je hojne lovený druh A. flavicollis
(priemer 3,97 %, v Slovenskom krase 14,28 %, OBUCH 1998c). Zastúpenie A. microps
(1,38 %) a A. agrarius (0,63 %) je nižšie, ako u Asio otus, lebo tieto druhy neprenikajú tak často do intravilánov obcí, v ktorých Tyto alba najviac loví.
Tab. 7 Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Tyto alba
Tab. 7 Representation of genus Apodemus in the diet of Tyto alba
Geografický celok
Geographic unit
Turčianska kotlina
Podunajská pahorkatina
Podunajská rovina
Borská nížina
Lučenská kotlina
Rimavská kotlina
Cerová vrchovina
Revúcka vrchovina
Slovenský kras
Košická kotlina
Východoslovenská
rovina
Spolu (Total)
ks
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

1– 100
1+ 1029
3– 19
3– 60
1– 16
2– 56
1– 25
1+ 541
2+ 368
96

1– 175
1+ 1568
1– 84
1– 404
31
1– 94
2– 14
2– 83
1– 82
1– 51

5–

0
249
1+ 89
2– 49
1– 5
1+ 110
16
1– 65
40
1+ 85

0
0
0
0
0
3
3
2+ 161
3+ 104
2+ 68

4968
19153
2697
10956
831
4214
1– 789
5920
2413
2520

Potrava
Total diet
5146
19739
2799
11533
831
4510
999
6117
2577
2723

2–

3–

12

2+ 99

1+ 31

1530

1694

2598
4,43

807
1,38

370
0,63

55991
95,44

58668
100

21
2331
3,97

A.microps A.agrarius Mammalia
4–
5–
3–
5–
1–
2–

Výr skalný (Bubo bubo)
Prevažná časť vyhodnoteného materiálu pochádza z hniezd na okraji podhorských
kotlín. Mammalia (68,02 %) sú menej početnou zložkou potravy, ako u predošlých
2 druhov sov. Početnejšie sú Rana temporaria (23,24 %) a Aves (8,00 %). Loví
väčšiu korisť, ako ostatné naše sovy. Rod Apodemus (5,93 %) má v geografických
celkoch veľmi variabilné zastúpenie. Hojnejšie loví druhy A. flavicollis (2,94 %) a A.
sylvaticus (2,54 %), ale pozoruhodný je výskyt druhov A. microps (0,14 %) a A.
agrarius (0,31 %) v kotlinách severného a stredného Slovenska (Orava, Turiec,
Horehronie). V nižších polohách sú tieto druhy častejšie lovené (napr. v Drienčanskom krase, OBUCH 2000).

73

Tab. 8
Tab. 8

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Bubo bubo
Representation of genus Apodemus in the diet of Bubo bubo

Geografický celok
Geographic unit
Belianske Tatry
Západné Tatry
Orava
Turiec
Horehronie
Slovenský raj
Revúcka vrchovina
Cerová vrchovina
Slovenský kras
Spolu (Total) ks
%

A.flavicollis
2–
1+
2–
1+
1–
1–

9
121
86
377
81
21
13
2+ 29
1+ 72
809
2,94

A.sylvaticus
1– 14
1– 43
1+ 269
172
1– 89
1– 14
1+ 36
1+ 13
1+ 49
699
2,54

A.microps A.agrarius Mammalia
5
4
4
1
3
8

3
5
29
2– 5
2– 4
2
3+ 31

2+ 13
38
0,14

7
86
0,31

1–
1–
1–
1+

905
1714
5463
4117
4080
1– 608
535
157
1153
18732
68,02

Potrava
Total diet
1359
2812
7375
6575
5881
1202
658
260
1417
27540
100

Sova obyčajná (Strix aluco)
Je to polyfágny druh, ktorý sa dokáže adaptovať na rôzne dostupné zdroje potravy. Hoci Mammalia (68,25 %) tvoria len 2/3 potravy, ryšavky (23,03 %) sú ich najpočetnejšou zložkou. Loví najmä druh A. flavicollis (21,57 %), najviac v listnatých
lesoch nízkych pohorí v type A (32.23 %, OBUCH 1992a), v Cerovej vrchovine až
59,23 %. Prevažne v bukových lesoch stredných polôh tento druh graduje po rokoch s úrodou bukvíc, v iných rokoch sova využíva ako náhradnú potravu slizniaky (v type E: A. flavicollis 24,29 %, Limacidae 28,09 %). Ostatné 3 druhy sú v potrave
S. aluco na Slovensku menej zastúpené: A. sylvaticus (priemer 0,44 %) je početnejšie zastúpený v type G (3,86 %) so silným antropickým vplyvom na potravu a ďalšie
2 druhy A. microps (0,19 % a A. agrarius (0,69 %) v lužných lesoch (typ F) na
Východoslovenskej rovine (A. microps 1,69 %, A. agrarius 7,22 %, OBUCH 2003).
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Tab. 9
Tab. 9

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave Strix aluco
Representation of genus Apodemus in the diet of Strix aluco

Geografický celok
Geographic unit
Kysuce
Chočské vrchy
Nízke Tatry
Veľká Fatra
Turčianska kotlina
Žiar
Malá Fatra
Strážovské vrchy
Vtáčnik
Malé Karpaty
Borská nížina
Podunajská rovina
Cerová vrchovina
Revúcka vrchovina
Muránska planina
Slovenský raj
Slovenský kras
Východoslovenská
rovina
Spolu (Total)
ks
%
Typ potravy
Type of diet
A Nízke pohoria
B Stredné polohy
C Vyššie polohy
E + Limacidae
D + Chiroptera
F Lužné lesy
G Antropický vplyv
Spolu (Total)
ks
%

A.flavicollis
1–
1–
2–
1–
1–
1–
2–
1+
1+
1+
3–
2–
2+
1+

115
199
17
1007
267
70
65
519
574
166
22
25
356
1272
3520
2– 367
1+ 2617
2– 137

A.agrarius

Mammalia

2–

13
1

0

4–
2–
1–
2–
2–

0
1
0
0
0

3
11

1–
1–

762
1073
1–
125
4100
1420
412
756
1254
1+ 1055
274
529
313
1+ 525
3138
8972
1– 2320
7722

A.sylvaticus

A.microps

1+ 20
1–
0

1

3–
2
1+ 22
6
1
1–
0
5
3+
2+

52
17
5
2+ 63
4–
1
3–
1
64
1–

5

11315
21,57
A.flavicollis

265
0,51
A.sylvaticus

1+ 3126
1050
1– 796
1+ 3040
818
2– 173
2– 184
9190
20,16

54
8
12
2
22
16
3+ 88
202
0,44
1–
1–
4–

2–

1+
3–
1–

22
0
0
22

0
0
2
2+ 121
5–
0
4–
0
92

3+

2+

Potrava
Total diet
1239
1556
414
5744
1898
645
1013
1552
1202
361
923
520
601
4042
13912
4614
9840

40

3+ 171

1– 1043

2369

99
0,19
A.microps

401
0,76
A.agrarius

3573
68,25
Mammalia

17
0
1

79
4–
0
2– 11
5–
0
1– 16
3+ 160
2+ 48
314
0,69

7438
3593
4667
8121
1+ 4193
1– 1364
1662
31038
68,09

52445
100
Potrava
Total diet
9692
5082
8176
12517
4653
3182
2279
45581
100

1–
2–
30
2+
1+

6
32
14
70
0,15

DISKUSIA
Obtiažnosť determinácie druhov rodu Apodemus je príčinou toho, že nielen
v mojich starších prácach, ale tiež vo väčšine literárnych údajov sa uvádza len rod
Apodemus sp. Tým sa stráca informácia o druhoch s rozdielnou ekológiou a distribúciou. Po vysvetlení diferenčných znakov už viacerí mladí adepti dokážu spoľahlivo rozlíšiť jednotlivé druhy na základe znakov na zuboch a čeľustiach. Predpokladám, že v nových taxonomických prácach o tomto rode sa nájdu aj iné znaky,
ktoré bude možné využiť pri spracovávaní vývržkov sov.
Vyhodnocovanie údajov o zastúpení druhov rodu Apodemus v potrave sov
podľa geografických celkov som zvolil preto, že tieto celky charakterizujú určitý
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reliéf (pohoria, kotliny, roviny), prevažujúci spôsob využitia človekom (poľnohospodárstvo, lesníctvo) a geografickú polohu vzhľadom k rozšíreniu druhov (napr.
druhu A. agrarius). Spočítaním výsledkov z niekoľkých vzoriek z viacerých lokalít
a rokov sa odstraňujú vplyvy lokálnych špecifík a gradačných cyklov koristi a potravnej špecializácie niektorých jedincov predátora. Takéto údaje možno považovať za
reprezentatívne pre daný geografický celok a druh sovy. Metóda MDFM (OBUCH
2001) zohľadňuje rozdiely vo veľkostiach vzoriek a vychádza z priemeru, ktorý je
súčtom všetkých dostupných údajov vo vyhodnocovanom súbore (napr. potravy
8 druhov sov z územia Slovenska v tab. 1). Napr. u Glaucidium passerinum je veľkosť vzorky 127 ks nedostatočná na posúdenie, či táto sova prednostne loví druh
A. flavicollis, ale dostatočne veľká na úsudok, že v porovnaní s ostatnými druhmi
sov loví vo výrazne menšom podiele rod Apodemus, pričom slovenský priemer, ktorý
vychádza zo 190 822 ks potravy, je najviac ovplyvnený vzorkami potravy 4 druhov
sov: Asio otus, Tyto alba, Bubo bubo a Strix aluco.
Rozdiely v zastúpení druhov rodu Apodemus môžeme zhodnotiť z územia so
vzorkami viacerých druhov sov (tab. 10). Prvé porovnanie potravy 5 druhov sov
som urobil v časti Turca (OBUCH 1982). Po aktualizácii údajov do roku 2003 pre celú
kotlinu s priemernou výškou 500 m n.m. s prevahou poľnohospodárskej pôdy
vychádza priemerný podiel A. flavicollis 54,08 % s výrazne vyšším zastúpením
u Strix aluco a Bubo bubo. Druh A. sylvaticus (45,23 %) má výrazne vyššie zastúpenie u Tyto alba a Asio otus, druhy A. microps (0,28 %) a A. agrarius (0,42 %)
sa v Turci vyskytujú len vzácne.
Tab. 10
Tab. 10

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave 5 druhov sov v Turci
Representation of genus Apodemus in the diet of 5 owl species in Turiec Region

Druh Species
A. noctua
A. otus
T. alba
B. bubo
S. aluco
Spolu
ks
Total
%

A. flavicollis

A.sylvaticus

2–
1–
1+
1+

1+
1+
1–
3–

32
100
377
267
776
54,08

A microps A agrarius

1
276
175
172
22
649
45,23

4
4
0,28

5
1
6
0,42

Apodemus
Total
1– 1
1– 311
275
1+ 558
2+ 290
1435
100

Potrava
Total diet
110
10740
5146
6575
1898
24469

Pri obdobnom vyhodnotení potravy rovnakých druhov sov v Revúckej vrchovine s priemernou výškou 300 m n.m. s mozaikovým striedaním poľnohospodárskych a lesných plôch (prevažujú dubovo-hrabové lesy) je najviac lovený druh
A. flavicollis (74,79 %) s výrazne nižším podielom u Athene noctua a Bubo bubo.
Druh A. sylvaticus (7,84 %) má výrazne vyššie zastúpenie u Bubo bubo, A. microps
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(3,94 %) u Tyto alba a A. agrarius (13,44 %) u 3 druhov sov: Athene noctua, Tyto
alba a Bubo bubo. Od Asio otus je z tohto územia spracovaná len malá vzorka vývržkov (tab. 11).
Tab. 11
Tab. 11
Druh

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v potrave 5 druhov sov v Revúckej vrchovine
Representation of genus Apodemus in the diet of 5 owl species in Revúcka vrchovina Mts
Species

A. noctua
A. otus
T. alba
B. bubo
S. aluco
Spolu
ks
Total
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

A microps

2– 0
16
541
2– 13
1272
1842
74,79

6
5
83
2+ 36
1– 63
193
7,84

2
1+ 65
8
1– 22
97
3,94

A.agrarius
1+

14
4
1+ 161
1+ 31
1– 121
331
13,44

Apodemus
Total
2– 20
2– 27
1– 850
1– 88
1+ 1478
2463
100

Potrava
Total diet
296
643
6117
658
4042
11756

V súčasnosti sa intenzívne sleduje trend rozširovania areálu A. agrarius na
západ na Gemeri (DUDICH & ŠTOLLMANN 1995) a na juh na severnom Slovensku.
Niektoré zbery starších zvyškov potravy sov nasvedčujú tomu, že tento druh sa
v subrecentnom až subfosílnom období už vyskytoval na miestach, na ktorých je
zisťovaný v posledných rokoch (napr. staršia vzorka potravy Tyto alba na Sovom
hrade pri Šuriciach v Cerovej vrchovine, zber 12. 11. 1997). U druhu A. microps sa
naopak prejavuje trend zmenšovania a rozdrobovania areálu, do ktorého prenikol
vplyvom pastierstva v minulých storočiach. Svedčia o tom sporadické nálezy v potrave Bubo bubo z kotlín severného a stredného Slovenska. Keď porovnáme údaje
o druhoch rodu Apodemus v potrave Tyto alba zo subrecentného náleziska pri Hatinách (OBUCH 1992b) so zbermi vývržkov v Košickej kotline (OBUCH & MATIS 1998),
tak ich pomerné zastúpenie je málo odlišné, hoci v subecentnom materiále sú druhy Sicista subtilis a Microtus oeconomus (tab. 12).
Tab. 12
Tab. 12

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v recentnej a subrecentnej potrave Tyto alba
v Košickej kotline
Representation of genus Apodemus in recent and subrecent diet of Tyto alba in Košická
kotlina Basin

T. alba
Košická kotlina, recent
Hatiny, subrecent
Spolu
ks
Total
%

A. flavicollis

A. sylvaticus

A. microps

A. agrarius

98
140
238
35,21

1+ 51
1– 35
86
12,72

85
111
196
29,99

68
88
156
23,08
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Apodemus
Total
302
374
676
100

Potrava
Total diet
2723
2963
5686

Pri obdobnom porovnaní veľkej vzorky zo stredovekého hniezda B. bubo
v Sokole pri Slovenskom Pravne (zber 29. 8. 1976, tab. 13) s jeho recentnou potravou v Turci zisťujeme, že v minulosti lovil viac druhy A. sylvaticus a A. microps.
Vo vzorke boli tiež druhy Cricetus cricetus a Pelobates fuscus, ktoré v recentnom
období v Turci nežijú. Redukciou pastvy s následnou sukcesiou drevín sa výrazne
zvyšuje zastúpenie A. flavicollus v potrave výra nielen v Turci, ale na celom Slovensku.
Tab. 13
Tab. 13

Zastúpenie druhov rodu Apodemus v recentnej a subfosílnej potrave Bubo bubo v Turci
Representation of genus Apodemus in recent and subfosil diet of Bubo bubo in Turiec
Region

B. bubo
Turiec, recent
Sokol, subfosil
Spolu
ks
Total
%

A.flavicollis

A.sylvaticus

1+ 377
1– 260
637
50,32

1– 172
1+ 408
580
45,81

A microps A.agrarius
1– 4
1+ 35
39
3,08

5
5
10
0,79

Apodemus
Total
1– 558
1+ 708
1266
100

Potrava
Total diet
6575
3659
10234

ZÁVER
Druhy rodu Apodemus sú významnou zložkou potravy väčšiny našich druhov sov. Pri značnom zovšeobecnení výsledkov môžeme skúmaných 8 druhov sov
rozdeliť na 2 skupiny:
a. lesné druhy: Strix aluco, Strix uralensis, Aegolius funereus a Glaucidium passerinum, ktoré lovia hlavne druh A. flavicollis
b. nelesné druhy: Asio otus, Tyto alba, Athene noctua a Bubo bubo, ktoré lovia
viac druhy A. sylvaticus, A. microps a A. agrarius.
Lesný druh A. flavicollis preniká v rokoch gradácie aj do nelesného prostredia. V súčasnosti sa zvyšuje jeho zastúpenie v potrave nelesných druhov sov najmä
pod vplyvom sukcesie na nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch. Brehové porasty riek tvoria koridory, ktorými sa šíri nielen tento druh, ale tiež A. agrarius. V minulých storočiach sa šíril panónsky druh A. microps do karpatských kotlín,
ale i do vnútra pohorí intenzifikáciou pastierstva, najmä chovu oviec. V recentnom
období tento druh z vyšších polôh ustupuje, alebo niekde prežíva v malých enklávach. Tento dynamický proces trendov a zmien, ktorý prebieha v rámci rodu Apodemus, je možné sledovať metódou zberu a determinácie zvyškov potravy sov, ktorá
je s ohľadom na ochranu fauny neškodiaca. Možno konštatovať, že Slovensko patrí
v tomto smere momentálne k najlepšie preskúmaným krajinám v Európe. Prehľady
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v tabuľkách, ktoré uvádzam v tejto práci však dokumentujú, že dôkladnejšie sú
spracované len niektoré geografické celky a iba potrava niektorých druhov sov.
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ABSTRACT: Research of small mammals (Insectivora, Rodentia) in the Pieniny and Spišská
Magura Mts. in 1999–2003 years
Small mammals (Insectivora, Rodentia) on the fifteen localities of the Pieniny and Spišská Magura Mts. were studied during three years (1999, 2002, 2003). Material of small mammals were collected using pitfall traps, live and snap traps. Catching of small mammals were
realised during vegetation season (from May or June to September or October, respectively).
During three years of researches relative numerous material of mammals were caught: 625
individuals of nineteen mammal species. Eight mammal species were dominant in all material:
Clethrionomys glareolus, Apodemus microps, A. flavicollis, A. agrarius, Sorex araneus, S.
minutus, Neomys fodiens and N. anomalus. Records of birch mouse (Sicista betulina) on six
localities of the Pieniny National Park as well as on six localities of the Spišská Magura Mts.
is important from faunistical point of view. It seems that S. betulina occurs regularly on the
whole observated territory. Selective influence of individual trap types on species composition
in catching as well as soundness all type traps using at faunal reserches were recorded.
Key words: small mammals, Insectivora, Rodentia, Pieniny, Spišská Magura

ÚVOD
Drobné cicavce predstavujú vhodnú skupinu na monitorovanie stavu životného prostredia z hľadiska ich krátkovekosti a malých domovských okrskov, teda
monitorujú konkrétne stanovište (MEJSTŘÍK 1989). Ojedinele bola táto skupina cicavcov využitá pri štúdiu sukcesných zmien spoločenstiev v biotopoch s rýchlymi
zmenami biotopov – sukcesie na výsypkách po povrchových ťažbách uhlia (BEJČEK
1981 a i.), resp. pri štúdiach vplyvu výstavby vodných nádrží na zmeny synúzií

81

drobných cicavcov (PACHINGER 1981 a i.). Veľmi významná je táto skupina z hľadiska
parazitologického a epidemiologického, pretože zohráva významnú úlohu rezervoárov širokého spektra pôvodcov zoonóz. Celé desaťročia sú u drobných cicavcov
skúmané štruktúry parazitocenóz a mapované prírodné ohniská ochorení, v ktorých
zohrávajú významnú úlohu rezervoárov pôvodcov ochorení ľudí a zvierat.

LITERÁRNY PREHĽAD
Zo slovenskej časti Pienin sa výskumom drobných cicavcov venovali predovšetkým pracovníci Výskumnej stanice Ústavu experimentálnej biológie a ekológie
SAV Staré Hory (ŠTOLLMANN & RANDÍK 1980; DUDICH & ŠTOLLMANN, 1990, 1993). Konkrétne údaje o výskyte drobných cicavcov na skúmanom území boli dlhodobo sporadické, literárne údaje boli zhrnuté v prácach DUDICH (1993), STANKO et al. (1999, 2002).
V posledných rokoch na tomto území bola skúmaná fauna drobných cicavcov Pieninského národného parku a publikované komplexnejšie údaje (M OŠANSKÝ
et al. 2000; STANKO & MOŠANSKÝ 1999; STANKO et al., 1999, 2002). Z oblasti Spišskej
Magury najobjemnejší materiál hostiteľov analyzuje KRAMÁROVÁ (1973), žiaľ bez konkrétnej lokalizácie.
Cieľom intenzívneho výskumu fauny drobných cicavcov v študovanom území
bolo zistiť konkrétne datované údaje o synúziach tejto skupiny v prvých rokoch
existencie vodnej nádrže na Dunajci (Czorsztyn – Niedzica) s možnosťou monitorovania potenciálnych zmien fauny v blízkej budúcnosti. Paralelne sme skúmali spoločenstvá ektoparazitov cicavcov – potenciálnych vektorov viacerých ochorení. V spolupráci
s ďalšími výskumnými pracoviskami boli vyšetrované aj drobné cicavce na prítomnosť
protilátok na viaceré zoonózy (chlamýdie, leptospíry, borélie). Získané výsledky boli
publikované iba čiastočne (napr. ČISLÁKOVÁ et al. 2001). Cieľom príspevku je zároveň
sumarizovať a doplniť nepublikované faunistické údaje ako podklad pre pripravovanú
monografiu o rozšírení cicavcov na Slovensku.

MATERIÁL, METODIKA A PREHĽAD LOKALÍT
Cielený monitoring fauny drobných cicavcov bol uskutočnený v rokoch 1999,
2002 a 2003. Výskum bol realizovaný pomocou zemných, sklápacích pascí a živoloviek.
Podstatná časť materiálu drobných cicavcov je uložená na pracovisku autorov príspevku. Drobné cicavce získané odchytmi do živolovných a sklápacích pascí boli ektoparazitologicky spracované, okrem toho boli ďalej sérologicky a kultivačne vyšetrované spolupracujúcimi organizáciami (Ústav epidemiológie Lekárskej
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fakulty UPJŠ v Košiciach, resp. Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty v Bratislave) na prítomnosť protilátok, resp. pozitivitu na vybrané zoonózy.
a) odchyty zemnými pascami
Použité boli 2-litrové umelohmotné fľaše s urezaným hrdlom (v roku 1999), resp.
4-litrové sklenené poháre (2002, 2003) zapustené po okraj do zeme a naplnené približne do tretiny roztokom formalínu. Na každom stacionári boli pasce kladené do
línie po 5 kusov, vzdialenosť medzi pascami bola približne 40 m.
V Pieninách boli zemné pasce exponované v rokoch 1999, 2002 a 2003 na nasledovných lokalitách:
1) Červený Kláštor, DFS 6688 B, 20° 24´ 20´´ v.d.; 49° 23´ 32´´ s.š., 450 m n. m., trstiny v suburbáne dediny pod Uhliskom.
2) Červený Kláštor, 6688 B, 20° 24´ 50´´ v.d.; 49° 23´ 55´´ s.š., 440 m n. m., ústie Lipnického potoka do Dunajca, pobrežná vegetácia.
3) Lesnica, 6588 D, 20° 26´ 10´´ v.d.; 49° 24´ 05´´ s.š., 440–460 m n. m., NPR Prielom
Dunajca – Huta, alúvium Dunajca.
4) Lesnica, 6588 D, 20° 25´ 05 ´´ v.d.; 49° 24´ 54 ´´ s.š., 430–450 m n.m., NPR Prielom
Dunajca – Poľana, alúvium Dunajca.
5) Lesnica, 6588 D, 20° 27´ 01´´ v.d.; 49° 24´ 52´´ s.š., 450–460 m n.m., NPR Prielom
Lesníckeho potoka, alúvium potoka neďaleko ústia do Dunajca.
V roku 1999 boli zemné pasce exponované na lokalitách č. 2, 3, 4 a 5 od 13. 5.–
14. 9. 1999 a kontrolované 3-krát (23. 6. 1999, 27. 7. 1999, 14. 9. 1999). V roku 2002 na
lokalitách č. 1, 3, 4, 5 od 9. 7.–8. 10. 2002 a kontrolované 2-krát (11. 9. a 8. 10. 2002).
V Spišskej Magure sme v rokoch 2002 a 2003 uskutočnili prieskum zemnými
pascami na nasledovných lokalitách:
6) Matiašovce, 6688 A, 20° 21´ 25´´ v.d.; 49° 20´ 40´´ s.š., 620–650 m n.m., alúvium
potoka Rieka v oblasti sútoku s potokom Zálesie.
7) Matiašovce, 6688 A, 20° 21´ 35´´ v.d.; 49° 20´ 40´´ s.š., 600 m n.m., rozhranie lúky
a krovín pod svahom Harmanské.
8) Spišská Stará Ves, 6588 C, 20° 21´ 45´´ v.d.; 49° 23´ 47´´ s.š., 480–490 m n.m., alúvium Dunajca neďaleko čističky odpadových vôd.
9) Veľká Lesná, 6688 D, 20° 36´ 30´´ v.d.; 49° 13´ 10´´ s.š., 750–790 m n.m., pod Toporeckým sedlom, rozhranie vlhkej lúky a alúvia potoka.
10) Stráňany, 6689 A; 20° 31´ 16´´ v.d.; 49° 20´ 50´´ s.š., 760–780 m n.m., Veterná dolina, alúvium potoka, horná časť doliny.
11) Stráňany, 6688 A; 20° 31´ 21´´ v.d.; 49° 21´ 10´´ s.š., 730–750 m n.m., Veterná dolina, podmáčané lúky, stredná časť doliny.
V roku 2002 boli zemné pasce exponované na lokalitách 6, 7 a 9 od 9. 7–8. 10.
2002 a kontrolované 2x (11. 9. a 8. 10. 2002). V roku 2003 boli pasce exponované na

83

lokalitách 6, 8, 10 a 11 od 28. 5.–25. 9. 2003 a kontrolované 2 krát (5. 8. 2003 a 25. 9.
2003).
b) odchyty živolovnými pascami
Používali sme drevené a kovové živolovné pasce, ktoré sme vnadili slnečnicou a ovsenými vločkami. Pasce boli kladené do línií, odstupy medzi pascami boli
najčastejšie 5–7 m. Exponované boli 1–2 noci na jednom mieste. Odchyty sme uskutočnili v r. 1999, 2002 a 2003 v Pieninách a Spišskej Magure.
Pieniny:
12) Červený Kláštor, 6688 B, 20° 24´ 20´´ v.d.; 49° 23´ 32 ´´ s.š., 450 m n.m, trstiny
v suburbáne dediny za lesníckou ubytovňou. Odchyty: 13. 5. 1999, 27. 7. 1999,
11. 9.–12. 9. 2002, 7. 10. 2002. Spolu 50 živolovných pascí.
13) Červený Kláštor, 6688 B, 20° 24´ 50´´ v.d.; 49° 23´ 55´´ s.š., 440 m n.m., ústie Lipnického potoka do Dunajca, pobrežná vegetácia. Odchyty: 14. 5. 1999 a 14. 9.
1999. Spolu 35 živolovných pascí.
14) Lesnica, 6588 D, 20° 26´ 10´´ v.d.; 49° 24´ 05´´ s.š., 440–460 m n.m., NPR Prielom
Dunajca – Huta, alúvium Dunajca. Odchyty: 14. 9. 1999, 12. 9. 2002, 29. 5. 2003.
Spolu 100 živolovných pascí.
15) Lesnica, 6588 D, 20° 25´ 05´´ v.d.; 49° 24´ 54´´ s.š., 430–450 m n.m., NPR Prielom
Dunajca – Poľana, alúvium Dunajca. Odchyty 28. 7. 1999 a 14. 9. 1999. Spolu
65 živolovných pascí.
16) Lechnica, 6688 B, 20° 29´ 30´´ v.d.; 49° 22´ 25´´ s.š., 480–500 m n.m., alúvium potoka Lipník, rozhranie agrocenóz a alúvia potoka. Odchyty: 12. 9. 2002, 8. 10.
2002, 28. 5. 2003 a 24. 9. 2003. Spolu 120 živolovných pascí.
17) Veľký Lipník, 6688 B, 20° 29´ 30´´ v.d.; 49° 22´ 25´´ s.š., 550–580 m n.m., alúvium
potoka Lipník, podmáčaná pastvina. Odchyty: 11. 9. 2002, 8. 10. 2002, 28. 5.–
29. 5. 2003, 6. 8. 2003, 25. 9. 2003. Spolu 160 živolovných pascí.
18) Stráňany, 6689 A, 20° 31´55´´ v.d.; 49° 22´25´´ s.š., okraj obilnín a alúvia potôčika pod
Bystrým hrbom. Odchyty: 6. 8. 2003, 24. 9. 2003. Spolu 50 živolovných pascí.
Spišská Magura:
19) Červený Kláštor, 6588 C, 20° 23´ 90´´ v.d.; 49° 23´ 10´´s.š., ruderál pri potoku Jordanec. Odchyty: 12. 9. 2002, 28. 5. 2003, 6. 8. 2003. Spolu 145 živolovných pascí.
20) Stráňany, 6688 A, 20° 31´ 21´´ v.d.; 49° 21´ 10´´ s.š.; 730–750 m n.m., Veterná dolina, podmáčané lúky, stredná časť doliny. Odchyty: 6. 8. 2003, 24. 9. 2003.
Spolu 50 živolovných pascí.
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c) odchyty sklápacími pascami
Ako doplňujúce metódy odchytov drobných cicavcov boli použité sklápacie
pasce malého typu. Pasce boli vnadené knôtom navlhčeným zmesou oleja a mletých vlašských orechov. Exponované boli 1–2 noci, vzdialenosť medzi pascami bola
cca 5 m. Orientačné odchyty boli uskutočnené na nasledujúcich lokalitách:
Pieniny:
21) Červený Kláštor, 6688 B, 20° 24´ 20´´ v.d.; 490 23´ 32´´ s.š., 450 m n.m, trstiny
v suburbáne dediny pod Uhliskom a okolie budov. Odchyty: 11. 9–12. 9. 2002,
8. 10. 2002. Spolu 65 sklápacích pascí.
22) Lesnica, DFS 6588 D, 20° 26´ 10´´ v.d.; 49° 24´ 05 ´´ s.š., 440–460 m n.m., NPR
Prielom Dunajca – Huta, alúvium Dunajca. Odchyt: 24. 6. 1999 (negatívny odchyt); 8.10.2002. Spolu 60 sklápacích pascí.
23) Lesnica, DFS 6588 D, 20° 25´ 05´´ v.d.; 49° 24´ 54´´ s.š., 430–450 m n.m., NPR Prielom Dunajca – Poľana, alúvium Dunajca. Odchyty: 24. 6. 1999 a 8. 10. 2002.
Spolu 90 sklápacích pascí.
24) Lesnica, 6588 D, 20° 27´ 40´´ v.d.; 49° 24´ 30´´ s.š.; 460 m n. m., alúvium Lesníckeho potoka nad NPR Prielom Lesníckeho potoka. Odchyty: 8. 10. 2002 a 24. 9.
2003. Spolu 150 sklápacích pascí.
Spišská Magura:
25) Spišská Stará Ves, 6588 C, 20° 21´ 45´´ v.d.; 49° 23´ 47´´ s.š.; 480–490 m n.m., alúvium Dunajca neďaleko čističky odpadových vôd. Odchyt: 25. 9. 2003. Spolu
80 sklápacích pascí.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tromi odchytovými metódami počas troch rokov výskumov sme doložili 625
kusov drobných cicavcov patriacich k 19 druhom (tab. 1–5): Sorex araneus Linnaeus, 1758; Sorex minutus Linnaeus, 1766; Sorex alpinus Schinz, 1837; Neomys fodiens Pennant, 1711; Neomys anomalus Cabrera, 1907; Crocidura suaveolens (Pallas, 1811); Crocidura leucodon (Herman, 1780); Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758); Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758); Clethrionomys glareolus
(Schreber, 1780); Microtus (Pitymys) subterraneus (de Sélys – Longchamps, 1835);
Microtus agrestis (Linnaeus, 1769); Microtus arvalis (Pallas, 1779); Apodemus
flavicollis (Melchior, 1834); Apodemus microps (=uralensis) Kratochvíl et Rosický, 1952; Apodemus agrarius Pallas, 1771; Micromys minutus Pallas, 1771; Mus
musculus Linnaeus, 1758; Sicista betulina (Pallas, 1779). V živolovných pasciach sme
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zaznamenali aj ojedinele úlovky lasíc (Mustela nivalis: lok. 14, 29. 5. 2003, 1 ex.;
lok. č. 19, 11. 9. 2002, 1 ex.), ktoré boli z pascí púšťané na slobodu.
Dlhodobá expozícia zemných pascí v porovnaní s krátkodobými odchytmi živolovnými i sklápacími pascami sa prejavila vo väčšom druhovom sprektre registrovaných druhov (tab. 1–5). Spolu 16 druhov drobných cicavcov sme zaznamenali v zemných pasciach (tab. 1 a 2), v kumulovanom materiáli z tohoto typu pascí malo
6 druhov dominantné postavenie: S. minutus (17,3 %), S. araneus (16,0 %), N. fodiens (15,5 %), C. glareolus (11,3 %), A. flavicollis (8,1 %) a S. betulina (7,6 %).
V oboch orografických celkoch významne dominovali piskorovité hmyzožravce
(Soricidae), ich skupinová dominancia bola vysoká (SD = 63,7 %, resp. 52,5 %;
tab. 1 a 2). Prekvapivo vysokú dominanciu v oboch oblastiach dosahovala myšovka vrchovská (Sicista betulina), faunisticky významným javom je potvrdenie výskytu Sorex alpinus, oboch druhov bielozúbok (Crocidura suaveolens, C. leucodon),
ako aj frekventovaný výskyt Neomys anomalus prakticky na všetkých stacio-nároch
so zemnými pascami (tab. 1 a 2).
Myšovka vrchovská (S. betulina) je pravdepodobne celoplošne rozšírená v alúviu Dunajca a prítokov (tab. 1 a 3), frekventovaný výskyt sme registrovali aj v ochrannom pásme (tab. 2). Jej výskyt na lokalitách v alúviu Dunajca predstavuje najnižšie
známe údaje z územia bývalého Československa (DUDICH et al. 1981; ZEJDA 1970).
Napriek použitiu väčších zemných pascí (2-, resp. 4-litrové), skupinová dominancia hrabošovitých (Arvicolidae) a myšovitých hlodavcov (Muridae) bola relatívne nižšia (SD = 28,6 %; resp. 34,1 %), predpokladáme, že to ovplyvnila populačná depresia týchto skupín hlodavcov v r. 2002 a predovšetkým v roku 2003. Zemné
pasce teda potvrdili efektívnosť z hľadiska prezencie druhov (DUDICH & ŠTOLLMANN
1985; DUDICH et al. 1987; MOŠANSKÝ et al. 2000; STANKO et al. 1999), ktorých odchyt
sklápacími a živolovnými pascami je zriedkavý.
V živolovných pasciach (spolu 775 pascí/nocí) sme zaznamenali spolu 13 druhov drobných cicavcov (tab. 3 a 4), podľa očakávania v kumulovanom materiáli
dominovali hlodavce. Skupinová dominancia myšovitých hlodavcov (Muridae)
bola vysoká v oboch orografických celkoch (tab. 3 a 4), v celkovom materiáli vyše
60 %; skupinová dominancia hrabošovitých (Arvicolidae) dosahovala približne
tretinu (SD = 29,5 %). Podiel ďalších čeľadí (Soricidae, Myoxidae, Zapodidae) v živolovkách bol výrazne nižší než v zemných pasciach.
Doplňujúce odchyty sme uskutočnili sklápacími pascami (spolu 440 pascí/nocí),
odrazilo sa to aj na štruktúre synúzií (tab. 5). Spomedzi ôsmich zaregistrovaných
druhov významne dominovala ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius; D = 50 %)
Viacročným sledovaním viacerých lokalít sme zistili zaujímavú osciláciu populácie
tohoto druhu na území Pieninského národného parku, resp. ochranného pásma.
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Kým v r. 1999 sme tento druh neregistrovali ani v zemných, resp. živolovných pasciach (tab. 1 a 3), v nasledujúcich rokoch (2002, 2003) sme ju registrovali na viacerých lokalitách oboch orografických celkov s dominantným zastúpením v synúziach
zo živolovných i sklápacích pascí. Zdá sa, že šírenie tohto druhu má v súčasnosti
expanzívny charakter (KRATOCHVÍL 1976; STANKO et al. 1999, 2002).
Výskumy synúzií drobných cicavcov v Pieninskom národnom parku a na vybraných lokalitách ochranného pásma (Spišská Magura) potvrdili niektoré významné faunistické dáta. Počas posledných rokov výskumov (1999–2003) sme doložili
výskyt myšovky vrchovskej (Sicista betulina), bielozúbky bielobruchej (Crocidura leucodon) a bielozúbky krpatej (Crocidura suaveolens). Je to významné z toho
hľadiska, že na poľskej strane Pienin ide o doklady staré pol storočia (HAITLINGER
& SZYSZKA 1975; WOLOSZYN & GALOSZ 2000). Na viacerých lokalitách sme dokladovali výskyt dulovníc (Neomys fodiens a N. anomalus), myšky drobnej (Micromys
minutus) a pĺšika lieskového (M. avellanarius).
Tab. 1 Prehľad druhov a počtu drobných cicavcov v Pieninách ulovených zemnými pascami
v rokoch 1999 a 2002
Tab. 1 List of species and number of small mammal individuals catched by pitfall traps in Pieniny
during two years (1999, 2002)
Pieniny
Lokalita/Locality
Rok/Year
Druh/Species

1
2
3
4
5
20 02 19 99 19 99 20 02 19 99 20 02 19 99 20 02

Spolu/Total
N D%

S. araneus
S. minutus
S. alpinus
N. fodiens
N. anomalus
C. leucodon
C. suaveolens
A. terrestris
C. glareolus
M. subterraneus
A. flavicollis
M. avellanarius
S. betulina

1
2
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1

3
2
–
–
–
–
–
–
10
–
1
1
1

4
7
–
1
2
–
1
–
9
4
2
–
3

12
5
–
2
2
–
–
–
4
4
3
3
–

2
3
–
9
7
–
–
–
2
1
2
–
3

8
6
–
1
1
–
–
2
4
–
2
–
–

3
7
1
15
3
–
–
1
2
2
3
–
–

3
1
–
20
4
2
–
–
2
2
2
1
4

36
33
1
49
20
2
1
3
33
13
15
5
12

16 ,1
14 ,8
0,4
22 ,1
9,0
0,9
0,4
1,3
14 ,8
5,8
6,7
2,2
5,4

Spolu ⁄Total

6

18

33

35

29

24

39

39

22 3

99 ,9

Legenda (Lokalita): 1 – Červený Kláštor, suburbán obce, trstiny; 2 – Červený Kláštor, ústie
Lipnického potoka do Dunajca; 3 – Lesnica, NPR Prielom Dunajca – Huta; 4 – Lesnica, NPR
Prielom Dunajca – Poľana; 5 – Lesnica, NPR Prielom Lesnického potoka, alúvium potoka
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Tab. 2 Prehľad materiálu drobných cicavcov v Spišskej Magure ulovených zemnými pascami
v rokoch 1999, 2002 a 2003
Tab. 2 Material of small mammals catched by pitfalls in Spišská Magura Mts. during three years
(1999, 2002, 2003)
Sp i šská M a g u r a
Lokalita/Locality
Rok/Year
Druh/Species

20 02

6
20 03

7
20 02

8
2003

9
20 02

10
20 03

11
20 03

Spolu/Total
n
D%

S. araneus
S. minutus
S. alpinus
N. fodiens
N. anomalus
C. suaveolens
A. terrestris
C. glareolus
M. agrestis
A. agrarius
A. flavicollis
A. microps
M. avellanarius
S. betulina

6
2
–
–
2
–
–
4
–
2
–
5
–
3

4
3
1
3
1
–
1
1
–
–
3
7
2
3

2
2
–
2
3
–
1
3
–
–
1
2
–
1

1
2
–
1
1
–
2
–
–
–
–
2
–
1

9
2
1
1
2
–
–
2
–
–
10
1
1
1

2
11
1
3
2
–
–
–
2
–
2
2
1
2

1
12
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
6

25
33
3
10
11
1
4
10
3
2
16
19
4
17

15 ,8
20 ,9
1,9
6,3
7,0
0,6
2,5
6,3
1,9
1,3
10 ,1
12 ,0
2,5
10 ,8

Spolu/Total

24

29

17

10

30

26

21

15 8

99 ,9

Legenda (lokalita): 6 – Matiašovce, alúvium potoka Rieka, prítok potoka Zálesie; 7 – Matiašovce,
rozhranie lúky a krovín pod svahom Harmanské; 8 – Spišská Stará Ves, alúvium Dunajca neďaleko
čističky odpadových vôd; 9 – Veľká Lesná, pod Toporeckým sedlom, rozhranie vlhkej lúky
a alúvia potoka; 10 – Stráňany, Veterná dolina, alúvium potoka, horná časť doliny; 11 – Stráňany,
Veterná dolina, podmáčané lúky, stredná časť doliny
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89

–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–

2

S. araneus
N. fodiens
N. anomalus
C. glareolus
M. subterraneus
M. arvalis
M. agrestis
M. minutus
A. agrarius
A. flavicollis
A. microps
S. betulina

Spolu/Total

12

11

1
–
–
3
–
–
–
1
3
–
3
–

20 02

5

1
–
–
2
–
–
–
–
–
2
–
–

13
19 99

4

–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–

19 99

14

15

2
–
–
6
–
–
–
–
1
6
–
–

20 02

1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–

15
20 03

15

1
–
1
9
–
4
–
–
–
–
–
–

19 99

16

28

–
1
–
–
1
–
–
1
4
8
13
–

20 02

5

1
–
–
1
–
–
1
–
–
–
2
–

20 03

17

36

3
1
–
14
–
–
–
–
–
4
14
–

20 02

34

1
–
–
7
1
–
–
–
7
7
11
–

20 03

18

9

1
–
–
–
–
–
–
–
–
4
3
1

20 03

16 5

11
2
1
46
2
4
1
2
15
34
46
1

100,0

6,7
1,2
0,6
27 ,9
1,2
2,4
0,6
1,2
9,0
20 ,5
27 ,9
0,6

Spolu/Total
N
D%

Legenda – lokalita: 12 – Červený Kláštor, suburbán obce; 13 – Červený Kláštor, ústie Lipnického potoka do Dunajca; 14 – Lesnica,
NPR Prielom Dunajca – Huta; 15 – Lesnica, NPR Prielom Dunajca – Poľany; 16 – Lechnica, alúvium potoka Lipník, rozhranie alúvia
potoka a agrocenózy; 17 – V. Lipník, podmáčaná pastvina s vŕbinami; 18 – Stráňany, pod Bystrím hrbom, rozhranie agrocenózy a alúvia
potok a

19 99

Lokalita/Locality
Rok/Year
Druh/Species

P i e n i n y

Tab. 3 Prehľad materiálu drobných cicavcov v Pieninách ulovených živolovnými pascami v rokoch 1999, 2002 a 2003
Tab. 3 Preview of small mammals catched by live pitfalls in Pieniny during three years (1999, 2002, 2003)

Tab. 4 Prehľad materiálu drobných cicavcov v Spišskej Magure ulovených živolovnými pascami
počas dvoch rokov (2002, 2003)
Tab. 4 Material of small mammals catched by live traps in Spišská Magura Mts. during two years
(2002, 2003)
Spi šská
Lokalita/Locality
Rok/Year
Druh/Species

19

Magura

20 02

20 03

20
20 03

n

Spolu/Total
D%

S. araneus
C. glareolus
M. arvalis
M. agrestis
A. agrarius
A. flavicollis
A. microps
M. avellanarius

1
2
2
1
7
1
7
–

–
–
–
–
1
–
6
–

–
–
1
–
–
4
1
1

1
2
3
1
8
5
14
1

2,8
5,7
8,6
2,8
22 ,8
14 ,3
40 ,0
2,8

Spolu (Total)

21

7

7

35

99 ,8

Legenda (lokalita): 19 – Červený Kláštor, ruderál pri potoku Jordanec; 20 – Stráňany, Veterná
dolina, podmáčané lúky, stredná časť doliny
Tab. 5 Prehľad materiálu drobných cicavcov v Pieninách a Spišskej Magure ulovených sklápacími
pascami v rokoch 1999, 2002 a 2003
Tab. 5 Small mammals catched by snap traps in Pieniny and Spišská Magura Mts. during three
years (1999, 2002, 2003)
Pieniny
Lokalita/Locality)
Rok/Year
Druh/Species

Sp. M a g u r a

21
20 02

22
20 02

19 99

20 02

20 02

20 03

25
20 03

S. araneus
C. suaveolens
M. musculus
C. glareolus
M. arvalis
A. agrarius
A. flavicollis
A. microps

–
1
1
–
–
2
3
–

–
–
–
–
–
1
–
–

–
–
–
–
1
–
–
–

–
–
–
5
–
–
2
–

1
–
–
–
–
12
5
1

–
–
–
–
–
7
–
–

–
–
–
–
–
–
–
2

⁄ Total

7

1

1

7

19

7

Spolu

23

24

Spolu/Total
n
D%

1
1
1
5
1
22
10
3
–

44

2,3
2,3
2,3
11 ,3
2,3
50 ,0
22 ,7
2,3
100,0

Legenda (lokalita): 21 – Červený Kláštor, suburbán obce a trstiny; 22 – Lesnica, NPR Prielom
Dunajca – Huta; Lesnica, 23 – NPR Prielom Dunajca – Poľana; 24 – Lesnica, NPR Prielom
Lesnického potoka; 25 – Spišská Stará Ves, alúvium Dunajca
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SÚHRN
Autori prezentujú výsledky výskumu fauny drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) v Pieninskom národnom parku a v jeho ochrannom pásme (Spišská Magura).
Počas troch rokov výskumu (1999, 2002, 2003) vo vegetačného období bolo pomocou zemných pascí, živoloviek a sklápacích pascí ulovených spolu 625 kusov hmyzožravcov a hlodavcov patriacich k 19 druhom. V celkovom materiáli malo 8 druhov
dominantné zastúpenie: Clethrionomys glareolus, Apodemus microps, A. flavicollis, A. agrarius, Sorex araneus, S. minutus, Neomys fodiens a N. anomalus.
Faunisticky významné je doloženie výskytu Sicista betulina, Crocidura leucodon, C. suaveolens, Sorex alpinus, Neomys anomalus a Muscardinius avellanarius
z viacerých lokalít študovaného územia.
Predbežné výsledky potvrdili vhodnosť zemných pascí v kombinácii so živolovnými a sklápacími pascami na lokálne monitorovanie fauny drobných cicavcov.
Získané výsledky výskumu sú dobrým predpokladom k dlhodobému monitorovaniu fauny v sledovanom územi.
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PRIESTOROVÁ AKTIVITA PĹŠIKA LIESKOVÉHO
(MUSCARDINUS AVELLANARIUS L.)
V PORASTE KOSODREVINY
Peter MIKLÓS & Veronika BUCHAMEROVÁ
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,
Mlynská dolina B1, SK – 842 15 Bratislava, e-mail: miklos@fns.uniba.sk, vera.b@azet.sk

ABSTRACT: Spatial activity of common dormouse (Muscardinus avellanarius L.) in dwarf pine
habitat
During the period from June 2000 till October 2003 we have recorded an increased occurrence of individuals of M. avellanarius in the dwarf pine stands in the altitude about 1600 m a.s.l.
Using live-traps placed on the ground surface we have captured 20 individuals, which we have
caught together 78 times. Abundance was ranged from 0 till 7 individuals. Movement activity of
males were larger than in the case of females. Males shifted the centre of their activity in the higher
extent and the average number of their captures was less. Home range overlap reached 0–29 %. The
fact, that home ranges of individuals of the same sex have never overlapped indicates an increased
territoriality of both sex. Regular occurrence of the individuals of M. avellanarius in our study
area (last four years) and its long lasting persistence witness about optimal conditions of dwarf
pine stands for this species.
Key words: spatial activity, habitat, Muscardinus avellanarius, dwarf pine stands, home range,
overlap

ÚVOD
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) je spomedzi plchovitých vyskytujúcich sa na našom území druhom s najširšou ekologickou toleranciou (GAISLER
et al. 1977) a je na území Slovenska spomedzi plchov najrozšírenejším (OBUCH 1998).
Je to arborikolný druh, o ktorom je známe, že k zemi zostupuje len v období tesne
pred hibernáciou (BRIGHT & M ORRIS 1992) a do štandardných zemných pascí slúžiacich na výskum iných drobných cicavcov sa chytá len veľmi zriedka alebo vôbec nie (BRIGHT & MORRIS 1991). V rokoch 2000–2003 sme v oblasti hornej hranice
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kosodrevinového stupňa v Západných Tatrách zaznamenali zvýšený výskyt M. avellanarius, pričom sme jedince chytali pomocou živolovných pascí kladených na povrch
pôdy.
Cieľom tejto práce bolo na základe údajov získaných hore spomínanou metodikou vyhodnotiť základné charakteristiky priestorovej aktivity tohto druhu a porovnať ich s literárnymi údajmi.

CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO ÚZEMIA
Výskum drobných zemných cicavcov prebieha na území Západných Tatier –
Roháčov v NPR Roháčske plesá od roku 1991 až do súčasnosti. Študijná plocha,
na ktorej sme zaznamenali zvýšený výskyt jedincov druhu M. avellanarius, sa
nachádza v blízkosti Prvého Roháčskeho plesa v nadmorskej výške približne 1 600 m
(49° 12´ N, 19° 45´ E, DFS 6784). Biotop je na nej tvorený subalpínskou vegetáciou, v ktorej sa striedajú porasty kosodreviny s nelesnými plochami.

METODIKA
Sledovanú výskumnú plochu s rozlohou 1,44 ha predstavuje sieť 9 x 9 odchytových bodov s pravidelnými 15 m rozostupmi medzi jednotlivými bodmi. Na každom odchytovom bode sme počas vegetačnej sezóny trikrát v roku (prelom jún –
júl, august, začiatok októbra) po šesť dní exponovali jednu živolovnú pascu typu
Chmela, ktorú sme umiestňovali na povrch pôdy. Do pasce sme dávali ovsené vločky,
ktoré slúžili odchyteným jedincom na prežitie do najbližšej kontroly (druh „návnady“ sa nemenil počas trvania výskumu). Počas odchytových sérií sme pasce kontrolovali dvakrát za deň (ráno a večer), pričom údaje o drobných cicavcoch sme
získavali pomocou metódy CMR, ktorá je založená na spätnom odchyte individuálne značených jedincov.
Jedným z ukazovateľov priestorovej aktivity je prebeh, ktorý sme chápali ako
vzdialenosť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi odchytmi určitého jedinca počas
jednej odchytovej série. Vyhodnocovali sme aj priemernú hodnotu medzi dvoma
najvzdialenejšími odchytmi určitého jedinca v rámci jednej odchytovej série. Pomocou metódy BSI sme sa pokúsili stanoviť aj veľkosť individuálnych okrskov,
pričom túto veľkosť sme počítali len pre jedince chytené 4 a viackrát v priebehu
jednej odchytovej série. Percentuálne prekrývanie individuálnych okrskov sme
vypočítali podľa Bujalskej (BUJALSKA 1970) a Mazurkiewiczovej (M AZURKIEWICZ
1971). Pri vyhodnocovaní zotrvávania jedincov na výskumnej ploche sme sledovali výskyt jednotlivých jedincov vo viacerých odchytových sériách.
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Štatistické porovnávanie niektorých parametrov sme robili pomocou MannWhitney testu a testu dobrej zhody (χ2).

VÝSLEDKY
Zvýšený výskyt jedincov druhu M. avellanarius sme zistili v rokoch 2000–2003.
V tomto období sme zaznamenali celkovo 78 odchytov 20 jedincov. V priemere to
predstavuje 3,90 odchytov na jedného jedinca, pričom samice sa chytali v priemere
4,45 a samce 3,10 krát (tab. 1). Pomocou testu dobrej zhody sme nezistili signifikantne odlišný pomer pohlaví od očakávaného pomeru 1 : 1.
Počet odchytených jedincov v jednej odchytovej sérii sa pohyboval od 0 po 7.
Žiadny odchyt (0 jedincov) sme zaznamenali len v októbrových sériách, teda
v predpokladanom období hibernácie (obr. 1).
Priemerná hodnota prebehov sa pohybovala okolo 26 m, pričom sme pomocou Mann-Whitney testu nezistili signifikantné rozdiely medzi pohlaviami (tab. 1).
Podobná je situácia aj v prípade vzdialenosti medzi dvoma najvzdialenejšími
odchytmi určitého jedinca počas jednej série. Opäť sme nezistili pomocou MannWhitney testu signifikantné odlišnosti medzi jedincami opačného pohlavia. Priemerná hodnota tohto ukazovateľa sa pohybovala okolo 40 m (tab. 1).
Podľa kritérií uvedených v metodike sme mohli určiť veľkosti individuálnych
okrskov len pre 6 samíc a 2 samcov. Priemerná veľkosť individuálnych okrskov
samíc predstavuje hodnotu 1 669,7 m2. Individuálne okrsky samcov mali priemernú
veľkosť 1 471,25 m2 (vzhľadom na malý počet údajov sú uvedené hodnoty len
doplnkové) (tab. 1).
Hodnoty prekrývania individuálnych okrskov sa pohybovali v rozpätí od 0 po
29 % v závislosti predovšetkým od počtu zaznamenaných jedincov (obr. 2). Nikdy sa
však neprekrývali individuálne okrsky dvoch jedincov rovnakého pohlavia.
Jedince M. avellanarius zotrvávali na výskumnej ploche počas viacerých sérií,
často až do nasledujúceho roka. Dva jedince sme zaznamenali až v troch rokoch
výskumu (obr. 3). Zotrvávajúcimi jedincami boli väčšinou samice, iba v troch prípadoch išlo o samce (jeden samec z júna 2001 do augusta 2001, dva samce z júna
2003 do augusta 2003).
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Tab. 1 Parametre priestorovej aktivity Muscardinus avellanarius
Tab. 1 Features of spatial activity of Muscardinus avellanarius
females

males

together

number of captured individuals

11

7

20*

–

–

–

number of captures

49

22

78

–

–

–

number of captures / individual

4,45

3,10

3,90

–

–

–

average travelled distance (m)

25,98

25,69

25,91

13,41

15,54

13,80

average observed range length (m) 36,78

44,09

38,60

14,21

13,53

13,98

–

360,86

348,25

–

average home range size (m2 )

1669,17 1471,25**

STDEV STDEV STDEV
(females) (males) (together)

* three individuals had been not sexed
* * amounts of home range size: 1225 m2, 1717,5 m2
STDEV – standard deviation

Number of individuals (n)

8
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7

7
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5

5
4

4
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2003
Obr. 1 Abundancia Muscardinus avellanarius na sledovanej ploche
Fig. 1 Abundance of Muscardinus avellanarius at study plot
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Obr. 2 Prekrývanie individuálnych okrskov Muscardinus avellanarius (v %)
Fig. 2 Home range overlap of Muscardinus avellanarius (%)
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Obr. 3 Zotrvanie jedincov Muscardinus avellanarius na sledovanej ploche (jednotlivé typy
šráfovaní označujú určité skupiny jedincov, ktoré sa na sledovanej ploche objavili naraz)
Fig. 3 Persistence of individuals of Muscardinus avellanarius at study plot (certain patterns of
columns represent groups of individuals appeared at study plot at the same time)
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DISKUSIA
Na území Slovenska M. avellanarius obýva najmä súvislejšie lesné porasty,
resp. ich okraje, pričom najpočetnejší je v dubovo-bukových a smrekovo-bukových lesoch (KRUMPÁL & C YPRICH 1992). Výskyt tohto druhu je doložený aj
z oblasti kosodrevinového stupňa (ANDĚRA 1987), ale jeho ekológia v týchto podmienkach je pomerne málo preskúmaná.
Muscardinus avellanarius sa chytá zriedka do pascí nachádzajúcich sa na
povrchu pôdy (BRIGHT & MORRIS 1991, 1996). V súlade s týmto faktom v okolí Prvého Roháčskeho plesa až do roku 2000 nebol zaznamenaný výskyt M. avellanarius
v pasciach kladených na zem (ŽIAK & KOCIAN 1995, ŽIAK et al. 2004). Skutočnosť,
že v období rokov 2000–2003 sme na sledovanej ploche zaznamenali až 78 odchytov tohto druhu do pascí umiestnených na povrch pôdy, naznačuje, že jeho ekoetológia vykazuje v podmienkach sledovaného územia zvláštne črty.
JUŠKAITIS (1997), ktorý sledoval M. avellanarius pomocou hniezdnych búdok
kontrolovaných 1–2 krát za mesiac, uvádza dĺžku priemerného prebehu v prípade
samíc 72 m a pre samce 112 m. BRIGHT & MORRIS (1991) telemetriou zistili priemerné
vzdialenosti prekonané počas jednej noci pre samice 132 m a samce 184 m. Priemerná dĺžka nami zistených prebehov je v porovnaní so zisteniami spomínaných autorov výrazne nižšia (cca 26 m). Tento veľký rozdiel môže byť spôsobený rozdielnou
metodikou výskumu. Naša metodika (denne dvakrát kontrolované živolovné pasce) zachytáva kratší časový odstup medzi dvomi záznamami než Juškaitisova (JUŠKAITIS 1997). BRIGHT & M ORRIS (1991) dokázali mapovať pohyb jedincov bez ich
obmedzovania v priestorovej aktivite. Ďalším výrazným faktorom ovplyvňujúcim
tieto údaje môže byť aj pomerne malá rozloha nami sledovaného územia. Najdlhšie pozorované prebehy M. avellanrius sú uvádzané v dĺžke 200–250 m pre samice a 200–500 m pre samce (JUŠKAITIS 1997), pričom dva najvzdialenejšie odchytové body našej študijnej plochy sú od seba vzdialené iba 170 m.
Pri hodnotení nami odhadnutých veľkostí individuálnych okrskov treba skonštatovať, že nízky počet hodnotených jedincov, najmä samcov, nám neumožňuje
robiť ďalekosiahle závery. V prípade samcov oba odhadnuté individuálne okrsky
sú mimoriadne malé v porovnaní s literatúrou, ktorá uvádza veľkosť individuálnych
okrskov samcov v priemere od 4 500 m2 (BRIGHT & MORRIS 1991) do 10 000 m2 (JUŠKAITIS 1997). Počet odchytov pripadajúcich na jedného samca je na našom sledovanom území výrazne nižší než v prípade samíc. Mohlo to byť zapríčinené tým, že
samce mali veľmi veľké individuálne okrsky, ktoré značne presahovali hranice našej výskumnej plochy, v dôsledku čoho sa často ocitávali mimo dosah našich pascí. Veľkosti nami vyjadrených individuálnych okrskov sú teda výrazne poddimenzované. Pre samice uvádza JUŠKAITIS (1997) priemernú veľkosť individuálneho okrsku
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8 000 m2, čo je opäť vysoká hodnota. BRIGHT & MORRIS (1991) udávajú priemernú
veľkosť v prípade samíc iba 1900 m2, čo je porovnateľná hodnota s údajmi zistenými v našom výskume.
V prípade M. avellanarius je známe, že individuálny okrsok jedného samca
prekrýva, hoci len sčasti, individuálny okrsok jednej alebo viacerých samíc (LICHAČEV 1967, BRIGHT & M ORRIS 1991, JUŠKAITIS 1997). K podobným záverom sme dospeli aj my. Zistenia rôznych autorov o prekrývaní individuálnych okrskov jedincov rovnakého pohlavia sa rozchádzajú. Podľa Brighta a Morrisa (B RIGHT &
MORRIS 1991) individuálne okrsky samíc sa prekrývajú častejšie než u samcov. LICHAČEV (1967) a JUŠKAITIS (1997) však zistili práve opačný trend, teda vyššiu teritorialitu samíc voči jedincom rovnakého pohlavia. Z našich výsledkov z oblasti kosodrevinového porastu vyplýva, že vôbec nedochádza k prekrývaniu individuálnych
okrskov medzi jedincami rovnakého pohlavia. Takéto odlišnosti vo výsledkoch jednotlivých autorov môžu prameniť z rôznych príčin, ale môžu byť aj celkom náhodné. Jedným z možných vysvetlení je aj habitatovo závislá ekoetológia druhu, na
potvrdenie čoho však potrebujeme nazbierať rozsiahlejší materiál.
Dlhšie zotrvanie jedincov M. avellanarius na sledovanom území (až niekoľko
rokov) svedčí o optimálnom charaktere tohto prostredia pre spomínaný druh
(GLIWICZ 1989, VAN HORNE 1983 atď.). Samce M. avellanarius sú mobilnejšie než
samice a častejšie presúvajú centrum svojej aktivity (LICHAČEV 1967, BRIGHT &
MORRIS 1991, 1992, JUŠKAITIS 1997). Týmto javom je možné vysvetliť prevahu samíc
medzi zotrvávajúcimi jedincami na našej výskumnej ploche.
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OBSADZOVANIE A VYUŽITIE VTÁČÍCH BÚDOK
CICAVCAMI V NPR ŠÚR
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Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Štúrova 115,
SK – 900 01 Modra, e-mail: puchala@sopsr.sk

ABSTRACT: Occupation and use of wooden nestboxes by mammals in Šúr National Nature
Reserve (SW Slovakia)
Occupation and use of wooden nestboxes by mammals was studying from 1996 till 2002
in National Nature Reserve Šúr (south-western Slovakia). Nestboxes were situated in two study
plots: alder fen wood (n = 13–38) and Biological station of Comenius University (edge of
a termophilous oak forest) (n = 12–60). Three species of mammals were found to be occupied
nestboxes: Apodemus flavicollis, Muscardinus avellanarius and Pipistrellus sp. Most frequent
species was yellow-necked mouse. Using of nestboxes by this species differed between studied
years. Most individuals were found during period October 1998 – March 1999 and they occupied nestboxes in Biological station, solely. In October 1998, 25 % of nestboxes were occupied
by this species in this plot. Average number of individuals in one occupied nestbox was 1.67.
Dormice used nestboxes on both study plots. Whilst mice were found mostly in autumn and
winter period, dormice occupied boxes occasionally during whole year. In one case a hibernating individual and in two cases female with cubs was found. Both species were found to be
destroying bird eggs in two cases.
Key words: nestboxes, yellow-necked mouse, common dormouse, Apodemus flavicollis, Muscardinus avellanarius

ÚVOD
Vtáčie búdky, ktoré slúžia ako náhrada prirodzených dutín pri ich nedostatku,
slúžia nielen vtákom, ale niekedy ich môžu využívať aj cicavce. Podrobnejšie sa
týmto javom zaoberali BALÁT & PELIKÁN (1959), ktorí študovali obsadzovanie búdok ryšavkou žltohrdlou (Apodemus flavicollis) v oblasti južnej Moravy. Na študovanom území zistili výskyt ryšaviek v búdkach počas celého roka, pričom najvyšší
výskyt bol zaznamenaný v jesennom období. Ryšavky využívali búdky najmä ako
úkryt, ale aj ako sklady zásob a miesto na výchovu potomstva. Ďalším druhom,
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ktorý často navštevuje vtáčie búdky je pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius).
Vyskytuje sa vo vtáčích búdkach hlavne v hniezdnom období a v čase, keď si
vyhľadáva miesta na zimný spánok (KRIŠTÍN 1994). Podrobnejší výskum ekológie
tohto druhu v podmienkach brezovo-smrekových a smrekovo-dubových lesov
s pomocou búdok prebieha v Litve (JUŠKAITIS 1995, 1997a, 1999). Pri týchto štúdiách bola zistená aj kompetícia pri obsadzovaní búdok medzi spomínanými druhmi,
a taktiež ich kompetícia s rôznymi druhmi dutinových vtáčích hniezdičov (JUŠKAITIS
1995, JUŠKAITIS 1997B, MARSH & MORRIS 2000). Zriedkavo môžu byť v búdkach nájdené aj druhy, ktoré nie sú špecializované na šplhanie po stromoch ako hrdziak lesný
(Clethrionomys glareolus) a piskor najmenší (Sorex minutus) (JUŠKAITIS 1997b).
Cieľom predloženej práce bolo zistiť obsadzovanie a využívanie vtáčích búdok drobnými cicavcami počas obdobia celého roka v podmienkach nížinných lesov juhozápadného Slovenska.

ŠTUDOVANÉ ÚZEMIE
NPR Šúr sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur a obce Chorvátsky Grob približne 12 km severovýchodne od Bratislavy, na juhozápadnom okraji Malých Karpát (štvorec DSF 7769). NPR tvorí barinato-slatinná jelšina asociácie Carici-elongatae-Alnetum v terénnej zníženine Podunajskej roviny (129 m n.m.), močaristé lúky
a teplomilné dúbravy Panónskeho hája (133 m n.m.), na okraji ktorého sa nachádza
Biologická stanica Univerzity Komenského. V rámci skúmaného územia boli vybrané dve plochy: jelšový les a Biologická stanica. Jelšový les predstavuje posledné
štádium vývoja vlhkomilných rastlinných spoločenstiev, ktoré sa viažu na stanovištia s rašelinno-slatinnými pôdami. Plocha v jelšovom lese sa nachádza v blízkosti
vyhoreniska porasteného trsťou, ktorého okraj je charakteristický výrazne vyvinutou krovinovou etážou, prípadne solitérnymi stromami. Táto plocha býva pravidelne v jarnom období zaplavovaná vodou. Biologická stanica UK predstavuje biotop ovplyvnený človekom. V severnej časti sa nachádzajú budovy, stred stanice
tvoria otvorené priestranstvá s osamelo stojacimi lipami. Na okrajoch susediacich
s Panónskym hájom sa nachádzajú lesné zárasty s druhmi Acer platanoides, Cerasum avium, Populus tremula a iné.
Územie predstavuje posledný relikt podhorského močiarneho systému zachovaného v depresii na úpätí Malých Karpát, ktorá je vyplnená štrkovitými nánosmi
riek a potokov. Oblasť patrí medzi najteplejšie územia v rámci Slovenska. Priemerná
ročná teplota dosahuje 9,8 °C.
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MATERIÁL A METODIKA
Údaje o výskyte cicavcov vo vtáčích búdkach boli zbierané počas pravidelných kontrol v priebehu celého roka v období od roku 1996 do roku 2002. V období
hniezdenia vtákov boli búdky kontrolované v pravidelných týždňových intervaloch. V mimohniezdnom období (polovica augusta až polovica marca) boli kontroly
zriedkavejšie, spravidla raz za mesiac.
Búdky boli umiestnené na dvoch plochách: jelšový les a areál Biologickej stanice UK. Ich počet sa v jednotlivých rokoch menil. V roku 1996 bolo vyvesených
12 búdok v jelšovom lese a 13 na Biologickej stanici. V ďalších rokoch sa ich stav
zvyšoval. V roku 1998 stúpol ich počet na Biologickej stanici na 60. Od roku 2000
však klesol na 25. V jelšovom lese sa počet búdok zvýšil do roku 2002 na 38. Búdky boli vyvesené na stromoch rôzneho druhu (jelšový les: jelša lepkavá, topoľ osika
a vŕba biela; Biologická stanica: javor mliečny, čerešňa vtáčia, lipa malolistá, topoľ
osika a iné) vo výške od 2 do 4 metrov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Počas celého sledovaného obdobia bol v búdkach zistený výskyt 3 druhov
cicavcov: Apodemus flavicollis (Melchior 1834), Muscardinus avellanarius (L., 1758)
a Pipistrellus sp. (Kaup, 1829). Posledne menovaný rod Pipistrellus sp. bol zaznamenaný iba raz v júli 2002, keď sa v priebehu jedného týždňa zdržiavali 3 jedince
v búdke v jelšovom lese. Ich výskyt bol v tejto búdke zaznamenaný počas troch
kontrol.
Najčastejšie sa vyskytujúcim druhom bola ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis). V prevažnej väčšine prípadov boli ryšavky zistené v mimohniezdnom období. Maximum výskytu v búdkach bolo zaznamenané v období od októbra 1998
do marca 1999 (obr. 1), pričom najväčší počet jedincov (25) bol zistený pri októbrovej kontrole. Obsadených bolo 15 búdok, čo predstavovalo 25 % zo všetkých búdok na Biologickej stanici. Na ploche v jelšovom lese nebol v tomto období zistený výskyt tohto druhu. V búdkach boli nachádzané 1–3 jedince, priemer na jednu
obsadenú búdku bol 1,67 (obr. 2). Naproti tomu BALÁT & PELIKÁN (1959) uvádzajú
výskyt 2–7 jedincov v jednej búdke. V priebehu tohto obdobia počet ryšaviek
v búdkach aj počet obsadených búdok postupne klesal. V priebehu januára a marca
boli zistené už iba v 4 búdkach (6,7 %). Z výsledkov výskumu populačnej dynamiky tohto druhu v Panónskom háji vyplýva, že v rokoch 1997 a 1998 dosahoval tento druh pomerne vysoké hodnoty denzity (MIKLÓS 1999). Hustota kulminovala práve v období september – október. Avšak zvýšený výskyt ryšaviek v búdkach na
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jeseň 1998 sa nedá vysvetliť len vysokou početnosťou druhu, pretože hektárová
hustota jedincov bola vyššia v roku 1997 ako v roku 1998 (MIKLÓS 1999). Ďalšiu
príčinu takéhoto vysokého výskytu v búdkach je možné predpokladať v zvýšenej
hladine podzemnej vody. Podobný trend bol zaznamenaný aj v období september
1999 až marec 2000. Obsadenosť búdok a počet zistených jedincov však nebol taký
vysoký (obsadené 4 búdky – 6,7 %) ako na prelome rokov 1998 a 1999. Takmer
všetky výskyty ryšaviek boli zaznamenané v areáli Biologickej stanice. V súlade
s mojimi výsledkami aj iní autori zistili najvyššiu obsadenosť búdok ryšavkami
v rámci roka v letnom a jesennom období (JUŠKAITIS 1997B, MARSH & MORRIS 2000).
AUTORI MARSH & MORRIS (2000) zo svojich zistení vyvodzujú, že uvedený fakt reflektuje normálny populačný cyklus druhu. Avšak pochybujú o tom, že zvýšený
výskyt v búdkach by mohol zodpovedať aj zvýšenej populačnej hustote. J UŠKAITIS
(1995) uvádza, že v rokoch so zvýšenou početnosťou ryšaviek, môžu obsadiť viac
ako 30 % všetkých búdok.
V jelšovom lese bol zistený len jeden výskyt ryšavky počas hniezdneho obdobia, keď došlo k poškodeniu znášky hniezdiacich vtákov. V mimohniezdnom
období nebola v jelšovom lese zistená ryšavka v búdke. Ryšavky však môžu niekedy byť významným predátorom pre hniezdiace vtáky. J ELISEEVA (1961) uvádza
výrazný vplyv ryšaviek na straty pri hniezdení vrabcov poľných v oblasti Kurska.
Naproti tomu BALÁT (1971) a BALÁT & PELIKÁN (1959) udávajú iba ojedinele prípady
predácie ryšavkami. Ničenie znášok týmto druhom hlodavcov býva zrejme závislé
od ich početnosti, množstva ich prirodzenej potravy a dostupnosti hniezd dutinových hniezdičov (BALÁT & PELIKÁN 1959). V niekoľkých prípadoch som podobne
ako uvedení autori zistil aj zásoby potravy v búdkach, avšak nezaznamenal som
prípady vrhnutia a výchovy mláďat.
Pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius) bol nájdený v búdkach na oboch
sledovaných plochách. Záznam výskytov s uvedením plochy, počtu zistených jedincov a poznámok k danému výskytu je uvedený v tab. 2. Čo sa týka obdobia
počas roka, výskyt tohto druhu bol zaznamenaný počas celého roka. V jednom
prípade bol nájdený hibernujúci jedinec v jelšovom lese v búdke, ktorá bola umiestnená približne vo výške 3,5 metra nad zemou. Uvedený prípad je zaujímavý, pretože pĺšik lieskový zvyčajne nezvykne na zimu obsadzovať búdky, ale skôr vyhľadáva chladné miesta na povrchu zeme, zrejme aby si zabezpečil stabilnú teplotu počas
hibernácie. Takéto podmienky pravdepodobne nachádza v rôznych skalných puklinách, norách hlodavcov a v pahýľoch, resp. koreňoch odumretých stromov. V mnohých prípadoch však boli nachádzané na povrchu pôdy prikryté vrstvou hrabanky
(BRIGHT & MORRIS 1996). Uvedený spôsob hibernácie je príčinou vysokej mortality
pĺšika počas zimného obdobia, pretože je ľahšie dostupný predátorom a vplyvu
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poveternostných podmienok. Pri výskumoch v Litve bola zistená až 56 % mortalita
dospelých jedincov počas zimy (J UŠKAITIS 1999). V dvoch prípadoch boli nájdené
samice s vrhom mláďat. Tieto prípady boli zistené iba na Biologickej stanici. Vo
väčšine prípadov však bol zistený výskyt jedného jedinca, ktorý sa v danej búdke
vyskytoval určité obdobie (týždeň až 2, resp. 3 mesiace). Keďže dané jedince neboli individuálne značené predpokladám, že išlo o toho istého jedinca. V jednom
prípade predpokladám výskyt jedného jedinca v dvoch rôznych búdkach umiestnených v blízkej vzdialenosti od seba (cca 20 metrov). V jednom prípade došlo
k poškodeniu vtáčej znášky pĺšikom v búdke v jelšovom lese. BALÁT (1971) udáva
plchy ako možných predátorov znášok dutinových hniezdičov. Naproti tomu J UŠ KAITIS (1995) zistil, že vo väčšine prípadov pri obsadení hniezd muchárika čiernohlavého (Ficedula hypoleuca) pĺšikom lieskovým došlo k požieraniu vajec. Avšak
uvedený autor zistil aj opačné prípady, keď našiel mŕtve jedince pĺšika s hlbokými
ranami po zobáku vo vtáčích hniezdach.

dátum/date

Obr. 1 Počet zistených jedincov ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis) vo vtáčích búdkach
v období rokov 1998 až 2002 na Biologickej stanici UK v NPR Šúr (čísla nad stĺpcami
vyjadrujú percento obsadených búdok)
Fig. 1 Number of individuals of yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) in wooden nestboxes during years 1998 to 2002 in Biological station of Comenius University in NNR Šúr.
(numbers above slopes mean percentage of occupied nestboxes)
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Obr. 2 Počet obsadených búdok ryšavkami v období október 1998 až apríl 1999 na Biologickej
stanici UK (čísla nad stĺpcami vyjadrujú percento obsadených búdok)
Fig. 2 Number of nestboxes occupied by yellow-necked mice during period October 1998 to
April 1999 in Biological station of CU. (numbers above slopes mean percentage of
occupied nestboxes)

Tab. 1 Počet búdok na jednotlivých plochách
Tab. 1 Number of nestboxes in different plots
plocha/ plot
Biologická stanica UK/
Biological station CU
jelšový les/
alder fen wood

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

12

12

60

60

25

25

25

11

13

13

21

28

28

38
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Tab. 2 Výskyt pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius) vo vtáčích búdkach v NPR Šúr
(BS – biologická stanica)
Tab. 2 Occurence of common dormouse (Muscardinus avellanarius) in wooden nestboxes in
NPR Šúr (abbreviations: BS – Biological station, les-alder fen wood)
dátum/date

plocha/plot

počet/number

poznámka/note

V.,VI. 1996

BS

2

v dvoch rôznych búdkach/in two
different nestboxes

X. 1999

BS

2


IV. 2000

BS

1

XII. 2001 – III. 2001

les

1

VI. 2001

BS

1

VII. 2001

les

1

III. 2002

les

1

IV. 2002

les

1

IV. – VII. 2002

les

1

v dvoch rôznych búdkach,
s mláďatami/in two nestboxes, found
with cubs

hibernácia/hibernation

v dvoch rôznych búdkach/in two
different nestboxes
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POPULAČNÁ DYNAMIKA KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO
TATRANSKÉHO V OBLASTI
CHABENEC – KOTLISKÁ – POĽANA (NAPANT)
V ROKOCH 2000–2003
Peter BAČKOR
Štátna Ochrana prírody SR, Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, SK – Banská Bystrica, e-mail: backor@sopsr.sk

ABSTRACT: Population dynamic of the Tatras chamois in the area Chabenec – Kotliská – Poľana
(The Low Tatras National park) in the period of 2000–2003
This paper presents part of knowledge on population dynamic of the Tatras chamois in the
National Park Low Tatras. Chamois were introducted in the Low Tatras from the High Tatras, to
substitute population for the High Tatras. Interest area is situated at side expand of chamois in the
Low Tatras. Research was made in the period of 2000–2003, but main part of research took part
between the 2002–2003. Average number of chamois in the interest area was 11,75 chamois in
the 2000. In the 2001 it was 24,25 pieces; in the 2002 it was 24 pieces and in the 2003 it was 22,3
pieces of chamois. Annual growth in the 2002 was four youngsters (infants) and the same it was
in the 2003. One youngster has died, so the mortality monitoring of chamois is following: in the
2002 4,16 % and in the year 2003 nothing, for the moment. Population dynamic is close related
to the impacts of negative factors, natural (predators) and antropic (human mountain activities).
Key words: population dynamic, Tatras chamois, sexual structure, natality, mortality

ÚVOD
Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971) patrí
medzi ohrozené druhy našej vysokohorskej fauny. Jeho autochtónne rozšírenie je
vo Vysokých Tatrách. V rokoch 1969–1976 sa uskutočnila reštitúcia kamzíka do
Nízkych Tatier. V poslednom čase sa čoraz viac hovorí o jeho záchrane, pretože mu
hrozí vyhynutie. Na jeho záchranu bol v roku 2000 vypracovaný „Program záchrany tatranského kamzíka 2001–2005“ (KOREŇ et al. 2001).
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Výskumom kamzíka tatranského v Nízkych Tatrách sa zaoberal hlavne RADÚCH
(1986, 1987, 1992, 2001, 2002). KARČ & RADÚCH (1983, 1987) vo svojich prácach zhodnotili početnosť a rozšírenie kamzíka v Národnom parku Nízke Tatry. Svoje praktické poznatky zo stráženia kamzíkov v Nízkych a Vysokých Tatrách publikoval aj
BALLO (2001). URBAN (1985) zhodnotil introdukciu kamzíka tatranského a ďalej sa
zaoberal sledovaním správania kamzíka v Nízkych Tatrách a tak isto zdokumentoval ich potravinovú základňu URBAN (1989a, 1989b). O etológii kamzíka v Nízkych
Tatrách sa zmieňuje diplomová práca Zatkalíka (ZATKALÍK 1995).
V širšom zábere zhodnotil vývoj populácie kamzíka tatranského v Nízkych
Tatrách a navrhol aj praktické opatrenia na jeho záchranu ONDRUŠ (2002). V programe
záchrany kamzíka tatranského, ktorý vypracoval, sa zmieňuje o stave kamzíkov
v Nízkych Tatrách počas rokov 1978–2000.
V Národnej prírodnej rezervácii Skalka (západná časť areálu kamzíka v Nízkych
Tatrách) sa vplyvom negatívnych faktorov na kamzíka a jeho kvantitatívnym zastúpením zaoberal BAČKOR (2003a, 2003b).

METODIKA VÝSKUMU
Výskum som uskutočňoval formou peších vychádzok po záujmovom území.
Začiatok výskumu som začal v roku 2001 a pokračuje až do dnes. Aktuálne výsledky som spracoval do 21. 9. 2003. Údaje z roku 2000 som mal z terénnych zápiskov dobrovoľných členov stráže prírody Národného parku Nízke Tatry (NAPANT)
a od zoológa Správy Národného parku Nízke Tatry (S-NAPANT). Celkovo som počas
rokov 2000–2003 uskutočnil 96 expozícií terénu, resp. záujmovej oblasti a kamzíky
boli pozorované celkovo 50 krát. Vychádzky som robil počas celého roka tak, aby
sa zaznamenala celá perióda kamzíčieho života. Pri pozorovaní som používal binokulárny ďalekohľad s optikou 7 x 50 a terénny zápisník. Na zistenie nadmorskej výšky ako i navigáciu k určenému cieľu som používal GPS. Fotodokumentáciu som robil
pomocou fotografického prístroja CANON EOS 300 s objektívmi 28–90 a 100–300.
Všetky údaje boli rozdelené do štyroch dekád, pretože sa niekedy nedala uskutočniť návšteva záujmového územia, ale aj pre lepšie znázornenie stavu kamzíkov
v danej oblasti. Výsledky natality a mortality som spracoval podľa matematických
výpočtov na základe trojčlenky. Na spracovanie jednotlivých dát bol použitý program Microsoft Excel. V príspevku uvádzam nasledovné pomenovanie pre samca ako
adultný cap, pre samicu ako adultná koza, pre kamzíky do jedného roka ako mláďatá a nedospelé kamzíky ako subadult.
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVEJ OBLASTI
Lokalita Chabenec – Kotliská – Poľana sa nachádza v Národnom parku Nízke
Tatry, ktorý bol vyhlásený v roku 1978. Je to západná časť centrálnej Ďumbierskej
časti. Ohraničená je zo západu kótou Chabenec (1956 m n.m.), pokračuje po hlavnom hrebeni Nízkych Tatier smerom na východ a zaberá dolinové celky Chabenec,
Lomnistá, Vajskovská. Z Kotlísk (1937 m n.m.) vybieha najväčšia južná rázsocha
Skalka (1980 m n.m.). Hlavný hrebeň ďalej pokračuje smerom na sever až ku kóte
Poľana (1880 m n.m.). Záujmová oblasť zahŕňa južné aj severné svahy spomínaných vrcholov.
Lokalita má prevažne glaciálny reliéf a tomu zodpovedá aj zastúpenie fauny
a flóry. Severné steny sú prevažne tvorené skalnými stenami a platňami, naproti
tomu južné svahy sú prevažne subalpínskeho charakteru s ojedinelým výskytom
skalných útvarom. Hlavnou horninou, ktorá je tu zastúpená je kryštalický granodiorit. Na chudobnom substráte rastú prevažne subalpínske až alpínske druhy ako
Homogine alpina, Pulsatilla alba, Gentiana punctata, Silene acaulis a i.
Zo zástupcov živočíšnej ríše sú to tieto druhy: Rupicapra rupicapra tatrica,
Marmota marmota, Sorex alpinus, Sicista betulina, Talpa europea. Z avifauny
Aquila chrysaëtos, Falco subbuteo, Anthus spinoletta, Prunella modularis a i.

VÝSLEDKY VÝSKUMU – KVANTITATÍVNE ZASTÚPENIE
A SEXUÁLNA ŠTRUKTÚRA
Kamzík sa v záujmovej oblasti vyskytoval po celý rok, ale vždy v inom kvantitatívnom zložení a sexuálnej štruktúre. Bolo to dané jednotlivými ročnými obdobiami, z ktorých sa odvíja jeho životný cyklus. Najviac kamzíkov bolo v danej oblasti na jeseň, kedy sa začína ruja. Najmenšie počty sa pohybovali na jar a začiatkom
leta. Priemerný počet jedincov v roku 2000 bol v záujmovej lokalite 11,75 ks, v roku
2001 24,25 ks, v roku 2002 24 ks a v roku 2003 to bolo 22,3 ks. V záujmovej oblasti
sa vyskytujú dve, niekedy tri samostatné čriedy resp. skupinky kamzíkov. Ide predovšetkým o čriedu kamzíkov v oblasti Kotlísk, ktorá sa prevažne zdržuje v centre
záujmovej oblasti. Druhou a treťou skupinkou kamzíkov sú čriedy okolo Poľany.
Tieto čriedy sú však úzko späté s oblasťou Bôrov a Derešov, kde sa nachádzajú
ďalšie skupinky a niekedy zoskupujú a vytvárajú jednu veľkú čriedu.
Údaje v roku 2000 (tab. 1), sú trochu skreslené pretože sú neúplné, na čo som
už upozornil v metodike. V piatich prípadoch chýbajú počty, a tento rok len dopĺňa ostatné roky kvôli názornosti.
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V roku 2001 (tab. 2) som najväčšiu početnosť zaznamenal pri zimnom sčítaní
(15. 11.), kedy som v lokalite pozoroval 30 kamzíkov. V okolí kóty Poľana (1880 m
n.m.) som pozoroval 17 jedincov, ktoré sa pásli na vyfúkanej tráve. Ďalších 13 som
pozoroval v južnej rázsoche Skalky, kde sa tak isto pásli. Z týchto trinástich päť
subadultov odpočívalo.
Počas roku 2002 (tab. 3), som zachytil celú časovú periódu z roka. Cez jarné
a letné mesiace boli kamzíky väčšinou rozptýlené do okolitého prostredia. Staré
jedince hlavne adultné capy sa pohybovali sami, subadultné jedince tvorili malú
skupinku a adultné kozy s mláďatami boli tak isto oddelene. Začiatkom leta (1. 6.)
som pozoroval tri mláďatá a neskoršie k nim pribudlo ešte jedno. Toto posledné
mláďa sa narodilo trochu neskoršie a vzrastom aj kondíciou zaostávalo za svojimi
rovesníkmi. Predpokladám, že sa narodilo koncom júla až začiatkom augusta. Natalita sledovanej čriedy bola 16,6 % čo zodpovedá štyrom narodeným mláďatám.
Najväčšie kvantitatívne zastúpenie kamzíka sa pohybovalo v mesiacoch september až december, kedy som pozoroval čriedu s počtom 19 jedincov. Nachádzali sa
v lokalite Kotliská. Mladé kamzíky sa medzi sebou hrali a skákali po skalách. Počas
celej periódy sledovania boli asi v 15 min. intervaloch pridájané. V roku 2003 rýchlo napadol sneh (počas novembra až decembra), čo mohlo mať nepriaznivý vplyv
hlavne na tohoročné mláďatá. V roku 2003 som dlhšiu dobu nepozoroval jedno
z mláďat, ktoré sa narodilo trochu neskoršie. Dá sa predpokladať, že zimu na prelome rokov 2002/2003 neprežilo. Kadáver kamzíka sa však do dnes nepodarilo nájsť!
Mortalita v roku 2002 bola 4,16 %. Podrobnejší prehľad sexuálnej štruktúry sledovanej čriedy je rozpísaný v tab. 5.
V roku 2003 (tab. 4) bolo kvantitatívne zastúpenie kamzíka podobné ako v roku
2002. Na jar sa narodili štyri mláďatá, ktoré sa prevažne zdržiavali v záujmovom území.
Prvý krát bolo pozorované jedno mláďa 4. júna v lokalite Kotliská. Pozoroval som
ho na dvesto metrov a keď ma pri monitoringu zaregistrovalo, mláďa prešlo na stranu
odo mňa aby som ho nemohol vidieť a pomaly odišlo spolu s adultnou kozou do
bezpečia skalnatých stien v Kotliskách. Neskôr pribudli ešte tri mláďatá, ktoré asi
začiatkom júla vytvorili kamzíčiu škôlku. Takže to predstavuje natalitu 17,9 %. Najväčšie kvantitatívne zastúpenie kamzíkov som pozoroval 13. septembra v lokalite
Kotliská s počtom 16 kusov. Táto črieda sa stala dominantnou v celom záujmovom
území a zotrvala tam až do 6. 11., kedy sa začala ruja. Zatiaľ som nepozoroval žiadne straty na kamzíkoch a nebol nájdený ani kadáver kamzíka mnou alebo pracovníkmi S-NAPANT-u. Zatiaľ môžem konštatovať, že mortalita sledovanej čriedy je
nulová (do 23. 11. 2003). V tab. 6 uvádzam sexuálnu štruktúru sledovanej čriedy na
záujmovom území. Pre zaujímavosť stojí spomenúť, že v roku 2002 sa v lokalite vyskytovali štyria adultní capy a v roku 2003 iba dvaja.
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Tab. 1 Prehľad kvantitatívneho zastúpenia kamzíkov v záujmovej oblasti v roku 2000
Tab. 1 View on density of chamois in the interest area in year 2000
Me siac/Lokalita
Month/Locality
Chabenec
Kotliská
Poľana
Spolu/Toge ther

III.

VI.

IX.

XII.

0
5
ch
5

ch
12
ch
12

0
10
ch
10

ch
17
13
30

Tab. 2 Prehľad kvantitatívneho zastúpenia kamzíkov v záujmovej oblasti v roku 2001
Tab. 2 View on density of chamois in the interest area in year 2001
Me siac/Lokalita
Month/Locality
Chabenec
Kotliská
Poľana
Spolu/Toge ther

III.

VI.

IX.

XII.

ch
8
13
21

2
10
5
17

10*
1
18*
29

0
13
17
30

Tab. 3 Prehľad kvantitatívneho zastúpenia kamzíkov v záujmovej oblasti v roku 2002
Tab. 3 View on density of chamois in the interest area in year 2002
Me siac/Lokalita
Month/Locality
Chabenec
Kotliská
Poľana
Spolu/Toge ther

III.

VI.

IX.

XII.

0
18
ch
18

0
9
3
12

0
19
15
34

0
18
14
32

Tab. 4 Prehľad kvantitatívneho zastúpenia kamzíkov v záujmovej oblasti v roku 2003
Tab. 4 View on density of chamois in the interest area in year 2003
Me siac/Lokalita
Month/Locality
Chabenec
Kotliská
Poľana
Spolu/Toge ther

III.

VI.

IX.

3
8
6
17

11
6
13
30

0
16
4
20

Vysvetlivky: ch – chýbajú údaje, * údaje od iných pozorovateľov
Explanatory marks: ch – data missing, * external data
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Obr. 1 Kamzíčia škôlka pri pasení, október 2002
Fig. 1 „Chamois school“ to graze in the interest area, October 2002

Obr. 2 Pohľad na záujmovú lokalitu zo sedla Poľany, február 2002
Fig. 2 View on the interest area from saddleback Poľana, February 2002
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Obr. 3 V roku 2003 bol prírastok v čriede na Kotliskách štyri mláďatá, september 2003
Fig. 3 In year 2003 were four youngsters in the interest area, September 2003

Obr. 4 Dva šesť mesačné kamzíky tatranské v objatí zimy, december 2002
Fig. 4 Two half-year-old chamois in embrace of winter, December 2003
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Tab. 5 Sexuálne zloženie vybranej čriedy (Kotliská) v roku 2002 v ks
Tab. 5 Sex structure choices of chamois rank (area Kotliská) in year 2002
1. mladé
2. subadult.
4
2
Spolu/Toge ther 1 9

3. samec
4

4. samica
9

5. neurč.
0

Tab. 6 Sexuálne zloženie vybranej čriedy (Kotliská) v roku 2003 v ks
Tab. 6 Sex structure choices of chamois rank (area Kotliská) in year 2003
1. mladé
2. subadult.
4
3
Spolu/Toge ther 1 6
Explanatory marks:

3. samec
2

4. samica
4

5. neurč.
3

1. offspring, 2. subadult, 3. adult male, 4. adult female,
5. undetermined

DISKUSIA
Dynamika populácie kamzíka je úzko spojená s vonkajším prostredím t. j. vegetáciou a faktormi vysokohorského prostredia (typ reliéfu, podložie, prítomnosť
skalných útvarov atď.), ktoré pôsobia na vývoj kamzíka. Najviac sú to faktory, ktoré sa prirodzene vyskytujú v kamzíčom areáli. Sú to hlavne klimatické faktory –
výška snehovej pokrývky, predátory, ale v neposlednom rade aj faktory, ktoré rezonujú s pojmom vysokohorská rekreácia. Či už ide o pešiu turistiku alebo skialpinizmus, horolezectvo a ďalšie aktivity vo vysokohorskom prostredí všetky môžu
narúšať zdravý vývin populácie kamzíka.
Vývoj populácie kamzíka v záujmovom území možno charakterizovať ako prirodzený. Populácia má dobré podmienky na svoj zdravý vývoj. Aj keď sa v lokalite
vyskytuje rôzne kvantitatívne zastúpenie kamzíkov súvisí to s ich spôsobom života. KARČ & R ADÚCH (1983) uvádzajú populačnú hustotu 4,4 ks jedinca na 100 ha.
Pri mojich pozorovaniach je populačná hustota 3 jedince na 100 ha. V záujmovom
území sa trvalo vyskytujú traja adultní capy. Jeden adultný cap sa prevažne vyskytuje v oblasti Kotlísk so svojom čriedou kamzíkov. Počet kamzíkov v čriede je
od 5 do 18 kusov. Ďalšie dva adultné capy sa nachádzajú prevažne v okolí kóty
Poľana, kde majú počas obdobia ruje svoje vlastné čriedy. Ich vzájomné územia sa
niekedy prekrývajú a dochádza k migrácii jedincov. Pripojenie adultnej kozy s mláďatom ku „kamzíčej škôlke“ som pozoroval okolo 15. júna. KARČ & R ADÚCH (1983)
uvádzajú pripojenie a vytvorenie skupinky adultných kôz a mláďať okolo 15. mája.
Posun predstavuje jeden mesiac.
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Za zmienku stojí spomenúť, že lokalita Skalka, jej severná stena sa v tomto
roku stala pre kamzíky neatraktívna a len v dvoch prípadoch som pozoroval kamzíkov práve v tejto časti. Najviac sa zdržiavali na konci hrebienka medzi Kotliskami
a Skalkou, cez zimné obdobie roku 2002 a 2003, pretože sa tam nachádzali vhodné
podmienky pre pastvu.

ZÁVER
Príspevok prináša stručný prehľad zastúpenia a sexuálnej štruktúry kamzíka
v Nízkych Tatrách na jeho západnom areály rozšírenia. Celkovo sa v lokalite nachádzalo od 12 kamzíkov do 24 kusov. Lokalita poskytuje vhodné biotopy pre zdravý vývin populácie čoho dôkazom je aj ročný prírastok. V roku 2002 a 2003 to boli
štyri mláďatá. V roku 2002 zrejme uhynulo jedno mláďa, pretože som ho nepozoroval počas roku 2003. Netreba ani zabúdať, že lokalitou prechádza známy turistický
chodník a kamzíky sa často krát dostávajú do vizuálneho kontaktu s turistami, resp.
s inými negatívnymi faktormi. Aj tieto spomínané negatívne faktory môžu ovplyvniť vývoj populácie kamzíka v záujmovom území.
Téma „kamzík“ v dnešnej dobe viac a viac skloňovaná a medializovná sa dostáva do povedomia odborníkov, ale aj širšej verejnosti. Možno aj tento príspevok
pomôže trošku objasniť spôsob života kamzíka a jeho populačnú dynamiku v Národnom parku Nízke Tatry. Netreba však zabúdať ani na ostatné živočíchy, ktoré
majú svoj domov na Slovensku a treba posilniť ich komplexnú ochranu.
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ABSTRACT: Current state and perspective of European Bison in Slovakia
Current status and perspective of European Bison Conservation in Slovakia are critically
evaluated on the basis of historical data and data on herd in Topolčianky Breeding Centre
established in 1957 by 5 animals transported from Poland and former Soviet Union. Difficulties
and faults in conservation are mentioned, especially after 1978–1980 when new strategy for
European Bison conservation was accepted. Information on current state of EB world populations
and on international programme of reintroduction in Carpathians to establish metapopulation in
transboundary area of Poland, Slovakia and Ukraine are given. Perspective of the conservation is
in participation in (implementation of) the international programme of the reintroduction and in
revitalization of the herd and breeding centre in Topolčianky/Slovak Republic. More active role
of the State Nature Conservancy of Slovak Republic (SOP SR) in the implementation is expected.
Key words: European Bison, Slovakia, herd, current state, conservation perspective, Slovakia,
Bison bonasus

ÚVOD
Pôvodné populácie zubra hrivnatého (Bison bonasus) v Európe boli úplne
zničené v 19. storočí. Dve posledné populácie žijúce vo voľnej prírode boli vyhubené v roku 1919 v Bielovežskom pralese a v r. 1927 na Kaukaze (ČÍKOVSKÝ 1972,
SLÁDEK 1982).
V roku 1923 bola v Paríži založená „Medzinárodná spoločnosť na záchranu
zubra“. Jej úlohou bolo starať sa o cieľavedomé rozmnožovanie zubrov chovaných
v rôznych zoologických záhradách a viesť tzv. plemennú knihu (European Bison
Pedigree Book – EBPB). V tom období žilo vo svete len 56 zubrov.
Medzinárodnou spoluprácou a úsilím (chovom zubrov v zajatí) sa začalo s obnovou
populácie zubrov z niekoľko málo jedincov, ktoré sa zachovali v zajatí, a pokusom zubra
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zachrániť pred úplným vymretím. V Bieloveži bola zriadená odchovná stanica, ktorá
sa stala najvýznamnejším centrom medzinárodného programu záchrany zubra.
Druhá svetová vojna ohrozila medzinárodný program záchrany zubra, keď stavy klesli v Poľsku na 45 jedincov. V roku 1947 na celom svete sa evidovalo 97 zubrov,
v roku 1953 viac ako 180 zubrov, v roku 1959 už vyše 360 jedincov. Prvý pár zubrov vypustili do voľnej prírody v roku 1952 v Bielovežskom pralese. A do konca
roka 1964 spolu 33 jedincov.

VSTUP SLOVENSKA DO PROGRAMU ZÁCHRANY ZUBRA
Na Slovensku boli pokusy o chov zubrov a zubrobizónov v Tatrách koncom
19. storočia (r. 1885 vypustili 44 jedincov) a začiatkom 20. storočia v Remetských
Hámroch na východnom Slovensku (r. 1924 boli vypustené tri americké bizóny)
neúspešné (SLÁDEK 1982).
Slovensko vstúpilo do medzinárodného programu záchrany zubra v roku 1957,
keď boli z Poľska premiestnené dva jedince (býk Putifar a krava Pumarka) do Vysokých Tatier (dvojhektárová ohrada v Tatranskej Lomnici).
Vo „Veľkej zvernici“ v Topoľčiankach sa vybudovala trvalá chovná zvernica
s výmerou 27 ha. Do nej bol premiestnený poľský pár zubrov z T. Lomnice, ďalšie
dva jedince z bývalého ZSSR (býk Bereg a krava Beglianka) a jeden zubor z Poľska
(býk Putamir) (SLÁDEK 1982, 1989). Týchto päť zubrov vytvorilo základ nášho topoľčianskeho chovu. Išlo o nížinno-kaukazskú chovnú líniu zubra hrivnatého (Bison bonasus bonasus x B.b. caucasicus). Zvernica bola projektovaná pôvodne na
12 jedincov.
V roku 1964 bola zvernica vyhlásená za chránenú študijnú plochu (CHŠP)
„Zubria obora“ na rozlohe 140,15 ha ako „vedecko-výskumný objekt a základňa pre
chov a rozmnožovanie zubrov a výskum ich biológie“. Záchrana zubra patrila v rámci
ochrany prírody do kompetencie ministerstva kultúry. Zvernicu obhospodarovali
štátne lesy.
V roku 1965 bol zubor zaradený medzi osobitne chránené živočíchy (Vyhláška
SNR č. 125/1965 Zb.). V roku 1974 Ministerstvo kultúry SSR a Ministerstvo lesného
a vodného hospodárstva SSR vydali spoločné Smernice na riadenie a obhospodarovanie CHŠP Zubria obora. V roku 1975 minister kultúry v zmysle Smerníc ustanovil
6-člennú Poradnú komisiu pre ochranu zubra hôrneho, od r. 1982 sa stala osobitnou
komisiou pri Rade štátnej ochrany prírody. Komisia odborne usmerňovala prevádzku
zubrej obory v Topoľčiankach, zabezpečovanú Štátnymi lesmi Topoľčianky.
K 1. 11. 1969 v obore žilo stádo 17 zubrov. Zubor Putifar s hmotnosťou 1200 kg
sa považoval za jedného z najväčších čistokrvných zubrov žijúcich na svete, uhynul v roku 1970. Stav zubrov kolísal, v niektorých rokoch presiahol aj 25 jedincov
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(v r. 1977 bolo v čriede až 29 zubrov). Do roku 1980 sa v Topoľčiankach vychovalo
viac ako 55 jedincov, ktoré sa využili na chovné, vedecké a kultúrno-osvetové účely
(SLÁDEK 1982). Do roku 1987 to bolo celkom 75 zubrov. Viaceré jedince sa zúčastnili
programu záchrany v rôznych chovoch (zoologické záhrady) v bývalom Československu (napr. STEHLÍK 1982, ďalšie údaje EBPB).

NOVÁ STRATÉGIA ZÁCHRANY ZUBRA A JEJ DÔSLEDKY
Celosvetová populácia zubra hrivnatého v rokoch 1977-78 dosiahla 2000
jedincov, čo ochrancovia a odborníci hodnotili veľmi optimisticky a začali považovať
zubra za zachránený druh (PUCEK 1984).
Záchrana zubra pred priamym vymretím sa hodnotila ako najväčší úspech
ochrany živočíchov z európskeho i celosvetového hľadiska (PUCEK 1984, BARUŠ
1989). Odborníci a ochranári precenili tento úspech a nesprávne, a ako sa dnes
ukazuje, aj nerealisticky hodnotili stav druh: „zubra už nemusíme považovať za
ohrozený druh“ (BARUŠ 1989), ktoré sa vžilo a významne ovplyvnilo (nepriaznivo)
stanoviská, resp. stratégiu štátnej ochrany prírody. Uvažovalo sa o reintrodukcii
do voľnej prírody, možnostiach „čiastočného loveckého využívania“, preceňoval
sa význam kríženia zubra s turom domácim a pod. (BARUŠ 1989). Eufória zo záchrany zubra viedla odborníkov k zmene stratégie – uprednostneniu chovov vo voľnej
prírode.
Na zmenenú situáciu a eufóriu zo záchrany zubra pred vymretím reagovalo aj
Slovensko. Rozšírené zasadnutie poradnej komisie pre zubra, ktoré sa konalo za účasti
zástupcov všetkých zainteresovaných zložiek (i odborníkov z Poľska) v októbri roku
1980 v Topoľčiankach (BRTEK 1980, VARGA 1981, SLÁDEK 1982, VOLF 1981), prijalo novú
stratégiu záchrany zubra na Slovensku, resp. v bývalom Československu. Schválilo
koncepciu voľného chovu zubra v oblasti Stariny vo vtedajšej CHKO Východné
Karpaty (dnes súčasť NP Poloniny). Odchovné zariadenie (Zubria obora) v Topoľčiankach sa malo ponechať v prevádzke a viac využívať pre vedecké ciele. Príspevky sú publikované v zborníku „Záchrana zubra“ (VARGA 1981). V zmysle zmenenej
stratégie záchrana zubra v bývalom Československu predpokladala „reintrodukciu do
prírody“ v oblasti Starina v CHKO Východné Karpaty a v agro-lesokomplexe v Uliči
v okrese Humenné.
V roku 1982 uverejnil J. Sládek v časopise Poľovníctvo a rybárstvo článok
„Budeme loviť zubra?“ na pokračovanie, v ktorom vyslovil nádej, že v budúcnosti
bude lov zubra reálny (SLÁDEK 1982).
V zmysle záverov porady sa vypracoval projekt „Návrh na záchranu zubra
hôrneho (Bison bonasus bonasus) jeho reaklimatizáciou vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky“. Projekt do r. 1984 posudzovalo celkovo 18 organizácií,
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ale pre nezhodu a mnohé otvorené otázky sa nerealizoval. Bol to nesúhlas Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Okresného národného výboru v Humennom (PČOLA 1999).
V roku 1987 bol vypracovaný Osobitný režim ochrany zubra hôrneho v podmienkach SSR a predložený na pripomienkovanie (GREGOR 1987). Navrhoval viaceré opatrenia, ale najmä (1) zachovať základný plemenný chov zubrov v počte 12
jedincov v CHŠP Zubria obora, (2) vytvorenie 5 krvných línií v zoologických záhradách v celom Československu (ZOO Bratislava, Košice, Praha, Ostrava, Chomutov), v každej po 5–8 jedincov, a (3) pokusnú reaklimatizáciu vo voľnej prírode
v oblasti horného toku Cirochy v CHKO Východné Karpaty, kde sa predpokladalo aj
telemetrické sledovanie čriedy. Konštatovalo sa, že vysoký počet zvierat v obore
viedol k jej devastácii, poškodeniu časti lesných porastov, narušeniu etologických
prejavov zvierat a k prepuknutiu infekčných chorôb. V roku 1987 bolo v čriede 20
zubrov.
Na základe Uznesenia vlády č. 113/1987 ku Koncepcii rozvoja štátnej ochrany
prírody v SSR do roku 2005 bola Osobitná komisia zrušená a jej úlohy mal čiastočne prevziať Poradný zbor pre ochranu fauny pri UŠOP. Súčasne boli zrušené aj
príslušné predpisy, pretože sa považovali za zastarané.
Vyškrtnutie zubra z Červenej knihy ohrozených živočíchov (Red Data Book),
ako aj jeho vyradenie zo zoznamov Medzinárodných ročeniek zoologických záhrad
(International Zoo Yearbook) viedlo k poklesu záujmu o jeho chov v zajatí. Po roku
1980 začali celosvetové stavy zubrov chovaných v chovných zariadeniach (vrátane zoologických záhrad) klesať. Pokles sa zistil aj v populáciách žijúcich vo voľnej
prírode, najmä v dôsledku chorôb.
Na konci roka 2000 sa celkový počet zubrov vo svete odhadoval na približne
2860 jedincov, z toho asi 60 % boli zvieratá žijúce vo voľnej prírode alebo
v polovoľných čriedach. Ostatné sa chovali v uzavretých chovoch, zoologických
záhradách a špeciálnych rezerváciách (spolu 191) v 30 krajinách sveta (väčšina
z nich sa však chová v 8 krajinách strednej a východnej Európy). Pretože nie všetky žijúce zvieratá sú registrované v plemennej knihe (niektoré chovné zariadenia
boli vyradené z knihy pre nedostatočný kontakt majiteľov s úradom plemennej
knihy), skutočný počet môže byť o niekoľko málo stoviek vyšší (PUCEK 2002).
Možnosti pre ďalší nárast populácie sa, ako sa zdá, postupne zmenšujú. To
preto, že počet zvierat v jednotlivých krajinách regulujú na nižších úrovniach, či už
v dôsledku stanovíšť alebo ekonomických dôvodov, alebo ich udržujú na určenej
úrovni. Počas posledných 3–5 rokov (1996–2000) sa zistilo významné zmenšenie
počtov zubrov. Rodivosť (natalita) zubrov vo voľných čriedach (napr. v Bielovežskom pralese) je menšia ako v prvých rokoch, čo ohrozilo najmä menšie čriedy na
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Kaukaze, v Lotyšsku a inde. Reprodukčný potenciál zubra je väčší, ale možnosti
jeho využitia sa zmenšili.

NOVÉ STANOVISKO ŠOP K ZÁCHRANE ZUBRA A DÔSLEDKY
NA ZÁCHRANU ZUBRA NA SLOVENSKU
Po roku 1990 sa ochrana prírody dostala do pôsobnosti najskôr Slovenskej
komisie pre životné prostredia (SKŽP) a neskôr Ministerstva životného prostredia
SR a jej odbornej organizácie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).
Nová politická a ekonomická situácia si vyžiadala aj nové stanovisko štátnej ochrany prírody k záchrane zubra na Slovensku.
Stanovisko vzišlo z porady k problematike repatriácie a chovu zubra hôrneho
na Slovensku z hľadiska štátnej ochrany prírody, ktorá sa konala v Nitre v r. 1996
(KASSA 1996), tentoraz bez odborníkov zo zahraničia. Závery vychádzali z nesprávneho zhodnotenia stavu celosvetovej populácie zubra, z nesprávnych predpokladov a nedostatočných informácií, najmä koordinátora Špeciálnej skupiny pre bizónov/zubrov. Preto sa opätovne konštatovalo, že „dnes už zubor nepatrí medzi
ohrozené druhy“ (KASSA 1996). Podcenil sa význam chovov všeobecne a chovu
stáda zubrov v Topoľčiankach (založeného už v r. 1957). Porada ukázala malý záujem štátnej ochrany prírody o ďalší chov zubrov vo zvernici v Topoľčiankach
a pripustila možnosť jeho zrušenia (KASSA 1996). Do popredia sa dostali nie odborné otázky, ale otázka finančného zabezpečenia chovu. Odmietla možnosť premiestniť zubry z tejto zvernice do voľnej prírody pre ich „etologickú“ nevhodnosť.
Porada otvorila cestu k odstrelom zubrov v Topoľčiankach, ponechala chov
bez odborného dozoru a degradovala jeho úlohu iba na školské výchovné zariadenie, miesto poľovačiek a „turistickú atrakciu“. Vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/2001 Z. z., bol zubor zaradený ako celoročne chránená zver.
Nádej prof. Sládeka sa tak naplnila – zubor je na Slovensku lovná zver a ako taká
je predmetom lovu.
Vo zvernici v Topoľčiankach – Pieskoch odstrelom väčšieho počtu jedincov
riešili ťažkosti s financovaním chovu. Po roku 1996 bol stav čriedy dvakrát zámerne a výrazne znížený odstrelom. V roku 1998 to bolo 12 zubrov (v čriede zostalo
len deväť zubrov) a v roku 2003 odstrelili šesť jedincov. Stalo sa tak na základe
výnimky, ktorú na žiadosť OLZ Topoľčianky udelilo Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR na odstrel, pretože ide o zákonom
chránené zviera. Cena jedného zubra vyšla na 3 až 12 tisíc mariek. „Poľovníci“ si
ako trofej odniesli hlavu s krkom a kožu odstrelených zubrov. Zo získaných financií sa zlepšili podmienky chovu menšieho počtu zvierat.
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V roku 2000 bolo topoľčianske stádo vylúčené z medzinárodnej plemennej
knihy pre neplnenie podmienok a stratu kontaktu so sekretariátom EBPB v Poľsku.
V knihe sa píše, že v dôsledku absencie údajov o zubrovi v chovnom stredisku
v Topoľčiankach/Slovenská republika, čo sa nepodarilo napriek mnohým výzvam
a pokusom o získanie veľmi potrebných informácií o čriede, edičný úrad rozhodol
vymazať toto chovné stredisko s jeho zvieratami z registra Plemennej knihy zubra
hrivnatého (RACZYŃSKI 2001). Po viac ako 40 rokoch Slovensko tak stratilo tradične
dobrú pozíciu a účasť na medzinárodnom programe záchrany zubra. Strata chovnej
knihy je hanbou pre Slovensko v jeho novodobej histórii ochrany prírody. V EBPB
sa uvádzajú iba zvieratá v dvoch zoologických záhradách (Bratislava dve, resp. tri
v roku 2001, Košice jedno). Pritom v Českej republike sa v roku 2001 chovalo spolu 43 zubrov v 8 čriedach.
V snahe oživiť čriedu v Topoľčiankach v roku 2002 priviezli štyri jedince
z rôznych lokalít v Poľsku. Išlo o tristokilové jedince Polityka, Poslica (dve kravy
z Pszczyna), Polder a Polster (dva býky z Niepolomice). Stalo sa tak bez akéhokoľvek plánu a súhlasu dr. W. Olech spoluvedúcej Skupiny špecialistov pre bizóna
(Európa) SSC/IUCN, ktorá hodnotí tento krok z genetického hľadiska ako nie dobrý. Nerešpektovali sa jej odporúčania a súčasná snaha o zachovanie dvoch chovných línií zubrov. Je to dôsledok toho, že chov zubrov v Topoľčiankach je bez
odborného dohľadu. Lesy SR, OLZ Topoľčianky zabezpečujú chov zubrov komerčnou aktivitou ako zaujímavý predmet lovu a atrakciu pre verejnosť. Táto činnosť
nie je v súlade s medzinárodným programom záchrany zubra v Európe.
Vo voľnej prírode sa zubor vyskytuje iba na východnom Slovensku v hraničnej
oblasti s Poľskom. Prechody z poľskej strany sú zaznamenávané od roku 1972,
krátkodobé pobyty jedincov a čried v NP Poloniny (predtým územie CHKO Východné Karpaty). Registruje sa viac ako 50 výskytov zubra v pohraničnej oblasti a dokonca
aj celoročný výskyt malej, štvorčlennej čriedy v NP Poloniny (PČOLA 1999).
Neujasnený postoj a neistota štátnej ochrany prírody na Slovensku v súvislosti
so záchranou zubra na Slovensku sa prejavil aj pri hodnotení jeho stupňa ohrozenosti a potreby ochrany. Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia)
Slovenska (ŽIAK & URBAN 2001) uvádza síce zubra hrivnatého (Bison bonasus L.),
ale s označením NE, teda ho zaraďuje do kategórie nehodnotených taxónov.
V novej Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. sa zubor uvádza na zozname chránených druhov. Je zaradený v prílohe č. 4 (druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené
územia) a v prílohe č. 6 (chránené druhy). „Spoločenská hodnota“ jedného jedinca
zubra podľa prílohy č. 6 činí až 100.000,– Sk.
V Európe je zubor chránený medzinárodnými dohovormi. V Bernskom dohovore o ochrane európskych druhov žijúcich vo voľnej prírode a prírodných stanovíšť
je zubor zahrnutý do Prílohy III (chránené druhy fauny). Na základe hodnotenia
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súčasného stavu populácií vo voľnej prírode a v chovných zariadeniach expertmi
sa navrhuje jeho preradenie do Prílohy II (prísne chránené druhy živočíchov).

PREHODNOTENIE BIOSOZOLOGICKÉHO STATUSU ZUBRA
HRIVNATÉHO
Na prelome storočia bol biosozologický status zubra prehodnotený a zubor
bol opätovne zaradený medzi ohrozené živočíchy sveta (ELIÁŠ 2003a). Z celosvetového hľadiska je zubor hrivnatý v Červenom zozname ohrozených druhov IUCN
z r. 2000, ale aj z r. 2002 uvedený ako ohrozený živočích a podľa nových kritérií označený, resp. upresnený skratkou EN A2ce C2a. Medzinárodná skratka kategórie ohrozenosti EN (Endangered) znamená, že druh je vystavený veľmi vysokému riziku
vymretia v prírode. Ďalšie indikácie A2ce a C2a, znamenajú, že druh má zmenšenú
veľkosť populácie v dôsledku straty stanovíšť vhodných pre život a účinkov kríženia, chorôb, iných druhov atď. Veľkosť jeho populácie je menšia ako 2500 dospelých jedincov s nevhodnou štruktúrou subpopulácií (majú menej ako 250 dospelých jedincov).
Pri IUCN, v rámci Komisie pre prežitie druhov (SSC), pracuje osobitná skupina špecialistov pre bizónov (BSG) s dvomi sekciami (európska pre zubra, severoamerická pre bizóna), ktorej úlohou je garantovať záchranu týchto ohrozených živočíchov v celosvetovom merítku. Skupina vypracovala Akčný plán ochrany bizónov
v Severnej Amerike, podobný plán sa pripravuje pre zubra hrivnatého v Európe
a Ázii (PUCEK 2002).
Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) v roku 1996 začala
realizovať Európsky program ohrozených druhov (EEP). Pripravuje sa medzinárodná stratégia pre chovné rozmnožovanie svetovej populácie zubra, existujú iba regionálne stratégie. Potvrdil sa význam Plemennej knihy zubra hrivnatého (EBPB),
ktorá registruje a publikuje zoznamy zubrov. Kniha má význam pre zachovanie genetickej čistoty druhu. Je jediným zdrojom informácií o genealógii globálnej populácie druhu od začiatku jeho obnovy (začiatok 20. storočia) až do súčasnosti.

MEDZINÁRODNÝ PROGRAM ZÁCHRANY ZUBRA V KARPATOCH
Projekt repatriácie (reštitúcie), záchrany predpokladá vytvorenie populácie
v pohraničnej oblasti Ukrajiny, Poľska a Slovenska, na území okolo 200 km pozdĺž
karpatského oblúka, v ktorom by existovala voľná výmena génov medzi čriedami
zubrov (PERZANOWSKI & KOZAK 1999). Popri existujúcich čriedach by sa založili dve
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nové čriedy – jedna na Slovensku v NP Poloniny a jedna na Ukrajine v Nadsianskom
krajinnom parku (ELIÁŠ 2003b).
Program „reintrodukcie zubra“ (PERZANOWSKI & KOZAK 1999) rešpektuje odporúčania IUCN pre reintrodukcie (IUCN 1998). Umožní dlhodobé prežitie druhu, vráti významný druh do ekosystému, zvýši lokálnu biodiverzitu, prispeje k miestnej
ekonomike a zvýši povedomie k ochrane prírody.
Príprava programu reintrodukcie a čiastočne aj jeho realizácia je podporovaná
Svetovým fondom pre ochranu prírody WWF – Európa, cez iniciatívu na záchranu
veľkých bylinožravcov (Large Herbivore Initiative WWF – Europe).
Od Slovenska sa očakáva účasť v novom medzinárodnom projekte „reintrodukcie“ zubra v Karpatoch, finančne podporovaným LHI WWF – Europe. Pracovná porada Core Group „Large Herbivore Iniciative WWF“, ktorá sa konala v apríli
2003 v Slovenskom raji, sa venovala aj problematike „introdukcie zubra na Starine“, v zátopovej oblasti VN Starina v NP Poloniny. Pri repatriácii zubrov by sa mal
využiť chovný materiál zubrov (zmiešanej nížinno-kaukazskej línie) z rôznych zoologických záhrad západnej Európy.
Porada silne podporila myšlienku rozšírenia súčasného výskytu zubra na južné svahy Karpát založením životaschopnej populácie vo voľnej prírode na Slovensku ako časť budúcej metapopulácie obývajúcej cezhraničné územie Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Zodpovednosť za implementáciu projektu na Slovensku prevzala
ŠOP SR Banská Bystrica. Na organizovaní porady sa zúčastnili zástupcovia NP
Poloniny, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a miestni majitelia, ktorí súhlasili
s podmienkami aklimatizačnej ohrady. V súčasnosti sa hľadajú prostriedky na financovanie projektu z medzinárodných nadácií. Ďalšie kroky budú nasledovať na
jar 2004 (PERZANOWSKI in verb.).

PERSPEKTÍVA ZÁCHRANY ZUBRA NA SLOVENSKU
Perspektívu ochrany zubra hrivnatého na Slovensku vidíme jednak z pohľadu
doposiaľ navrhovaných opatrení, návrhov projektov a osobitného režimu ochrany
(ORO), materiálov, ktoré boli pripravené v posledných dvoch desaťročiach, ale nikdy
neboli oficiálne odsúhlasené a realizované. A jednak z pohľadu medzinárodných
aktivít na ochranu zubra v Európe a na obnovu jeho miestnych populácií, resp. metapopulácií, najmä v Karpatoch.
1. Záchrana („reintrodukcia“) zubra vo voľnej prírode na SV Slovensku
(a) Je potrebné aktualizovať návrh reaklimatizácie zubra vo voľnej prírode z roku
1980 ako ho prijalo rozšírené zasadnutie poradnej komisie pre zubra v Topoľčiankach (BRTEK 1980, VARGA 1981, VOLF 1981). Ide o „reintrodukciu do prírody“
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v oblasti Starina v bývalom CHKO Východné Karpaty a v agrolesokomplexe
v Uliči v okrese Snina.
(b) Aktívne sa zapojiť do medzinárodného programu reintrodukcie zubra v Karpatoch, v zmysle záverov porady LHI v Slovenskom raji v apríli 2003 ako
súčasť projektu na vytvorenie životaschopnej metapopulácie zubra v cezhraničnej oblasti Poľska, Slovenska a Ukrajiny.
(c) Realizovať projekt voľného chovu zubra v NP Poloniny a implementovať
medzinárodný program reintrodukcie zubra v Karpatoch. Bude to znamenať
vybudovanie aklimatizačného zariadenia (ohrada a pridružené stavby) na
vybranej lokalite a založenie čriedy v oblasti Starina presunom jedincov
z rôznych zdrojov.
(d) Zabezpečiť odborný dozor, starostlivosť, monitoring a výskum čriedy na
Slovensku. To si vyžiada vytvorenie skupiny odborníkov na odborný dohľad, inštitúcií zabezpečujúcich výskum a monitoring tohto veľkého cicavca.
(e) Podporiť medzinárodnú trojstrannú spoluprácu s Poľskom a Ukrajinou,
prípadne inými krajinami, osobitne po vytvorení metapouplácie zubrov.
(f) Využiť poznatky a skúsenosti s chovom zubrov vo voľnej prírode v Bielovežskom pralese a čried v iných krajinách.
(g) Projekt realizovať v rámci revitalizácie územia severovýchodného Slovenska,
regionálneho rozvoja, ochrany biodiverzity a agroturistiky.
2.

K budúcnosti stáda zubra vo zvernici Topoľčiankach
V súčasnosti je chov bez odborného dozoru a dohľadu štátnej ochrany prírody
a tento stav je neprijateľný. Ohrozuje pozíciu a meno Slovenskej republiky na
medzinárodnom fóre. Vyžaduje sa revitalizácia zvernice, oživenia stáda, obnova
chovného a výskumného programu, ako aj obnova dozoru. Obnova medzinárodnej
spolupráce, návrat do Plemennej knihy EBPB. V tejto súvislosti je preto nevyhnutné:
(a) Vrátiť medzinárodné postavenie čriede zubrov v Topoľčiankach a jej opätovné
začlenenie do plemennej knihy (EBPB).
(b) Zabezpečiť vedenie presnej dokumentácie o čriede a každom jedincovi,
dôsledné vedenie chovnej knihy ako podklad pre medzinárodný register
žijúcich čistokrvných zubrov v EBPB.
(c) Zabrániť degenerácii stáda príbuzenským krížením. Podieľať sa na výmene
jedincov medzi chovnými zariadeniami v Európe (vo svete).
(d) Zabezpečiť odborný dohľad a starostlivosť o čriedu, vrátane plemenitby.
(e) Obnoviť funkciu (úlohu) chovného zariadenia ako chránenej študijnej plochy
– chráneného areálu, navrátiť pôvodné postavenia chránenej študijnej plochy.
(f) Zabezpečiť kvalifikovaný výskum a monitoring v spolupráci s vysokými
školami a výskumnými pracoviskami SAV.
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(g) Vypracovať a realizovať program výchovy školskej mládeže a verejnosti
k ochrane prírody, biologickej diverzity, ohrozeným druhom živočíchov.
(h) Na realizáciu vyššie uvedených úloh získať finančné prostriedky z medzinárodných programov a zdrojov EU.
(i) Uvedené aktivity začleniť do rozvoja agroturistiky v regióne.

ZÁVER
Príspevok hodnotí súčasný stav a perspektívy ochrany zubra hrivnatého (Bison
bonasus) na Slovensku z pohľadu medzinárodných aktivít a ich odoziev v podmienkach Slovenska. Upozorňuje na chyby a omyly, ktorých sa dopustili odborníci
pri hodnotení stavu zubrov v rokoch 1978–1980 a následne pri príprave novej
stratégie. Informuje o súčasnom stave populácie a programoch záchrany. Kriticky
hodnotí súčasný stav záchrany zubra na Slovensku a načrtáva perspektívu na najbližšie obdobie.
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PROJEKT REŠTITÚCIE ZUBRA V NP POLONINY
– AKTUÁLNA INFORMÁCIA
Michal ADAMEC1 & Štefan PČOLA2
1

Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10,
SK – 974 01 Banská Bystrica, e-mail: adamec@sopsr.sk;
2
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Poloniny, Partizánska ul. 1057,
SK – 069 01 Snina, e-mail: pcola@sopsr.sk

ABSTRACT: Project of re-introduction of European Bison in Poloniny NP – actual information
State Nature Conservancy of Slovak Republic started in January 2004 realizing the project
of restitution of European bison to Poloniny NP. Bisons were selected by IUCN chairman and
together with national and international institutions and non-governmental organizations first
part of project was finished in June 2004. Five animals from zoological gardens from Western
Europe were brought and released to the acclimatization enclosure. After half year of acclimatization,
radio-tracking collars will be placed on them and then they will be released to the wild. After
hundreds of years, European bison will return to Slovak wildlife.
Key words: European bison, re-introduction, Poloniny, National park, zoos

V roku 2003 sa pracovníci Štátnej ochrany prírody SR začali opäť reálne zamýšľať nad obnovou projektu reštitúcie zubra hrivnatého do Východných Karpát.
Zubor hrivnatý (Bison bonasus) unikol o vlások vyhynutiu na začiatku 20. storočia.
V Európe prežilo iba 54 jedincov. Z nich vznikli a v súčasnosti sa u zubra hrivnatého
rozlišujú dve genetické línie – nížinná (Białowiežská – Bison bonasus bonasus)
a horská (krížence Kaukazskej – Bison bonasus caucasicus a nížinnej). Čistá Kaukazská línia zubra je už vyhynutá a snahou je, aby ju súčasná horská línia nahradila.
Všetky jedince, ktoré sú v súčasnosti zaradené do tejto línie majú spoločných predchodcov – 11 jedincov Bison bonasus bonasus a jedného jedinca Bison bonasus
caucasicus – zubra menom Kaukasus č. 100. Poľskí koordinátori chovu zubrov preto
prísne sledujú, aby nedošlo ku kríženiu jedincov medzi líniami.

131

V prihraničnej oblasti s Poľskom a Ukrajinou, kde sa vypúšťanie zubrov predpokladá, sa už v súčasnosti na poľskej strane vyskytuje voľne žijúca populácia
zubrov horskej línie, preto aj zubry vypúšťané na našom území budú horskej línie.
Návrat zubra do voľnej prírody prispieva k zachovaniu prírodného dedičstva
a k obnove prírodného bohatstva nielen Slovenska, ale celej Európy. Napriek tomu,
že sa v súčasnosti zubor vyskytuje v mnohých európskych krajinách v zoologických
záhradách, ale aj voľne žijúcich čriedach, žiadna populácia nie je dostatočne veľká
na to, aby zabezpečila prežitie druhu z dlhodobého hľadiska. Na území Slovenska bol
posledný zubor zastrelený v 16.–17. storočí.
Na území NP Poloniny je už v súčasnosti zaznamenávaný pohyb niekoľkých
jedincov ročne z PN Bieszczady, ktoré sa tu občasne zdržiavajú. Keďže neexistuje
stabilná populácia, ktorá by sa na území Slovenska rozmnožovala a trvalo zdržiavala,
je snahou natrvalo prinavrátiť tento druh na naše územie. Štátna ochrana prírody SR
vypracovala a v súčasnosti realizuje projekt „Založenie stabilnej voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého v slovenských Karpatoch (NP Poloniny)“. Cieľom projektu je
vytvorenie stabilnej populácie zubra hrivnatého na Slovensku, ako jediný výskyt
zubra na južných svahoch Karpát.
Holandskej mimovládnej organizácii Large Herbivore Foundation (LHF, predtým Large Herbivore Initiative pri WWF) sme v rámci seminára, ktorý LHF organizovala 14. 4. 2003 v Slovenskom raji, prisľúbili participáciu na realizácii projektu reštitúcie zubra v NP Poloniny. Projekt bol následne zaslaný na posúdenie členom
Poradného zboru ŠOP SR pre ochranu fauny, ktorí vyjadrili svoj súhlas a podporu
tomuto projektu. Preto 22. 5. 2003 na terénnej stanici Správy NP Poloniny v Ruskom
bolo zvolané stretnutie vlastníkov pozemkov na troch vytipovaných lokalitách v rámci
chranného pásma VN Starina v NP Poloniny. Záverom stretnutia bolo vyslovenie
súhlasu zástupcov Lesopoľnohospodárskeho a urbárskeho pozemkového spoločenstva Ruské so sídlom v Snine, ktorí sú vlastníkom väčšiny pozemkov v záujmovej
lokalite. Ďalšími vlastníkmi pozemkov na lokalite sú Gréckokatolícke biskupstvo
a Slovenský pozemkový fond. Záujmovou lokalitou realizácie projektu sa teda stali
pozemky o veľkosti 2 ha v katastrálnom území Ruské, obec Stakčín. Pomocnú ruku
pri finančom zabezpečení projektu podalo Veľvyslanectvo Holandského Kráľovstva,
ako aj samotná LHF.
Na potvrdenie finančného príspevku zo strany Veľvyslanectva Holandského
Kráľovstva v rámci projektu MATRA sa zúčastnili 18. 8. 2003 zástupcovia veľvyslanectva (p. Patricia de Vries, kancelárka uvedeného veľvyslanectva pre problematiku
poľnohospodárstva a ochrany prírody) exkurzie na záujmovej lokalite. Po prezentácii
projektu a našich plánoch bolo financovanie definitívne vyriešené.
Ďalšie stretnutie bolo zvolané 16. 9. 2003 v informačnom stredisku NP Poloniny
v Novej Sedlici za účasti K. Perzanowského (koordinátor projektu reštitúcie zubra
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v Karpatoch) a F. Baerselmana (predseda LHF), kde boli prizvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných subjektov štátnej správy (obvodné, krajské úrady životného
prostredia, PPLH, veterinárnej správy, atď.), samosprávy, vlastníci pozemkov a iných
dotknutých subjektov (poľovníci, a pod.). Predmetom tohoto stretnutia bolo oboznámenie prítomných s cieľmi projektu a vypočutie ich pripomienok. Zo stretnutia
bol spracovaný záznam, ktorý bol všetkým rozposlaný a na základe ktorého zaslali
k projektu svoje stanovisko. Všetky pripomienky a návrhy boli následne vyriešené
a zapracované do projektu a priebežne boli vybavované aj všetky legislatívne požiadavky tak, aby bola realizácia celého projektu v súlade s legislatívou.
Celý projekt zahŕňa vytipovanie zubrov v rámci európskych chovov, výstavba
aklimatizačnej zvernice, dovoz (transport) zubrov na Slovensko, ich vypustenie do
zvernice, stráženie a starostlivosť počas aklimatizácie, vypustenie do voľnej prírody
a následný monitoring prostredníctvom terestrickej telemetrie.
Z európskych chovov zubra bolo vytipovaných 5 jedincov na základe genetických analýz, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Ide o 4 mladé jedince (maximálny vek 2 roky) a jednu samicu vo veku 12 rokov, ktorá by mala byť vodkyňou
stáda. Jedince mladého veku boli vytipované z dôvodu, aby sa lepšie prispôsobili
a naviazali na lokalitu, nemajú negatívne návyky z chovov v zajatí a lepšie budú
znášať strety s migrujúcimi jedincami. Pohlavná štruktúra je 3 samice a 2 samce.
Predpokladaný termín ich dovozu je jún 2004 a následne budú umiestnené do decembra v aklimatizačnej zvernici. Po vypustení budú stále prikrmované. Ich umiestnenie v zvernici na dobu cca 6 mesiacov a následné prikrmovanie by malo mať za
následok, že zubry budú prispôsobené na naše podmienky a po vypustení zostanú
v oblasti, kde bude dostatok krmiva. Termín vypustenia je plánovaný na obdobie
zimy, kedy sa predpokladá dostatočná snehová pokrývka, čo im výrazne skomplikuje vyhľadávanie potravy a bude ich to viazať na lokalitu vypúšťania. Týmto spôsobom sa ich pobyt v lokalite opäť predĺži a zvýši sa ich naviazanosť na lokalitu. V jarnom
období, napriek tomu, že bude dostatok prirodzenej potravy, budú už dostatočne
dlho v lokalite, tzn. je výrazne znížená možnosť ich migrácie mimo územie Slovenska.
Jedince na reštitúciu sú vytipované tak, aby korešpondovali s genetickým zložením jedincov v Bieszczadoch, aby sa minimalizoval efekt inbrídingu, keďže v budúcnosti je predpoklad kontaktu migrujúcich jedincov z Poľska s našimi jedincami.
Tieto analýzy sú vykonané s pomocou chairmana IUCN Bison Specialist Group
a koordinátora záchranného chovu zubrov (EEP) – Dr. Wandou Olech. Jedince
pochádzajú z chovov v západnej Európe – z Holandska (Artis Zoo Amsterdam),
Švajčiarska (Natur und Tierpark Goldau) a Talianska (Parco Natura Viva Bussolengo) (tab. č. 1).
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Tab. 1 Zoznam zubrov urèených na reštitúciu v NP Poloniny, Slovensko
Tab. 1 List of European bison individuals used for re-introduction in NP Poloniny, Slovakia
Meno
/Name

Chovná stanica/Breeding center

Pohlavie Dátum narodenia
/Sex
/Date of birth

Isabella

Natur- und Tierpark Goldau, Švajčiarsko

0,1

23. 9. 2003

Isehärz

Natur- und Tierpark Goldau, Švajčiarsko

1,0

8. 10. 2003

Pasquilina

Parco Zoo e Parco Natura Viva, Bussolengo, Taliansko 0,1

31. 3. 2002

Ittina

Parco Zoo e Parco Natura Viva, Bussolengo, Taliansko 0,1

12. 12. 1992

Archie

Artis Zoo, Amsterdam, Holandsko

11. 5. 2002

1,0

Počas umiestnenia v aklimatizačnej zvernici bude realizované stráženie a starostlivosť o zubrov, ktoré bude zabezpečovať zverostrážca, ktorého úlohou bude zabezpečovať prikrmovanie jedincov, sledovanie kondície a zdravotného stavu jedincov
a sledovať stav oplotenia. Po ich vypustení budú jedince monitorované pracovníkmi
Správy NP Poloniny a telemetricky sledované za asistencie pracovníkov Slovenskej
a Poľskej akadémie vied a študentov. Zdravotný stav bude pravidelne kontrolovaný aj
veterinárnym lekárom.
Aklimatizačná zvernica je vybudovaná v k.ú. bývalej obce Ruské a má rozlohu
2 ha. Ruské je jednou zo 7 obcí, ktoré boli z dôvodu výstavby vodnej nádrže Starina
vysídlené. Záujmová lokalita je veľmi riedko obývaná, vzhľadom na to, že vodná
nádrž Starina je zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. O realizácii projektu
boli informované všetky zainteresované subjekty štátnej správy, samosprávy, vlastníci pozemkov a iné dotknuté subjekty.
Projekt reštitúcie zubra na Slovensku je integrálnou súčasťou celoeurópskeho
projektu znovuzaloženia voľne žijúcej populácie zubra v Karpatoch, ktorý vypracovala
Large Herbivore Foundation zahrňujúc aj Poľsko, Rumunsko a Ukrajinu. Reštitúcia
bude realizovaná na území NP Poloniny, v rámci 2. pásma hygienickej ochrany VN
Starina, 5–10 km južne od poľskej hranice a 10–15 km od lokalít súčasného výskytu
zubra v Poľsku, v PN Bieszczady. Výskyt zubrov v NP Poloniny bude jediným výskytom na južných svahoch Karpát. Všetky ostatné voľne žijúce populácie zubrov sa
vyskytujú na severných svahoch Karpát, prípadne v nížinných oblastiach.
Vznik škôd počas realizácie podobného projektu v Poľsku nebol zaznamenaný.
Napriek tomu ich u nás rieši zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý
rieši kompenzáciu škôd spôsobených o. i. aj zubrom na drevinách a poľnohospodárskych plodinách, kde štát hradí škodu spôsobenú zubrom.
Rec enzov al:
prof. Ing. Jozef Sládek, CSc.
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PODMIENKY ZACHOVANIA ZDRAVEJ POPULÁCIE
RYSA OSTROVIDA (LYNX LYNX CARPATHICUS)
V SLOVENSKÝCH KARPATOCH
Eva GREGOROVÁ
Zoologická záhrada Bojnice, Zámok a okolie 6/939,
SK – 972 01 Bojnice

ABSTRACT: Conditions for saving the fitness of Slovak Carpathian Lynx population (Lynx lynx
carpathicus)
In the present time Slovakia creates the west border of the natural Carpathian lynx population. In neighboring states coursing the West Europe was the lynx eradicated in 19 th century. It is
very important to monitor and evaluate the population status. We did it from three basic points of
view – ecological, phenotypic variability and antropic influences. Recent occurrence of Carpathian
lynx in Slovakia indicated, that occupied area significantly diminished in comparison with maps
published earlier. Local observations refer to a fact of the malign human influence for population
fitness. Fragmentation of the Slovak lynx population by the highway in the North, industrialization
in the South/West and poaching on the main migratory routes limits migratory possibilities, isolates
its core in Central Slovakia and consequently may results to the sequent degeneration due to the lack
of heterogenity. Events of rabies in the last years could be a first signs of negative changes. It is our
duty, in the hierarchy of the highest posted species, to search restless for the ways, how to protect
the lynx in its natural beauty, as an indivisible part of our beautiful country.
Key words: Lynx lynx carpathicus, Slovakia, spots

ÚVOD
Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus, ŠTOLLMANN 1963) je pôvodným autochtónnym druhom našej fauny a jedinou veľkou mačkovitou šelmou žijúcou v Karpatoch. Bol a snáď aj zostane neoddeliteľnou súčasťou zdravých lesných ekosystémov, v ktorých pôvodne žili šelma a jej korisť v rovnovážnom vzťahu
bez pričinenia človeka. V súčasnosti je táto rovnováha vážne narušená a veľké
šelmy sú na mnohých miestach svojho pôvodného rozšírenia na pokraji vyhubenia. Udržali sa len v neprístupných a zaostalých oblastiach, kde predačný tlak človeka nie je až taký výrazný. Tak bol už karpatský rys vyhubený v Nemecku a Českej
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republike. Slovensko má oproti spomínaným štátom veľkú výhodu, že severozápadná časť karpatského oblúka je tu tvorená súvislými horskými hrebeňmi, navzájom prepojenými v jeden zalesnený celok. Takisto má euroázijský druh Lynx lynx
veľkú výhodu oproti napr. španielskemu druhu Lynx pardinus v adaptabilite vo
vzťahu k svojej koristi, ktorej báza je v našich podmienkach skutočne široká. Extrémne úzka potravná špecializácia je jedným z dôležitých limitujúcich faktorov
možného vyhubenia španielskych rysov.

Obr. 1 Typický predstaviteľ karpatského rysa samčieho pohlavia – „smäd po živote“
Fig. 1 Typical representative of the Carpathian male lynx – „thirst for living“

POSUDZOVANIE STAVU POPULÁCIE
Súčasné poznatky o stave populácie rysa ostrovida (Lynx lynx carpathicus,
ŠTOLLMAN 1963) možno posúdiť z troch základných hľadísk:
§
§
§

z hľadiska ekologického,
z hľadiska fenotypovej variability,
z hľadiska antropických vplyvov.

Z ekologického hľadiska je stav populácie závislý od:
§

zachovalosti biotopu – prirodzená lesnatosť, t. j. hustota lesov, ich veková
štruktúra a vzájomná prepojenosť;
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§
§

dostupnosti koristi – hustota lovnej zveri, t. j. početnosť raticovej zveri, hlodavcov, vtákov, ich druhová rozmanitosť a veková štruktúra;
migračných možností – súvislosť areálu výskytu, t. j. vzájomná prepojenosť
jednotlivých orografických celkov biokoridormi zamedzujúcimi fragmentáciu na
subpopulácie odelené ľudskou činnosťou, ktoré sú oveľa zraniteľnejšie z hľadiska možného vyhubenia.

Obr. 2 Typický biotop rysa v okolí Prievidze – pohľad z Malého Griča na Veľký Grič v pohorí
Vtáčnik – sú tu zachovalé, druhovo rozmanité súvislé lesné porasty, harmonicky sa tu
striedajú staré bučiny s hustými mladinami
Fig. 2 Typical habitat of the lynx near Prievidza – a view from the Malý Grič to Veľký Grič in
Vtáčnik Mts. – here are preserved, biodiversal coherent forest biocenosis, old beech stands
harmonize with dense young/growth stands

Z hľadiska fenotypovej variability je stav populácie rysa závislý od:
§

§

% zastúpenia výrazného dominantného škvrnitého sfarbenia natívnych jedincov a nevýrazného intermediárneho sfarbenia hybridných jedincov – výraz
hybridný je tu použitý v zmysle zootechnickom (KNÍŽE et al. 1978) pre zvýraznenie pôvodu sfarbenia, ktoré vzniklo vzájomným krížením rozlične sfarbených
jedincov medzi sebou v rámci druhu;
možností vzájomného náhodného kríženia rozlične sfarbených jedincov medzi sebou, t. j. udržania panmiktickej populácie s efektívnou reprodukčnou spôsobilosťou.
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Z hľadiska antropických vplyvov je stav populácie rysa závislý od:
§
§

§

§

civilizačných faktorov, t. j. stupňa rozvoja infraštruktúry – rastu miest a dedín,
výstavby dopravnej siete, umelých vodných nádrží a pod.;
využívania prírodných zdrojov a rozvoja agrárnej výroby, t. j. odlesňovania,
novej výsadby a jej druhového zloženia, starostlivosti o lovnú zver a stupňa
rozvoja pasienkárstva;
rozvoja turizmu, t. j. zachovania nerušenosti zóny reprodukčných habitátov, ktoré sa na väčšine územia Slovenska prekrývajú s chránenými územiami, príp. územiami bývalých Vojenských lesov, avšak vždy sú limitované výskytom lovnej zveri.
To znamená, že turistika nemusí mať len priamy negatívny vplyv, ale aj nepriamy, t. j. vyrušovanie zveri;
stavu legislatívy, t. j. ochrany a poľovného využívania zveri, ktoré v praxi upravujú vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. a MP SR č. 230/2001 Z. z., podľa ktorých je rys ostrovid celoročne chráneným druhom.

VÝSKYT
Súčasný výskyt rysa ostrovida na území Slovenskej republiky znázorňuje
nasledovná mapa v Mercatorovej projekcii (GREGOROVÁ 2002).
V porovnaní s doteraz publikovanou mapou výskytu rysa českými autormi
(KOUBEK & Č ERVENÝ 1996), je zrejmé, že táto mapa vystihuje početnosť a najmä
distribúciu rysa na našom území oveľa presnejšie, i keď vzhľadom na obmedzené
možnosti výskumu stále ešte nie celkom podľa našich predstáv.
V mape som vychádzala zo štatistiky projektu Lynx v rokoch 1999, 2000, 2001,
údajov z veľkoplošných sčítaní v r. 1998–2001, hlásení o výskyte veľkých šeliem z CHKO
a BR, čiastkového monitoringu z jednotlivých oblastí (NP Veľká a Malá Fatra, pohorí
Žiar a Vtáčnik, CHKO Strážovské vrchy), štatistiky odchytových centier LZ na Kysuciach a v Rožňave, štatistiky LVÚ, ale za posledné dva roky už len z mortality a výskytu
osirotených rysích mláďat v rozličných častiach Slovenska.
Špeciálnou časťou výskytu z hľadiska zvýšenej mortality sú okrajové oblasti
výskytu, napr. pohorie Vtáčnik v juhozápadnej časti Karpát, ohraničujúce prievidzskú kotlinu z južnej časti.
Tu som zaznamenala v rokoch 2001 až 2003 úbytok troch jedincov rysov, z toho
jednu dospelú samicu nájdenú uhynutú pod Jelením vrchom nad Chrenovcom, jednu
dospievajúcu samicu zastrelenú pod Malým Gričom nad Handlovou (obr. 3) s pozitívnym
nálezom besnoty (CP 30296/2003, ŠVÚ Zvolen – obr. 4) a jedného dospelého jedinca
zastreleného poľovníkom z obce Cígeľ, t. č. v riešení SIŽP Bratislava.
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permanentný výskyt – teritoriálne adultné jedince
permanent occurrence – adult resident lynxes
prechodný výskyt – subadultné migrujúce jedince, zatúlané juvenily
transient occurrence – subadult migrant lynxes, orphaned juveniles
Obr. 3 Výskyt rysa na Slovensku
Fig. 3 Occurrence of lynx in Slovakia

Za menej optimistického predpokladu, že vo Vtáčniku brloží minimálne jedna
rezidentná samica a odchová aspoň jedno mláďa ročne, veľmi zjednodušene by to
znamenalo, že N = M a populácia tu neklesá, ale stagnuje. Presnejšiu odpoveď by
nám dalo veľkoplošné sčítanie vo Vtáčniku počas troch po sebe nasledujúcich
rokov. Neustále zdôrazňujem, že stopovanie je najlacnejšou, najšetrnejšou, ale aj
najnáročnejšou metódou získavania údajov o výskyte rysa.
Je však preukazné len za predpokladu určitých skúseností a dostatočného
množstva údajov (obr. 1 a obr. 2).

ZÁVER
Treba si uvedomiť, že výskyt besnoty ako jednej z najnebezpečnejších zooantroponóz u rysov v posledných rokoch (ďalší pozitívny nález zo 6. 11. 2001 u rysa
nájdeného uhynutého v lokalite Slatinských Lazov – CP 31139/2001, ŠVÚ Zvolen)
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Obr. 4 Dospelá samica rysa nájdená uhynutá 7. 2. 2001 pod Čausanskou skalou nad obcou Chrenovec-Brusno v lokalite Jelenieho vrchu na severnom okraji pohoria Vtáčnik
Fig. 4 Adult female of lynx found dead on 7. 2. 2001 under Čausanská skala near the village
Chrenovec in location of Jelení vrch at the north margin Vtáčnik Mts.

Obr. 5 Dospievajúce mláďa rysa, samičieho pohlavia, cca 2-ročné, zastrelené 13. 5. 2003 pri Troch
studničkách nad obcou Handlová v lokalite Malého Griča, kvôli podozreniu z besnoty, na severnom okraji pohoria Vtáčnik (Foto: Martin Drozd)
Fig. 5 Subadult female lynx, ca 2 years old, shot on 13. 5. 2003 at the Tri studničky, near the town
Handlová in location of Veľký Grič, suspected of rabies, at the north margin Vtáčnik Mts.
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Obr. 6, 7 Stopy telemetricky sledovaného dospelého rysieho samca na Šumave zo 7. 3. 2002
sú dôkazom ako ľahko sa vystopuje rys s vysielačkou. Hore
sú stopy v ľade na moste cez
rieku Otavu a dole v starom
snehu na Radkovskom vrchu
Fig. 6, 7 Tracks of the radio collared
adult male lynx in Šumava Mts.
from 7. 3. 2002 are the evidence, how simple is tracking
of lynx equipped with radio
collar.
Upper: tracks in the ice at the
bridge over the river Otava
Lower: tracks in the firm snow
at Radkovsky Mt.
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môže byť vážnym signálom, že imunitný systém niektorých jedincov je oslabený.
Pozitívne prípady besnoty u rysa boli vždy mimoriadne zriedkavé, i keď je overené
(BUFKA in verb. 2003), že subadultné jedince často lovia líšky, ako korisť primeranú
ich veľkosti a loveckým schopnostiam, takže určite prichádzajú s vírusom besnoty
častejšie do priameho kontaktu.
Tu je na mieste zdôrazniť, že práve mladé, dospievajúce jedince, vytláčané
rezidentnými rysmi bližšie k ľudským sídlam, sú najviac ohrozené ľudskou činnosťou, či už sa jedná o poľovníctvo, pytliactvo, kolízie s dopravnými vozidlami, alebo v dôsledku nedostatku prirodzenej koristi, hľadanie potravy v blízkosti ľudí. Túto
nepriaznivú situáciu rieši v súčasnosti zosúladenie vyhlášok oboch rezortov MŽP
SR a MP SR uzákonením celoročného zákazu lovu rysa ostrovida na území Slovenskej republiky. Možnosť pytliactva však zatiaľ nevyriešil žiadny zákon na svete.
Posun v % zastúpení škvrnitosti našich rysov postupným ubúdaním výrazne
škvrnitých jedincov pôvodných karpatských bučín, spolu so zvýšeným výskytom
besnoty, môže naznačovať negatívne zmeny prebiehajúce v našej populácii vplyvom
antropizácie. Princípom rovnovážnej panmiktickej populácie je možnosť náhodného kríženia všetkých jedincov medzi sebou bez obmedzenia. To znamená, že
pravdepodobnosť skríženia výrazne švrnitých jedincov s jedincami bez škvŕn, typickými pre severské ihličnaté lesy, bola v minulosti veľmi nízka. Vplyvom postupného rozdrobovania a izolovania rysej populácie ľudskou činnosťou na oddelené
subpopulácie sa v týchto zvýšila možnosť skríženia dvoch základných typov sfarbenia, ako aj ich hybridov medzi sebou navzájom, a začal sa presadzovať typ vývojovo mladší – intermediárny. Konkrétne na Slovensku je to postupné stláčanie
rysej populácie zo západu, juhu a nakoniec aj zo severu vybudovaním diaľnice
a priehrad, ktoré obmedzili migračné možnosti rysov. Preto považujem úbytok dominantných výrazne škvrnitých jedincov za fenotypový indikátor genetických zmien
v našej rysej populácii. Neznamená to však, že by boli intermediárne jedince geneticky „menejhodnotné“, zatiaľ nevieme, akú majú genetickú výbavu.
Z hľadiska genotypovej variability, predbežné výsledky DNA analýz na švajčiarskej univerzite v Berne, z cca 500 vzoriek 8 európskych rysích populácií PCR
metódou pomocou 20 mikrosatelitov, potvrdzujú predpoklad existencie vývojovo
diferencovaných populácií v Európe, t. j. aj existenciu karpatskej autochtónnej rysej
populácie na Slovensku.
Uvedené fakty len potvrdzujú skutočnosť, že aj rysovi treba venovať pozornosť, a že podmienky zachovania zdravej rysej populácie na našom území závisia
v prvom rade od smeru, ktorým sa bude v budúcnosti uberať ľudská činnosť. Je
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nemožné zastaviť vývoj ľudskej spoločnosti, pre ktorý bude vždy prvoradý ekonomický rozvoj. Je však potrebné a možné neustále tieto aktivity ovplyvňovať našim
spoločným úsilím o to, aby bolo využívanie prírodných zdrojov rozumné a účelné
s ohľadom na prirodzené zastúpenie veľkých šeliem v lesných biocenózach.
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ABSTRACT: Characteristics of some environmental factors of introduced and acclimatized game
species of Dama dama and Ovis musimon in Slovakia
Non-native species of fauna – moufflon (Ovis musimon) and fallow deer (Dama dama)
acclimatized well in our conditions and their numbers are at present high and it is necessary to
decrease it. We are analyzing their distribution and density in relation to abiotic and anthropogenic
factors, in this paper. Indexes of density correlation and factors of environment are low, what means
that they were introduced to suitable habitats. Excessive populousness does not have negative
impact, optimal altitude is 400 m asl. The optimal forest cover is 35–55 % in their habitats.
Moufflon is not satisfied with high snow cover (evidential negative correlation index). Optimal
amount of annual precipitation is 700 mm for both species. Maximum density of species is in areas
with average annual temperature of 8 °C and more. Occurrence of lynx and wolf evidently impacts
on population density of both species, but occurrence of brown bear has not evident impact. Both
species live in the same habitats as wild boar, correlation is evident. It is necessary to eschew the wolf
and lynx surrounds, in the case of next introductions of fallow deer and moufflon and to choose only
habitats with suitable climatic conditions.

ÚVOD
Muflón (Ovis musimon, syn. O. gmelini musimon) a daniel (Dama dama) nie sú
síce autochtónnymi príslušníkmi našej fauny, ale sú u nás v súčasnosti zastúpení
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Vysvetlivka: JKS – jarný kmeňový stav (bez zverofariem)/number in spring census (31. 3.)
Zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka Slovenskej republiky za rok 2002

Tab. 1 Prehľad početnosti a lovu muflónej a danielej zveri na Slovensku v roku 2002 podľa krajov
Tab. 1 View of numbers and bag statistics of moufflon and fallow deer in Slovakia in 2002 by regions

v pomerne vysokej početnosti, pričom ich rozšírenie je ostrovkovité a koncentrované
najmä v južných regiónoch západného a stredného Slovenska, zatiaľ čo na východnom Slovensku ich je málo (tab. 1 a 2).
Tab. 2 Hodnoty indexov korelácie závislostí medzi denzitou daniela a muflóna a vybranými
faktormi ich životného prostredia
Tab. 2 Values of correlation indexes of dependence between fallow deer density and selected
environmental factors
Daniel/Dama dama
Faktor

Muflón/Ovis musimon

Index korelácie/
Correlation
index

Preukaznosť/
Conclusiveness

Index korelácie/
Correlation
index

Preukaznosť/
Conclusiveness

Ľudnatosť/
Populousness

0,09

–

0,17

–

Nadmorská výška/
Altitude

0,31

–

0,31

–

Lesnatosť/
Forest cover

0,32

+

0,22

–

Úhrn zrážok/ Amount
of precipitation

0,17

–

0,21

–

Výška snehu/
Snow cover

0,21

–

0,23

+

Ročná teplota/
Annual temperature

0,32

++

0,29

–

Predácia rysa/
Lynx predation

0,35

+

0,38

++

Predácia medveďa/
Brown bear predation

0,20

–

0,26

–

Predácia vlka/
Wolf predation

0,37

+

0,48

++

Kompetícia diviaka/
Competition of wild
boar

0,42

++

0,55

++

Kompetícia jeleňa/
Competition of deer

0,15

–

0,03

–

Vysvetlivka: Preukaznosť F-testu indexu korelácie: – nepreukazné, + preukazné (p-0,05),
++ vysoko preukazné (p-0,01)
Annotation: Conclusiveness of F-test correlation index: – non-evidential, + evidential (p-0,05),
++ high evidential

V roku 2002 sa početnosť muflónov odhadovala na Slovensku cca na 7 900
jedincov a ich úlovok na 2 500 jedincov (31,8 % z populácie), z čoho 254 jedincov
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bolo chytených živých a do prírody sa vypustilo 102 jedincov (GAŠPARÍK, 2003).
Ako vidieť z tab. 1, najviac muflónov žije v Nitrianskom, Banskobystrickom
a Trenčianskom kraji. Celková početnosť tejto zveri je podstatne vyššia ako by bolo
žiadúce, keďže podľa koncepcií chovov zveri v poľovných oblastiach spracovaných Lesníckym výskumným ústavom (LVÚ) vo Zvolene (KONÔPKA et al. 2002) by
početnosť tejto zveri nemala presiahnuť 5 760 jedincov, čo je o 27 % menej ako je
súčasný stav. To znamená, že by sa malo loviť viac ako je prírastok, avšak vykázaný úlovok vo výške 31,8 % z jarného kmeňového stavu prírastok v plnej výške asi
neodčerpáva a preto početnosť tejto zveri neustále narastá.
Podobná situácia je aj pri danielovi. Jeho početnosť sa v roku 2002 odhadovala na 6 080 jedincov, avšak podľa návrhov Konôpku (KONÔPKA et al. 2002) sa za
hornú hranicu považuje 4 760 jedincov, čo je o 21,2 % menej ako súčasný stav. To
znamená, že aj z tejto zveri by sa v záujme redukcie jej stavov malo loviť viac ako je
prírastok, ale v roku 2002 sa neodčerpal ani celý prírastok, keď úlovok dosiahol len
29,5 % z jarného kmeňového stavu. Dôsledkom toho aj pri danieloch je neustály
a nežiadúci nárast ich početnosti. Ako vidíme z tab. 1, najviac danielov žije v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.
Podľa nášho hrubého odhadu, usudzujúc tak podľa prehľadu o normovaných
kmeňových stavoch zveri, asi 37 % muflónov a takmer 50 % danielov žije vo zverniciach. Súčasné normované kmeňové stavy obidvoch druhov sú však hlboko
podhodnotené a predstavujú 3 549 muflónov, čo je len 45 % z ich súčasnej početnosti, resp. 62 % zo stavu navrhnutého Konôpkom et al. (KONÔPKA et al. 2002)
a 3 426 danielov, čo je len 56,3 % z ich súčasnej početnosti, resp. 72 % zo stavu
navrhnutého Konôpkom et al. (KONÔPKA et al. 2002).
Obidva druhy sú v súčasnosti značne rozšírené a pomerne početne zastúpené najmä v Európe, ale aj inde vo svete. Za to vďačia poľovníkom, lebo v dávnej
minulosti prežívali už len vo veľmi malej početnosti v Stredomorskej oblasti. Obidva druhy sú skôr teplomilné a nie sú dobre prispôsobené na spolužitie s veľkými
šelmami. Samozrejme v súčasnosti žijú v Európe v takom prostredí, do akého boli introdukované. Cieľom našej práce bolo analyzovať vybrané faktory životného prostredia daniela a muflóna v ich súčasnom areáli na Slovensku, porovnať ich s optimálnymi
parametrami udávanými v literatúre a s našou súčasnou poľovníckou legislatívou týkajúcou sa poľovníckej rajonizácie, bonitácie a plánovania chovu a lovu zveri.

METODIKA
Analyzovali sme podľa okresov závislosti medzi rozšírením a denzitou daniela
a muflóna a vybranými faktormi ich životného prostredia, a to abiotickými (nadmorská
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výška, priemerná ročná teplota, ročný úhrn zrážok a priemerná výška snehovej pokrývky), biotickými (lesnatosť, predácia vlka, rysa a medveďa, kompetícia jeleňa
a diviaka) a antropogénnymi (hustota osídlenia, resp. ľudnatosť). Nedostatkom
je, že sme nemali k dispozícii priemernú nadmorskú výšku jednotlivých okresov,
ale len okresných sídiel. Údaje o rozšírení a denzite skúmaných druhov sme získali za 3 roky (1997–2000) z databázy LVÚ Zvolen a z našej úradnej poľovníckej štatistiky a urobili priemer. Klimatické charakteristiky sme získali z mesačníka „Agrometeorologické informácie Slovenského hydrometerologického ústavu v Bratislave“,
údaje o nadmorskej výške a ľudnatosti z mapových a štatistických prehľadov
a údaje o lesnatosti zo štatistických hlásení Poľov. 1 – 01 (MP SR) za jednotlivé
poľovné revíry, ktoré sme zadelili do príslušných okresov. Zo získaných údajov
sme urobili regresnú a korelačnú analýzu a vypočítali preukaznosť korelačných indexov. Výsledky sme porovnali s dostupnou našou a zahraničnou literatúrou a osobitnú pozornosť sme venovali analýze ich súladu našich legislatívnych predpisov týkajúcich sa poľovníckej rajonizácie, bonitácie a plánovania. Našim cieľom bolo prispieť
týmto spôsobom k zlepšeniu manažmentu týchto introdukovaných druhov voľne
žijúcich prežúvavcov nielen z aspektu poľovného hospodárstva, ale aj z hľadiska
ochrany a zachovania genofondu našich pôvodných druhov veľkých cicavcov.

ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV A DISKUSIA
Ako vidíme z tab. 2, hodnoty indexov korelácie závislosti medzi denzitou daniela a muflóna a vybranými faktormi ich životného prostredia sú veľmi nízke. To
súvisí pravdepodobne s tým, že boli introdukované do regiónov s veľmi vyhovujúcimi ekologickými podmienkami a len výnimočne aj do hlboko suboptimálnych
až pesimálnych biotopov, takže variabilita ekologických faktorov, ktoré na ne vplývajú je pomerne malá.
Indexy korelácie medzi denzitou skúmaných druhov a hustotou ľudského osídlenia (obr. 1 a 2) sú nepreukazné, ale ako sa zdá i daniel sa vie lepšie ako bývala
„parková“ zver adaptovať na vyššiu ľudnatosť ako muflón.
Aj pri nadmorskej výške sú indexy korelácie u oboch druhov štatisticky nepreukazné, aj keď je z grafov na obr. 3 a 4 evidentné, že optimum oboch druhov je
v nižších polohách. PIEGERT & ULOTH (2000) správne uvádzajú, že u muflóna dôležitejšie ako nadmorská výška sú klimatické pomery. V našich stredoeurópskych podmienkach je horný limit asi 700 m n. m; spodný limit nie je daný. U nás muflón
v miernych oblastiach vystúpi vo vegetačnom období až do výšky 800 m n. m., ale
v zime sa sťahuje do nižších polôh, jeho optimum je asi do n. v. 400 m n. m.
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UECKERMANN & HANSEN (1994) spomínajú vysokú adaptabilitu daniela, ktorý
pri dobrej starostlivosti a zimnom prikrmovaní je schopný prežiť aj vo výške 1 000
m n. m., ale u nás je horná hranica asi 700 m a optimum asi do 500 m.
Index korelácie s lesnatosťou je pri danielovi preukazný, ale pri muflónovi
nie (tab. 2). Ako je známe, muflón patrí do trofickej skupiny spásačov. Je najlepšie
prispôsobený na konzumáciu tráv spomedzi všetkých našich voľne žijúcich prežúvavcov a to sa zrejme odráža aj pri skúmaní parametra lesnatosti LOCHMAN et al.
(1979), TÜRCKE & TOMICZEK (1982) a mnohí ďalší zdôrazňujú najmä význam tvrdého
kamenitého alebo aspoň pieskového podkladu pre muflóna, čo u nás nájde skôr
v lesnatejších ako agrárnych regiónoch. Z tohto hľadiska zavádzanie muflóna do
bažantníc a poľných lesíkov juhozápadného Slovenska nebolo asi celkom správne. Ako vidíme z obr. 5, jeho optimum vo voľnej prírode je v oblastiach približne
s 35–55 % lesnatosťou a podobné je to aj pri danielovi (obr. 6). UECKERMAN & HANSEN
(1994) zdôrazňujú, že danielovi veľké súvislé lesné komplexy nevyhovujú. HUSÁK et
al. (1986) za optimálne považujú pre daniela dubové lesy a teplomilné háje, resp. na
Slovensku podľa nášho zistenia aj hrabové dubiny.
Index korelácie s priemernou výškou snehovej pokrývky je u daniela nepreukazný, ale pri muflónovi preukazný. Potvrdil sa tak v literatúre často citovaný poznatok, že muflón neznáša vysokú snehovú pokrývku, lebo má relatívne krátke nohy
a samec má hlboko nadol visiaci miešok, ktorý je len 30–35 cm nad zemou. Priebeh
regresných kriviek je pri oboch druhoch dosť podobný (obr. 7 a 8). PIEGERT & ULOTH
(2000) uvádzajú, že výška snehu v mufloních habitátoch by nemala presahovať 30
cm, podľa Hromasa (HROMAS 1988) 40–60 cm, ale to je podľa našich poznatkov už
veľmi veľa. Naše zistenia tieto údaje v plnom rozsahu potvrdzujú. Žiaľ, dĺžku trvania snehovej pokrývky sme nesledovali, hoci aj to je veľmi dôležitý faktor. Uvádza
sa, že by to nemalo byť viac ako 40–60 dní.
Daniel omnoho ťažšie znáša vysokú snehovú pokrývku ako jeleň, ale o niečo
lepšie ako muflón. Dĺžka jej trvania by nemala presahovať 60 dní; 90 dní je pre
neho už neakceptovateľné (HUSÁK et al. 1986).
Index korelácie s úhrnom ročných zrážok je pri oboch druhoch nepreukazný
(tab. 2). Z porovnania grafov na obr. 9 a 10 je evidentné, že muflónovi obzvlášť
dobre vyhovujú aridnejšie oblasti, čo zrejme súvisí aj so snehovými zrážkami v zime.
Môžeme však konštatovať, že optimum pre obidva druhy je v oblastiach s úhrnom
ročných zrážok asi do 700 mm, čo sa u muflóna zhoduje aj s údajmi Piegerta
& Ulotha (PIEGERT & ULOTH 2000). REINKEN (1980) uvádza, že farmovo chovaná danielia zver v Nemecku síce znáša zrážky až do 1 000 mm, ale keď sú silne skoncentrované do kratšieho obdobia, sú pre ňu prístrešky nevyhnutné. U nás vo voľnej
prírode, by však taký vysoký úhrn zrážok bol pre daniela pesimálny.
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Fig. 3 Relation of population density of
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Obr. 4 Vzťah populačnej hustoty danielej
zveri k nadmorskej výške
Fig. 4 Relation of population density of
fallow deer and altitude
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Obr. 5 Vzťah populačnej hustoty muflonej
zveri k lesnatosti
Fig. 5 Relation of population density of
moufflon and forest cover

Obr. 6 Vzťah populačnej hustoty danielej
zveri k lesnatosti
Fig. 6 Relation of population density of
fallow deer and forest cover
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Obr. 7 Vzťah populačnej hustoty muflonej zveri
k priemernej výške snehovej pokrývky
Fig. 7 Relation of population density of
moufflon and average snow cover

Obr. 8 Vzťah populačnej hustoty danielej zveri
k priemernej výške snehovej pokrývky
Fig. 8 Relation of population density of
fallow deer and average snow cover
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Obr. 10 Vzťah populačnej hustoty danielej
zveri k úhrnu ročných zrážok
Fig. 10 Relation of population density of
fallow deer and amount of annual
precipitation
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Obr. 9 Vzťah populačnej hustoty muflonej
zveri k úhrnu ročných zrážok
Fig. 9 Relation of population density of moufflon
and amount of annual precipitation
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Obr. 11 Vzťah populačnej hustoty muflonej
zveri k priemernej ročnej teplote
Fig. 11 Relation of population density of
moufflon and average annual temperature

Obr. 12 Vzťah populačnej hustoty danielej
zveri k priemernej ročnej teplote
Fig. 12 Relation of population density of
fallow deer and average annual
temperature
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Fig. 13 Relation of population density of
Fig. 14 Relation of population density of
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Obr. 15 Vzťah populačnej hustoty muflonej zveri Obr. 16 Vzťah populačnej hustoty danielej zveri
k populačnej hustote vlka na 1000 ha
k populačnej hustote vlka na 1000 ha
Fig. 15 Relation of population density of
Fig. 16 Relation of population density of
moufflon and population density of
fallow deer and population density of
wolf (on 1000 ha)
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Obr. 17 Vzťah populačnej hustoty muflonej zveri Obr. 18 Vzťah populačnej hustoty danielej zveri
k populačnej hustote medveďa na 1000 ha
k populačnej hustote medveďa na 1000 ha
Fig. 17 Relation of population density of
Fig. 18 Relation of population density of
moufflon and population density of brown
fallow deer and population density
bear (on 1000 ha)
of brown bear (on 1000 ha)
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Obr. 19 Vzťah populačnej hustoty muflonej zveri Obr. 20 Vzťah populačnej hustoty danielej zveri
k populačnej hustote diviaka na 1000 ha
k populačnej hustote diviaka na 1000 ha
Fig. 19 Relation of population density of
Fig. 20 Relation of population density of
moufflon and population density of
fallow deer and population density of
wild boar (on 1000 ha)
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Obr. 21 Vzťah populačnej hustoty muflonej
zveri k populačnej hustote jelenej zveri
na 1000 ha
Fig. 21 Relation of population density of
moufflon and population density of
deer (on 1000 ha)

Obr. 22 Vzťah populačnej hustoty danielej zveri
k populačnej hustote jelenej zveri na
1000 ha
Fig. 22 Relation of population density of
fallow deer and population density of
deer (on 1000 ha)

Index korelácie s priemernou ročnou teplotou je pri danielovi vysoko preukazný, ale pri muflónovi nepreukazný. Z obr. 11 a 12 je zrejmé, že daniel dosahuje maximálne populačné hustoty v oblastiach s priemernou ročnou teplotou 8,5 °C a viac,
ale muflón asi už od 8 °C a viac. Všeobecne sa za spodný limit u muflóna považuje
6 °C (PIEGERT & ULOTH 2000, HROMAS 1998) a u daniela 6–7 °C (HUSÁK et al. 1986),
čo potvrdzujú aj naše zistenia.
Index zápornej korelácie s denzitou rysa je pri danielovi preukazný a pri muflónovi vysoko preukazný. K obr. 13 a 14 pripomíname, že denzita rysa na osi „x“ je
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vypočítaná z údajov poľovníckej štatistiky, ale skutočná denzita je asi o 70 % nižšia.
Je evidentné, že rys je u nás vážnym potenciálnym predátorom predovšetkým muflóna, ale aj daniela, čo potvrdzujú aj konkrétne terénne zistenia z rôznych regiónov
Slovenska. Tieto dva druhy voľne žijúcich prežúvavcov by sa zásadne nemali introdukovať do areálu tohto predátora.
Index zápornej korelácie s denzitou vlka je takisto pri danielovi preukazný a pri
muflónovi vysoko preukazný. K obr. 15 a 16 takisto pripomíname, že skutočná denzita vlkov je asi o 70 % nižšia ako je uvedené na osi „x“ na základe prepočtov z našej
úradnej poľovníckej štatistiky. Je evidentné, že aj vlk je u nás vážnym potenciálnym predátorom najmä muflóna, ale aj daniela, čo potvrdzujú aj mnohé terénne pozorovania z rôznych regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Napr. PIEGERT & ULOTH
(2000) uvádzajú, že v južnom Francúzsku v pohorí Mercantour je muflón hlavnou
korisťou vlka. Aj v revíri Dubina pri Poprade ho decimujú ako rysy, tak aj vlky.
Z toho vyplýva záver, že muflón a daniel by sa nemali introdukovať do areálu vlka.
Index korelácie s denzitou medveďa je pri oboch predmetných druhov prežúvavcov štatisticky nepreukazný, zrejme aj preto, lebo ich areály sa s areálom medveďa prekrývajú len v malej miere. Ale aj v regiónoch, kde je medveď v nízkej denzite prítomný, sa môže ako daniel, tak aj muflón vyskytovať v pomerne vysokom
zastúpení. Skutočná denzita medveďa je asi o 30 % nižšia ako je uvedené na základe prepočtov z našej úradnej poľovníckej štatistiky na obr. 17 a 18 na osi „x“.
Vysokopreukazné indexy pozitívnej korelácie sme zaznamenali s denzitou diviaka pri oboch sledovaných druhov prežúvavcov, čo potvrdzujú aj regresné krivky na
obr. 19 a 20. Je to preto, lebo všetky tri druhy týchto veľkých cicavcov žijú často
v spoločných habitátoch a ich spolunažívanie je v podstate bezproblémové. Diviak
rozhodne nie je takým nebezpečným predátorom danielčat a muflónčat, ako si to mnohí
poľovníci myslia. Samozrejme pri krmoviskách má diviak dominantné postavenie voči
muflónovi, čo potvrdzujú aj PIEGERT & ULOTH (2000), tak aj voči danielovi.
Veľmi nízke a nepreukazné hodnoty, korelačných indexov s denzitou jeleňa sme
zaznamenali ako pri muflónovi, tak aj pri danielovi, aj keď v zásade platí, že čím je
vyššia populačná hustota jeleňa, tým nižšia je u daniela, zatiaľ čo pri muflónovi to
nepozorujeme (obr. 21 a 22). Možno to súvisí aj s tým, že jeleň a daniel patria do
trofickej skupiny oportunistov, takže si navzájom konkurujú viac ako s muflónom,
ktorý patrí, ako sme už uviedli, do trofickej skupiny spásačov. Z toho vyplýva poznatok, že je nevhodné chovať v revíroch spoločne jeleňa a daniela, okrem iného
aj preto lebo to môže spôsobiť ujmu lesnému hospodárstvu a poľnohospodárstvu.
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ZÁVER
Na základe vykonanej analýzy môžeme z dosiahnutých výsledkov vyvodiť tieto
závery:
– Početnosť danielej a muflónej zveri je vyššia ako je žiadúce a mala by sa znížiť
na úroveň navrhnutú v koncepciách manažmentu zveri v poľovných oblastiach
a lokalitách (KONÔPKA et al. 2002).
– Danielia a muflónia zver by sa nemala introdukovať do areálu rysa a vlka.
– Populácie daniela a muflóna by sa nemali udržiavať vo vyšších, hlboko suboptimálnych až pesimálnych oblastiach, kde na ne synergicky negatívne pôsobia
nie len klimatické, ale aj biotické faktory (napr. daniele pri Čadci, muflóny na
Orave a Liptove a pod.).
– S výnimkou zverníc by sa tieto druhy nemali introdukovať ani do malých poľných lesíkov a bažantníc v nížinných oblastiach, kde treba uprednostniť chov
autochtónnej srnčej zveri.
– Vykonaná analýza na základe konkrétnych číselných údajov potvrdila, resp.
doplnila doterajšie, najmä zahraničné literárne údaje o vplyve sledovaných ekologických faktorov na rozšírenie a denzitu daniela a muflóna v podmienkach Slovenska.
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ABSTRACT: The use of non-invasive genetic method for studying Eurasian otters (Lutra lutra)
Many basic parameters of Eurasian otter (Lutra lutra) populations, important for successful
conservation management, are still not fully understood. Over most of the range, otters are night
active and very elusive in their behaviour, and faeces (spraints) usually represent the only available biological material. Spraints contain cells shed from the intestinal lining, thus DNA can
potentially be extracted and analysed. Genetic analysis of faeces using microsatellite and SRY
markers can provide identification of individuals, sex, relatedness, estimates of population size
and the level of genetic polymorphism within or between populations, all without direct contact
with the animal. The method, however, has limitations resulting from low DNA quantity, low
DNA quality (i.e. degraded DNA) or poor extract quality (i.e. PCR inhibitors). These factors are
responsible for many technical problems and low success rate of analysis, as well as its high time
and financial costs.
In the Czech and Slovak Republic, a project has just begun which aims to assess otter
population size and structure in three different habitats through non-invasive microsatellite DNA
typing of spraints. In the first phase of this project, tissue samples from otter carcasses were
analysed in order to verify if the level of microsatellite polymorphism was high enough for
individual identification by a non-invasive method. The mean observed heterozygosity on five
polymorphic microsatellite loci was 0.596 and average number of alleles per locus 4.0 for otters
from Czech Republic (n = 23), and 0.657 and 3.2 respectively for otters from Slovakia (n = 7).
The methodology was subsequently tested on very fresh spraints from captive otters. The success
rate of analysis varied considerably, therefore, comparisons of different types of samples (spraint, spraint with anal jelly, anal jelly), two sample preservation and two DNA extraction methods,
and three different storage times prior to DNA extraction, are now being performed using fresh
spraints from wild populations. To date, eight different otter genotypes have been identified from
a 35 km watercourse in the mountainous area of the Slovenský raj National Park. Preliminary
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results show that success rate is influenced by type of sample and season (i.e. temperature) rather
than by time of DNA extraction, sample preservation method or DNA extraction method.
Key words: Lutra lutra, DNA typing, spraints, non-invasive, microsatellites, SRY

ÚVOD
Vydra riečna (Lutra lutra) je v posledných rokoch pravdepodobne jedným
z najintenzívnejšie skúmaných druhov lasicovitých šeliem. Napriek tomu niektoré
základné populačné charakteristiky, dôležité pre úspešný ochranársky manažment
(napr. početnosť populácie a pomer pohlaví), nie sú stále dostatočne známe. Vo
väčšine svojho areálu rozšírenia sú vydry aktívne v noci, samotársky žijúce a ťažko
pozorovateľné, preto je ich výskum založený prevažne na nepriamych technikách
(štúdium pobytových znakov – trusu, stôp) a prípadne na telemetrickom sledovaní
(REUTHER et al. 2000, RUIZ-OLMO et al. 2001). Použitím týchto metód je však možné
získať iba značne obmedzené a nepresné údaje o početnosti a štruktúre populácie
(KRUUK & CONROY 1987, KRUUK 1995, REUTHER et al. 2000).
Objavenie polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) a následný prudký rozvoj
molekulárno-genetických metód umožnil ich využitie aj v zoológii a ekológii. Pri
štúdiu voľne žijúcich živočíchov existuje niekoľko prístupov k získaniu materiálu
na genetické analýzy: 1. spôsob je deštrukčný, kedy je živočích za týmto účelom
usmrtený (napr. štúdium alozýmov, cytogenetické štúdie, ale aj pre získanie DNA);
2. spôsob je nedeštrukčný, ale invazívny – živočích je odchytený, je mu odobratá
vzorka tkaniva alebo krvi a následne je vypustený. Posledný (3.) spôsob je neinvazívny – zdroj DNA môže byť získaný bez akéhokoľvek kontaktu a vyrušovania,
teda bez potreby odchytu, manipulácie, alebo pozorovania živočícha. Zdrojom DNA
môže byť srsť, perie, trus, moč, zvlečená pokožka, vajcové škrupiny, vývržky dravcov a sov alebo aj lebky v týchto vývržkoch (prehľad v TABERLET et al. 1999).
U mnohých živočíšnych druhov predstavuje najdostupnejší materiál trus, ktorý
obsahuje bunky črevnej sliznice a z nich môže byť izolovaná a následne analyzovaná DNA daného jedinca. Genetické analýzy trusu (tzv. molecular scatology) môžu
umožniť identifikáciu druhu i jedinca, určenie jeho pohlavia a príbuznosti i stanovenie
početnosti a genetickej variability skúmanej populácie (KOHN & WAYNE 1997). Získané údaje môžu tiež poskytnúť informácie o pohybe a disperzii jedincov a o minimálnej veľkosti ich domovského okrsku. Veľkou výhodou tejto metódy je, že
umožňuje štúdium jedincov bez vyrušovania, a teda bez ovplyvnenia ich normálneho správania, čo je dôležité najmä u vzácnych, ohrozených a chránených druhov, ako aj v etologických štúdiách.
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Neinvazívne genetické metódy sú však spojené s obmedzeniami a problémami,
ktoré sú spôsobené nízkou kvantitou a kvalitou izolovanej DNA (málo DNA, degradovaná DNA, prítomnosť PCR inhibítorov). Pri používaní trusu ako zdroja DNA
je množstvo izolovanej DNA veľmi nízke a riziko kontaminácie i rôznych chýb (napr.
genotypizačných chýb „allelic dropout“ a „false alleles“; TABERLET et al. 1999)
vysoké. Preto boli vyvinuté špeciálne metódy a kity na izoláciu DNA, ako aj metódy na získanie spoľahlivých genotypov, založené na viacnásobnom opakovaní DNA
amplifikácie pre každý lokus (TABERLET et al. 1996), čo je však časovo i finančne
veľmi náročné. Ďalším problémom je nízka úspešnosť analýz, ktorá závisí od druhu
skúmaného živočícha, typu jeho potravy, čerstvosti trusu, metódy skladovania vzoriek a izolácie DNA a mnohých ďalších faktorov – v doterajších štúdiách vydry riečnej sa pohybovala medzi 20 až 33 % (JANSMAN et al. 2001, DALLAS et al. 2003).
Neinvazívnu genetickú metódu, založenú na analýze mikrosatelitovej DNA
(vysoko variabilné tandemové repetície; jedince sa líšia počtom repetícií) a prítomnosti génu SRY (špecifický gén nachádzajúci sa na Y chromozóme u cicavcov),
budeme používať na stanovenie početnosti a štruktúry populácie vydry riečnej
v rôznych biotopoch v Čechách a na Slovensku. V prvej fáze projektu boli analyzované dostupné vzorky tkanív z uhynutých jedincov za účelom overenia, či variabilita skúmaných populácií je dostatočne vysoká, aby umožnila spoľahlivú identifikáciu jedincov neinvazívnou metódou. Následne bola metóda testovaná na
čerstvom truse vydier chovaných v zajatí i na vzorkách z voľne žijúcej populácie
s cieľom optimalizovať metódu a otestovať niekoľko metód skladovania vzoriek
a izolácie DNA.

MATERIÁL A METÓDY
Za účelom overenia variability mikrosatelitových lokusov boli použité dostupné vzorky tkanív (kostrovej svaloviny) z uhynutých a automobilovou dopravou usmrtených vydier (23 ex. z ČR a 7 ex. zo SR). Na izoláciu DNA bola použitá štandardná
fenol-chloroformová metóda (SAMBROOK et al. 1989). Izolovaná DNA bola použitá ako
templát v PCR reakciách na 5 druhovo špecifických mikrosatelitových lokusoch
(Lut701, Lut715, Lut717, Lut832, Lut833; DALLAS & PIERTNEY 1998) a v duplexných
PCR reakciách pre Lut-SRY/914 (DALLAS et al. 2000). PCR produkty mikrosatelitov
boli analyzované fragmentačnou analýzou na genetickom analyzátore ABI Prism 310
(Applied Biosystems) a v prípade Lut-SRY/914 horizontálnou elektroforézou na 2 %
agarózových géloch, farbených ethidium bromidom. Výsledky sú vyjadrené ako počet
alel na lokus a pozorovaná heterozygotnosť na lokus (H0).
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Ďalej bola metóda testovaná na 6 vzorkách veľmi čerstvého trusu vydier chovaných v Stanici ochrany fauny v Pavlove, zozbieraných do 15 minút a skladovaných pri –20 °C v ATL pufri z DNeasy Tissue Kit (Qiagen), ktorý bol následne
použitý na izoláciu DNA. Ďalších 10 veľmi čerstvých vzoriek bolo analyzovaných
s cieľom porovnať dva komerčné kity, už spomínaný Qiagen kit na izoláciu z tkaniva
a Invisorb Spin Stool DNA Kit (Invitek). Keďže úspešnosť analýz medzi jednotlivými vzorkami aj metódami bola rozdielna, rozhodli sme sa uskutočniť niekoľko
testov na porovnanie troch typov vzoriek (trus, trus s výlučkami, výlučky análnych žliaz), dvoch spôsobov skladovania vzoriek (pufor z kitov a 96 % etanol),
dvoch metód izolácie DNA (Invisorb Spin Stool DNA Kit (Invitek) a QIAamp Stool DNA Mini Kit (Qiagen)) a troch rôznych časových úsekov skladovania vzorky
pred izoláciou DNA (2 týždne, 2 mesiace, 6 mesiacov). Pri týchto testoch boli použité vzorky čerstvého (≤ 18 hod.) trusu od voľne žijúcich vydier z populácie na
území NP Slovenský raj v hornej časti povodia Hornádu. Každá čerstvá vzorka trusu alebo výlučkov nájdená v teréne bola opatrne zhomogenizovaná a odobratá do
4 skúmaviek: do pufru ASL z Qiagen kitu, pufru SLB z Invitek kitu a dvakrát do
96 % etanolu. Všetky vzorky boli uskladnené pri –20 °C. Prvá polovica vzoriek bola
zbieraná v chladných mesiacoch (február – apríl; nočná teplota vzduchu do –6 °C,
denná max. 5 °C), druhá v skorých ranných hodinách za teplého počasia (máj; nočná
teplota vzduchu max. 14 °C, denná max. 30 °C). Doteraz bolo analyzovaných 32 vzoriek, z toho 23 do dvoch týždňov po zozbieraní a 9 po uplynutí dvoch mesiacov. Vo
všetkých krokoch počnúc zberom vzoriek až po prípravu PCR reakcií boli dodržiavané prísne opatrenia pre zabránenie kontaminácii. Vzorky trusu boli odoberané
sterilizovanými nástrojmi a izolácia DNA prebiehala vo flow-boxe po predchádzajúcej sterilizácii UV žiarením v oddelenej pred-PCR miestnosti. Pri práci boli používané špičky s filtrom a negatívne kontroly. V PCR reakciách bola použitá hot-start
polymeráza HotMaster Taq DNA Polymerase (Eppendorf) a analýza bola vykonávaná metódou „multiple tubes approach“ (TABERLET et al. 1996), aby bolo minimalizované riziko genotypizačných chýb. PCR produkty pre mikrosatelity aj SRY/914
boli analyzované fragmentačnou analýzou na ABI Prism 310 genetickom analyzátore. Úspešnosť PCR bola vypočítaná ako počet pozitívnych PCR reakcií (PCR
s minimálne jednou správnou alelou) z celkového počtu PCR reakcií. Za pozitívne
boli považované vzorky, kde minimálne päť PCR reakcií bolo pozitívnych – u týchto
vzoriek sa pri dostatočnom počte opakovaní PCR reakcií predpokladá získanie
spoľahlivého genotypu.
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VÝSLEDKY
Analýza vzoriek tkanív z uhynutých vydier potvrdila, že analýza piatich mikrosatelitových lokusov je dostatočná pre spoľahlivú identifikáciu všetkých skúmaných jedincov. Všetky analyzované lokusy boli polymorfné, s počtom alel dva
až päť (tab. 1). Priemerná pozorovaná heterozygotnosť bola 0,596 a priemerný počet alel na lokus 4,0 u vydier z ČR a 0,657 resp. 3,2 u vydier zo SR. Najvyšší počet
alel a najvyššia heterozygotnosť bola zistená na lokuse Lut833 u oboch populácií.
Výsledky duplexných PCR reakcií pre Lut-SRY/914 boli zhodné s identifikáciou
pohlavia pri pitve kadáverov (v niekoľkých prípadoch bolo pohlavie identifikované len geneticky z dôvodu pokročilého stavu rozkladu kadáverov).
V prvom teste s čerstvými vzorkami trusu vydier chovaných v zajatí (DNA
izolovaná pomocou DNeasy Tissue Kit, Qiagen), päť zo šiestich vzoriek (t. j. 83 %)
bolo pozitívnych. V druhom teste, Qiagen kitom na izoláciu z tkaniva bolo získaných šesť pozitívnych vzoriek z desiatich (60 %), zatiaľ čo všetkých desať vzoriek
(100 %) izolovaných špeciálnym Invitek kitom na izoláciu z trusu bolo pozitívnych.
Medzi jednotlivými vzorkami však boli zistené výrazné rozdiely v počte pozitívnych
PCR reakcií a vo frekvencii genotypizačných chýb (najmä allelic dropout). Preto
boli uskutočnené ďalšie testy, už na vzorkách trusu z voľne žijúcej populácie.
Doteraz bolo identifikovaných 8 rôznych genotypov (jedincov) na území 35 km
vodných tokov na území NP Slovenský raj v hornej časti povodia Hornádu. Približne 70 % vzoriek zbieraných v chladnom období (február – apríl) bolo pozitívnych, zatiaľ čo z teplého obdobia (máj) iba cca 20 %.
Pri porovnaní rôznych typov vzoriek, spôsobu a dĺžky skladovania vzoriek
a metód izolácie DNA bolo zistené, že úspešnosť PCR bola najviac ovplyvnená
typom vzorky (podiel pozitívnych PCR cca 80 % pre výlučky análnych žliaz vs.
10–45 % pre trus a trus s výlučkami) a sezónou resp. počasím (vzorky zbierané
v chladnom období cca 60 % vs. cca 25 % v teplom období). Vplyv ďalších sledovaných faktorov – dĺžky skladovania vzoriek do izolácie DNA (pozitívne PCR cca
50 % pri izolácii do 2 týždňov vs. 40 % pri izolácii po 2 mesiacoch), metódy skladovania vzoriek (rozpätie 40–50 %) alebo metódy izolácie DNA (Qiagen stool kit 46 %,
Invitek Stool kit 42 %) bol minimálny.
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Tab. 1
Tab. 1

Počet alel a pozorovaná heterozygotnosť (H 0 ) u vydier z ČR a SR; údaje z analýzy
tk anív
Number of alleles and observed heterozygosity (H 0 ) in otters from Czech and Slovak
Republic; data from tissue analysis

Loc us
Lut701
Lut715
Lut717
Lut832
Lut833

Czech Republic (n = 23)
No. of alleles
Ho
4
3
4
4
5

Slovak Republic (n = 7)
No. of alleles
Ho

0.565
0.565
0.478
0.591
0.783

4
3
3
2
4

0.429
0.286
0.857
0.714
1.000

DISKUSIA
Analýza tkanív z dostupných kadáverov potvrdila, že genotypizácia na piatich
mikrosatelitových lokusoch je dostatočná pre rozlíšenie jedincov. Napriek nízkemu
počtu jedincov dostupných pre analýzy (najmä zo Slovenska), heterozygotnosť na
skúmaných lokusoch sa zdá byť dostatočne vysoká. Analyzované vzorky z uhynutých a usmrtených jedincov však pochádzajú z celého územia oboch krajín, nie iba
z lokalít, kde sa bude skúmať početnosť a štruktúra populácie neinvazívnou metódou. Preto nie je možné spoľahlivo zistiť, či pozorovaná úroveň polymorfizmu bude
dostatočná aj pre analýzy na úrovni jedincov (napr. pre stanovenie príbuznosti); je
pravdepodobné, že pre tento účel bude potrebná analýza ďalších lokusov. Pre štúdium populačno-genetickej štruktúry, ako aj pre porovnanie variability mikrosatelitovej DNA s ďalšími vydrími populáciami (napr. s britskou – DALLAS et al. 1999, 2002;
dánskou – PERTOLDI et al. 2001 a rôznymi európskymi populáciami – RANDI et al. 2003),
je potrebná analýza ďalších jedincov. Preto by mali byť analyzované všetky novo
nájdené kadávery ako aj ostatné dostupné vzorky tkanív. Ďalšou výhodou analýzy
DNA izolovanej z tkanív je spoľahlivá identifikácia alel pre každý skúmaný lokus
v populácii, čo je veľmi dôležité pre detekciu genotypizačných chýb (false alleles) pri
analýze DNA izolovanej z trusu (TABERLET et al. 1999).
Výsledky testu porovnávajúceho Qiagen kit pre izoláciu DNA z tkaniva (používaný skupinou Alterra na izoláciu z vydrieho trusu; VAN RIJSWIJK 2001, JANSMAN
et al. 2001) so špecializovaným Invitek kitom pre izoláciu DNA z trusu/stolice naznačujú, že takéto špecializované kity sú na izoláciu DNA z trusu vhodnejšie. Nevýhodou sú však vyššie finančné a časové náklady na izoláciu DNA (izolácia DNA
je cca dvakrát dlhšia). Zistenie, že výlučky análnych žliaz majú omnoho vyššiu
úspešnosť v porovnaní s trusom, je zhodné s výsledkami iných autorov (COXON et
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al. 1999, VAN RIJSWIJK 2001). Nie je však možné zbierať a analyzovať iba výlučky, pretože sú nachádzané relatívne zriedkavo, sú produkované pravdepodobne iba pohlavne
dospelými jedincami a celkovo je o nich známych len veľmi málo informácií (napr.
GORMAN & JENKINS 1978). Výrazný vplyv sezóny môže byť vysvetlený rýchlou degradáciou DNA (pôsobením hydrolytických enzýmov) v truse pri vyššej teplote
a môže byť redukovaný zberom vzoriek iba v chladným mesiacoch, v skorých ranných hodinách a tiež vhodným skladovaním. Zdá sa, že nie je významný rozdiel medzi
skladovaním v pufroch z jednotlivých kitov a v 96% etanole, výsledky však zatiaľ
neboli štatisticky testované kvôli malému počtu analyzovaných vzoriek.

ZÁVER
Doterajšie výsledky analýzy vzoriek tkanív naznačujú, že variabilita mikrosatelitovej DNA v populáciách vydry riečnej v Čechách a na Slovensku je dostatočne vysoká pre umožnenie spoľahlivej identifikácie jedincov neinvazívnou metódou. U oboch populácií bola najvyššia variabilita zistená na lokuse Lut833, všetkých
päť testovaných lokusov je však vhodných pre genotypizáciu.
Percento negatívnych PCR a frekvencia allelic dropout je výrazne vyššia
u vzoriek trusu od voľne žijúcich jedincov v porovnaní s veľmi čerstvými vzorkami
od vydier chovaných v zajatí, čo potvrdzuje, že degradácia vydrej DNA v truse je
v prirodzených podmienkach veľmi rýchla a množstvo izolovanej DNA dostupnej
pre následné analýzy veľmi nízke. Preto je veľmi dôležité zbierať čo najčerstvejšie
vzorky a pri analýzach používať viacnásobné opakovanie PCR pre každý lokus
(multiple tubes approach). Tiež je vhodné zbierať z každého nájdeného trusu niekoľko vzoriek (do 2–3 skúmaviek) a prednostne analyzovať lokusy s najvyššou
variabilitou.
Predbežné výsledky naznačujú, že úspešnosť DNA analýz z trusu je významne ovplyvnená typom vzorky a sezónou (teplotou). Preto odporúčame prednostne
zbierať vzorky výlučkov análnych žliaz a zo vzoriek trusu odoberať pokiaľ možno
mukóznu časť, nie nestrávené zvyšky potravy (kosti apod.). Vzorky by mali byť
zbierané v chladných mesiacoch a už v teréne je vhodné ich uskladniť v chladiacom
boxe a následne čo najskôr v mraziacom boxe pri minimálne –20 °C.
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ABSTRAKT: Využitie heterogénneho prostredia v subalpínskom pásme Západných Tatier drobnými zemnými cicavcami
Využitie prostredia drobnými zemnými cicavcami v subalpínskom pásme bolo analyzované
na základe opakovaných živolovných odchytov a 15 environmentálnych premenných pomocou
ordinačných metód – analýzy hlavných komponentov, kanonickej korešpondenčnej analýzy
a diskriminačnej analýzy. V prirodzene heterogénnom prostredí hlodavce a hmyzožravce rozlišujú viac typov prostredia, než a priori definované tri základné typy – skaly, lúky a porasty
kosodreviny. Chionomys nivalis sa vyskytuje na skalnatých sutinách, ktoré začínajú čiastočne
zarastať vegetáciou. Výskyt Clethrionomys glareolus je limitovaný porastami kosodreviny. Apodemus flavicollis preferuje okraje kosodrevinových porastov. Microtus tatricus sa vyskytuje na
vlhkých lúkach s vysokou vegetáciou a jednotlivými veľkými kameňmi. Habitat preferovaný
Microtus agrestis sa nachádza na lúkach s dobre vyvinutou vrstvou pôdy vedľa rozsiahlych
porastov kosodreviny. Sorex araneus sa vyskytuje na otvorených priestranstvách mimo skál.
Pre C. glareolus, M. agrestis a A. flavicollis je subalpínske pásmo hornou hypsometrickou hranicou rozšírenia. Nároky týchto druhov na prostredie sú buď čiastočne zmenené (A. flavicollis)
alebo druh sa úzko viaže na prostredie typicky obývané v hlavných oblastiach rozšírenia (C.
glareolus, M. agrestis). Rozšírenie horských druhov (Ch. nivalis, M. tatricus) je ostrovčekovité
na úrovni celého areálu a vzhľadom na charakter nimi využívaného prostredia je možné, že
rozšírenie je do značnej miery fragmentované aj na úrovni jednotlivých pohorí.
Key words: Chionomys nivalis, Microtus agrestis, M. tatricus, Clethrionomys glareolus, Apodemus flavicollis, Sorex araneus, habitat selection, fragmentation, habitat heterogeneity, mountains, Rodentia, Insectivora, Carnivora
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INTRODUCTION
On a large scale between mountain ranges, mountains represent isolated islands of specific highland habitat in a heterogeneous landscape mosaic for nonflying species (BROWN 2001, KRYŠTUFEK & KOVAČIĆ 1989, M ARTÍNKOVÁ & DUDICH
2003). On a small scale within a mountain range, landscape heterogeneity is apparent from rapid vegetation and structural changes with increasing elevation over
small distances. Thus each mountain top can possess specific habitat that can be
isolated from neighbouring mountain tops by alternative habitats such as forests,
pastures or urban areas.
Small mammals are usually able to distinguish habitats on finer scale than
expected (KNIGHT & MORRIS 1996). How many habitats are distinguished by a certain species can be evaluated by a combination of differences of species density
in human assessed diverse habitats (e.g. MORRIS 1987, OVADIA & ABRAMSKY 1995,
HANSSON 1996), differences in local life span and survival rate (e.g. GLIWICZ 1993,
VAN HORNE 1983), or demographic structure of a population (e.g. GAINES et al. 1994,
MAZURKIEWICZ 1991, 1994).
We tried to estimate habitat selection and diversification of available habitat
types by small ground mammals at the subalpine zone in Western Tatra Mountains. Although the species diversity is high in mountains (BROWN 2001, KORNER
2000), each species abundance generally tends to be low (e.g. J UCHIEWICZ et al.
1986, SHANKER & SUKUMAR 1998, W U & YU 2000). Therefore, ecological studies
from mountains suffer from low sample sizes. We tested ability to evaluate habitat
selection in a heterogeneous landscape despite small sample size.

METHODS
Study area
The research was conducted in Western Tatra Mts., Slovakia. The locality at
Prvé Roháčske pleso Lake is in the National Nature Reserve Roháče Lakes (49 °23’ N,
19° 44’ E, 1570–1600 m above sea level, slope: 0–50°). It is facing north-east within
a mountain range. The investigated area is covered with snow from early November to early May, but in some years snow cover might last longer. A transition
between subalpine and alpine zone found at the locality composes a heterogeneous landscape that is characterized by scattered patches of Pinus mugo cover (dwarf
pine), subalpine meadows of different humidity, and talus gradient of various rock
size partially overgrown with vegetation dominated by Juncus trifidus.
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Small mammal sampling
Small mammals were live-trapped three times per vegetation season (June,
August, September – October) in years 1996-98. Three trapping grids were set
around the Prvé Roháčske pleso Lake covering total area of 3,3 ha. The grids
were 200–300 m apart. Two grids bore 7 x 7 live-traps at 15 m intervals, and one
contained 10 x 13 live-traps at 10 m intervals. The traps baited with rolled oats were
exposed for 3–5 consecutive nights and checked twice daily at dawn and dusk.
Animals were marked with toe-clipping, data on species, body weight, sex, reproductive status, and body length were recorded.
Microhabitat characterization
Microhabitat was characterized by environmental variables describing floristic and structural features of each trap-point. The habitat variables were recorded
in summer series 1996-97 for a circle (diameter 10 and 15 m, respectively) centered
on the trap-point. Out of 69 original variables, fifteen were chosen in preliminary
evaluation (JURDÍKOVÁ et al. 1998, ŽIAK et al. 1998). Each sample was characterized
by proportional area covered by rocks (ROCKS), by rocks smaller (R_–100) and
greater than 100 cm in diameter (R_100+). The vegetation structure was estimated
by the proportional area covered by litter (LITTER), and by dominating plant species (Juncus trifidus (J_TRI), Vaccinium myrtillus (V_MYR), Pinus mugo (P_MUG),
grasses other than J. trifidus (GRASS)). Total number of plant species present at
the sample was recorded (NO_PL). The vegetation density below (D_–50) and
above 50 cm (D_50+) was counted as number of vegetation contacts with a stick
at 20 check-points forming a cross 10+10 centered on the trap. The percentage of
contacts was expressed. Height of herb (H_HER), shrub (H_SHR) and tree (H_TRE)
layer was measured at the same cross depending on the availability of the given
layer. Finally, the distance from the nearest patch of Pinus mugo larger than 30 m
in diameter was recorded (PM_30).
Data analysis
The environmental variables data were not distributed normally due to large
differences of habitat at the microscale (many records belonging to the first class
(zero values), and normal distribution over the next classes, for most variables).
Since most of the statistical methods require multinormal distribution of variables
data and our data did not validate this, the validity of obtained results was checked using three independent analysis working on different principles.
Heterogeneity of investigated habitat was estimated using principal component analysis (PCA; PODANI 1988). Principal component scores of each capture of
a given species were tested against scores of trap-points where the species was
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absent by the analysis of variance (ANOVA) and Kruskal-Wallis test (MANUGISTICS
1993).
Relationship between habitat characteristics and species occurrence was estimated by discriminant function analysis (DFA; MANUGISTICS 1993) and canonical
correspondence analysis (CCA; TER BRAAK 1990). In DFA, a qualitative model was
chosen. Trap-points used by at least one individual were referenced against trappoints not used by the species. Only captures recorded for residents – time span
between first and last capture being at least two days – and trap-points where the
number of captures at the trap-point was greater than average (cf. ADLER 1985,
HOLBROOK 1979) were used for the most abundant species (Chionomys nivalis,
Clethrionomys glareolus). CCA used quantitative data weighting the samples
based on number of captures of small mammals at each trap-point. The species
data input into the CCA were log-transformed and rare species were downweighted. Monte Carlo permutation test of 99 permutations was used for the forward
selection of environmental variables explaining the variation in species data at the
significance level P = 0.05.

RESULTS
Twelve species of small mammals (Insectivora, Rodentia, Carnivora) were recorded during the research period (tab. 1). Out of those, Neomys sp., and Mustela
erminea were not included in the analysis of habitat selection, because Neomys
sp. was captured only once and M. erminea was observed, but not captured. The
six most abundant species were included in all the analysis and the results are
analyzed. The remaining species with small sample sizes were included in the CCA
for a general comparison.
The first principal component of the PCA (λ1 = 6.07) explains 40.5 % of variation in the environmental data. The histogram of scores of trap-points at the first
principal component (PCA1) reveals that no objective classification of trap-points
to distinct habitat types can be made (fig. 1). Differences between trap-point groups manually classified to rocks, meadows and dwarf pine stands are significant
(ANOVA, F = 212.9, P < 0.001), but the overlap is essential and so the habitat types were analyzed simultaneously. Similarly, there are significant differences in
habitat composition between the trapping grids (one-way Kruskal-Wallis test statistics = 110.4, P < 0.001). The data of all main habitat types and trapping grids were
pooled, because the units were not independent. Small mammals were able to utilize trap-points assigned to all habitat types and several individuals were found at
two and even three (one case) grids in one trapping session (data not shown).
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Four principal components had eigenvalues greater than one. The first and
the second principal component separated all the six investigated species, but
Microtus agrestis (note the small sample size; fig. 2). Environmental variables associated the most with PCA1 were ROCKS, R_–100 and H_SHR. The PCA1 describes the main gradient in environmental data from areas with high shrub cover to
rocky habitat. LITTER, P_MUG and PM_30 were associated the most with the
second principal component (PCA2). It describes habitat from open areas to P. mugo
stands. PCA1 separated the investigated species into three groups CH_NIV,
M_TAT-M_AGR-S_ARA, and C_GLA-A_FLA-M_AGR (multiple range analysis
of ANOVA, F = 169.5, P < 0.001). At PCA2, the groups were reorganized to C_GLA,
CH_NIV-A_FLA, M_AGR-S_ARA, M_AGR-M_TAT (F = 71.4, P < 0.001; fig. 2, for
abbreviations see tab. 1). The other two principal components that had eigenvalues greater than one were difficult to interpret environmentally, but the PCA3 separated M. agrestis from S. araneus (P < 0.05) and PCA4 separated M. agrestis from
M. tatricus (P < 0.05).
Tab. 1 Number of individuals and number of captures of small ground mammals collected around
Prvé Roháčske pleso Lake in Western Tatra Mts. in 1996-98. Average minimum number
of individuals known to be alive in each trapping series (MNA) and its minimum and
maximum during the research. a) Insectivores were not marked and data on recaprtures
are not available, b) M. erminea was observed, but not captured.
Tab. 1 Počet jedincov a počet odchytov drobných zemných cicavcov v okolí Prvého Roháčskeho
plesa v Západných Tatrách v rokoch 1996-98. Priemerný počet jedincov nachádzajúcich
sa na plochách v každej odchytovej sérii (MNA) a jeho minimum a maximum počas
celého obdobia výskumu. a) Hmyzožravce neboli značené a údaje o spätných odchytoch
nie sú k dispozícii, b) M. erminea bola pozorovaná, ale neodchytená.
Species (abbreviation)
Druh (skratka)
Sorex araneus (S_ARA)
Sorex minutus (S_MIN)
Sorex alpinus (S_ALP)
Neomys sp.
Apodemus flavicollis (A_FLA)
Clethrionomys glareolus (C_GLA)
Chionomys nivalis (CH_NIV)
Microtus agrestis (M_AGR)
Microtus tatricus (M_TAT)
Muscardinus avellanarius (M_AVE)
Mustela nivalis (MU_NI)
Mustela erminea
Total

Individuals
J e dinc e

Captur e s
O dc hyty

MNA (min–max)
MNA (min–max)

89 a)
10 a)
6a)
1a)
30
12 2
13 2
13
16
2
6
3b)
43 0

89
10
6
1
75
39 7
49 4
23
42
2
6
0
1145

9,9 (3–23)
1,1 (0–4)
0,6 (0–2)
0,1 (0–1)
3,9 (0–23)
18,1 (2–40)
24,7 (12–39)
1,6 (0–3)
2,4 (0–8)
0,2 (0–1)
0,7 (0–3)
0,3 (0–2)
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Fig. 1 Histogram of positions of trap-point scores from all grids on the first principal component. The trap-points were assigned to main habitat types manually
Obr. 1 Histogram pozícií odchytových bodov zo všetkých plôch na prvom hlavnom komponente. Odchytové body boli priradené k základným typom prostredia manuálne

Fig. 2 95 % confidence intervals for species means on the first and second principal component
Obr. 2 95 % konfidenčné intervaly druhových priemerov na prvom a druhom hlavnom komponente
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Forward selection and Monte-Carlo permutation test indicated that variables
ROCKS, P_MUG, H_SHR, and PM_30 significantly explained the variation in species data at the significance level P = 0.05 (fig. 3) in the canonical correspondence
analysis. The model is significant (Monte-Carlo test, F = 15.29, P = 0.01) and the
first two canonical axes account for 22.1 % of species variance and for 97 % of
variance of species-environment relation (λ1 = 0.41 and λ2 = 0.2, respectively). The
first axis describes habitat from rocky areas scarcely covered by vegetation to open
meadows where high Vaccinium myrtillus grows. The negative values of the second axis then represent areas predominated by P. mugo changing towards trappoints distant from the dwarf pine stands.
The discrimination models separating between trap-points used and not used
by a given species (only resident individuals for Ch. nivalis and C. glareolus) was
significant for Ch. nivalis, C. glareolus, A. flavicollis, M. tatricus, and S. araneus.
The discrimination between habitat at trap-points used and not-used by M. agrestis
was not significant (χ2= 20.1, P = 0.17), but the posterior probabilities were 88.9 %
for used, and 81.7 % for unused trap-points, respectively.

Fig. 3 Ordination of the canonical correspondence analysis. For abbreviations of species see
Tab. 1 and of environmental variables see text
Obr. 3 Ordinačný diagram kanonickej korešpondenčnej analýzy. Skratky druhov viď tab. 1
a environmentálnych
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The variables most discriminating between habitat used and not-used by resident Ch. nivalis were area covered by rocks, height of shrubs and trees (tab. 2).
The probability of occurrence of Ch. nivalis increases with higher values of
ROCKS, and lower values of H_SHR, and H_TRE (tab. 3).
The area covered by rocks is also the most important for C. glareolus (tab. 2),
but on the contrary, toward the lower values, and higher values of Pinus mugo cover (tab. 3).
A. flavicollis occurs at the areas with high vegetation density above 50 cm,
close to P. mugo stands (tabs. 2, 3).
The habitat utilized by M. tatricus has low proportion of rocks and almost no
dwarf pine (tabs. 2, 3).
According to the insignificant discriminant model for M. agrestis, the used
habitat should posses high shrubs and high proportion of the area covered by
grasses (tabs. 2, 3). The proportional area covered by rocks is the most important
in the DFA model (tab. 2), but the difference is not significant (tab. 3).
The three variables describing rocky habitat are the most important for characterizing the habitat used by S. araneus (tab. 2), and they all should tend towards lower values (tab. 3).
Tab. 2 The standardized coefficients of the discriminant function analysis. The greater the
absolute value of the standardized coefficient the more important the variable in
discriminating between defined groups. For abbreviations see tab. 1 and text
Tab. 2 Štandardizované koeficienty diskriminačnej analýzy. Čím vyššia absolútna hodnota
štandardizovaného koeficientu, tým dôležitejšia je premenná na rozlíšenie medzi
sledovanými skupinami. Skratky viď tab. 1 a text
Env. variable
P r e me nn á
ROCKS
R_–100
R_100+
LIT TER
P_MUG
V_MYR
J_TRI
GRASS
NO_PL
D_–50
D_50+
H_HER
H_SHR
H_T RE
PM_ 3 0

CH_ NIV

C_GLA

A_FLA

M_TAT

M_AGR

S_ARA

0,76
–0,57
0,05
–0,12
–0,26
0,15
0,13
–0,05
0,34
–0,14
0,39
0,01
–0,71
0,63
0,56

0,83
–0,17
–0,28
0,12
0,73
0,02
0,09
–0,04
–0,10
0,04
0,18
0,22
0,45
0,01
–0,28

0,03
–0,42
–0,18
0,07
0,80
–0,26
–0,40
–0,25
–0,13
–0,24
–0,82
–0,39
–0,24
–0,06
0,81

–1,73
0,80
0,33
0,12
–1,05
–0,25
–0,41
–0,31
–0,14
0,39
0,36
0,46
–0,14
–0,49
–0,39

–1,48
–0,08
0,10
–0,25
–0,34
–0,21
0,07
–0,82
0,20
–0,47
0,11
0,34
–1,01
–0,07
–0,09

–3,02
2,83
2,00
0,23
0,04
–0,17
0,36
0,39
0,09
–0,29
0,13
–0,32
–0,14
0,13
0,20
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Tab. 3 The average (± SD) is given for environmental variables, selected by the discriminant
analysis, discriminating the most between trap-points where the species was present and
absent. ns – non-significant, * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001
Tab. 3 Priemer (± SD) environmentálnych premenných vybraných pomocou diskriminačnej
analýzy, ktoré sú najdôležitejšie pri diskriminácii medzi odchytovými bodmi, kde sa daný
druh vyskytol a kde chýbal. ns – nesignifikantný rozdiel, * – P < 0,05; ** – P < 0,01;
*** – P < 0,001
Env. variable
P r e me nn á

pr ese nt
príto mný

abse nt
ne pr íto mný

sig n.
sig n.

ROCKS (%/100)
H_SHR (cm)
H_TRE (cm)

Ch. nivalis
0,5 ± 0,28
10,3 ± 5,42
89,3 ± 71,7

0,32 ± 0,34
17,7 ± 10,7
95,7 ± 81,7

***
***
ns

ROCKS (%/100)
P_MUG (%/100)

C. glareolus
0,05 ± 0,12
0,71 ± 0,24

0,39 ± 0,34
0,15 ± 0,23

***
***

D_–50 (%/100)
PM_30 (m)
P_MUG (%/100)

A. flavicollis
0,31 ± 0,22
8,69 ± 22,8
0,35 ± 0,28

0,15 ± 0,22
32,7 ± 29,7
0,19 ± 0,29

***
***
**

ROCKS (%/100)
P_MUG (%/100)
R_–100 (%/100)

M. tatricus
0,16 ± 0,19
0,09 ± 0,16
0,13 ± 0,18

0,38 ± 0,34
0,23 ± 0,3
0,26 ± 0,27

**
*
*

ROCKS (%/100)
H_SHR (cm)
GRASS (%/100)

M. agrestis
0,18 ± 0,34
27,3 ± 10,2
0,56 ± 0,33

0,37 ± 0,34
15,6 ± 10
0,28 ± 0,31

ns
***
**

ROCKS (%/100)
R_–100 (%/100)
R_100+ (%/100)

S. araneus
0,16 ± 0,23
0,12 ± 0,21
0,03 ± 0,05

0,43 ± 0,34
0,29 ± 0,27
0,15 ± 0,18

***
***
***

DISCUSSION
Statistical evaluation
In the research of habitat utilization of several species homogeneous independent trapping grids are used (e.g. HOLBROOK 1979, MAZURKIEWICZ 1991, 1994). Since
the research locality comprises of highly heterogeneous landscape, the common
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methodological approach could not be applied unless the grids would be very small.
Heterogeneous trapping grids are usually used in numerous combinations or pairs
of grids/transects where grids within pairs are dependent but the pairs are independent (HANSSON 1996, KNIGHT & M ORRIS 1996, MORRIS 1987, OVADIA & ABRAMSKY 1995). Alternatively, habitat preferences can be assessed for trap-points where
the given species was present and the scale of available habitats is sampled randomly (LUQUE-LARENA et al. 2002). Since the heterogeneity of the landscape is
natural in the Western Tatra Mts., we rather chose larger dependent grids and
evaluated the data by three statistical analyses that work on different principles to
check for the validity of the results and take into account home-ranges of all individuals.
The principal component analysis finds the main trends in the environmental
data (M ANLY 1993) without taking into account data on small mammal captures.
The scores of each species captures are added afterwards, thus describing the mean
position of a given species preferred habitat in the multidimensional space reduced by PCA that was defined by environmental variables only.
On the other hand, the canonical correspondence analysis „forces“ the axis
to such a direction as to find the greatest differences in the variance of species
data (J ONGMAN et al. 1995). In this way, it combines the environmental data with
species data, which are, moreover, weighted according to intensity of utilization of
a given sample (number of captures per trap-point).
A qualitative model of the discriminant analysis gives a chance to separate
between used and not-used habitat for a species even more. The analysis explains
directly the differences between pre-defined groups of samples (LEGENDRE & LEGENDRE 1983, MANLY 1993).
Moreover, we reduced noise in data at two independent levels. First, the effect of transients was eliminated by including only resident individuals where
possible (Ch. nivalis, C. glareolus). Transients might utilize atypical habitat since
they are either dispersing or migrating individuals or being alive too short on behalf of their low fitness (GAINES et al. 1994, MAZURKIEWICZ 1994, PUSENIUS et al. 2000,
STENSETH & SANNES 1988). Second, we reduced effect of the trap-fidelity using
qualitative analysis of utilized habitat (DFA) and quantitative analysis (CCA).
Comparison of the two habitat characteristics shows possible biases caused by
trap-friendly individuals.
Habitat utilization
The six evaluated small mammal species divide the available habitat to more
habitat types than expected. What seems to a human eye as a landscape composed
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of three habitats (Pinus mugo, meadows, rocks), small mammals distinguish as many
habitat types as there are present species (cf. KNIGHT & MORRIS 1996).
According to the PCA, Ch. nivalis occupies rocky areas in proximity to Pinus
mugo stands. The CCA revealed the preference of rocks, where low shrubs grow
and the distance from P. mugo is intermediate. Requirement of rocks is apparent
also from the DFA data. The need for low shrubs and trees points to the partially
overgrown rocks. The sparse and low vegetation is found usually in places where
soil started to develop on rocks. The preferred habitat in other regions of the species distribution is edges of talus debris neighboring with highland meadows (BOCCHINI & NIEDER 1994a, KRATOCHVÍL 1956, LE LOUARN & JANEAU 1975, LUQUE-LARENA
et al. 2002, M ARTIROSYAN 1975). At the locality, statistical evaluation shows that
transition between rocks and meadows is gradual. The statistically transitional trappoints are often located on small patches of dense vegetation within a talus debris
rather than at the edges of it. The talus debris is often surrounded by the dwarf
pine stands.
The dwarf pine limits the distribution of C. glareolus in the subalpine zone as
proven by all analyses. Pinus mugo cover is here probably the only habitat that
fulfills the requirements of C. glareolus for dense undergrowth (shrubs, high herbs;
MAZURKIEWICZ 1986, 1994, BOCCHINI & NIEDER 1994b, CHĘTNICKI & MAZURKIEWICZ
1994). The species does not enter meadows, as is apparent from other regions
(HANSSON 1996), unless at least individual dwarf pines are present.
The PCA shows that A. flavicollis is closely associated with P. mugo. It does
not enter the stands, but rather occurs in ecotones. This is proven by CCA too,
where A. flavicollis and C. glareolus have similar position on the first axis, but the
centroid of A. flavicollis is located further to the open areas at the second axis.
Habitats in close proximity to P. mugo are preferred also from the DFA data with
the necessity of dense vegetation above 0.5 m. As the transition of subalpine to
alpine habitat is an altitude limit for A. flavicollis (ANGELSTAM et al. 1987, LURA et
al. 1995), the species habitat preferences change (MARTÍNKOVÁ et al. 2001). Hence,
A. flavicollis occupies ecotones in the subalpine zone of Western Tatra Mts., although it is an inhabitant of mainly deciduous forests throughout its distribution
range.
M. tatricus inhabits open habitat statistically between rocky areas and P. mugo
stands as revealed by PCA. Position of the centroid of M. tatricus on the CCA
ordination shows that the species avoids Pinus mugo the most among the investigated species. The rocks should occur in small percentages and shrub height are
intermediate to high. The habitat of the species should lack rocks and P. mugo
according to DFA. Regarding the results of PCA and DFA, the potential habitat
seems to be any meadow in the subalpine zone, which is not true (JURDÍKOVÁ et al.
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2000). First, this subterranean species was never recorded on meadows that are
frequently flooded. Second, it does not occur on dry meadows predominated by
grass species Juncus trifidus. According to published data, M. tatricus is restricted in the subalpine zone to humid meadows, with high vegetation, occurrence of
ferns, and with individual large stones, or to overgrowing talus (PELIKÁN 1955,
HAITLINGER 1981, FLOUSEK et al. 1985, JURDÍKOVÁ et al. 2000). Data of CCA specifies
the requirement of relatively high shrubs (Vaccinium myrtillus grows taller in moist
sites) so that the habitat identified by this analysis is similar to the ones in previous works. Although requirement of humid meadows is apparent both from our
data and from literature, M. tatricus does not occupy the wettest areas available in
the habitat mosaic.
The PCA assigns habitat preferred by M. agrestis as the one with high shrubs
distant from rocks (PCA1), but an open habitat away from P. mugo (PCA2).
M. agrestis tends, according to the CCA, towards habitats covered by high shrubs
and low proportion of P. mugo and rocks. The habitat according to the DFA should
exclude rocks and include high shrubs and large areas of grass cover. This would
mean humid meadows next to rich, old growths of dwarf pine in areas with well
developed soil layer. Throughout its range, this species is often found on abandoned fields (BRYJA & ŘEHÁK 1998, HANSSON 1999). In the subalpine zone, the described habitat resembles typically occupied habitat of M. agrestis.
S. araneus is found in open areas away from rocks (PCA). The habitat preferred by the species is similar to that of M. agrestis in the CCA ordination with lower
shrubs and greater proportion of P. mugo. The DFA excludes rocks from the habitat utilized by the common shrew. For this species the preferred habitat was not
defined precisely by DFA and other two analyses describe any meadow present at
the locality.
Our results from all three analyses were consistent only when large sample
sizes (hundreds of records) were implied. The results from small sample size data
might lead to wrong conclusions even if several principally different methods are
used. Such data are common in mountain research due to difficult accessibility of
localities and conclusions should therefore always be handled with caution.
The subalpine zone is an upper altitude limit for breeding populations of C.
glareolus, M. agrestis and A. flavicollis. Habitat selected by A. flavicollis at the
locality is partially altered from preferred habitat throughout most of the species
distribution range. On the other hand, C. glareolus and M. agrestis occupy habitat typical or most similar to their preferences elsewhere. The distribution of primarily mountain species (Ch. nivalis, M. tatricus) is insular at the level of their
whole ranges. Due to specific habitat requirements fragmented distribution is possible also at each occupied mountain range.
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POJEM ZVER Z ASPEKTU SÉMANTICKÉHO
A TERMINOLOGICKÉHO*
Jozef SLÁDEK
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Masarykova 20, SK – 960 53 Zvolen

ABSTRACT: Game from the aspect of semantic and terminology
This paper justifies using of word “game”. In hunting terminology it is connected with
designation of single hunting species of mammals (furry game) or birds (plumy game, game birds).
Paper shows species included in game, or changes in inclusion of game species by legislation
changes in Slovakia after the World War II. Furry game is listed in table. Terminus technicus
“game species” is used also in other languages, for example: german – wild, french – gibier, polish
– zwierzyna, russian – dič, czech – zveř, or hungarian – vad.

ÚVOD
Na piatom Feriancovom seminári (v nov. 1999) som referoval na tému „Druhové mená zveri v poľovníckej terminológii“ (SLÁDEK 2000). Jednalo sa o informáciu
o pripravovanom treťom vydaní Slovenského poľovníckeho názvoslovia a najmä
o návrhu používať v poľovníckej praxi zjednodušenú terminológiu druhových mien.
Uvedená publikácia medzitým vyšla (HERZ & CIBEREJ 2000), ovšem aj s doplnkom
menoslovia poľovnícky exploatovaných cicavcov celého sveta, v ktorom sa bohužiaľ navrhované odporúčania neakceptovali. Dnes sa už nechcem vracať ku druhovým menám, ale len k jednému širšiemu termínu zver. Keby som nestál pred takýmto vedeckým auditóriom, tak by som nazval svoj referát prozaickejšie: Nie je
zver ako zver. Podnetom mi bol totiž príspevok uverejnený v posledných Správach
Slov. zool. spol. (vol. 20/21, p. 173–176), v ktorom autorka (MARTÍNKOVÁ 2003) používanie termínu zver v zoologických prácach označila za „smutný prežitok, ktorý
nemá opodstatnenie“. Pripúšťam, že takýto názor by mohol byť akceptovateľný,
len vzhľadom na slovné spojenia tzv. škodlivá, resp. úžitková zver, (o problematike

* Referát prednesený na 9. Feriancových dňoch, dňa 20. novembra 2003 v Bratislave
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užitočnosti a škodlivosti pozri SLÁDEK 2001), ale samotný pojem zver je opodstatnený tak z aspektu gramatického, ako aj vecného i terminologického.
A o tom by som vás chcel presvedčiť.

SÉMANTICKÝ ASPEKT
Slovenčina pozná dva tvary pojmu zver. Ten zver – mužského rodu a tá zver –
hromadné podstatné meno ženského rodu. V základnom lexikografickom diele Slovníku slovenského jazyka (PECIAR 1965) sa ten zver definuje zaujímavým spôsobom
ako „väčšie zviera, najmä dravé a pre človeka nebezpečné“, a tá zver ako „voľne
v prírode žijúce zvieratá“. Pojem zviera sa však stotožňuje s pojmom živočích
a definuje sa ako „jedinec živočíšnej ríše (okrem človeka)“. V modernejšom Krátkom slovníku slovenského jazyka (KAČALA 1989) je definícia zvieraťa prijateľnejšia
ako „(väčší) živočích, najmä cicavec“. Heslo zver je zaradené aj v Malej encyklopédii biológie (BETINA 1975). Vysvetľuje sa ako „rôzne druhy divožijúcich zvierat“. Nepochopiteľne však v tejto encyklopédii chýbajú základné heslá zviera aj
živočích. Čiže zver v najširšom zmysle slova predstavuje pojem zahrňujúci hromadné označenie pre voľne v prírode žijúce zvieratá. Pojem zviera sa všeobecne používa pre väčšie živočíchy, najmä stavovce, zvyčajne len suchozemské.

TERMINOLOGICKÝ ASPEKT
Spisovné slovo zver sa prevzalo z hovorovej reči aj do poľovníckej terminológie s určitým významovým spresnením pojmu. Preto treba významovo rozlišovať
rozdielne chápanie širšieho pojmu zver v hovorovej reči od užšie vymedzeného
pojmu v poľovníckej terminológii. V treťom vydaní Slovenského poľovníckeho
názvoslovia (HERZ & CIBEREJ 2000) som pre termín zver zvolil dve alternatívne vysvetlenia: 1 – spoločné pomenovanie divožijúcich stavovcov, ktoré sú predmetom záujmov poľovníctva, 2 – druhy cicavcov a vtákov zahrnutých v zákone o poľovníctve
medzi srstnatú alebo pernatú zver. Prvá alternatíva by mala byť všeobecne platná
v celosvetových reláciách a druhá konkrétne na Slovensku. V celosvetových reláciách totiž môžu patriť medzi zver nielen suchozemské cicavce a vtáky, ako je to
v stredoeurópskych krajinách, ale aj druhy z iných skupín živočíchov (napr. z plazov
krokodíly, alebo z morských cicavcov tulene a veľryby). Avšak aj v jednotlivých
európskych krajinách sú zoznamy druhov zahrnutých medzi zver rozdielne,
v závislosti od ich výskytu, alebo od úrovne poľovníckej kultúry, prípadne ochrany prírody. A konečne aj u nás sa zaradenie druhov menilo v súvislosti so zmena-
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mi právnych noriem upravujúcich poľovníctvo. Preto v súčasnosti už viaceré druhy patriace medzi zver de facto nepatria medzi zver de iure (napr. kozorožec, veverica, norok).

ZARADENIE DRUHOV MEDZI ZVER
Tradičné poľovnícke rozdelenie zveri, odvodené od pôvodného utilitárneho
prístupu, na zver úžitkovú a zver škodlivú (škodnú) bolo zakotvené už v prvom
povojnovom (jednotnom pre celé býv. Československo) zákone o poľovníctve
z r. 1947 (č. 225/1947). V zákone sa taxatívne vymenovali druhy (alebo vyššie taxonomické jednotky) podľa tohto rozdelenia. Podľa jeho dikcie zverou sa rozumela.
a) úžitková zver
srstnatá: zver jelenia (Cervus a iné rody), dančia (Dama dama), srnčia (Capreolus
capreolus), kamzičia (Rupicapra rupicapra), kozorohá (Capra ibex), muflonia (Ovis
musimon), zver diviačia – čierna (Sus scrofa), mercún – horský svišť – hvizdák
(Marmota marmota), zajac (Lepus europaeus) a divý králik (Oryctolagus cuniculus);
pernatá: túzy – dropy (Otididae), hlucháň (Tetrao urogallus), hoľniak (Lyrurus
tetrix), jariabok (Tetrastes bonasia), moriak divý (Maleagris gallopavo), bažanty
(Phasianidae), jarabica poľná (Perdix perdix), prepelica obyčajná (Coturnix coturnix), žeriavy (Megalornidae) a všetko ostatné vodné a bahenné vtáctvo, čvíkota
severná (Turdus pilaris), drozd severný (Turdus musicus), trskota obyčajná (Turdus viscivorus), divé holuby (Columbidae);
b) škodlivá (škodná) zver:
srstnatá: medveď (Ursus arctos), rys – ostrovid (Lynx lynx), mačka divá (Felis silvestris), vlk (Canis lupus), líška (Vulpes vulpes), kuna lesná (Martes martes), kuna
skalná (Martes foina), tchor (Putorius putorius), norok (Lutreola lutreola), ranostaj
(Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), vydra (Lutra lutra), jazvec obyčajný
(Meles meles), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris) a v bažantniciach i jež obyčajný (Erinaceus europaeus);
pernatá: všetky druhy orlov (Aquilidae), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), rároh veľký (Falco cherrug), lastovičiar obyčajný (Falco subbuteo), kobec obyčajný (Falco columbarius), haje (Milvinae), jastrab obyčajný (Accipiter gentilis),
krahulec obyčajný (Acicipiter nisus), kaňa sivá (Circus cyaneus), kaňa močiarna
(Circus aeruginosus), kaňa východná (Circus macrourus), kaňa popolavá (Circus
pygargus), všetky myšiaky (Buteonidae) okrem kane včelojeda (Pernis apivorus),
supy (Aegypiidae), výr (Bubo bubo) a sovy (Strigidae), volavka popolavá (Ardea
cinerea), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), potápky – roháči (Podicipidae),
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straka obyčajný (Pica pica), vrana šedivá – popolavá (Corvus cornix), vrana čierna (Corvus corone), havran (Corvus frugilegus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), krkavec čierny (Corvus corax), orešnica perlavá – orešiak (Nucifraga caryocatactes) a kavka (Coloeus monedula).
Osobitným vládnym nariadením mohol byť tento výpočet zveri rozšírený.
V ďalšom tzv. socialistickom poľovníckom zákone z r. 1962 (č. 23/1962) zostalo
rozdelenie zveri nezmenené, hoci v polovici 20. storočia sa už v dôsledku prenikania ekologických poznatkov aj do poľovníctva považovalo za jednostranné
a prekonané. Doplnky resp. úpravy zoznamov sa týkali týchto druhov zveri:
Medzi úžitkovú srstnatú pribudli: jelenec (príslušníci rodu Odocoileus), los
obyčajný (Alces alces), koza bezoárová (Capra aegagrus).
Medzi úžitkovou pernatou sa už uvádzal drop veľký (Otis tarda), bažanty sa
upresnili na bažant (príslušník rodu Phasianus, Syrmaticus, Chrysolophus, Gennaeus), vypadli prepelica, žeriavy, drozd severný, trskota, miesto divých holubov sa
vymenovali všetky štyri druhy, a „všetko ostatné vodné a bahenné vtáctvo“ sa
konkretizovalo na: sluka hôrna (Scolopax rusticola), močiarnica mekotavá (Capella gallinago), lyska čierna (Fulica atra), hus (príslušníci rodu Anser), bernikla
(príslušníci rodu Branta), kačice (príslušníci podčeľade Anatidae).
Medzi škodlivú srstnatú pribudli: medvedíkovec kuní (Nyctereutes procyonoides), tchor svetlý (Putorius eversmanni), ondatra pižmová (Ondatra zibethica),
ale vypadli norok a jež.
Medzi škodlivú pernatú pribudli kršiak prybár (Pandion haliaetus), myšiare
(Cerchneis) a čajka obyčajná (Larus ridibundus), ale vypadli rároh, sokol, lastovičiar, kobec, haje, kaňa východná, supy, orešnica a krkavec. Myšiaky sa konkretizovali na myšiaka hôrneho (Buteo buteo) a myšiaka severského (Buteo lagopus),
potápky len na potápku veľkú (Podiceps cristatus).
Osobitnou vyhláškou (č. 171/1975) sa tento výpočet rozšíril o tieto druhy
úžitkovej zveri: jež (všetky druhy rodu Erinaceus), kuropta horská (Alectoris graeca), aj škodlivej zveri: syseľ obyčajný (Citellus citellus) a chrček roľný (Cricetus
cricetus).
V doteraz platnom zákone (č. 99/1993), vydanom už po spoločensko-politických zmenách a rozdelení Československa, zostalo neekologické rozdelenie zveri
na úžitkovú a škodlivú aj naďalej zachované, hoci v preambule sa proklamuje, že
poľovníctvo je činnosť zameraná „na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne
využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva“. Oproti predošlému zákonu
sa v tomto zoznamy zveri vôbec nezmenili.
V posledných rokoch sa pripravuje znenie nového zákona, ktorý už má mať
ekologický charakter a má zohľadňovať smernice Európskej únie i medzinárodné
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Tab. 1 Cicavce zaradené medzi srstnatú zver na území Slovenska od druhej svetovej
vojny
Cicavce zaradené medzi srstnatú zver
Hmyzožravce (Piskorotvaré) – Insectivora
Jež bledý – Erinaceus concolor
Jež tmavý – Erinaceus europaeus
Šelmy (Šelmotvaré) – Carnivora
Šakal (zlatý) – Canis aureus
Vlk (dravý) – Canis lupus
Psík medvedíkovitý – Nyctereutes procyonoides
Líška (hrdzavá) – Vulpes vulpes
Medveď (hnedý) – Ursus arctos
Medvedík čistotný – Procyon lotor
Kuna skalná – Martes foina
Kuna lesná – Martes martes
Hranostaj (čiernochvostý) – Mustela erminea
Tchor svetlý – Putorius eversmanni
Tchor tmavý – Putorius putorius
Norok európsky – Lutreola lutreola
Lasica (myšožravá) – Mustela nivalis
Jazvec (lesný) – Meles meles
Vydra (riečna) – Lutra lutra
Mačka divá – Felis silvestris
Rys (ostrovid) – Lynx lynx
Párnokopytníky (Prárnokopytníkotvaré) – Artiodactyla
Diviak (lesný) – Sus scrofa
Los (mokraďový) – Alces alces
Srnec (lesný) – Capreolus capreolus
Jeleník bielochvostý – Odocoileus virginianus
Jeleník čiernochvostý – Odocoileus hemiosus
Jeleň (lesný) – Cervus elaphus
(Jeleň) sika – Cervus nippon
Daniel (škvrnitý) – Dama dama
Koza bezoárová – Capra aegagrus
Kozorožec (vrchovský) – Capra ibex
Muflón (lesný) – Ovis musimon
Kamzík (vrchovský) – Rupicapra rupicapra
Zubor (európsky) – Bison bonasus
Hlodavce (Myšotvaré) – Rodentia
Svišť (vrchovský) – Marmota marmota
Veverica (stromová) – Sciurus vulgaris
Syseľ (pasienkový) – Citellus citellus
Bobor (vodný) – Castor fiber
Škrečok (poľný) – Cricetus cricetus
Ondatra (pižmová) – Ondatra zibethica
Zajace (Zajacotvaré) – Lagomorpha
Zajac (poľný) – Lepus europaeus
Králik (divý) – Oryctolagus cuniculus

1
1975 – 2001
do 1962, 1975–2001
od 2001

od 1962
od 2001

od 1962

do 1962

2
–
–
–
EP
–
–
EP
–
–
–
N
N
–
E
–
–
E
N
E

od 2001

–
N
–
–
–
–
–
–
–
–
–
N
N

do 2001
1975–2001
od 2001
1975–2001
od 1962

N
N
E
E
E
–

od 1962
od 1962
od 1962
do 2001
1962 – 2001
do 2001

–
–

Tučným písmom sú vytlačené mená tých druhov, ktoré sú zaradené medzi zver v súčasnosti de iure. Zátvorky pri
druhových menách podľa autorovho návrhu (SLÁDEK 2000) a Slovenského poľovníckeho názvoslovia (HERZ &
CIBEREJ a kol. 2000). V stĺpci č. 1 zmeny zaradenia jednotlivých druhov podľa rokov, v stĺpci č. 2 kategorizácia
druhov podľa vyhlášky MŽP – SR č. 24/2003 na chránené druhy: N – národného významu, E – európskeho
významu, P – prioritné druhy.
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dohovory v oblasti poľovníctva a ochrany prírody. Novelu zákona pripravila osobitná komisia menovaná ministrom pôdohospodárstva. Viem, že sa rozchádzali názory na potrebu zaradenia alebo vynechania tzv. ohrozených druhov cicavcov
a vtákov medzi zver. Podstatné je však to, že by malo definitívne zaniknúť rozdelenie zveri na úžitkovú a škodlivú (LEHOCKÝ 2003).
Zásadnú zmenu však už priniesla vyhláška (MP SR č. 222/2001), ktorá nadobudla platnosť od 01. 07. 2001. Podľa nej už nepatrí medzi úžitkovú srstnatú zver:
jež (všetky druhy), jeleň sika, koza bezoárová, kozorožec. Pribudli však: bobor
vodný (Castor fiber), zubor hrivnatý (Bison bonastus) a šakal zlatý (Canis aureus). Zo škodlivej srstnatej zveri sa vypustili: syseľ obyčajný, chrček roľný a veverica
stromová, ale pribudol medvedík čistotný (Procyon lotor). Pomerne veľké zmeny
nastali v zoznamoch pernatej zveri, pretože medzi úžitkovú pribudla síce labuť hrbozobá (Cygnus olor) a medzi škodlivú krkavec čierny (Corvus corax), ale zato do
tejto kategórie sa už nezaradili: orol (príslušníci rodu Hieraetus a Aquila), kršiak
rybár, jastrab krahulec, myšiare, kaňa močiarna, kaňa sivá, kaňa popolavá, výr skalný ani sovy (príslušníci čeľade Strigidae).

ZÁVER
Zver je termín kodifikovaný v oficiálnom poľovníckom názvosloví i v právnych
normách upravujúcich poľovníctvo ako odbor ľudskej činnosti s prekrývajúcimi
sa aktivitami hospodárskeho i spoločenského charakteru. Čiže nemožno ho považovať za termín zoologický, ale to vôbec nevylučuje jeho použitie aj v zoologických
publikáciách. Nakoniec pripomínam, že má obdobu v poľovníckej terminológii aj
iných európskych krajín: angl. – game, čes. – zvěř, franc. – gibier, maď. – vad, nem.
– Wild, pol.-zwierzyna, rus. – dič.
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ZÁVERY ZO ŠIESTEJ CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE
„VÝSKUM A OCHRANA CICAVCOV NA SLOVENSKU“,
KONANEJ VO ZVOLENE V DŇOCH 10.–11. OKTÓBRA 2003

Šiestu konferenciu „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“ spoločne zorganizovali Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen a Slovenská mammaliologická spoločnosť. Jej cieľom bola tradičná prezentácia
aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany cicavcov na Slovensku, resp. v jeho
regiónoch pracovníkmi rôznych inštitúcií i náčrt smeru ďalšieho výskumu a praktickej starostlivosti o faunu cicavcov. Šiestu konferenciu organizátori prednostne
zamerali na aktuálnu problematiku NATURA 2000.
Na konferencii sa zúčastnilo takmer 90 odborníkov zo Slovenska i Českej republiky, ktorí prezentovali 28 referátov a 7 posterov. Súčasťou konferencie boli aj
tri workshopy: „Veľké šelmy a legislatíva Európskych spoločenstiev“, „Atlas: Cicavce Slovenska – rozšírenie a stav ochrany“ a tradičný „Perspektívy ochrany cicavcov na Slovensku“. Na nich prijali účastníci nasledovné závery:
• Získavať údaje o rozšírení cicavcov na Slovensku pre potreby tvorby sústavy
chránených území NATURA 2000.
• Podporiť veľkoplošné spočítanie veľkých šeliem v jednotnom termíne v rámci
poľovných oblastí za spoločnej účasti vyškolených zástupcov z radov poľovníkov i ochrancov prírody.
• Pripraviť atlas „Cicavce Slovenska: rozšírenie a stav ochrany“.
• Rozvíjať a naďalej podporovať výskum cicavcov pre potreby ich ochrany a manažmentu ochranárskymi inštitúciami a vedecko-výskumnými pracoviskami
a prehlbovať vzájomnú spoluprácu.
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