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ÚVOD (ZBORNÍKU NA CESTU)

Siedma celoštátna odborná konferencia „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“
sa uskutočnila v dňoch 14.−15. októbra 2005 v priestoroch zvolenského Ústavu ekológie
lesa SAV.

Oficiálne sa na nej zaregistrovalo 82 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska
a Škótska. Počas dvoch nabitých dní prezentovali rekordných 40 referátov.

Keďže sa konferencia konala v roku nedožitých 75. narodenín významného tatranského
zoológa a výskumného pracovníka Ing. Milíča Blahouta, CSc., 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 dvoch kriticky ohrozených glaciálnych a reliktných vysokohorských cicavcov,
ktorým sa venoval najviac − kamzíka a svišťa.

Úvod už tradične patril pripomenutiam jubileí osobností slovenskej teriológie
(mammaliológie). Okrem uvedeného výročia narodenia Milíča Blahouta si prítomní priblížili
tiež život a dielo Jána Dobroslava Šalamúna Petiana−Petényiho, od predčasnej smrti ktorého
uplynulo 150 rokov. Pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. RNDr. Oskára Ferianca,
DrSc. odznel aj príspevok sumarizujúci poznávanie a ochranu cicavcov Krupinskej planiny,
v ktorej sa nachádza jeho rodná obec − Cerovo.

Ďalšie referáty boli rozčlenené do blokov, venovaných kamzíkovi a svišťovi; šelmám;
ochranárskej genetike a monitoringu sysľa pasienkového; drobným zemným cicavcom a
netopierom.

Potešujúca bola skutočnosť, že významnej a mimoriadne aktuálnej problematike
ochranárskej genetiky a výskumu genetickej štruktúry vybraných taxónov cicavcov, ktorá
sa dosiaľ na konferenciách Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku objavovala sporadicky,
sa venovali štyri príspevky.

Okrem referátov bolo na konferencii vystavených tiež 13 posterov, ktoré účastníci už
tradične hodnotili. Najviac hlasov získal poster Barbory Zemanovej z Brna „Stanovení
početnosti a populační struktury vydry říční (Lutra lutra) v CHKO BR Třeboňsko (Česká
republika) neinvazivní genetickou metodou“. Autorku ocenili organizátori knižnou
publikáciou.

Súčasťou konferencie boli aj dva zaujímavé workshopy na aktuálne témy: „Zubor
európsky na Slovensku a v Karpatoch“ a „Priaznivé stavy druhov cicavcov európskeho
významu a perspektívy ich ochrany na Slovensku“.

Sme radi, že väčšina autorov referátov i posterov využila možnosť ich publikovania v
tomto zborníku. Napriek rôznym úvahám o jeho transformácii na mammaliologický časopis,
vychádza aj naďalej ako recenzovaný zborník referátov z konferencie (aj za cenu toho, že
niektorí autori v ňom práve z daného dôvodu neuverejnia svoje príspevky). V súčasnosti
však nie je v našich silách a možnostiach pripravovať a pravidelne vydávať mammaliologický
časopis, venovaný problematike výskumu a ochrany cicavcov. Napriek tomu, ako sa máte
možnosť presvedčiť, zborník prešiel drobnými zmenami svojej formálnej úpravy.

Veríme, že aj tento zborník, v ktorom sa nachádza 27 príspevkov od 44 autorov, bude
pre Vás, jeho autorov, recenzentov i čitateľov, nielen zdrojom mnohých informácií, ale aj
inšpirácií, ako aj spomienok na siedmu celoštátnu konferenciu „Výskum a ochrana cicavcov
na Slovensku“.

Želáme mu preto šťastnú púť do Vašich knižníc.

INTRODUCTION

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 7

Zostavovatelia
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PRÍNOS MILIČA BLAHOUTA
K POZNANIU A OCHRANE FAUNY

CONTRIBUTION OF MILIČ BLAHOUT
TO UNDERSTANDING AND PROTECTION OF FAUNA

Barbara CHOVANCOVÁ1 & Martin NOVACKÝ2

1 Výskumná stanica a múzeum Štátnych lesov tatranského národného parku, SK − 059 60
Tatranská Lomnica; e−mail: chovancova@vstanap.sk
2 Jašíkova 3, SK − 821 03 Bratislava; e−mail: martin.novacky@stonline.sk

ABSTRACT

In 2005  Dipl. Ing. Milič Blahout (1930 − 1978), the outstanding zoologist and rese−
arch worker, would have reached 75 years of his age. In 1956 − 1978 he worked at Rese−
arch Station of the Tatra National Park in Tatranská Lomnica. The object of his research
were mainly two glacial relic mammals − Chamois and Marmot. The most important con−
tribution of his work represented the description of new endemic subspecies of Tatra Cha−
mois, accepted on the 2nd International Teriological Congress in Brno in 1971.

M. Blahout’s scientific papers take an important position in zoological literature on
Tatras. His broad theoretical knowledge and the practice of protection of high altitude
animal species have ranged Dipl. Ing. Milič Blahout, CSc. among outstanding experts on
mountain fauna. In Slovakia.

Key words: Milič Blahout, Chamois, Marmot, research, bibliography

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 9 − 15

V roku 2005 si pripomíname nedožité 75.
narodeniny významného tatranského zoológa
a výskumného pracovníka Ing. Miliča Blahou−
ta, CSc. Narodil sa 20. mája 1930 v Mladej
Boleslavi v rodine učiteľa. Vzťah k prírode
mladého Miliča Blahouta sa vyvíjal od útleho
detstva v rodine. S tajomstvami a krásami prí−
rody a lesa ho oboznamoval otec. V rokoch
1947 − 1951 študoval na Vyššej lesníckej škole
v Trutnove a po vysokoškolskom štúdiu v Ko−
šiciach a v Prahe v rokoch 1952 − 1956 získal
na pražskej Lesníckej fakulte titul lesného in−
žiniera. Prvé kontakty Miliča Blahouta s Vyso−
kými Tatrami začali v roku 1947, keď brigád−
nicky vynášal na Téryho chatu. Od 1. januára
1956 nastúpil ako zoológ na vysunutom pra−
covisku Výskumnej stanice TANAP−u na Pod−
banskom. Od roku 1963 pôsobil ako vý−
skumný pracovník − zoológ na Výskumnej sta−
nici a múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici.

Ing. Milíč Blahout, CSc. (1930 − 1978)
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Už od roku 1956 sa na Podbanskom začal venovať výskumu dvoch významných gla−
ciálnych a reliktných vysokohorských druhov cicavcov − kamzíka a svišťa. Postupne zís−
kaval vedecko − výskumný materiál (BLAHOUT 1964 b), ktorý zhrnul do dvoch závereč−
ných správ Ekológia kamzíka (1964 a), Ekológia svišťa horského (Marmota marmota L.)
(1965 a) a následne publikoval formou príspevkov (BLAHOUT 1959, 1961 a). V tom čase
ukončil aj ďalšie výskumné úlohy: Rozšírenie lesných kurovitých vtákov v oblasti Tatran−
ského národného parku (1968 a) a Výskum lavín v oblasti Vysokých Tatier (1957, 1965 b,
c). Ďalšie faunistické a floristické poznatky, získané počas terénných prác, uverejňoval v
periodiku VsaM, v Zborníku prác o TANAPe (BLAHOUT 1958 a, 1965 b, SOMORA & BLA−
HOUT 1959).

Zanietenie pracoval ako dobrovoľný člen Horskej služby, podpredseda lavínového
družstva SR, podieľal sa na mnohých kurzoch a školeniach o záchranných prácach vo vy−
sokých horách a v lavínach. V roku 1956 sa zúčastnil Medzinárodného sympózia o zá−
chranárskej práci vo vysokých horách v Davose vo Švajčiarsku a v roku 1968 sa stal hor−
ským vodcom I. triedy.

Najvýznamnejším prínosom jeho práce bolo spracovanie endemického poddruhu tat−
ranského kamzíka. K taxonomickému hodnoteniu tatranských kamzíkov pristúpil v roku
1966. V rokoch 1966 − 1971 kraniometricky spracoval 84 lebiek kamzíkov. V tom čase
početnosť kamzíkov na území Tatier kolísala v rozpätí od 750 − 780 jedincov, čo zname−
ná, že reprezentatívnosť šetrenej vzorky dosahovala vyše 10% populácie. Ako kritériá od−
lišnosti „novej geografickej rasy” použil základné rozmery lebiek a rozmery nosových
kostí a medzier medzi kosťami: čelovou, slznou a nosnou (fontanela) − medzi os frontalis,
os nasalis, os lacrymal a os maxilla superior. Porovnávací materiál použil z depozitárov
Naturhistorische museum v Berne a zo zbierok dr H. Sägessera (SÄGESSER 1965). Pre ru−
munský poddruh čerpal z údajov Couturiera (COUTURIER 1938). Na základe svojich vý−
skumov konštatoval, že kamzík tatranský sa od kamzíkov alpských a karpatských odlišu−
je jednak kvalitatívne a jednak kvantitatívne. Kvalitatívne rozdiely sú v tvorbe fontanely
medzi čelovou, nosovou a slznou kosťou. Tatranské kamzíky majú túto medzeru viac pre−
tiahnutého tvaru ako kamzíky alpské a ešte viacej ako kamzíky karpatské. Druhý kvalita−
tívny rozdiel je v letnom sfarbení srsti, ktoré je u tatranských kamzíkov viac žlto až čer−
venohnedé, kým u alpských a karpatských viac sivohnedé. Najväčšie rozdiely zistil v
kvantitatívnom hodnotení. Konštatoval, že tatranské kamzíky svojimi lebkovými miera−
mi, telesnými rozmermi a hmotnosťou stoja medzi karpatskými (ktoré sú väčšie) a alpský−
mi (sú menšie). Pri zhodnotení meraním lebiek, pri porovnaní hlavných šiestich rozmerov
štatistickými metódami, vyšli štyri hodnoty vysokopreukazné (celková dĺžka lebky, kra−
niálna dĺžka, dĺžka nosových kostí a šírka nosových kostí). Jedna veličina vyšla ako preu−
kazná (dĺžka fontanely) a jedna nepreukazná (šírka fontanely) (BLAHOUT 1973). Na tomto
základe bol nový poddruh kamzík vrchovský tatranský prijatý a schválený na II. Medzi−
národnom teriologickom zjazde v Brne v roku 1971 (BLAHOUT 1972a, 1973, 1976a).

V roku 1971 sa Ing. M. Blahout v spolupráci s MUDr. M. Vrbom z Výskumného
ústavu pediatrického, oddelenia genetiky, pokúsili o cytogenetické spracovanie populácie
tatranského kamzíka. Ako materiál pre kultiváciu použili podkožné väzivo kamzíkov od−
chytávaných pre reintrodukciu do Nízkych Tatier (3 vzorky) a z odstrelu (2 vzorky). Zo
založených kultúr z piatich kamzíkov, karyotyp mohli stanoviť len z 1 kamzíka (6 rokov,
Belianske Tatry − Zadné Meďodoly, Nižné Rendy). Zhodnotili 5 metafáz, všetky obsaho−
vali 58 chromozómov. V porovnaní s literárnymi údajmi o genofonde iných populácií
kamzíkov neboli nájdené podstatné rozdiely (GROPP 1969 − 1970 in BLAHOUT 1973).

Veľký prínos Ing. Miliča Blahouta, CSc. je na poli ekológie a etológie kamzíka a
svišťa. Jeho práce Výskum ekológie kamzíka v rezervácii Podbanské v rokoch 1956 a
1957 z roku 1958 (BLAHOUT 1958 b), Ekológia kamzíka (BLAHOUT 1964 a), Beitrag zur
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Biologie der Gemsen im Tatra Nationalpark (1969 a), Kamzičia zver (1976 a), Príspevok
k bionómii svišťa vrchovského (Marmota marmota L.) (1971a), ako aj ďalšie (BLAHOUT

1970 b) vnášajú množstvo poznatkov o spôsobe života tatranských kamzíkov a o ich eko−
logických vzťahoch a etologických prejavoch.

Dôležitou časťou jeho prác sú taktiež výskumy antropických vplyvov na kamzičiu
zver a príčin poklesu početnosti kamzíkov, ktoré zhrnul v prácach Antropické vplyvy na
život niektorých živočíšnych druhov v TANAPe (1969 b), Súčasný stav a perspektívy
rozvoja chovu kamzíkov v Tatranskom národnom parku (1972 b), Príčiny úbytku kamzi−
čej zveri v TANAP−e (1975), Niektoré antropické vplyvy na kamzičiu zver v Tatranskom
národnom parku (1977 a), Reakcia kamzičej zveri na vyrušovanie (1977 b), spracované
na základe metodík rezortných úloh spracovaných autorom (BLAHOUT 1970 a, 1976 b).
Posledná úloha obhajovaná už po smrti autora bola uzavretá na Výskumnom ústave lesné−
ho hospodárstva vo Zvolene (v súčasnosti Výskumný lesnícky ústav) − BLAHOUT & SABA−
DOŠ 1980.

Vedecko−výskumné poznatky Blahouta boli využívané v dokumentoch a ochranných
opatreniach Správy TANAP−u (BLAHOUT 1972 c, 1973) a vo faunistických knihách (Bla−
hout 1960 c). Okrem výskumu sa aktívne venoval prednáškovej a muzejníckej činnosti.
V druhej polovici 60 − tych rokov spracoval motto a podieľal sa na vybudovaní novej ex−
pozície tatranského múzea, sprístupneného pre návštevníkov v roku 1968.

Dôležitou súčasťou jeho terénnych prác bola fotodokumentácia, napríklad v rámci
riešenia výskumnej úlohy Ekológia kamzíka v rokoch 1956 − 1964, zhromaždil cca 5 000
negatívov dokumentačného materiálu.

Fotodokumentácia bola dôležitou súčasťou práce Milíča Blahouta
Photographic documentation represented an important part of Milič Blahout’s work
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V roku 1968 vypracoval Návrh na vysadenie tatranských kamzíkov v iných hor−
stvách Slovenska (Etapa I. Vysadenie v horstve Nízke Tatry). Tejto problematike sa veno−
val v rámci výskumnej úlohy, ktorá mu bola pridelená po silnom poklese početnosti kam−
zíkov v rokoch 1964 − 1966. Metodicky spracoval vhodné spôsoby odchytu, navrhol
vhodnú lokalitu v Nízkych Tatrách a realizáciu reintrodukcie, vrátane aklimatizácie kam−
zíkov na vybranom stanovišti. V závere konštatoval, že v priebehu troch − štyroch rokov
by mala vzniknúť na novej lokalite dostatočne veľká črieda, ktorá by mala byť základom
pre novú populáciu kamzíkov v Nízkych Tatrách (1968 b).

Okrem už vymenovaných vedecko − výskumných publikácií, sa kamzíky a svište sta−
li predmetom mnohých Miličových článkov, prednášok, televíznych a rozhlasových relá−
cií a filmových námetov. Písal pre čitateľov Vysokých Tatier (1970 c, 1971 b, 1972 d,
1972 e), Krás Slovenska (1961b), Poľovníctva a rybárstva (1960a, 1972 f, 1977b), Tatran−
ských novín (1961c), a iných periodík (1960 b).

Veľký ohlas malá Blahoutova fotografická výstava „Kamzičí rok“ inštalovaná v roku
1964 v Starom Smokovci, v roku 1965 v Bratislave a v roku 1971 v Zakopanom.

V spoluautorstve s Ing. arch. Paľom Repkom, CSc. vydal obrazovú publikáciu „Tat−
ry“ (BLAHOUT & REPKA 1983). Jeho fotografie skrášľovali interiéry vysokohorských chát,
najmä chatár Horského hotela Sliezsky dom vo Velickej doline, Ing. Klaudo Burger sta−
rostlivo chránil a v pôvodnom zarámovaní opatroval nádherné ilustrácie vysokohorského
prostredia ešte dlho po jeho tragickej smrti. Fotografie Blahouta zdobili aj steny tatran−
ských hotelov, napríklad v Patrii, v kluboch (Klub Marmota − Park Hotel v Novom Smo−
kovci).

Fotografie Miliča Blahouta získali mnoho ocenení
The photographs of Milič Blahout won many prizes and awards
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V roku 1971 na medzinárodnej fotografickej súťaži Bergfoto 71 získal 3. cenu v kate−
górii čiernobiela fotografia a v roku 1978 na fotografickej súťaži na II. teriologickom
kongrese v Brne získal niekoľko prvých cien a čestných uznaní.

Milič s manželkou Zdenkou podnikol veľa horolezeckých túr, liezli vo francúzskych
Alpách, v talianskych Dolomitoch a vo švajčiarskych Alpách. Jeho syn Ing. Milič Blaho−
ut ml. vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave v roku 1982. S manželkou
Kirsty a dvoma synmi Lukášom a Matúšom žije v Austrálii. Dcéra s rodinou žije pod Kr−
konošmi v Českej republike.

V histórii tatranskej literatúry budú mať Blahoutove práce vždy významné miesto.
Široký odborný záber, teoretické vedomosti a praktická ochrana vysokohorských druhov
zaraďujú Ing. Miliča Blahouta, CSc. medzi popredných znalcov vysokohorskej fauny na
Slovensku. Jeho pracovná zanietenosť dodnes mnohým slúži ako vzor.

Vysoká vedecká aktivita a pracovná zanietenosť napokon viedli k určitej Miličovej
únave. 16. novembra 1978 sa Ing. Milíč Blahout zúčastnil v Bratislave ako odborný po−
radca prác v strižni na príprave dokumentárneho filmu Kamzík Tatranský s kamerama−
nom a režisérom Mikulášom Ricottim a scenáristom doc. Martinom Novackým, CSc.
Po skončení prác sa vo večerných hodinách pustil na cestu do Vysokých Tatier. Cesta
bola náročná − absolútna hmla, boj proti spánku a vyčerpanosť. Miličova motivácia dos−
tať sa aj v takýchto nepriaznivých podmienkach z Bratislavy do Vysokých Tatier bola
veľká. Na druhý deň prebiehala v Tatrách každoročná akcia spočítavania kamzíkov na
území Tanapu.

Je veľmi tragickou skutočnosťou, že Milič Blahout odišiel na vrchole svojho tvorivé−
ho potenciálu. Keď sa 17. novembra 1978 o 16.00 hod. vracal z akcie spočítavania kamzí−
kov v oblasti Zeleného plesa, prestúpil pri Šalvejovom prameni zo služobného vozidla do
svojho auta a po niekoľko sto metroch na ľadovom úseku na ceste na Bielu vodu havaro−
val. O dve hodiny na to v nemocnici v Poprade podľahol zraneniam. Pochovaný je na cin−
toríne v Tatranskej Lomnici.

Keď tadiaľ niekedy pôjdete, venujte mu tichú spomienku
When going around, spend some time in silent remembrance
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Krivá 3, SK − 947 01 Hurbanovo

ABSTRACT

Ján Šalamún Petényi was the person who collected complete collection of shrew spe−
cies from Slovakia in Natural History Museum in Budapest. First discoveries of this histor−
ical material come from area of former Austro−Hungary, recent Slovakia. Paper presents
circumstances of gathering localities, involved people and more details.

Key words: shrew, history, Slovakia, Petian−Petényi

Nástupom Jána Šalamúna Petényiho−Petiana (1799 − 1855) do služieb Národného
múzea v Budapešti začína cieľavedomá vedecká vertebratológia v bývalom Uhorsku. Me−
novaný poznal žalostný stav prebádanosti fauny mamálií, preto na štvrtom zjazde uhor−
ských lekárov a prírodovedcov (Temešvár, 1843) predniesol podrobný rozbor vtedajšieho
stavu poznania cicavcov a vyzval prítomných poslucháčov o spoluprácu pri výskume
(PETÉNYI 1844). Ako kustód múzea založil a postupne zveľaďoval mammalogické zbierky.
Do zbierkotvornej činnosti zapájal okruh spolupracovníkov aj zo severu Uhorska.

Pri skúmaní histórie poznania o rozšírenia zástupcov piskorovitých slovenskej prove−
niencie sme využili databázu inventárnych zoznamov Prírodovedného múzea v Budapešti
(PMB)1. Zistili sme, že Petényi prostredníctvom svojich dvoch spolupracovaníkov J .J.
Rainera a Š. Rokosza sa zaslúžil nielen o prvé série, ale aj o skorú dokumentizáciu dokla−
dového materiálu piskorovitých pochádzajúcich zhodou okolností z územia horného
Uhorska − dnešného Slovenska (pozrite tab.1).

Ján Juraj Rainer (1800 − 1872) rodák zo Spiša, nájomca kúpeľov v Novom a Sta−
rom Smokovci bol náruživým poľovníkom a zberateľom prírodnín. V r. 1847 poskytol
svoju súkromnú zoologickú zbierku Národnému múzeu v Budapešti (Mošanský 1974). Z
tejto kolekcie pochádzajú najstaršie zbierkové doklady, v našom prípade piskor obyčajný,
dulovnica väčšia a menšia (posledná dourčená až hodne neskôr).

Banskobystrický učiteľ Štefan Rokosz (1794 − 1864), známy svojou prezentačnou
výstavou preparátov na treťom zjazde uhorských lekárov a prírodovedcov konaného v r.
1842 v Banskej Bystrici sa ako prvý zaslúžil pri dokumentácii piskora malého, piskora
vrchovského, bielozúbky dlhochvostej a krpatej (tab. 2).

Historickú kontinuitu zdokladovania piskorovitých v zbierkach PMB s určitým od−
stupom rokov uzatvára Anton Kocyan (1834 − 1916). Okrem bielozúbky dlhochvostej

PRVÉ ZMIENKY O VÝSKYTE SIEDMYCH
ZÁSTUPCOV PISKOROVITÝCH (SORICIDAE) V
SÚČASNOSTI ZNÁMYCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

THE FIRST INFORMATION ON OCCURRENCE OF SEVEN
SHREW SPECIES RECENTLY KNOWN FROM SLOVAKIA

Andrej STOLLMANN

1 Oficiálny názov inštitúcie: Magyar Természettudományi Múzeum (Hungarian Natu−
ral History Museum). Databázu nám ochotne sprístupnil správca mammalogických zbie−
rok dr. Gábor Csorba, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 17 − 19
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potvrdzuje z územia Oravy všetky druhy Soricíd. Tu musíme spomenúť podiel Kocyana
pri opise nového druhu dulovnice pre vedu Mottazom (1907). Typový materiál zo zbie−
rok PMB totiž pochádzal zo zberov Kocyana, menovite zo Zuberca z r. 1895 (Miller
1912). Túto skutočnosť potvrdzuje Paszlavszky (1818) citujúc: „Carolus Mottaz describit
speciem novum ex familia Soricidarum (Neomys milleri Mottaz) circa Zuberec in comita−
tu Árva viventem.“

Poznamenávam, že dodatočné preurčovanie dulovníc pochádzajúcich zo skorších
zberov Rainera a Rokosza v štyroch prípadoch potvrdil dulovnicu menšiu. To je však už
počin ďaľšieho kustoda mammalogických zbierok PMB Ľudovíta Méhelyho (1862−
1953).

Kompletná fauna piskorovitých bola teda známa ešte za života nášho rodáka Jána
Šalamúna Petényiho−Petiana.

Tab. l Prehľad dokladovaných materiálov piskorovitých (Soricidae) slovenskej pro−
veniencie podľa inventáru mammaliologických zbierok PMB (roky 1845 − 1851)
Tab. 1 List of recorded shrew samples of Slovak provenience by inventory of mam−
maliological collections of Natural History Museum in Budapest PMB (years 1845−
1851)

Species Lokalita Dátum zberu Dátum zápisu Kolektor

Sorex araneus Nová Lesná 11.6.1846 J. J. Rainer
Sorex araneus Nová Lesná 11.6.1846 J. J. Rainer
Sorex araneus B.Bystrica 9.6.1847 Š. Rokosz
Sorex araneus B.Bystrica 7.1848 Š. Rokosz
Sorex araneus B.Bystrica 1851 Š. Rokosz
Sorex minutus B.Bystrica 8.6.1847 Š. Rokosz
Sorex minutus B.Bystrica 9.7.1851 Š. Rokosz
Sorex minutus B.Bystrica 9.7.1851 Š. Rokosz
Sorex alpinus Harmanec 6.6.1847 Š. Rokosz
Sorex alpinus Harmanec 9.7.1851 Š. Rokosz
Neomys fodiens S. Smokovec 1845 1847 J. J. Rainer
Neomys fodiens S. Smokovec 1846 1847 J. J. Rainer
Neomys fodiens B. Bystrica  20.6.1847 Š. Rokosz
Neomys fodiens B. Bystrica 1851 Š. Rokosz
Neomys fodiens B. Bystrica 1857 Š. Rokosz
Neomys fodiens B. Bystrica 1857  Š. Rokosz
Neomys anomalus B. Bystrica 15.6.1847 22.4.1952 Š. Rokosz
Neomys anomalus B. Bystrica 17.6.1847 22.4.1952 Š. Rokosz
Neomys anomalus B. Bystrica 18.6.1847 Š. Rokosz
Neomys anomalus S. Smokovec  1847 J. J. Rainer
Crocidura leucodon B. Bystrica  9.7.1851 Š. Rokosz
Crocidura leucodon B. Bystrica  1851 Š. Rokosz
Crocidura suaveolens B. Bystrica 10.6.1847 Š. Rokosz
Crocidura suaveolens B. Bystrica 11.6.1847 Š. Rokosz
Crocidura suaveolens B. Bystrica 12.6.1847 Š. Rokosz
Crocidura suaveolens B. Bystrica  9.7.1951 Š. Rokosz
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Species Lokalita Rok Kolektor

Neomys fodiens S. Smokovec 1845 J. J. Rainer
Sorex araneus N. Lesná 1846 J. J. Rainer
Sorex minutus S. Smokovec a 1847 J. J. Rainer a

B. Bystrica Š. Rokosz
Sorex alpinus Harmanec 1847 Š. Rokosz
Neomys anomalus B. Bystrica 1847 Š. Rokosz
Crocidura suaveolens B. Bystrica 1847 Š. Rokosz
Crocidura leucodon B. Bystrica 1851 Š. Rokosz
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ABSTRACT

The Krupinská planina Plateau is an extensive remnant of an uplang belonging to the
volcanic neogenic structures in central Slovakia. Their diversity enables the overlapping
of Mathran and Carpathian species. In this part of Slovakia is situated the village of Cero−
vo. Here was born Prof. Dr. Oskár Ferianc 100 years ago. The paper is a compilation sum−
marising the history of mammalogical studies and observations pursued on mammals of
the Krupinská planina, beginning with O. Ferianc, Z. Feriancová−Masárová, J. Vachold
up to present time: A. Dudich, A. Stollmann, M. Stanko, B. Peťko, B. Murár, M. Uhrin, P.
Kaňuch, A. Krištín, P. Urban, P. Kušík etc. The first proposal to establish the Protected
Landscape Area (PLA) Krupinská planina was developed in 1991. PLA was not designa−
ted. From Krupinská planina Plateau were 11 small−scale protected sites added to the list.

Analylses of the available data allowed to five areas of the proposed Sites of Com−
munity Importance (proposed Areas of European Interest) within the area of Krupinská
planina: Čebovská lesostep, Rieka Litava, Mäsiarsky bok, Brezová stráň and Stará hora.

Key words: Krupinská planina Plateau, mammals, observations, protected areas, Sites of
Community Importance

Dôležitou, no pritom stále akosi zaznávanou súčasťou sopečných pohorí Slovenského
stredohoria je aj Krupinská planina (kód orografického celku 350). Nachádza sa na pre−
chode medzi panónskou a karpatskou oblasťou. Najvyšším bodom je 775 metrový Kopa−
ný závoz. Krupinská planina patrí k najzachovalejším a najrozsiahlejším pozostatkom so−
pečných tabúľ v rámci neogénnych vulkanických štruktúr Slovenska. Vytvorená je vulka−
nicko−sedimentárnymi formáciami a tvorí spoločné vejárovité predhorie Štiavnických vr−
chov a Javoria, s ktorými hraničí na severozápade. Má charakter mierne sklonenej úpät−
nej plošiny, pozvoľne sa skláňajúcej od severu k juhu, rozčlenenej paralelnými vodnými
tokmi na hustú sústavu dlhých, úzkych a pomerne hlbokých dolín so strmými svahmi,
orientovaných prevažne južným a juhovýchodným smerom (ktoré sú prevažne totožné s

POZNÁVANIE A OCHRANA
CICAVCOV KRUPINSKEJ PLANINY

MAMMALS OBSERVATIONS AND PROTECTION HISTORY
IN KRUPINSKÁ PLANINA PLATEAU (CENTRAL SLOVAKIA)

Venované 100. výročiu narodenia prof. RNDr. Oskára Ferianca, DrSc.*

Peter URBAN 1& Erika URBANOVÁ2

* Prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc., zoológ (ornitológ, mammaliológ a evertebrato−
lóg), pedagóg (univerzitný profesor) a tvorca slovenského zoologického menoslovia sa
narodil 8.7. 1905 v Cerove, kde prežil detstvo a vychodil základnú školu. V rokoch 1923−
1929 žil tiež v Stredných Plachtinciach. Obe uvedené hontianske obce sa nachádzajú
v Krupinskej planine.
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líniami tektonických zlomov) a širokých, spravidla odlesnených plochých tabuľovitých
plošín a chrbtov. Budovaná je zhruba horizontálne uloženými vrstvami tufitov a navrchu
hrubými pokrovmi tufov a brekcií. Vodné toky podmienili vznik údolných nív, nad ktorý−
mi sa na strmých svahoch a terasách vytvorili vzácne lesostepné spoločenstvá rastlín a
živočíchov.

Urbanistický charakter Krupinskej planiny určuje pomerne hustá sieť menších sídel s
veľkým podielom rozptýleného osídlenia − drobných osád a lazov. Osídlenie, citlivo za−
komponované do poľnohospodársko − lesnej krajiny, v zvlnenom reliéfe so zárezmi hlbo−
kých údolí vytvára pôsobivý krajinný obraz. Dominantné postavenie poľnohospodárskej
výroby v štruktúre ekonomických aktivít (najmä ovocinárstvo a vinohradníctvo) sa ani vo
výhľade nezmení. Dôležitou súčasťou ekonomických aktivít sa v tejto oblasti môže v bu−
dúcnosti stať aj cestovný ruch a aktívne aj pasívne formy zotavenia.

Orografický celok Krupinská planina sa rozkladá na ploche cca 750 km2 a celkovo
spadá do 16 kvadrátov Databanky fauny Slovenska (7580, 7581, 7582, 7679, 7680, 7681,
7682, 7779, 7780, 7781, 7782, 7879, 7880, 7881, 7979, 7980).

Krupinská planina stála pomerne dlhý čas mimo pozornosti mammaliológov (terioló−
gov). Kým napríklad u vtákov jestvuje z minulosti viacero sporadických údajov (pozrite
napríklad URBAN 2005), o cicavcoch ich bolo veľmi málo.

Niektoré zaujímavé a v podstate prvé poznatky o cicavcoch rodného kraja publikoval
prof. RNDr. Oskár Ferianc, CSc. (FERIANC 1949). Šlo o ojedinelé údaje, najmä faunis−
tického charakteru, pretože disponoval pomerne obmedzeným konkrétnym materiálom.

Ďalšie cenné údaje priniesla jeho dcéra, prof. RNDr. Zora Feriancová−Masárová,
DrSc. a doc. RNDr. Vladimír Hanák, DrSc. (pozrite napr. FERIANCOVÁ−MASÁROVÁ & HA−
NÁK 1965).

Výskumom drobných zemných cicavcov a netopierov Krupiny a jej okolia sa zaobe−
ral krupinský rodák i lokálpatriot rodného mesta a jeho okolia, RNDr. Július Vachold
(zhodou okolností žiak prof. Ferianca ešte na zvolenskom gymnáziu, ktorý mu r. 1944
ponúkol miesto referenta v Prírodovednom odbore Matice slovenskej v Martine a r. 1954
v novovytvorenom Faunistickom laboratóriu SAV v Bratislave). Hoci doktor Vachold
prejavoval záujem o faunu cicavcov už počas svojich vysokoškolských štúdií na Prírodo−
vedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, k systematickému výskumu pristúpil
až v roku 1952 (pozrite napr. MATOUŠEK 1998, 1999). Je pochopiteľné, že ako prvú publi−
koval predbežného správu o drobných zemných cicavcoch v okolí Krupiny, v ktorej uvá−
dza 17 zistených druhov (VACHOLD 1954).

Neskôr sa sústredil predovšetkým na netopiere, ktorým sa venoval až do svojho ne−
dobrovoľného opustenia Faunistického laboratória v roku 1958. Cenné údaje o netopie−
roch Krupinskej planiny stihol publikovať len v niekoľkých, pritom faunisticky a ekolo−
gicky mimoriadne významných prácach (napr. VACHOLD 1956), ako aj vo svojej kandidát−
skej dizertačnej práci (VACHOLD 1960), ktorá však bola publikovaná až v roku 2003 (VA−
CHOLD 2003). V nej uvádza 6 druhov netopierov (Rhinolophus ferrumequinum, Rh. hippo−
sideros, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula, Plecotus auritus) aj z Kru−
pinskej planiny.

Doktor Vachold zakladal svoje výskumy na serióznom dokladovom materiále, ktorý
sa v súčasnosti nachádza v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea v Bra−
tislave. Úctyhodnú kolekciu cicavcov Júliusa Vacholda, pozostávajúcu zo 660 exemplá−
rov z 21 druhov, spracoval RNDr. Branislav Matoušek (MATOUŠEK 1998). Nachádza sa v
nej aj 5 druhov (Erinaceus concolor, Neomys fodiens, Rhinolophus ferrumequinum, Myo−
tis myotis a Miniopterus schreibersi) z Krupinskej planiny.

Niektoré údaje o mikromamáliách Krupinskej planiny možno roztrúsene nájsť v čes−
ko−slovenskej mammaliologickej literatúre. Napríklad výskyt druhu Erinaceus concolor
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Taxón/Taxa Lokalita/site Dátum/date Počet/number m f

Rhinolophus Čabraď 18.7. 1954 1 0 1
ferrumequinum Medovarce 21.4. 1954 1 1 0
Rhinolophus Bzovík 3.6. 1956 1 ? ?
hipposideros Čabraď − pivnica 18.7. 1954 1 1 0

Opustený kostol 18.7. 1954 60 ? ?
Krupina 11.12. 1954 1 1 0
Medovarce 21.4. 1954 3 3 0
Plášťovce 16.6. 1955 1 1 0

Myotis myotis Čabraď 18.7. 1954 1 0 1
Krupina 8.7. 1955 250−300 ? ?
Plášťovce 16.6. 1955 20 2 18

Eptesicus serotinus Medovarce 21.4. 1954 1 0 1
Nyctalus noctula Krupina Početné

exempláre−prelet
Plecotus auritus * Krupina 11.12. 1954 1 1 0

Modrý Kameň 19.6. 1955 9 2 7

z Krupinskej planiny bez konkrétnej lokality udávajú RNDr. Josef Řeháček, DrSc. so
spolupracovníkmi (Řeháček et al. 1972) a z Lešte ho uvádzal akademik RNDr. Josef
Kratochvíl, DrSc. (KRATOCHVÍL 1966). Akademik Kratochvíl tiež priniesol údaj o plchovi
Dryomys nitedula z Plášťoviec (KRATOCHVÍL 1967). Informácie o chrčkovi poľnom (Crice−
tus cricetus) z okolia Modrého Kameňa a Vinice publikoval doc. Ing. RNDr. Ivo Gru−
lich, DrSc. (GRULICH 1975) a o kryse vodnej (Arvicola terrestris) z Krupinskej planiny
bez udania lokality RNDr. Dušan Cyprich, CSc. s kolegami (CYPRICH et a. 1976).

Drobné zemné cicavce Krupinskej planiny skúmali prof. RNDr. Alexander Dudich,
CSc. a RNDr. Andrej Stollmann so spolupracovníkmi. V rokoch 1976−1977 uskutočnili
výskum drobných zemných cicavcov na 11 lokalitách v okolí osady Beluja (Rožková,
Beluja, Bučina, Zlámaná jama, Čerborona) a v kaňonovitom údolí rieky Litava od Drie−
ňovského mlyna po Plášťovce (Údolie Litavy, Štáloviská, Cetérka, Slotno, Nad Drieňov−
ským mlynom, Jalšo−pusta). Líniovou metódou so sklapovacími pascami (33/50 nocí/pas−
cí) spolu odchytili 569 mikromamálií, patriacich k 16 druhom (Talpa europaea, Sorex
araneus, S. minutus, Neomys anomalus, Crocidura leucodon, C. suaveolens, Glis glis,
Muscardinus avellanarius, Mus musculus, Micromys minutus, Apodemus flavicollis, A.
sylvaticus, Rattus norvegicus, Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus, Microtus
arvalis). Najpočetnejšími a najrozšírenejšími boli Sorex araneus, Apodemus flavicollis a
Clethrionomys glareolus (ŠTOLLMANN & DUDICH 1987). Okrem toho publikovali pozoro−
vanie živého exemplára Erinaceus concolor pri Plášťovciach.

V rokoch 1976−1978 uskutočnili výskum spoločenstiev drobných zemných cicavcov
a ich parazitocenóz Mäsiarskeho boku a priľahlého alúvia rieky Krupinica, za účelom vy−
hlásenia daného územia za ŠPR (v súčasnosti NPR a navrhované územie európskeho vý−
znamu) Mäsiarsky bok. Spolu odchytili 751 jedincov 11 druhov (Sorex araneus, S. minu−
tus, Neomys fodiens, N. anomalus, Muscardinus avellanarius, Micromys minutus, Apo−
demus flavicollis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus, Microtus

Tab. 1 Prehľad nálezov netopierov na Krupinskej planine (podľa VACHOLDA 1960)
Tab. 1 Review of the records bats in Krupinská Planina Plateau (according VACHOLD

1960)
* v tom čase sa nerozlišovali dva druhy rodu Plecotus
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arvalis), pričom najrozšírenejšími boli Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus) a
ďalšie 3 druhy (Rattus norvegicus, Sciurus vulgaris, Lepus europaeus) zistili vo vývrž−
koch výra skalného (pozrite ŠTOLLMANN & DUDICH 1982).

Výsledky získané v rokoch 1976−1987 z viacerých lokalít okresu Veľký Krtíš zhrnuli
v zborníku z XXIII. Tábora ochrancov prírody (ŠTOLLMANN & DUDICH 1988). Na Krupin−
skej planine spolu zistili 8 druhov hmyzožravcov (Erinaceus concolor, Talpa europaea,
Sorex araneus, S. minutus, Neomys fodiens, N. anomalus, Crocidura leucodon, C. suave−
olens) a 12 druhov hlodavcov (Sciurus vulgaris, Spermophilus citellus, Glis glis, Muscar−
dinus avellanarius, Mus musculus, Micromys minutus, Rattus norvegicus, Apodemus fla−
vicollis, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus, Microtus
arvalis).

Prof. Dudich okrem toho priniesol aj údaje o faune bĺch drobných zemných cicavcov
daného územia (DUDICH 1984, 1988).

Výskumu pomerne veľkej časti Krupinskej planiny do istej miery bránilo vytvorenie
Vojenského výcvikového priestoru (VVP) Lešť. Ide o územie v priestore obcí Lešť, Turie
Pole, Modrý Kameň (len osada Riečky), Dačov Lom, Senohrad a Pliešovce (všetko len
lazy). Obyvatelia uvedených obcí, resp. ich častí sa museli v rokoch 1950−1951 vysťaho−
vať (ČERNÍK & KMEŤ 1996). Vo VVP Lešť okrem bývalej Československej armády v ro−
koch 1968−1990 pôsobila aj Sovietska armáda.

Práve územie VVP Lešť v severnej časti Krupinskej planiny, spoločne s priľahlou čas−
ťou Javoria, v rámci komplexného výskumu ektoparazitov v rokoch 1983−1984 podrobne
zmapovali RNDr. Michal Stanko, CSc., MVDr. Branislav Peťko, CSc. a RNDr. Brani−
slav Murár, CSc.. Počas neho skúmali aj faunu drobných zemných cicavcov. Na piatich
lokalitách Krupinskej planiny (Pliešovce−údolie potoka Krupinica pri Zábave; Pliešovce−
osada Zábava; Senohrad−Kopaný závoz; Horný Tisovník−údolie Tisovníckeho potoka a
Modrý Kameň−údolie potoka Riečka) odchytili 538 jedincov druhov hmyzožravcov a
hlodavcov, patriacich k 6 druhom hmyzožravcov (Talpa europaea, Sorex araneus, S. mi−
nutus, Neomys fodiens, N. anomalus, Crocidura suaveolens) a 10 druhom hlodavcov
(Mus musculus, Micromys minutus, Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Rattus
norvegicus, Clethrionomys glareolus, Ondatra zibethica, Arvicola terrestris, Pitymys sub−
terraneus, Microtus arvalis) (pozrite napr. STANKO 1987, STANKO & PEŤKO 1989, STANKO,
PEŤKO & MURÁR 1987).

Veľký význam pre poznanie i ochranu živočíšstva Krupinskej planiny, cicavce nevy−
nímajúc, mali aktivity RNDr. Jána Darolu, ktorý bol „gestorom“ okresu Veľký Krtíš.
Niektoré údaje o cicavcoch Krupinskej planiny priniesol napríklad v publikácii Ochrana
živočíchov v Stredoslovenskom kraji (DAROLA 1982), v sprievodcovi k XXIII. Táboru
ochrancov prírody v Plachtinskej doline (DAROLA 1987), alebo v kratších článkoch (napr.
DAROLA 1984). Okrem toho veľmi intenzívne spolupracoval s dvojicou dr. Stollmann a
prof. Dudich na výskumoch mikromamálií viacerých lokalít Krupinskej planiny (napr.
Čelovce, osada Beluja; Drieňovo).

 Prínosom pre poznanie prírodných hodnôt Krupinskej planiny sa stal XXIII. Tábor
ochrancov prírody, ktorý sa v dňoch 11.−19. júla 1987 konal v Plachtinskej doline. Počas
neho preskúmali slovenskí i českí mammaliológovia viaceré lokality, najmä v južnej časti
daného orografického celku. Keďže nešlo len o náhodný výskum počas TOP−u, uvádzame
ich pri konkrétnych skupinách, alebo druhoch.

Práve v priebehu tábora zastihla jeho účastníkov smutná správa, že 16. júla 1987 v
popoludňajších hodinách náhle umrel prof. Ferianc.

Je určite veľkou škodou, že vzhľadom na organizačné a iné problémy neprispel k hlb−
šiemu poznaniu prírodných hodnôt, vrátane fauny cicavcov, Krupinskej planiny XXXII.
Tábor ochrancov prírody, ktorý sa konal v roku 1996 v Kozom Vrbovku.
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Kým ešte v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch jestvovalo pomerne málo infor−
mácií o vydre riečnej (Lutra lutra) z Krupinskej planiny, v ostatných 15 rokoch patrí k
pomerne dobre preskúmaným druhom cicavcov.

Ladislav Bálint roku 1961 v rámci ankety uverejňovanej v časopise Poľovníctvo a
rybárstvo a neskôr vyhodnotenej Podhradským (PODHRADSKÝ 1964) spomínal premnože−
nie vydier na pstruhovom potoku Tisovník (BÁLINT 1961). Vydru na Ipli a niektorých prí−
tokoch (Tisovník, Maďarský potok??, Krtíš, Plachtinský, Čebovský a Veľký potok) uvá−
dzali aj doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof a Ing. Dušan Cimbal vo výsledkoch z ce−
loslovenskej dotazníkovej akcie (HELL & CIMBAL 1978).

Systematický výskum vydry sa na Krupinskej planine začal v roku 1987 počas
XXIII. celoslovenského tábora ochrancov prírody v Horných Plachtinciach. Vydra bola
potvrdená na Suchánskom potoku a Litave (URBAN 1988). V oblasti Krupinskej planiny
sa začala aj tradícia táborov v rámci akcie Vydra. Prvý sa uskutočnil v Horných Plachtin−
ciach v septembri 1990 (URBAN 1990), druhý v Litave o rok neskôr (URBAN 1991). Počas
oboch táborov zaznamenali ich účastníci pobytové znaky vydry na väčšine sledovaných
lokalít v povodí Ipľa. V rokoch 1992 − 1994 sledoval vydru vo VVP Lešť prvý z autorov
tohto príspevku v rámci Európskeho programu IUCN „Biodiverzita a ochrana prírody v
oblastiach využívaných bývalou Sovietskou armádou v Slovenskej republike.“ Vydra sa
veľmi vzácne vyskytovala len na Plachtinskom potoku (kým napr. v roku 1987 sa na ňom
kvôli znečisteniu nevyskytovala) (URBAN 1995). V rámci úspešnej slovensko−maďarskej
spolupráce na základe vykonávacieho plánu k dohode o vzájomnej spolupráci medzi Slo−
venskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica a Správou národného parku
Bükk Eger sa uskutočnilo niekoľko spoločných mapovaní v cezhraničnom území, zahŕňa−
júcom aj nami sledovanú oblasť (pozrite napr. KADLEČÍK&URBAN 1997; URBAN & KADLE−
ČÍK 1996, 1998; URBAN et al. 1996, 1997, 2000). Výsledky systematického výskumu vy−
dry v sledovanom území sme priniesli v niekoľkých prácach (pozrite napr. TUČEKOVÁ

1999, URBAN & TUČEKOVÁ 1999, URBAN 1999 a TUČEKOVÁ & URBAN 2000).
Z uvedených prác vyplýva, že vydra trvalo osídľuje väčšinu vodných tokov Krupin−

skej planiny, ktoré majú výrazne rozkolísaný vodný režim, čo podmieňuje jej sezónne
migrácie.

Netopiere Krupinskej planiny mapoval RNDr. Marcel Uhrin so spolupracovníkmi.
V prvej krátkej informácii zhrnul výsledky z prieskumu netopierov v podkrovných
priestoroch v rokoch 1995 a 1998 (skontrolovaných 28 objektov, z nich 11 z hľadiska vý−
skytu netopierov negativných) a kontroly zimovísk (19 lokalít) v roku 1998. Počas uve−
dených mapovaní zistil výskyt 9 druhov netopierov v Krupinskej planine (Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, M. blythiii, M. emarginatus, M. daubentonii, M. naterreri,
Plecotus austriacus, P. auritus, Eptesicus serotinus) (pozrite napr. UHRIN 1999).

Výsledky jednorázového prieskumu zimovísk z roku 1998 priniesol v ich prehľade z
roku 2002 (UHRIN et al. 2002).

Netopiermi Krupinskej planiny sa zaoberá tiež Mgr. Peter Kaňuch, PhD., ktorý na−
príklad s kolegami zosumarizoval nepravidelné údaje o výskyte netopierov na náhodne
navštívených lokalitách okresu Veľký Krtíš v rokoch 1995 − 2002 (KAŇUCH et al. 2003).
Spoločne s RNDr. Antonom Krištínom, CSc. zhrnuli výsledky odchytov netopierov v
troch vybraných lokalitách južnej časti Krupinskej planiny (Čebovská Bukovina−rybník
vo zvernici; rieka Litava pri Plášťovicach a pod Drieňovom, ich detektoringu a kontroly
12 pivníc a podkrovia kostola v obci Hrušov počas stretnutia prírodovedcov Čebovská
Bukovina 2003. Na týchto 15 lokalitách spolu zistili 84 jedincov patriacich ôsmim dru−
hom netopierov (Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M. mystacinus, M. daubento−
nii, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctallus noctula, Barbastella barbastel−
lus). Na povale kostola v Hrušove zistili 47 kusovú kolóniu Myotis myotis s odrastenými
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lietajúcimi mláďatami (pozrite napr. KAŇUCH & KRIŠTÍN 2003a), z čoho bol jeden mladý
samec úplný albín (pozrite KAŇUCH & KRIŠTÍN 2003b).

Viacero nepublikovaných údajov z Krupinskej planiny získal RNDr. Ivan Valach.
Autochtónna i alochtónna poľovná zver Krupinskej planiny je predmetom aktivít via−

cerých mammaliológov. Prác, ktoré sa venujú jednotlivým druhom zveri v širších rám−
coch (Slovensko, stredné Slovensko, Banskobystrický kraj a pod.), pričom sa dotýkajú aj
Krupinskej planiny, alebo území lesných závodov, pôsobiacich na jej území, je veľa a stá−
li by za samostatné zhrnutie. V našom príspevku sa preto obmedzíme len na niektoré z
nich a pozornosť budeme venovať prácam týkajúcim sa priamo Krupinskej planiny.

Pomerne veľa publikovali napríklad zamestnanci Lesníckeho výskumného ústavu (v
súčasnosti Národného lesníckeho centra, predtým Výskumného ústavu lesného hospodár−
stva) vo Zvolene. V rámci projektu „Výskum veľkopološného ekologického manažmentu
hlavných a chránených druhov zveri v poľovných oblastiach a lokalitách a ochrana ich
genofondu“, riešeného na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene vymedzili aj poľov−
nú plochu Slovenska na poľovné oblasti a poľovné lokality. V Krupinskej planine sa na−
chádzajú, prípadne do nej zasahujú nasledovné poľovné oblasti a lokality: srnčie poľovné
oblasti Štiavnické pohorie − S VII, Javorie−S IX, Hontianska − S X, Modrý Kameň − S XI,
poľovná lokalita pre danieliu zver Čebovská Bukovina − D 12 a poľovná lokalita pre muf−
lóniu zver Medovarce − Plášťovce − M 10 (HELL et al 2005). Tento tím riešil tiež proble−
matiku cieľových stavov raticovej zveri vo vzťahu ku škodám, ktoré spôsobuje na lesných
porastoch (KONÔPKA et al. 2003).

Informácie o chove nepôvodnej muflónej zveri (aj v bývalých lesných závodoch
Modrý Kameň, revír Čebovská Bukovina a Krupina, revír Dobrá Niva) priniesol Ing. Ján
Dobrík (pozrite napríklad DOBRÍK 1991, 1997), ktorý sa aj s kolegami z vtedajších Stre−
doslovenských štátnych lesov v Banskej Bystrici mimoriadne zaslúžil o zveľadenie muf−
lónej zveri na Slovensku.

MVDr. Pavol Janto a MVDr. Pavol Rakický sa venovali problematike klasického
moru ošípaných (KMO) v Banskobystrickom kraji. Zhodnotili, že epizoócia začala v
roku 1993 aj v okrese Veľký Krtíš, ktorý spoločne s okresmi Rimavská Sobota (odkiaľ sa
rozšírila) a Lučenec predstavujú okresy s najvyššou hustotou populácie diviačej zveri.
Prvá vlna vyvrcholila v roku 1994 a mala za následok značný úbytok diviačej zveri. Jej
zdecimované stavy sa odzrkadlili aj na odstrele v roku 1995. Druhá vlna s menším prie−
behom mala vrchol v roku 1997 a na pomaly rastúcich stavoch diviačej zveri sa takmer
neprejavila (pozrite JANTO & RAKICKÝ 2001).

Údaje o mačke divej zhrnul prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. (pozrite napr. SLÁDEK

1974).
Prvý z autorov tohto príspevku zaznamenal napríklad počas prieskumu vo VVP Lešť

vzácny výskyt veľkých šeliem (najmä rysa a medveďa v lokalitách Lažtek, Sokolovo bra−
lo a Bralo) v tomto území (URBAN 1995).

Problematike poľovnej zveri v okrese Veľký Krtíš sa intenzívne venuje Mgr. Peter
Kušík. Publikoval napríklad nález uhynutej samice psíka medvedíkovitého (Nyctereutes
procyonoides) z lokality Šášovský jarok (k. ú. Stredné Plachtince) z roku 1995 a pozoro−
vania tohto nepôvodného druhu v lokalitách Močiar (k. ú. Horné Príbelce) a Podskala ( k.
ú. Dolné Príbelce) v roku 2002. Taktiež priniesol zaujímavé informácie o výskyte medve−
ďa hnedého (Ursus arctos), ktorý sa v okrese Veľký Krtíš začal objavovať v roku 1993
(lokalita Koprovnická dolina, k.ú. Dolné Strháre). Odvtedy sú stopy medveďa nachádza−
né na niekoľkých lokalitách okresu. Na chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí
dosiaľ zaznamenali jeden úlovok vlka dravého (Canis lupus) z roku 1991 v PR Senné a 3
úlovky rysa ostrovida (Lynx lynx) z PR Dačov Lom (1982) a PR Plachtince (1987 a
1992). Okrem toho publikoval niekoľko pozorovaní rysa (pozrite napr. KUŠÍK 2003).
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Viacero informácií o poľovných druhoch cicavcov Krupinskej planiny obsahujú aj
publikované príbehy a rozprávania, ktoré zhrnul do svojich kníh medovarský poľovník
Pavel Keľha (pozrite napr. KEĽHA 1995, 1996, 1998, 2000, 2003).

Časť prieskumov a výskumov sa aj v oblasti Krupinskej planiny uskutočnila v rámci
ornitologických táborov Stredoslovenskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti
a Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktoré boli primárne určené na oblasť Ipeľskej
kotliny, napr. Kiarov 1988, Slovenské Ďarmoty 1990, Peťov 1993, resp. Krupinskej plani−
ny, napr. Lešť 1995. Na ne nadviazali Stretnutia prírodovedcov Novohrad 1996 (HRIVNÁK

1996), Poiplie 1997 (HRIVNÁK & URBAN 1997), Krupinská planina 1998 (URBAN & KRIŠTÍN

1998), Ostrôžky 1999 (URBAN, & KRIŠTÍN 2000), Čebovská Bukovina 2003 (KRIŠTÍN &
URBAN 2003) a Čabraď 2004 (URBAN, KRIŠTÍN & MEZEI 2004), ktoré s cieľom získať čo naj−
viac údajov o živočíchoch a rastlinách menej známych lokalít na juhu stredného Sloven−
ska iniciovala a zorganizovala napríklad štátna ochrana prírody (SAŽP Banská Bystrica,
resp. od roku 2000 ŠOP SR Banská Bystrica) v spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV.

Údaje o cicavcoch južnej, resp. východnej časti Krupinskej planiny, najmä vo väzbe
na jednotlivé biotopy, spoločne s ostatnými živočíšnymi druhmi, prinášajú aj monogra−
fické publikácie o geografii okresu Veľký Krtíš (MICHALOVÁ & MICHAL 1980) a prírode
Novohradu (HALAJ & MICHAL 1985).

Vo väčšine monografií o jednotlivých mestách a obciach Krupinskej planiny spravi−
dla absentujú informácie o živočíšstve ako takom, cicavce nevynímajúc, napr. v mono−
grafii o Veľkom Krtíši (ŠTULRAJTEROVÁ 1997), prípadne ide o uvedenie jedného, či dvoch
bežných druhov pri všeobecnom popise (pretože ich spravidla nezostavili autorské kolek−
tívy, ale ich autorom je vo väčšine prípadov len jeden historik), aj to spravidla prebraté zo
staršej publikácie o prírodných a historických zaujímavostiach bývalého zvolenského
okresu (HALAJ et al. 1969), napr. o obciach Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Drie−
novo, Kozí Vrbovok, Lackov, Senohrad.

Strohé údaje o cicavcoch prináša napríklad monografia Modrého Kameňa, v ktorej
autor uvádza okrem bežných druhov cicavcov, aj skutočnosť, že predposledný majiteľ
modrokamenského kaštieľa, gróf Tibor Károlyi, vybudoval okolo roku 1880 na Brezí
oboru s rozlohou približne 900 jutár, v ktorej žili karpatské jelene, srny, muflóny (30−40)
a daniele (60−70). Posledné jedince raticovej zveri ulovili tesne po skončení prvej sveto−
vej vojny pytliaci zo Šiah a úlovok odvážali na štyroch vozoch (FEKETE 1989).

K najcennejším biotopom Krupinskej planiny z hľadiska cicavcov patria najmä dubo−
vé, dubovohrabové a bukové lesy, alúviá vodných tokov, ako aj xerotermné lesostepné
lokality, najmä v komplexoch kaňonovitých dolín, mokrade, ovocné sady, záhrady a vi−
nohrady. Z hľadiska netopierov si pozornosť zasluhujú aj umelo vytvorené objekty, ako sú
podkrovia kostolov a ďalších väčších budov či podzemné pivnice.

Ochranu viacerých druhov cicavcov a ich biotopov zabezpečujú tiež chránené úze−
mia. Do orografického celku Krupinská planina okrajovo zasahuje východná časť CHKO
Štiavnické vrchy, vyhlásenej r. 1979 na výmere 77 630 ha. Vytvorenie veľkoplošných
chránených území v orografickom celku Krupinská planina predpokladal už Projekt bu−
dovania siete chránených území v SSR do roku 2000 (pozrite HOMZA & PACANOVSKÝ

1983). Podľa tohto materiálu bol navrhovaný vznik dvoch samostatných chránených úze−
mí − CHKO Litava (v bývalých okresoch Zvolen, Veľký Krtíš a Levice) s navrhovanou
predbežnou výmerou 3 400 ha a CHKO Krupinská planina (v okrese Veľký Krtíš) s navr−
hovanou predbežnou výmerou 4 000 ha. Obe mali byť vyhlásené ako transekt, reprezen−
tujúci prechod z planiny do kotliny, s typickou ukážkou prelínania sa lesostepnej a lesnej
flóry a fauny, v málo osídlenom a hospodársky využívanom území vyhlásené po roku
2000. Od roku 1990 bolo vypracovaných niekoľko návrhov na vyhlásenie CHKO Krupin−
ská planina, ktorá má zahŕňať priestorovo členité územie s výmerou 21 020 ha, tiahnúce
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sa od Modrého Kameňa západným smerom po Plášťovce (pozrite napr. BURKOVSKÝ 1999).
K jeho vyhláseniu však dosiaľ nedošlo.

V Krupinskej planine sa v súčasnosti nachádza viacero maloplošných chránených
území (tab. č. 2). Je zaujímavé, že najviac z nich (z hľadiska administratívno−správneho
členenia územia Slovenskej republiky) spadá do okresu Veľký Krtíš. Práve v ňom prvé
dve chránené územia (CHPV Kosihovský kamenný vrch, v súčasnosti PP Kosihovský ka−
menný vrch a CHPV Príbelské jasene mannové, v súčasnosti CHA Holica) vyhlásili až v
roku 1984.

V roku 2004 schválila vláda SR zoznam navrhovaných území európskeho významu
(nÚEV), ako súčasti súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. Tieto územia
podľa Smernice Rady 92/43/EHS z 21. marca 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín slúžia na udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu
európsky významných biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa v nich vy−
skytujú.

V Krupinskej planine sa nachádzajú nasledovné navrhované územia európskeho vý−
znamu (nÚEV):

Čebovská lesostep (SKUEV0035), k. ú. Čebovce, Horné Príbelce (obe okres Veľký
Krtíš); výmera 212,97 ha.

Rieka Litava (SKUEV0036), k. ú. Cerovo, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Medo−
varce, Dolné Rykynčice, Horné Rykynčice, Selce (všetko okres Krupina); Plášťovce
(okres Levice); a Čelovce (okres Veľký Krtíš); výmera 2964,21 ha.

Mäsiarsky bok (SKUEV0260), k. ú. Krupina (okres Krupina); výmera 321,29 ha.
Brezová stráň (SKUEV0392), k. ú. Plášťovce (okres Levice); výmera 63,20 ha.
Stará hora (SKUEV0259), k. ú. Beluj, Klastava (obe okres Banská Štiavnica); Hon−

tianske Nemce, Kráľovce, Krnišov, Sebechleby (všetko okres Krupina); výmera 2799,14
ha; ktorá len okrajovo zasahuje do Krupinskej planiny.

V týchto územiach je potrebné pravidelne zisťovať a hodnotiť tiež stav európsky vý−
znamných cicavcov a ich biotopov, vrátane dlhodobého sledovania stability, zmien a vý−

Tab. 2 Prehľad vyhlásených maloplošných chránených území Krupinskej planiny
Tab. 2 Review of the protected areas in Krupinská planina Plateau

Názov chráneného územia Katastrálne územie Výmera Rok vyhlásenia
Name of protected area Cadaster Area Year of

(v ha) establishment

PR Mäsiarsky bok Krupina 127,81 1980
PR Čabraď Čabradský Vrbovok 141,21 1967/1984
PR Čebovská lesostep Čebovce 7,35 1988
PR Modrokamenská lesostep Modrý Kameň 12,12 1986
PR Šinkov salaš Dvorníky 2,32 1999
PR Šípka Plášťovce 46,84 1988
PP Kosihovský kamenný vrch Kosihovce 12,50 1984
PP Kamenná žena Dolné Príbelce 0,11 1987
PP Krehora Čebovce 1,49 1992
PP Tesárska roklina Hontianske Tesáre 0,77 1999
CHA Holica Horné Príbelce 1,01 1984
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vojových trendov tohto stavu. Potreba monitoringu súvisí s definovaním a hodnotením
priaznivých stavov biotopov a druhov. Práve v rámci týchto aktivít je dôležité venovať aj
Krupinskej planine náležitú pozornosť.
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ABSTRACT

The Belianske Tatras are created by 14 km long mountain limestone ridge in north−
eastern part of the Tatras National Park. Biotopes of chamois (alpine meadows, rocks) co−
ver the area around 1 220 ha. However chamois occurs also in the forest area around the
year in this area. The lowest localities of appearance are only 1 200 m above sea level.
Two professional rangers with help of several volunteers, in frame of the “Rescue
program of tatranian chamois in years 2001−2005” practiced monitoring and patrolling
there. They have estimated present state of population on 198 individuals, accepting tole−
rance +/− 10 %. 49 youngs were monitored there from this amount e.g. in 2005. Popula−
tion reached this state in spite of regular appearance of predators in biotopes of chamois,
especially lynx, wolf and eagle. State of predators is not regulated legally in this period.
As a part of practical management measures white salt was given to chamois on several
traditional localities. With help of hunters from local hunting association meadow on 1 ha
area was mowed experimentally in the last three years. The Belianske Tatras are part of
private lands (around 60% area) as well as three hunting subjects.

Key words: Belianske Tatry, chamois, monitoring

ÚVOD

Belianske Tatry sa rozprestierajú sa na ploche 67,5 km2 v severovýchodnej časti Tat−
ranského národného parku. Sú súčasťou geomorfologického celku Tatry. Zaberajú plochu
67,5 km2. Takmer 14 km hrebeň prebieha v smere západ − východ. V Širokom sedle
(1830 m n.m.) je hlavný hrebeň rozdeľuje na dve časti. V západnej časti so silno členitým
reliéfom sa nachádzajú vrcholy Muráň (1890 m n.m.), Nový (1999 m n.m. ), najvyšší
Havran (2 1525 m n.m. ) a Ždiarska Vidla (2142 m n.m.). Východná časť má menej členi−
tý povrch s vrcholmi Hlúpy (2061 m n.m.), Zadné Jatky (2019 m n.m.), Predné Jatky
(2012 m n.m.) a Bujačí vrch (1948 m n.m.). Väčšia časť Belianskych Tatier je súčasťou
Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry na ploche 5 407,65 ha.

MATERIÁL A METÓDY

Značná časť pozemkov v Belianskych Tatrách je vo vlastníctve štátu a v užívaní Štát−
nych lesov TANAP−u. Ďalším vlastníkom veľkej časti pozemkov je Mesto Spišská Belá.
K menším vlastníkom patrí Mesto Kežmarok, obec Ždiar a menšiu časť tvoria cirkevné
lesy.

SÚČASNÝ STAV POPULÁCIE KAMZÍKOV V
BELIANSKYCH TATRÁCH

PRESENT STATE OF CHAMOIS POPULATION
IN THE BELIANSKE TATRAS

Juraj KSIAŽEK & Blažena SEDLÁKOVÁ

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 33 − 37
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Výkon práva poľovníctva na území Belianskych Tatier vykonávajú Štátne lesy TA−
NAP−u, Mestký poľovnícky spolok „Poľana“ Spišská Belá a Poľovnícke združenie „Ždiar−
ska Vidla“ Ždiar.

Biotop kamzíkov, hlavne alpínsky vegetačný stupeň, nelesná pôda (lúky, skaly), za−
berá plochu 1219, 52 ha. Súčasťou biotopu kamzíkov sú aj niektoré lesné porasty na hor−
nej hranici lesa kde sa kamzíky zdržujú nielen prechodne, ale počas celého roka.

Z hľadiska monitoringu kamzíkov bolo územie Belianskych Tatier rozdelené v rámci
Programu záchrany kamzíka vrchovského tatranského na roky 2001 − 2005 (KOREŇ et al.
2001), najprv na štyri čriedy (oblasti), ktoré boli neskôr upravené na dve − „Bujačiu“ vo
východnej časti a „Havraniu“ v západnej časti. Uvedené rozdelenie je blízke teritóriam
kamzíkov v tejto oblasti.

Vývoju početnosti populácie kamzíkov v Belianskych Tatrách sa osobitne venovalo
len málo autorov. Početnosť kamzíkov pred a po skončení II. svetovej vojny ako aj v pr−
vom desaťročí od uzákonenia Tatranského národného parku uvádza ZELINA (1989). Podľa
tohto autora bolo pred II. svetovou vojnou v Belianskych Tatrách 250 kamzíkov. Po jej
skončení iba 30! Sedem až osem rokov od uzákonenia TANAP−u a úplnej ochrany kamzí−
kov, stúpol ich počet v roku 1956 na 205 jedincov. Početnosť v sedemdesiatych rokoch
bola podľa Luczyho 70 až 110 jedincov (LUCZY 1994). Podľa Kováča (KOVÁČ 1990) bolo
v roku 1984 napočítaných 156 jedincov. V polovici devädesiatych rokov tu bolo 110 až
120 jedincov (LUCZY 1994). Klesajúci trend v početnosti sa prejavil aj Belianskych Tat−
rách. Podľa údajov v Programe záchrany tatranského kamzíka tu v roku 2000 bolo už iba
60 jedincov (KOREŇ et al. 2001).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V rámci Programu záchrany bolo v rokoch 2001 − 2005 vykonávané stráženie a mo−
nitoring kamzíkov a ich biotopu. Spočiatku sa tomu venovali sezónni strážcovia, v po−
sledných rokoch novoprijatí profesionálni strážcovia. V Belianskch Tatrách pôsobia celo−
ročne dvaja strážcovia, s ktorými spolupracuje niekoľko dobrovoľných členov Stráže prí−
rody a členov OZ Zachráňme tatranského kamzíka.

Výsledky celoročného monitoringu boli v uvedenom období raz ročne vyhodnocova−
né a na základe pozorovaní a vzájomných korekcií stanovili pravdepodobnú početnosť a
zloženie populácie profesionálni strážcovia Správy TANAP−u (Tab. 1).

Vzhľadom na to, že Belianske Tatry nie sú izolovaným územím možno rátať s kolísa−
ním početného stavu z dôvodu migrácie z Vysokých Tatier. Celkovo pripúšťame odchýlku
± 10 % z prezentovaných stavov. Zvýšenú pozornosť sme v rámci monitoringu venovali
mláďatám, preto aj uvedený počet mláďat v jednotlivých rokoch je veľmi blízky skutočné−
mu prírastku, najmä kamzíčat ktoré prežili prvé, kritické dni života po narodení.

Tab. 1 Početnosť a zloženie kamzíkov v Belianskych Tatrách 2001 − 2005
Tab. 1 Number and structure of chamois in the Belianske Tatras 2001 − 2005

Rok Cap Koza Háč. Mláďa SPOLU

2001 16 29 14 19 78
2002 17 36 25 28 106
2003 19 40 36 32 127
2004 26 59 39 46 170
2005 29 70 50 49 198
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Početný stav v uplynulých piatich rokoch bol ovplyvnený :
− vysokými prírastkami a natalitou,
− nízkou mortalitou,
− priaznivými abiotickými a biotickými podmienkami,
− celoročným monitoringom.
K nárastu početných stavov došlo podľa nášho názoru nie len vďaka prírastku, ale aj zare−
gistrovaním doteraz neevidovaných jedincov.

Zaujímavosti z monitoringu. Z množstva pozorovaní uvádzame ako príklady moni−
toringu väčšieho počtu kamzíkov jedným strážcom v jeden deň za optimálnych podmie−
nok (Tab. 2):

V máji 2004 boli vo Veľkom Košiari pozorované kamzíčatá − dvojičky. Asi ako de−
saťdňové boli pozorované po celý deň aj pri viacnásobnom spoločnom dojčení jednou
matkou. Pozorované boli až do jesene (KSIAŽEK 2004).

Pozornosť si zasluhuje zistenie, dokumentácia a monitoring chorého kamzíčaťa
(9.7.2004) vo veku asi štyroch týždňov s patologickými zmenami na dolnom pysku a me−
dzi ratičkami na predných končatinách, ktoré mu takmer celkom znemožnilo pohyb. Mlá−
ďa bolo opustené, ďaleko od čriedy, v exponovanom teréne, ktorý bránil odchytu. Podľa
klinických príznakov zachytených na videozázname vyslovil MVDr. M.Polánek (in
verb.) podozrenie na onemocnenie Mušec oviec a kôz − Pustulóznu dermatitídu.
13.7.2004 bolo toto kamzíča opäť pozorované v čriede, v zjavne lepšom stave, na základe
čoho predpokladáme, že došlo k spontánnemu ústupu ochorenia (KSIAŽEK 2004).

Pozorovania tzv. evidovaných jedincov, to je kamzíkov s mechanicky poškodený−
mi rožkami. V rokoch 2001 − 2005 sme sledovali štyri takéto jedince. Starý cap z odlo−
meným pravým rožkom bol pozorovaný do roku 2003. Dve dospelé kamzice s rovnako
odlomeným pravým rožkom sa doposiaľ vyskytujú v západnej časti hrebeňa. V tomto
roku pribudla dospelá vodiaca kamzica v oblasti Bujačieho vrchu s nedávno odlomenými
obidvoma rožkami.

Telemetria. Monitoring s využitím telemetrie bol v Belianskych Tatrách (v revíri MSP
„Poľana“ Spišská Belá) zahájený 26. novembra 2003, kedy bol imobilizovaný kamzík ne−

Tab. 2 Príklady z monitoringu kamzíkov
Tab. 2 Examples from monitoring of chamois

Dátum pozorovania Lokalita Početnosť

09.01.2004 Hlúpy − Predné Jatky 1 44

15.10.2004 Tristarske sedlo − Muráň 2 105

25.10.2004 Muráň − Široké sedlo 2 94

09.12.2004 Bujačí vrch (juh) 1 45

16.12.2004 Bujačí vrch − Muráň 2 132

07.01.2005 Muráň − Široké sedlo 2 102

24.06.2005 Bujačí vrch − Kopské sedlo 1 58

24.06.2005 Muráň − Široké sedlo 2 92

Monitoring: 1 − Ksiažek, 2 − Sedláková
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ďaleko Kopského sedla. Druhý kamzík bol v tejto oblasti imobilizovaný 5. októbra 2004
na severnom svahu Zadných Jatiek. Doposiaľ (október 2005) bolo spolu zameraných viac
ako 150 lokácií. Priamo sme obidvoch kamzíkov pozorovali viac ako 20 krát, niekoľko
krát náhodne − bez použitia príjmača a antény. U obidvoch jedincov sme vykonali aj 24.
hodinové merania aktivity ( v jednohodinových intervaloch).Výsledky monitoringu po−
mocou telemetrie spracováva študentka Univerzity v Olomouci Katarína Gregorová. Za
priaznivých podmienok (bez terénnych prekážok) možno signál oboch vysielačov zachy−
tiť až na vzdialenosť 20 km, napr. z Kežmarku. Z meraní a priamych pozorovaní obidvoch
jedincov sme v rámci čiastkových výsledkov dospeli k nasledovným poznatkom:

Kamzík, starší samec (frekv.1371) imobilizovaný 26.11.2003

Výrazný rozdiel a vzdialenosť medzi zimným a letným stanovišťom. Zimný výskyt − ma−
sív Hlúpeho vrchu, letný Veľký a Malý Košiar. V lete viedol samotársky spôsob života,
do blízkosti ostatných kamzíkov sa dostával náhodne. Maximálna vzdialenosť medzi
dvomi bodmi výskytu po dĺžke hrebeňa 3,5 km. Najnižší výskyt asi 1600 m n.m. v Košia−
roch.

Kamzík, mladší samec (frekv.1412) imobilizovaný 5.10.2004

Zatiaľ bol zaznamenaný iba areál jesenného zimného výskytu, zhodného s materskou
čriedou v ktorej sa zdržiava. Tento domovský okrsok − home range, sa rozprestiera od
Zadných Jatiek po Rakúsky hrebeň. Najnižší pozorovaný výskyt 1700 m n.m. na Ra−
kúskom hrebeni. Maximálna vzdialenosť medzi dvoma bodmi výskytu 3,25 km po dĺžke
hrebeňa.

Kamzíky v lesnom vegetačnom stupni. Areály výskytu kamzíkov v lesnom vegetačnom
stupni sa nachádzajú nižšie ako 1600 m n.m. najmä na severných a severovýchodných
hrebeňoch, v pásme tzv. skalkovej hornej hranice lesa, bez súvislých porastov kosodrevi−
ny. K nami zisteným lokalitám patri: Opálenica cca 1200 m n.m., Mačejové turne cca
1400 m n.m., Dlhý vrch (skalky spadajúcé do Doliny Suchého potoka cca 1200 m n.m.),
Faixova poľana (skalky spadajúcé na juhozápad) a Koň (cca 1300 m n.m.), v západnej
časti hrebeňa Belianskych Tatier.
Na týchto lokalitách možno zastihnúť kamzíky oboch pohlaví ako aj všetky vekové kate−
górie kamzíkov po celý rok, no najmä v jarnom období, kedy sem schádzajú za čerstvou
potravou. Výnimočné nie sú ani pozorovania v letnom období na vrchole vegetačného
obdobia, alebo naopak v zime, kedy tu na južne exponovaných miestach býva malá alebo
aj žiadna vrstva snehu.

Predátori v Belianskych Tatrách. Hlavní predátori, ktorí nesporne na populáciu kamzí−
kov vplývajú, sa v ich biotope vyskytujú sporadicky, ale pravidelne. Na základe pozoro−
vaní, ale najme stôp odhadujeme, že sa tu vyskytuje 3 −5 rysov ostrovidov (Lynx lynx), 5 −
7 vlkov dravých (Canis lupus) a hniezdia tu 2 páry orlov skalných (Aquila chrysaetos).
Doposiaľ sa ani nám, ani poľovníkom a lesníkom nepodarilo dohľadať evidentne strhnuté
kamzíky. Napriek tomu je najmä zo strany poľovníkov považovaný predačný tlak šeliem
za hlavnú príčinu úbytku, ba až vyhubenia kamzíkov, ktorej možno zabrániť „aj nepoľov−
níckou likvidáciou rysov a vlkov“ (KLEIN 1998).

Nálezy a príčiny úhynu kamzíkov v rokoch 2001 − 2005. V uvedenom období boli vo
väčšine prípadov nájdené len kostrové pozostatky podľa ktorých nebolo možné spoľahli−
vo určiť príčinu úhynu. V dvoch prípadoch boli nájdené pomerne čerstvo uhynuté jedin−
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ce. Dospelá kamzica uhynula následkom pádu v lavíne a asi polročné kamzíča uhynulo
následkom pádu zo skalnej steny (Tab. 3).

ZÁVER

 Podľa celoročného monitoringu vykonaného v rokoch 2001 − 2005 autori − strážco−
via TANAP−u odhadujú, že početnosť populácie tatranských kamzíkov v Belianskych
Tatrách dosiahla takmer 200 jedincov. Súčasný stav dosiahla populácia kamzíkov i na−
priek niektorým príčinám, ktoré boli neraz uvádzané v médiách laikmi, poľovníkmi do−
konca aj odborníkmi. Tí spomínali ako dôvod úbytku napríklad staré neplodné capy a
premnožené rysy čo odporúčali v oboch prípadoch riešiť odstrelom. Dnes môžeme kon−
štatovať, že počet mláďat svedčí o plodnosti capov, a to aj bez vyraďovania starých sam−
cov odstrelom. Rysa sa ani na udelenú výnimku nepodarilo streliť ani odchytiť. Ak došlo
k jeho nelegálnemu odstrelu, tak to veľký význam nemalo, pretože uvoľnený priestor v
krátkom čase obsadil ďalší rys − svedčia o tom hlavne v zime stopy priamo na hrebeni. V
rámci praktickej starostlivosti bola kamzíkom na niekoľkých tradičných lokalitách pred−
kladaná kamenná soľ. Vďaka iniciatíve poľovníkov Mestkého poľovníckeho spolku v
Spišskej Belej bol tri roky po sebe pokusne vykosený porast alpínskej lúky v biotope
kamzíkov na ploche 1 ha. Zásahu predchádzal inventarizačný botanický výskum (ŠOLTÉS

2002). Tieto aktivity možno považovať za pomoc, no súčasný stav populácie kamzíkov v
Belianskych Tatrách ovplyvnili len nepatrne.
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Tab. 3 Úhyn kamzíkov v rokoch 2001 − 2005
Tab. 3 Deathloss of chamois in the yers 2001 − 2005

Rok / year Počet / number Príčina / cause

2001 1 nezistený
2002 1 nezistený
2003 2 pád, lavína
2004 1 nezistený
2005 2 1 lavína, 1 nezistený
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ABSTRACT

Craniological characteristics of 46 skulls or their fragments of the Tatra Chamois
(Rupicapra rupicapra tatrica Blahout 1971) were evaluated: 8 , 19 , 12 skulls of
animals younger than 4 years as well as 7 fragments. Altogether, 18 dimensions were me−
asured: longitudo cranii, longitudo condylobasalis, longitudo basalis, longitudo neu−
rocranii, l. ordinis superioris dentium, longitudo media palatini, longitudo a latitudo na−
salis, latitudo biorbitale, latitudo zygomatici. The results were treated, statistically pro−
cessed and compared with the results of another authors.

Key words: Tatra Chamois, morphometry, craniology

ÚVOD

Taxonomickým hodnotením rodu kamzíkov sa zaoberal LYDEKKER (1913). Znalec a
nestor taxonomického hodnotenia kamzíkov COUTURIER (1938) rozdeľuje druh Rupicapra
rupicapra na 11 poddruhov s uvedením ich rozšírenia. U alpského poddruhu (Rupicapra
rupicapra rupicapra) sú to Alpy, u karpatského (Rupicapra rupicapra carpatica) rumun−
ské Karpaty a Transylvánske Alpy. Je pozoruhodné, že do areálov oboch poddruhov ne−
zahrňuje oblasti Vysokých Tatier, aj keď mu boli dobre známe (BLAHOUT, 1973). Vo svo−
jom diele „Le chamois“ popisuje aj výskyt kamzíkov v Československu. Výskyt au−
tochtónnych kamzíkov rozdeľuje na výskyt vo Vysokých Tatrách a na Alpi Zdiarske (Be−
lianske Tatry). Taxonomickým hodnotením rodu kamzíkov sa zaoberal aj KNAUS &
SCHRÖDER (1960). Ani tento autor nezahrňuje tatranského kamzíka ani do poddruhu Rupi−
capra rupicapra rupicapra ani do poddruhu Rupicapra rupicapra carpatica.

Prvú monografiu tatranského kamzíka vydal Maksymilian Siła NOWICKI (1868). Krát−
ka morfologická časť bola spracovaná na základe literatúry, najmä Tschudiho (TSCHUDI
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1853). V práci Nowického sú hodnotné najmä údaje z etológie kamzíkov, ktoré autor
zhromaždil na základe vlastných pozorovaní, poznatkov goralov a poľovníkov, ale aj z
prác Tschudiho (NOWICKI 1868 ).

Po uzákonení tatranských národných parkov na Slovensku a v Poľsku, nedostatok
pôvodných prác o morfológii tatranských kamzíkov pociťovali zoológovia na oboch stra−
nách Tatier. ŁOMNICKI (1964) konštatoval, že kamzíka ako chránený druh nie je možné
strieľať ani pre vedecké účely a počet uhynutých nájdených jedincov je príliš malý na to,
aby na jeho základe bolo možné prijať závery, týkajúce sa morfologických odlišností
kamzíkov z Tatier, od kamzíkov z iných oblastí (ŁOMNICKI 1964). Jediným dostupným
morfologickým materiálom boli kamzičie rožky, ktorých analýza mohla − podľa autora,
prispieť k systematickému postaveniu populácie tatranského kamzíka. Na základe analý−
zy 8 základných rozmerov kamzičích rožkov podľa Couturiera (COUTURIER 1938) − kon−
štatoval, že neboli zistené podstatné štatistické rozdiely medzi kamzíkmi z Tatier a kam−
zíkmi alpskými, karpatskými a balkánskymi (balcanica) v mierach dĺžky, výšky, obvodu
a priemeru rožkov. Rozdiel bol zistený vo všetkých troch rozmeroch rozpätia rožkov, kto−
rý je výrazne väčší ako u ostatných troch poddruhov.

K taxonomickému hodnoteniu tatranských kamzíkov pristúpil v roku 1966 pracovník
Výskumnej stanice a múzea (VSaM) TANAPu, Ing. Milič Blahout, CSc. V rokoch 1966 −
1971 kraniometricky spracoval 84 lebiek kamzíkov. Ako kritériá odlišnosti „novej geogra−
fickej rasy” použil základné rozmery lebiek a rozmery nosových kostí a medzier medzi kos−
ťami: čelovou, slznou a nosnou (fontanela) medzi os frontalis, os nasalis, os lacrymal a os
maxilla superior. Porovnávací materiál použil z depozitárov Naturhistorische museum v
Berne a zo zbierok dr. H. Sägessera (SÄGESSER 1967). Pre rumunský poddruh čerpal z úda−
jov Couturiera (COUTURIER 1938). Na základe svojich výskumov konštatoval, že kamzík
tatranský sa od kamzíkov alpských a karpatských odlišuje jednak kvalitatívne a jednak
kvantitatívne (BLAHOUT 1972, 1973). Na tomto základe bol nový poddruh kamzík vrchov−
ský tatranský uznaný na II. Medzinárodnom tériologickom zjazde v Brne v roku 1971
(BLAHOUT, 1976). V taxonomickom výskume tatranských kamzíkov pokračovali Hrabě a
Koubek (HRABĚ & KOUBEK 1984).

Kraniometrickú štúdiu bulharských kamzíkov spracovali MASSEI et al. (1993 − 1994).
Cieľom tejto práce bolo zistiť či existujú rozdiely medzi pohlaviami kamzíkov a kamzíc a
porovnať bulharský materiál s materiálom iných, už opísaných populácií kamzíkov z eu−
rópskych oblastí.

Nedostatok pôvodných morfologických prác o tatranských kamzíkoch nabáda k vyu−
žitiu všetkých možností získania ďalších údajov. Kamzík je chráneným druhom a preto
údaje o morfologických charakteristikách takéhoto vzácneho kraniologického materiálu
je potrebné vyhodnotiť a zverejniť. Vyhodnotenie kraniologickch charakteristík kamzíka
vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout 1971) za obdobie 1968 −
2004 z materiálu deponovaného v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici spracoval v
diplomovej práci CHOVANEC (2005). Cieľom príspevku je prezentovanie týchto výsledkov
a ich porovnanie s výsledkami iných autormi.

MATERIÁL A METÓDY

Materiál, ktorý bol predmetom výskumu tvorilo 46 lebiek, alebo fragmentov lebiek
kamzíkov, ktoré patria do zbierkového fondu Výskumnej stanice a múzea TANAPu pri
Štátnych lesoch (ŠL) TANAPu v Tatranskej Lomnici. Lebky sú uložené v zoologickom
depozitári, v expozícii múzea a v poľovníckom zámočku v Javorine. Predmetom výsku−
mu bol iba kraniologický materiál, o pôvode ktorého nie sú žiadne pochybnosti. Okrem
merania a hodnotenia lebiek, rožkov a chrupu boli zaznamenané údaje o spôsobe úhynu,
mieste a dátume nálezu, prípadne o nálezcovi. V snahe vylúčiť duplicitu boli použité re−
gistračné a evidenčné čísla zbierkového fondu múzea a fotodokumentácia. Všetky lebky,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ročný  holotyp 21,93 21,03 19,66 11,61 3,83 4,14 6,98 2,17 5,0
(BLAHOUT 1972)
10−ročný 21,96 20,94 19,51 11,33 3,86 3,875 7,54 2,04 5,555
(CHOVANEC 2005)
12−ročná  alotyp 21,43 20,63 19,13 10,69 4,10 3,83 5,46 2,10 5,36
(BLAHOUT 1972)
12−ročná 21,55 20,28 18,78 11,20 3,795 3,82 7,00 1,94 5,475
(CHOVANEC 2005)

ktoré sú súčasťou zbierkového fondu VSaM TANAPu pochádzajú z úhynov. Časť z nich
bola nájdená až po niekoľkých rokoch (v zbierkach je napríklad fragment lebky, ktorej
vek bol stanovený na 10 600 rokov a jeden fragment, ktorý bude taktiež hodnotený rádio−
uhlíkovou metódou), preto podstatná časť z nich je značne poškodená.

K meraniam boli použité posuvné meradlá (150, 250 a 450 mm SOMET−ČSN
251234), a iné meracie pomôcky. Pri anatomickej lokalizácii jednotlivých častí lebiek
sme postupovali podľa Lochmana et al.  (LOCHMAN et al. 1979), Popeska (POPESKO 1954),
Feriancovej−Masárovej & Hanáka (FERIANCOVÁ−MASÁROVÁ & HANÁK 1965), Koubeka &
Hraběho (KOUBEK & HRABĚ 1983), študovali sme aj ďalšie materiály, napríklad BRIEDER−
MANN (1961), a ďalších.
Merané boli:
1. Celková dĺžka lebky (longitudo cranii)
2. Kondylobazálna dĺžka lebky (longitudo condylobasalis)
3. Bazálna dĺžka lebky (longitudo basalis )
4. Dĺžka neurokranickej bázy (longitudo neurocranii
5. Dĺžka vrchného radu zubov (longitudo ordinis superioris dentium)
6. Dĺžka podnebia ( longitudo media palatini)
7. Dĺžka nazálnej časti lebky( longitudo )
8. Maximálna dĺžka nosovej kosti − nazálií (longitudo nasalis)
9. Maximálna šírka nazálií (latitudo nasalis)
10. Dĺžka splanchnokrania (longitudo basalis − longitudo neurocranii)
11. Vertikálny očnicový priemer (priemer hodnôt ľavej a pravej strany)
12. Horizontálny očnicový priemer (priemer hodnôt ľavej a pravej strany)
13. Biorbitálna šírka lebky (latitudo biorbitale)
14. Podočnicová šírka lebky (regio infraorbitalis)
15. Šírka čeľustných kostí − maxilár
16. Zygomatická šírka jarmových oblúkov (latitudo zygomatici)
17. Maximálna šírka neurocránia (longitudo neurocranii)
18. Výška neurocránia (altitudo neurocranii)
19. Celková hmotnosť lebky (g).
Namerané údaje boli štatisticky spracované a porovnané s výsledkami Blahouta (BLAHOUT

1972), Hraběho & Koubeka (HRABĚ & KOUBEK 1984) a Couturiera (COUTURIER 1938).
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Tab. 1  Porovnanie holotypového materiálu a spracovávanej vzorky [v cm]
Tab. 1  Comparison of holotype material and manipulated sample [in cm]
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Spolu bolo premeraných 46 lebiek tatranských kamzíkov alebo fragmentov lebiek. Z
celkového počtu kraniometrického materiálu bolo 8 lebiek samcov, 19 lebiek samíc, 12
lebiek jedincov mladších ako 4 roky. Ostatný materiál tvorili fragmenty lebiek (7).

Pre porovnanie rozmerov lebiek spracovaných Blahoutom (BLAHOUT 1972) ako holo−
typ pre poddruh „tatranský − tatrica” − 10 ročného samca z Hlúpeho vrchu (Belianske Tat−
ry) a alotyp 12 ročnej samice ulovenej v Monkovej doline (Belianske Tatry) uvádzame
nami namerané rozmery lebky 10−ročného samca z Dračej dolinky z Vysokých Tatier a 12
ročnej samice zo Žiarskej doliny v Západných Tatrách v tab. 1.

Z tab. 1 je zrejmé, že základné lebkové miery holotypového materiálu a našej vzorky
sú porovnateľné. Taktiež v oboch vzorkách sú výrazné rozdiely medzi kraniometrickými
hodnotami samíc (   ) a samcov (   ) hlavných lebkových mier .

Rozdiely medzi karpatskými, alpskými a tatranskými kamzíkmi vznikli dlhodobou
izoláciou jednotlivých populácií. Pri hodnotení jednotlivých poddruhov signifikantné sú
najmä rozmery fontanel BLAHOUT (1972).

COUTURIER (1938) založil svoje taxonomické práce pri stanovení poddruhov kamzí−
kov − kamzíka vrchovského karpatského (Rupicapra r. carpatica Couturier 1937) a kam−
zíka vrchovského alpského (Rupicapra r. rupicapra) na tvare a rozmeroch naso−lacrymál−
nych fontanel. U tatranského kamzíka ich v rámci kraniometrických výskumov spracoval
BLAHOUT (1972). Dĺžka fontanel sa u tatranského kamzíka pohybovala medzi 9,0 mm a
23,1 mm s priemerom 14,1 mm. U karpatských kamzíkov uvádza COUTURIER (1938) 3,0−
7,0 mm a šírku 5,0−7,0 mm Kvalitatívne rozdiely sú v tvorbe fontanely. Tatranské kamzí−
ky majú túto medzeru viac pretiahnutého tvaru ako kamzíky alpské a ešte viac ako kar−
patské (BLAHOUT 1976).

Výsledky kraniometrie materiálu deponovaného v zbierkach VSaM sú uvedené v tab.
2. Celková dĺžka nami skúmaných 26 lebiek tatranských kamzíkov oboch pohlaví sa po−
hybovala od 19,395 − 21,91 cm s priemerom  = 20,927 cm. U samcov sa toto rozpätie
pohybovalo v hraniciach od 20,34 − 21,96 cm s priemerom  = 20,856 cm (tab. 6). Blaho−
utova vzorka 62 lebiek kamzíkov, mala hodnoty od 18,43 − 22,78 cm, s priemernou hod−
notou  = 21,2553 cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 58 samcov
získali hodnoty v intervale  = 21,2885 cm a zo vzorky 35 samíc hodnoty v rozpätí 20,40
− 22,20, čo v priemere tvorí  = 21,1133 cm. Pre alpské kamzíky uvádza COUTURIER

(1938) hodnoty 19,31 − 22,37, s priemerom  = 20,478 cm.
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Tab. 2 Základné štatistické hodnoty kraniometrických rozmerov [v cm] kamzíkov
Tab. 2 Basic statistic values of craniometrical measurements [in cm] of chamois

P. č. Rozmery lebky n R S 
x

1 Celková dĺžka lebky 5 20,34−21,96 20,998 0,710
14 18,45−21,86 20,856 0,880

2 Kondylobazálna dĺžka 5 19,10−20,94 19,870 0,735
14 17,34−20,85 19,817 0,893

3 Bazálna dĺžka 5 17,59−19,51 18,452 0,727
14 15,88−19,36 18,399 0,866

4 Dĺžka neurokranickej bázy 5 4,39−4,81 4,590 0,173
13 4,05−4,59 4,385 0,164

5 Dĺžka vrchného radu zubov 8 5,31−5,78 5,541 0,151
17 4,63−5,76 5,455 0,278

6 Dĺžka podnebia 5 10,39−11,26 10,892 0,322
14 9,45−11,54 11,077 0,562

7 Dĺžka nazálnej časti lebky 5 10,95−12,75 11,838 0,647
14 10,12−12,36 11,728 0,600

8 Maximálna dĺžka nazálií 5 6,21−7,54 6,730 0,461
16 5,76−7,00 6,375 0,356

9 Maximálna šírka nazálií 6 1,96−2,89 2,348 0,372
17 1,86−2,27 1,982 0,117

10 Dĺžka splanchnokrania 4 13,59−14,70 14,060 0,470
13 11,83−14,84 13,959 0,741

11 Vertikálny očnicový priemer 7 3,54−4,00 3,825 0,147
17 3,60−3,99 3,807 0,112

12 Horizontálny očnicový priemer 8 3,68−4,29 3,944 0,165
17 3,70−4,07 3,876 0,094

13 Biorbitálna šírka lebky 7 9,65−11,33 10,738 0,574
17 9,49−11,28 10,335 0,538

14 Infraorbitálna šírka lebky 7 7,20−8,39 7,837 0,370
17 6,97−8,14 7,531 0,373

15 Šírka maxilár 8 6,10−7,00 6,616 0,310
17 6,07−7,62 6,061 0,343

16 Šírka jarmových oblúkov 6 8,52−9,26 8,867 0,302
17 8,01−9,28 8,710 0,310

17 Maximálna širka neurocrania 7 6,90−7,24 7,093 0,099
18 6,42−7,12 6,811 0,208

18 Výška neurocrania 7 5,67−5,99 5,799 0,099
18 5,32−6,18 5,777 0,235

Kondylobazálna dĺžka nami skúmaných lebiek kamzíkov bola u samcov 19,1 − 20,94
a priemer  = 19,817 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú 18,22 − 20,895 s priemerom  =
19,8435 cm (tab. 6).

Blahoutova vzorka 56 lebiek kamzíkov, mala hodnoty od 18,34 − 21,91 cm, s prieme−
rom  = 20,3176 cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 52 samcov zís−
kali  = 20,3644 cm a zo vzorky 31 samíc hodnoty v rozpätí 19,3 − 21,21 cm čo v prieme−
re tvorí  = 20,0965 cm. Pre karpatské kamzíky uvádza COUTURIER (1938) hodnoty 20,40
− 21,40 cm. Rozdiely v rozmeroch sú spôsobené jednak veľkosťou vzorky a rozdielnou
vekovou a pohlavnou štruktúrou nami skúmanej vzorky. Dá sa taktiež uvažovať, že štruk−
túru prezentovanej vzorky ovplyvnil stav populácie kamzíkov v posledných decéniách a
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spôsob získania materiálu (len z úhynu).
Bazálna dĺžka nami skúmaných lebiek kamzíkov bola u samcov 17,59 − 19,51 cm a

priemer  = 18,399 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú 16,735 − 19,435 s priemerom  =
18,4255 cm (tab. 6). Blahoutova vzorka 55 lebiek kamzíkov, mala hodnoty 17,13 − 18,85
cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 50 samcov získali hodnoty v in−
tervale 17,70 − 20,20 cm s priemerom  = 18,89 cm a zo vzorky 32 samíc hodnoty v roz−
pätí 17,50 − 19,80, čo v priemere tvorí  = 18,735 cm. Pre karpatské kamzíky uvádza CO−
UTURIER (1938) hodnoty 19,20 − 19,90 cm, pre alpské kamzíky 16,80 − 19,79 cm a priemer

 = 18,029 cm.
Biorbitálna šírka lebky nami skúmaných lebiek kamzíkov bola u samcov 9,65 − 11,33

a priemer  = 10,335 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú 9,57 − 11,305 cm s priemerom 
= 10,5365 cm (tab. 6). Blahoutova vzorka 76 lebiek kamzíkov, mala hodnoty 9,83 −
11,059 cm (BLAHOUT 1972). Hodnota 19,92 cm pre maximálnu biorbitálnu šírku kamzičej
lebky je nepravdepodobná. HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 78 samcov získali hodno−
ty v intervale 11,0086 cm a zo vzorky 34 samíc hodnoty v rozpätí 9,66 − 11,35 cm, čo v
priemere tvorí  = 10,6291 cm. BLAHOUT (1972) pre karpatské kamzíky udáva hodnoty
10,95 − 11,70 cm bez udania zdroja informácií.

Vertikálny očnicový priemer lebky nami skúmaných lebiek kamzíkov bol u samcov
3,55 − 4,00 cm a priemer  = 3,807 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú 3,575 − 3,995 cm s
priemrom  = 3,8165 cm (tab. 6). Blahoutova vzorka 72 lebiek kamzíkov, mala hodnoty

 = 3,78 cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 72 samcov získali hod−
noty  = 3,801 cm. Pre karpatské kamzíky udáva BLAHOUT (1972) hodnoty 3,50 − 3,80 cm
bez uvedenia zdroja informácií.

Horizontálny očnicový priemer lebky nami skúmaných lebiek kamzíkov bol u sam−
cov  = 3,876 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú 3,685 − 4,18 cm s priemerom  = 3,91
cm (tab. 6). Blahoutova vzorka 73 lebiek kamzíkov, mala hodnoty od 2,87 − 4,18 cm, s
priemerom  = 3,96 cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na vzorke 73 samcov
získali hodnotu  = 3,986 cm a zo vzorky 38 samíc hodnoty v rozpätí 3,72 − 4,13 cm čo v
priemere tvorí  = 3,941 cm. Pre karpatské kamzíky udáva BLAHOUT (1972) hodnoty 3,90
− 4,20 cm, bez citácie zdroja informácií.

Maximálna dĺžka nazálií nami skúmaných lebiek kamzíkov bola u samcov 6,21 −
7,54 cm a priemer  = 6,375 cm. Priemerné hodnoty rozptylu sú: 5,985 − 7,27 cm s prie−
merom  = 6,5525cm (tab. 6, obr. 14). Maximálna šírka nazálií nami skúmaných lebiek
kamzíkov  = 2,21cm (tab. 6). Blahoutova vzorka 76 lebiek kamzíkov, mala dĺžku od
5,27 − 7,10 cm, s priemerom  = 2,13 cm (BLAHOUT 1972). HRABĚ & KOUBEK (1994) na
vzorke 75 samcov na  = 6,466 cm, a zo vzorky 38 samíc hodnoty v rozpätí 5,48 − 7,10
cm, čo v priemere tvorí  = 6,350 cm. Šírka nazálií sa v ich vzorkách 76 samcov pohybo−
vala v intervale 1,78 − 2,65 cm s priemernou hodnotou  = 2,124 cm. Pre karpatské kam−
zíky uvádza COUTURIER (1938) dĺžku 6,60 − 7,40 cm, a šírku1,90 − 2,15 cm, pre alpské −
dĺžku 5,19 − 7,14 cm a šírku 1,68 − 2,25 cm  = 1,99 cm.

Spracované boli taktiež základné štatistické hodnoty kraniometrických rozmerov [v
cm] jedincov mladších ako 4 roky (tab. 3).
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Tab. 3 Základné štatistické hodnoty kraniometrických rozmerov jedincov mladších
ako 4 roky [v cm]
Tab. 3 Basic statistic values of craniometrical measurements of chamois’ individuals
younger than 4 years [in cm]

Rozmery lebky n R Sx
Celková dĺžka lebky 8 8,98−17,28 14,416 3,083
Kondylobazálna dĺžka 8 8,13−16,44 13,501 3,024
Bazálna dĺžka 8 7,03−15,10 12,260 2,875
Dĺžka neurokranickej bázy 11 1,38−4,07 2,676 1,009
Dĺžka vrchného radu zubov 12 2,75−4,97 3,998 0,747
Dĺžka podnebia 7 4,09−8,75 6,436 1,908
Dĺžka nazálnej časti lebky 7 3,58−9,28 7,079 2,190
Maximálna dĺžka nazálií 9 1,77−5,00 3,568 1,165
Maximálna šírka nazálií 11 1,10−8,05 2,205 1,878
Dĺžka splanchnokrania 8 5,01−11,97 10,091 2,581
Vertikálny očnicový priemer 11 2,02−3,49 3,060 0,492
Horizontálny očnicový priemer 9 3,29−3,605 3,436 0,092
Biorbitálna šírka lebky 10 5,54−9,90 8,694 1,135
Infraorbitálna šírka lebky 10 3,62−7,25 6,177 0,945
Šírka maxilár 11 2,71−5,89 4,903 1,071
Šírka jarmových oblúkov 9 4,53−8,56 7,121 1,031
Maximálna širka neurocrania 12 4,47−6,84 5,874 0,770
Výška neurocrania 10 3,90−5,94 5,067 0,629

Sú to informatívne informácie, ktoré udávajú aj autori iných kraniometrických prác o
lebkách kamzíkov, napríklad BRIEDERMANN (1969).

Porovnanie celkových dĺžok lebky kamzíkov, kamzíc a juvenilných jedincov do šty−
och rokov prezentuje tab. 4.
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Rozmery lebky kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra r. tatrica Bl., 1971)
HRABĚ CHOVANEC HRABĚ CHOVANEC

& KOUBEK (2005) & KOUBEK (2005)
(1984) (1984)

Pohlavie Samce Samce Samice Samice
Priemerné hodnoty [v cm] 
Celková dĺžka lebky 21,289 20,998 21,113 20,856
Condylobazálna dĺžka 20,364 19,870 20,097 19,817
Bazálna dĺžka 18,893 18,452 18,735 18,399
Dĺžka neurokranickej bázy 4,793 4,590 4,800 4,385
Dĺžka vrchného radu zubov 5,645 5,541 5,547 5,455
Dĺžka podnebia 11,150 10,892 11,103 11,077
Dĺžka nazálnej časti lebky 12,241 11,838 11,916 11,728
Maximálna dĺžka nazálií 6,466 6,730 6,350 6,375
Maximálna šírka nazálií 2,132 2,348 2,124 1,982
Dĺžka splanchnokrania 14,251 14,060 13,958 13,959
Vertikálny očnicový priemer 3,759 3,825 3,801 3,807
Horizontálny očnicový priemer 3,986 3,944 3,941 3,876
Biorbitálna šírka lebky 11,009 10,738 10,629 10,335
Infraorbitálna šírka lebky 7,919 7,8371 7,612 7,531
Šírka maxilár 6,677 6,616 6,689 6,061
Šírka jarmových oblúkov 8,841 8,867 8,705 8,710
Maximálna širka neurocrania 6,557 7,093 6,429 6,811
Výška neurocrania 5,924 5,799 5,751 5,777

Tab. 5 Prehľad max. a min. kraniometrických hodnôt
Tab. 5 List of max. and min. craniometrical values

Taxón Rupicapra. r. tatrica

Autor BLAHOUT HRABĚ & KOUBEK CHOVANEC

(1972) (1984) (2005)

Celková dĺžka lebky 1 18,43− 22,78 18,43− 22,70 18,45− 21,96
Kondylobazálna dĺžka 2 18,34− 21,91  19,20− 21,80 17,34− 20,94
Bazálna dĺžka lebky 3 17,13− 20,18 17,50− 20,20 15,88− 19,51
Biorbitálna šírka lebky 4 9,83− 19,92 9,66− 11,74 9,49− 11,33
Vertik. očnicová šírka 5 2,62− 4,10 3,28−4,06 3,54−4,00
Horiz.očnicová širka 6 2,87− 4,18 3,59− 4,24 3,68− 4,29
Dĺžka nasálíi 7 5,27− 7,10 5,27− 7,10 5,76− 7,54
Šírka nasálií 8 1,86− 2,8 1,78− 2,80 1,86− 2,89
Dĺžka horného radu zubov 9 5,00− 6,07 4,63−6,07 4,63−5,76

Tab. 4 Porovnanie priemerných hodnôt lebiek tatranského kamzíka
Tab. 4 Comparison of average skull values of Tatra chamois

Výsledky do istej miery ovplyvňuje charakter vzorky. Autori HRABĚ & KOUBEK

(1984) merali lebky, ktoré mali väčšinou súkromní zberatelia. Naše vzorky sú všetky ná−
hodne nájdené. Rozdiely v priemeroch nie sú napriek tomu veľké (5 mm).
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BLAHOUT 1972 uvádza pre celkovú biorbitálnu šírku lebky (4) interval v hraniciach
9,83 − 19,92, čo je diskutabilné. HRABĚ & KOUBEK (1984) namerali hodnoty v hraniciach
9,66 − 11,74 cm, nami zistené hodnoty sú 9,49 − 11,33 cm.

Taktiež pri tomto hodnotení rozdiely v hodnotách z predošlých výskumov (BLAHOUT

1972, HRABĚ & KOUBEK 1984) a našou vzorkou, sú spôsobené jednak veľkosťou vzorky a
rozdielnou vekovou a pohlavnou štruktúrou nami skúmanej vzorky. Dá sa taktiež uvažo−
vať, že štruktúru našej vzorky ovplyvnil stav populácie kamzíkov v posledných decéniách
a spôsob získania materiálu.

ZÁVER

Na súbore 46 lebiek alebo ich fragmentov (8 , 19 , 12 lebiek jedincov mlad−
ších ako 4 roky a 7 fragmentov) z depozitárných zbierok Výskumnej stanici a múzeum
TANAP−u boli zisťované kraniologické charakteristiky o.i.: longitudo cranii, longitudo
condylobasalis, longitudo basalis, longitudo neurocranii, l. ordinis superioris dentium,
longitudo media palatini, longitudo a latitudo nasalis, latitudo biorbitale, latitudo zygo−
matici. Výsledky boli spracované, štatisticky vyhodnotené a porovnané s údajmi iných
autorov. Výsledky do istej miery ovplyvňuje charakter vzorky. Rozdiely v priemerných
hodnotách v porovnaní s publikovanými prácami iných autorov nie sú veľké (do 5 mm).
Časť práce bola spracovaná v rámci projektu VEGA č. 1/1327/04.
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ABSTRACT

This report brings a brief summary of horns abnormality of tatra chamois caused by
mechanical or genetic factor. Area of a study is situated in The Low Tatra National park.
Chamois were introduced into the Low Tatras from the High Tatras, to create reserve sub−
stitute the population of these in the High Tatras. In the spotted area are 13 individuals of
horns abnormality with different degree of horn defect are occurred. 92 percent of hors
abnormalities fall on females and 8 percent fall on males. It is 12,41 percent of a total
chamois abundance in the Low Tatra (n=95,5 individuals). The most of abnormalities are
in the Krúpova hoľa−Ďumbier local area n=5 (38,46 percent), than Poľana−Bôr local area
n=5 (38,46 percent) and Skalka local area n=3 (27,07 percent).

Key words: Tatra chamois, horns abnormality, passport, The Low Tatras National Park

ÚVOD

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971) je na
Slovensku jediný pôvodný druh z čeľade Bovidae a patrí medzi endemický a reliktný
druh v našej faune. Typické kosákovité zakrivenie rožkov dáva kamzíkovi charakteri−
stickú podobu, vďaka čomu si ho možno len ťažko pomýliť. V minulosti ľudia verili, že
pomocou rožkov si kamzíky uľahčujú pohyb v strmých terénoch, zachytávajúc sa háčik−
mi na kosodrevine a skalách.

Jeho autochtónne rozšírenie je vo Vysokých Tatrách (Západné, Vysoké a Belianske).
V rokoch 1969 − 76 prebehla reštitúcia z titulu ochrany druhu do pohoria Nízkych Tatier
(Lomnistá dolina). Dnes sa jeho populácia pohybuje na hranici 100 jedincov (n=95,5).

Medzi priekopníkov výskumu kamzíka v Nízkych Tatrách možno označiť RNDr.
Jozefa Radúcha. Vo svojich prácach sa RADÚCH (1986, 1987, 1992, 2002) zmieňuje o
základných ekologických nárokoch tohto druhu, dôraz kladie aj na negatívne faktory,
ktoré hrozia kamzíkovi. KARČ & RADÚCH (1983, 1987) poukazujú na kvantitatívne
zastúpenie a rozšírenie kamzíka v Nízkych Tatrách. Mnohí autori sa kamzíkovi venovali
vo svojich diplomových prácach napr. BAČKOR 2003a, URBAN 1985, ZATKALIK 1995. Na
populárno−náučnej úrovni sa kamzíkovi venujú i práce Banásovej (BANÁSOVÁ 1998), Cho−
vanca (CHOVANEC 1983) a Radúcha (RADÚCH 1981). Kontamináciou prirodzenej trofickej
základne ťažkými kovmi sa zaoberal JANIGA (2002). JANIGA (2004) sa zaoberal porovna−
niami mitochondriálnej DNA u kamzíkov vyskytujúcich sa vo Vysokých, Nízkych
Tatrách a Veľkej Fatre. Vedeckú správu z parazitofauny kamzíka v Nízkych Tatrách pub−

MORFOLOGICKÉ ABNORMALITY ROŽKOV DRUHU
RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA, BLAHOUT 1971,
V NÁRODNOM PARKU NÍZKE TATRY

HORNS MORPHOLOGICAL ABNORMALITY OF TATRA CHAMO−
IS (RUPICAPRA RUPICPRA TATRICA, BLAHOUT 1971) IN THE
LOW TATRA NATIONAL PARK

Peter BAČKOR & Zuzana GÁLFYOVÁ

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 49 − 58
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likoval CIBEREJ (2002). ŠTEFANČÍKOVÁ (1994, 2005) sa vo svojich prácach podrobnejšie
venuje kvantitatívnemu a druhovému zloženiu parazitofauny v tele kamzíka. V roku
2001 bol vypracovaný ,,Program záchrany kamzíka tatranského 2001−2005“ (KOREŇ et al.
2001). Aktuálne problémy a výsledky populačnej dynamiky zhodnotil v plošnom mera−
dle ONDRUŠ (2002). V západnej časti rozšírenia kamzíka v Národnom parku Nízke Tatry
(oblasť Chabenec−Kotliská−Skalka) sa kamzíkovi venujú práce Bačkora (BAČKOR 2003b,
2004).

Samotným abnormalitám rožkov sa venuje v jednej kapitole monografia o kamzíkovi
(BLAHOUT 1976). GREŠKO (1986) sa zmieňuje o kamzičích rožkoch vo Vysokých Tatrách.
Opisuje základné charakteristiky rastu a stavby rožkov. Skúmaným kraniometrických
veličín sa zaoberali HRABĚ & KOUBEK (1984), ktorí porovnávali aj dynamiku rastu rožkov
kamzíkov na jednotlivých rožných prírastkoch resp. rozdiely medzi Rupicapra rupicapra
tatrica a Rupicapra rupicapra rupicapra. Anatomickými a morfologickými odlišnosťami
rožkov sa zaoberal aj ŁOMNICKY (1964). Na Poľskej strane Vysokých Tatier sa v
monografii o kamzíkoch ZIĘBA & KOZICA (2004) zmieňujú o výskyte, migrácii kamzíkov
s poškodenými rožkami. Zo svojich terénnych pozorovaní v Nízkych Tatrách poukázal na
abnormality rožkov RADÚCH (2001), stručne zhrnul stavbu, význam a popisuje aj jednot−
livých jedincov z tohto územia.

MATERIÁL A METODIKA

Výsledky príspevku vychádzajú z vlastných terénnych pozorovaní uskutočnených
formou pochôdzok v rokoch 2002 až 2005 v areáli výskytu kamzíka v Nízkych Tatrách.
Územie sme rozdelili na štyri sektory: Skalka, Poľana−Bôr, Dereše−Chopok a Krúpova
hoľa−Ďumbier. Sektory boli ďalej rozdelené na miesta výskytu: napr. Chabenec, Kotliská,
Krčahovo atď. Pri monitoringu bol použitý binokulárny ďalekohľad 7x50 a monokulárny
ďalekohľad s optikou 25x50. Aby sme sa vyhli duplicite a nepresnostiam pri mapovaní je−
dincov s abnormalitami rožkov, v teréne sme schematicky zakresľovali siluety hláv kam−
zíkov a neskôr sme ich analyzovali s už zaznamenanými abnormalitami. Popis abnorma−
lity rožkov priestorovo zodpovedal postaveniu kamzíka (z prednej časti a zboku). Na fo−
todokumentáciu slúžil fotoprístroj CANON EOS 350D s objektívom 100−300 mm a
PRACTICA s objektívom 1 000 mm. Zber ostatných údajov (napr. početnosť, vplyv nega−
tívnych faktorov, presun, atď.) bol podľa metodiky Programu záchrany kamzíka tatranské−
ho 2001−2005. Pre kompletnosť údajov boli použité aj údaje z pozorovaní pracovníkov
Správy Národného parku Nízke Tatry a členov stráže prírody.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

Medzi hlavné významy rožkov možno priradiť:
− prirodzenú ochranu pomerne mäkkých lebkových kostí (hlavne neurocranium) a mozgu
proti nárazom pri pádoch zo skál alebo pri skalných lavínach,
− slúžia ako zbraň pri súbojoch v ruji alebo ako obrana proti nepriateľovi,
− význam pri sociologických optických prejavoch kamzičej zveri, napr. prezentovanie,
zastrašovanie súpera,
− prejavy komfortného správania, škrabanie sa na chrbte alebo bokoch hlavne pri výmene
zimnej srsti,
− znak pohlavného dimorfizmu,
− umožňujú určiť vek zvieraťa.

Rožky má cap i koza, odlišujú sa však rozlohou, zakrivením a hrúbkou. Cap má rož−
ky hrubšie, vyššie s väčšou rozlohou a väčším zakrivením ako koza. Háčikovité zakrive−
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nie dosahuje u capa 180o, u kozy len asi 90 − 135o. Príčinou vzniku abnormality môže byť
mechanické poškodenie (najčastejšie prípady počas života kamzíka) a abnormality spôso−
bené pri ontogenéze. Tieto majú najčastejšie genetický charakter (napr. RADÚCH 2001,
ZIĘBA & KOZICA 2004).

K mechanickému poškodeniu môže dôjsť pri páde kamzíka zo skál, prípadne pri za−
siahnutí skalnými alebo snehovými lavínami. Dochádza k odlomeniu určitej časti alebo
celého rožka. Kamzíkom sa rožky neobnovujú, poškodenie teda ostáva viditeľné počas
celého života. Rôzne výchylky z pôvodného smeru rastu vznikajú pri poškodení rohovej
kosti (napr. nalomením) v mladšom veku. Niekedy môže dôjsť aj k otočeniu rožkov okolo
vlastnej osi, následkom čoho vzniká neprirodzene veľká rozloha rožkov. Príčinou môže
byť aj zachytenie sa o konáre kosodreviny príp. iných drevín.

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMIA

Výskyt kamzíka v Národnom parku Nízke Tatry (ďalej len ,,NAPANT“) možno ohra−
ničiť od vrcholu Chabenec (1955,0 m n.m.) po masív Štiavnice (2025,3 m n.m.), a od
Bôru (1887,6 m n.m.) po kótu 1889,3 m n.m. v masíve Skalky (1980,1 m n.m.). Vyskytu−
je sa prevažne v subalpínskom až alpínskom vegetačnom stupni. Biotopy kamzíka nesú
znaky glaciálneho charakteru, čomu zodpovedá aj zastúpenie flóry a fauny. Severné steny
sú tvorené skalnými stenami a platňami, naproti tomu južné svahy sú subalpínskeho cha−
rakteru s ojedinelým výskytom skalných útvarov. Dominantnou drevinou v záveroch do−
lín a na hornej hranici lesa je smrek obyčajný (Picea abies), jarabina vtáčia (Sorbus aucu−
paria), ďalej kríčkovité formácie brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus), brusnice
obyčajnej (Vacinium vitis idaea), a rastlín soldanelky horskej (Soldanela montana),
metlušky krivolakej (Avenella flexulosa), smlzu chĺpkatého (Calamagrostis villosa),
chvostníka jedľového (Huperzia selago) a iné. Nad hornú hranicu lesa prevažne vystupu−
je borovica horská (Pinus mugo), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), niekde aj s príme−
sou jelše zelenej (Alnus incana), napr. v závere Vajskovskej doliny. Na miestach, kde sa
kedysi páslo, resp. boli košiare, rastie vo väčších množstvách štiavec alpský (Rumex alpi−
nus). Za zmienku stojí aj umelé vysadenie nepôvodnej dreviny − borovice limby (Pinus
cembra) vo Vajskovskej doline a v okolí lokalít Kosodrevina, Válovy, Morka. Na chudob−
nom pôdnom substráte rastú subalpínske až alpínske druhy napr. ostrica tmavá (Carex
atrata), ostrica vždyzelená (Carex sempervirens), kamzíčnik clussov (Doronicum clusii),
kuklík horský (Geum montanum), horec bodkovaný (Gentiana punctata), podbelica al−
pínska (Homogyne alpina), chlpaňa gaštanová (Luzula alpinipillosa), nátržník zlatý (Po−
tentilla aurea), poniklec biely (Pulsatilla alba), silenka bezbyľová (Silene acaulis), vŕba
sliezka (Salix silesiaca) a i.

Zastúpenie živočíšstva je charakterizované karpatskými druhmi. Z coelepterofauny,
vyskytujúcich sa v subalpínskom až alpínskom stupni sú to napr. bystruška lesná (Cara−
bus sylvestris), bežec snežný (Nebria tatrica), chrobák z čeľade Carabaceae (Leistus rou−
sii) a i. V subalpínskom stupni sa vyskytuje z plazov jašterica živorodá (Lacerta vivipara)
a vretenica severská (Vipera berus). Avifauna je zastúpená tetrovov hôľniakom (Tetrao
tetrix), vrchárkov červenkavou (Prunella collaris), ľabtuškou vrchovskou (Anthus spino−
letta), krkavcom čiernym (Corvus corax), žltochvostom domácim (Phoenicurus ochru−
ros) a i. Subalpínske až alpínske pásmo je lovný biotopom pre orla skalného (Aquila
chrysaetos), sokola lastovičiara (Falco subbuteo) a sokola myšiara (Falco tinnunculus).
Zo zástupcov cicavcov sú to tieto druhy: svišť vrchovský (Marmota marmota), piskor vr−
chovský (Sorex alpinus), hraboš snežný tatranský (Chionomys nivalis mirhanreini). V zá−
veroch dolín resp. v celom hrebeňovom úseku Nízkych Tatier sa pravidelne vyskytuje rys
ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a medveď hnedý (Ursus arctos).
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VÝSLEDKY

Spolu bolo zistených 13 jedincov s rožkovými abnormalitami, čo predstavuje
12,41% z celkovej populácie kamzíka v Nízkych Tatrách (n=95,5). Podiel abnormalít u
jednotlivých pohlaví je 11 koza (92%) a 2 cap (8%). Percentuálne zastúpenie sektorov je:
3 ex. Skalka (23,07%), 5 ex. Krúpova hoľa−Ďumbier (38,46%) a 5 ex. Poľana−Bôr
(38,46%). Z pasportu bol vyradený jedinec číslo 6, kvôli možnej duplicite. Celkové
zhodnotenie a popis jednotlivých abnormalít je uvedené v nasledujúcom popise. Grafické
znázornenie je uvedené na obr. 1.

Pasport ex. 1
Sektor: Krúpova hoľa−Ďumbier
Lokalita: Ďumbier, Matúšovské hole
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba pravý, ľavý deformácia cez „tvárovú masku“

Pasport ex. 2
Sektor: Krúpova hoľa−Ďumbier
Lokalita: Ďumbier, Matúšovské hole
Pohlavie: koza
Popis abnormality: ľavý vychýlený z rastovej osi do boku

Pasport ex. 3
Sektor: Krúpova hoľa−Ďumbier
Lokalita: Ďumbier, Matúšovské hole
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba pravý

Pasport ex. 4
Sektor: Krúpova hoľa−Ďumbier
Lokalita: Ďumbier, Matúšovské hole
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba ľavý

Pasport ex. 5
Sektor: Krúpova hoľa−Ďumbier
Lokalita: Krčahovo, Ludárova hoľa
Pohlavie: cap
Popis abnormality: chýba pravý

Pasport ex. 7
Sektor: Poľana−Bôr
Lokalita: Bôr, Zákľuky
Pohlavie: koza
Popis abnormality: ľavý vychýlený z rastovej osi do boku

Pasport ex. 8
Sektor: Poľana−Bôr
Lokalita: Kotliská, Bôr
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba ľavý od 1/3

Pasport ex. 9
Sektor: Poľana−Bôr
Lokalita: Kotliská, Bôr
Pohlavie: koza
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Popis abnormality: chýba ľavý

Pasport ex. 10
Sektor: Poľana−Bôr
Lokalita: Chabenec, Kotliská, Bôr
Pohlavie: koza
Popis abnormality: oba rožky odklonené smerom na os frontale smerom do oblasti tváre,
pravý výraznejšie

Pasport ex. 11
Sektor: Skalka
Lokalita: Kotliská, Poľana
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba pravý, ľavý deformovaný cez ,,tvárovú masku“

Pasport ex. 12
Sektor: Skalka
Lokalita: Kotliská
Pohlavie: koza
Popis abnormality: chýba pravý od 1/3

Pasport ex. 13
Sektor: Poľana−Bôr
Lokalita: Poľana
Pohlavie: koza
Popis abnormality: odlomené oba od 1/4

Pasport ex. 14
Sektor: Skalka
Lokalita: Kotliská
Pohlavie: cap
Popis abnormality: chýba pravý

Tab. 1 Kvantitatívne zastúpenie abnormalít rožkov
Tab. 1 Quantitative data of horns abnormality

DISKUSIA

Výskyt abnormality rožkov u kamzíka vrchovského tatranského je úzko spätý s jeho
životným biotopom. Prevažne členité skalné formácie, strmé svahy a suťoviská mu po−
skytujú úkryt pred prirodzenými nepriateľmi, ale zároveň môžu spôsobiť aj mechanické
poškodenie rožkov napr. pádom skalnej lavíny, zachytením sa o kosodrevinu a i. Počas
sledovaného obdobia sme ani raz nezaznamenali priame pozorovanie ako ,,prírodný“ či−
niteľ poškodil rožky. 12,41 % predstavuje veľký súbor jedincov s abnormalitami rožkov.
Je zaujímavé, že len 8 % percent predstavujú abnormality rožkov u capov (jeden zo sek−
tora Skalka a jeden zo sektora Krúpova hoľa−Ďumbier). Predpokladáme, že je to zapríči−

cap / male koza / female

chýba časť alebo celý pravý 2 3
chýba časť alebo celý ľavý 0 3
chýbajú oba 0 1
deformácia 0 1
vychýlenie 0 3
spolu 2 11
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nené celkovou štruktúrou populácie kamzíka tak na úrovni celej populácie, ako aj na
úrovni čriedy. Väčšie kvantitatívne zastúpenie v čriedach majú vždy kozy. Dospelé staršie
capy sa väčšinou k čriedam pridávajú až v období rozmnožovania. Mladšie dospelé capy
vytvárajú homo−morfologickú skupinu. V čase ruje sa kamzíky správajú veľmi teritoriál−
ne. Capy ,,bojujú“ o postavenie v čriede, ale nikdy sme nepozorovali priame ohrozenie
jedincov vzájomne rožkami a tým následne vznik abnormality rožku resp. odlomenie
(napr. ako u Cervidae). Ako naznačil RADÚCH (2001), kamzíky používajú svoje rožky iba
na frontálny útok proti prirodzenému nepriateľovi (rys, vlk, orol). Naproti tomu GREŠKO

(1986) zdôrazňuje poškodenie rožku ako ,,nebezpečnú zbraň“ v čase ruje. V roku 2006 v
TANAP−e zdokumentovali súboj samcov s použitím rožkov (CHOVANCOVÁ in verb.). Počas
nášho výskumu sme v Nízkych Tatrách nezaznamenali útok dvoch samcov s použitím
rožkov.

,,Hendikep“, ktorý kamzík nesie so sebou po celý život, mu však nespôsobuje žiadne
problémy v sociálnom postavení v čriede. Napr. ex. 10 koza (obr. 2) počas obdobia od
roku 2002 po 2005 mala vždy jedno mladé, t.j. počas ruje bola oplodnená dominantným
capom. U mláďat, ktoré mala, neboli pozorované žiadne deformácie rožkov, a tak možno
vylúčiť genetický charakter abnormality. V týchto rokoch bola aj vedúcou kozou v čriede
s najvyšším hierarchickým postavením. Aj RADÚCH (2001) poukazuje na to, že jedinec s
poškodenými rožkami môžu byť rangove vyššie ako jedinec, ktorý nemá poškodené rož−
ky. Všetko závisí od ,,životných skúseností“ a celkovej vitality vodiaceho kamzíka, ako
naznačil aj BLAHOUT (1976). Zaujímavý je aj výskyt len jedného jedinca, ktorý má odlo−
mené oba rožky. Jedná sa o ex. 13 koza (obr. 3), ktorá v čase pozorovania (rok 2003)
mala aj mláďa. Domovský okrsok bol medzi Bôrom a Poľanou. V súčasnosti sa domnie−
vame, že jedinec už nežije, pretože nebol pozorovaný počas dvoch rokov. Za zmienku
stoja aj zmeny v abnormalitách rožkov jednotlivých kamzíkov počas sledovaného obdo−
bia. U kozy ex.1 z oblasti Ďumbiera bola deformácia zaznamenaná po prvýkrát
18.3.2004, išlo o deformáciu iba ľavého rožka do oblasti tváre, 3.10.2004 bola koza po−
zorovaná s deformáciou ľavého rohu, pravý rožtek chýbal.

Abnormality rožkov majú veľký význam aj pre výskum. Takto ,,dobrovoľne“ označené
jedince sa dajú jednoduchšie determinovať. Monitoringom týchto jedincov je možné získať
množstvo cenných informácií, ako napr. migračné trasy jedincov a čried, priestorové využi−
tie teritória, prírastky mláďat u kamzíc s deformáciami (frekvencia liahnutia). Predpokladá−
me, že väčšinu abnormalít rožkov u kamzíkov vyskytujúcich sa v Nízkych Tatrách spôsobi−
lo mechanické poškodenie. Genetické abnormality sa nedajú zistiť v teréne priamym pozo−
rovaním, museli by byť použité iné exaktné výskumné metódy (napr. analýza DNA jedinca
s poškodením a zistenie konkrétneho alotypu zodpovedného za rast rožkov). Všetky defor−
mácie sme zaznamenali len u dospelých jedincov kamzíka, ani v jednom prípade nešlo o
mláďa alebo nedospelého jedinca. Na koniec diskusie teba zdôrazniť potrebu ďalšieho vý−
skumu v tejto problematike resp. zamerať sa na zistenie možných genetických príčin.

ZÁVER

Príspevok priniesol stručné zhrnutie pasportizácie jedincov s rastovou abnormalitou
rožkov jedincov kamzíka vrchovského tatranského v Nízkych Tatrách. Celkovo tieto je−
dince predstavujú 12,41 % z celej populácie v Nízkych Tatrách (11 ex. koza 92%, 2 ex.
cap 8%). Takéto označenie len pomôže k dôslednému skúmaniu tohto ohrozeného zá−
stupcu vysokohorskej fauny.
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Obr. 1 Grafické znázornenie abnormalít rožkov
Fig. 1 Graphic description of horns abnormality
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Obr. 2 ex. 10, vodiaca koza čriedy na Kotliskách (1936,7 m n.m.)
Fig. 2 ex. 10, leader female of the herd ,,Kotliská” (1936,7 m n.m.)

Obr. 3 ex. 13, koza s odlomenými rožkami
Fig. 3 ex. 13, female with horns abnormality (both injure)
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Obr. 4 ex. 8, koza s odlomeným ľavým rožkom
Fig. 4 ex. 8, female with left horn abnormality
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1, 2 
Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku, pracovisko Tatranská

Lomnica, SK − 059 60 Tatranská Lomnica; e−mail: ksiazek@sopsr.sk, sedlakova@sopsr.sk

ABSTRACT

The Belianske Tatras as special part of the Tatra National Park was no long time ago
important biotope of endemic subspecies of tatranian marmot (Marmota marmota lati−
rostris Kratochvíl, 1961). We are recording general decline of number of this subspecies
since the end of past century, as well as extinction of the whole colonies, not only in the
Belianske Tatry but also on some another habitats. While in history 4 till 15 colonies of
marmot were registrated there, nowadays according to the monitoring doing by rangers,
just one locality is occupied there on which one marmot is surviving probably.

Key words: Belianske Tatry, marmot, monitoring

Belianske Tatry sú súčasťou geomorfologického celku Tatry. Rozprestierajú sa na plo−
che 67,5 km2 v severovýchodnej časti Tatranského národného parku. Takmer 14 km hrebeň
prebieha v smere západ − východ. V Širokom sedle (1830 m n.m.) je hlavný hrebeň rozdele−
ný na dve časti. V západnej časti, so silno členitým reliéfom, sa nachádzajú vrcholy Muráň
(1890 m n.m.), Nový (1999 m n.m.), najvyšší Havran (2152 m n.m.) a Ždiarska Vidla (2142
m n.m.). Východná časť má menej členitý povrch s vrcholmi Hlúpy (2061 m n.m.), Zadné
Jatky (2019 m n.m.), Predné Jatky (2012 m n.m.) a Bujačí vrch (1948 m n.m.). Kým južné
svahy hlavného hrebeňa sú skôr hladké s viacerými žľabmi, v severnej časti je viac hlbo−
kých a dlhých dolín. V južnej časti sa nachádzajú doliny Zadné a Predné Meďodoly. Z hľa−
diska výskytu svišťov je potrebné spomenúť severné doliny, od západu Dolinu Pod Novým,
Havraniu dolinu, Tristársku dolinu, Monkovú dolinu a Košiare. Väčšia časť Belianskych Ta−
tier je súčasťou NPR Belianske Tatry s výmerou 5407,65 ha.

Výskytu svišťov v Belianskych Tatrách sa venoval Zelina (ZELINA 1965), ktorý na
tom území popísal 4 − 5 lokalít. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia kolónie svišťov in−
ventarizoval Blahout (BLAHOUT 1971), ktorý udáva 9 kolónií. Podľa Chovancovej (CHO−
VANCOVÁ 1987) bolo v Belianskych Tatrách v osemdesiatych rokoch minulého storočia 15
kolónií. Koncom minulého storočia došlo k celkovému zníženiu počtu obsadených loka−
lít ako aj k zníženiu počtu jedincov v kolónií. CHOVANCOVÁ (2004) uvádza zo začiatku
tohto storočia už len 4 kolónie.

Na základe týchto skutočností sme v rokoch 2003 až 2005 venovali výskytu svišťov
zvýšenú pozornosť. V rámci pracovnej náplne ako aj popri monitoringu a strážení populácie
kamzíkov sme monitorovali obývané aj neobývané nory na všetkých dovtedy známych lo−
kalitách výskytu v celých Belianskych Tatrách ako aj priľahlých dolinách Vysokých Tatier.

SÚČASNÝ STAV POPULÁCIE SVIŠŤOV
V BELIANSKYCH TATRÁCH

PRESENT STATE OF MARMOT POPULATION
IN THE BELIANSKE TATRAS

Juraj KSIAŽEK & Blažena SEDLÁKOVÁ

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 59 −60
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Rok 2003. Zistená bola prítomnosť svišťov (s neznámou početnosťou) iba na jednej
lokalite v Doline pod Novým. V tomto roku sa nepodarilo potvrdiť výskyt svišťov na
ostatných, v minulosti obsadených lokalitách v Belianskych Tatrách, ako aj v susedných
Vysokých Tatrách, napr. v Doline Bielych plies. V tomto roku bola v júni nájdená lebka
dospelého svišťa na vrchole Opálenice, v montánnom vegetačnom stupni, vo výške 1274
m n.m. Z najväčšou pravdepodobnosťou sa tu svišť dostal ako korisť orla skalného (Aquila
chrysaetos) z blízkej lokality Pod Úplazom. V celom masíve Belianskych Tatier v súčas−
nosti hniezdia dva páry orlov skalných.

Rok 2004. V tomto roku sa stav podstatne nezmenil. V jarných mesiacoch bol potvr−
dený výskyt svišťov v Doline pod Novým, podľa množstva pobytových znakov (výhraby,
stopy na snehu) tu prežívali len 1 − 2 jedince. Podobne ako v roku 2003 na ostatných lo−
kalitách v Belianskych Tatrách neboli zaznamenané žiadne stopy po výskyte svišťov. Na−
opak potvrdené boli zjavne opustené zarastajúce nory napr. v Havranej doline, Pod Širo−
kým sedlom, v Predných Meďodoloch.

Rok 2005. V Doline pod Novým bol 24. apríla 2005 zdokumentovaný výhrab na
snehu v období budenia sa svišťov po zimnom spánku. Stopy v jeho okolí nasvedčovali,
že ide o veľmi málo jedincov s najväčšou pravdepodobnosťou iba o jedného jedinca. Po−
sledné známky prítomnosti svišťa na tejto lokalite (stopy na výhrabe) boli zistené v júni
roku 2005. Približne odvtedy začala táto nora zarastať, čo nasvedčovalo, že už nie je obý−
vaná. Koncom mája 2005, kedy bolo na bývalých lokalitách výskytu kolónií svišťov ešte
množstvo snehu, sme bezvýsledne hľadali jarné výhraby napr. v Doline pod Širokým sed−
lom, pod Ždiarskou Vidlou a ďalšie. O to zaujímavejšie bolo zistenie Sedlákovej (SEDLÁ−
KOVÁ 2005), keď 27. júla 2005 zistila práve na tejto lokalite čerstvé výhraby, celkom šesť.
Dňa 9. augusta 2005 tu bol autorkou pozorovaný a zdokumentovaný jeden dospelý svišť
nezisteného pohlavia.

SÚHRN

Belianske Tatry patrili ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia k významným
biotopom svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris Kratochvíl,
1961), s pomerne vysokým počtom kolónii a optimálnou denzitou jedincov v jednotli−
vých kolóniach. Celkový trend poklesu početnosti populácie svišťov a zániku celých ko−
lónií najvýraznejšie sa prejavil v uvedenej oblasti Tatranského národného parku. V tejto
súvislosti ostáva niekoľko nezodpovedaných otázok. Čo je príčinou takého veľkého úbyt−
ku? Sme skutočne svedkami prežívania posledného svišťa v Belianskych Tatrách? Majú
to na svedomí pytliaci, predátori alebo klimatické zmeny a sukcesia vegetácie? V hľadaní
príčin úbytku je priestor predovšetkým pre ďalší výskum.
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ABSTRACT

An increased incidence of human habituated and food−conditioned bears in Slovakia
following population recovery has often been perceived by hunters and the general public
as the result of an “over−population” of bears. A variety of common phenomena, e.g. sea−
sonal congregations of bears in maize (Zea mays) fields or orchards, and less frequent
events such as predation on livestock and defensive attacks on humans, have often been
similarly explained. This has led to mounting pressure to relax restrictions on hunting and
has promoted the continued reliance on lethal control to resolve bear−human conflicts and
thus failure to use appropriate preventive measures.

A better understanding of bear feeding ecology might help to identify other ways to
reduce such problems, more is harmony with the conservation of a priority species of Eu−
ropean importance.

Although several previous studies have included information on food items used by
bears in Slovakia, our study is the first quantitative assessment that allows objective com−
parison between areas and over time. In this paper we present results from the first 3 years
of an ongoing study. We offer a detailed critique of methodology for sample collection,
processing in the laboratory and data analysis. The results are given here by season and
month. In a future paper we will analyse differences between years and study plots.

A total of 373 bear scats were collected in Tatranský, Nízke Tatry and Veľká Fatra
National Parks and surrounding areas from March to November 2001−03. Diet was quan−
tified using correction factors to convert the total percentage volume of items identified
in scats (%V) into estimates of percentage dry matter ingested (%D).

Overall, plant material constituted 90.8% of %V and 83.5% of %D. Green vegeta−
tion, mainly grasses/sedges and herbs, dominated in spring and early summer, with a shift
to fruits (primarily Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, V. vitis−idaea and Sorbus aucupa−
ria) in July−October. Animal material comprised only 7.5% of %V but 14.7% of %D. No
domesticated vertebrates were identified in any of the 373 bear scats analysed, although
predation on sheep and cattle was reported during the study. Juvenile Cervidae and wild
boar (Sus scrofa) were identified in scats from May−July. The total proportion of wild un−
gulates in the diet was estimated as %D  4.9%. Invertebrates (mostly Hymenoptera) oc−
curred significantly more frequently (%F = 26.8% versus %F = 9.1%,  = 39.63, d.f. = 1,

POTRAVA MEDVEĎA HNEDÉHO (URSUS ARCTOS):
NOVÉ VYSLEDKY Z TATRANSKEJ OBLASTI A
POROVNANIE METÓD VÝSKUMU

DIET OF BROWN BEARS (URSUS ARCTOS): NEW RESULTS
FROM THE TATRAS REGION AND A COMPARISON OF RESE−
ARCH METHODS

Robin RIGG1 & Martyn GORMAN2
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P < 0.001) and in greater quantities (%V = 5.0% versus %V = 2.2%, Wilcoxon’s signed
ranks test, P < 0.001) than large mammals.

All anthropogenic food items combined were estimated to account for  23.3% of
%V and  39.2% of %D. Refuse occurred in  7.2% of scats (%D  1.8%). It was signifi−
cantly more frequently consumed in spring than in any other season (  = 11.47, d.f. = 2, P
= 0.003). Use of anthropogenic food was least in June−August, when bears fed mainly on
green vegetation, berries and Formicoidea. Fruits (%D = 30.3%), hard mast (%D = 6.2%)
and Vespidae (%D = 5.0%) were important food sources in September−November. Ove−
rall, however, the autumnal diet of bears in the study area was dominated by cultivated
grains (%V = 31.5%, %D = 47.0%), obtained at hunters’ ungulate feeding sites as well as
in fields as pre−harvest crops. This food source may have played a role in the rapid
growth of the bear population in Slovakia in the second half of the 20

th
 century.

Key words: diet, brown bear, food habits, nuisance bears, scat analysis, Tatra Mountains,
Ursus arctos

ÚVOD

Po revitalizácii populácie medveďa hnedého (Ursus arctos L.) na Slovensku v druhej
polovici dvadsiateho storočia, nasledoval aj nárast konfliktu medveď − človek (MARTÍNKO−
VÁ & ZAHRADNÍKOVÁ 2003). Napriek tomu, že medveď je príležitostný všežravec a je o
ňom známe, že si dokáže rýchlo zvyknúť na nové zdroje potravy, prípady synantropných
jedincov a škôd na poľnohospodárstve sú všeobecne chápané, poľovníkmi i verejnosťou,
ako výsledok tzv. „premnoženia“ medveďov (WECHSELBERGER et al. 2005). Bežný feno−
mén, akým je napríklad sezónna kongregácia medveďov kŕmiacich sa úrodou, aj menej
časté udalosti, ako predácia na dobytok či ovce a obranné útoky na ľudí, sú vysvetľované
podobne. Tento fakt vedie k vystupňovaniu úsilia zmierniť obmedzenia lovu, podporuje
zaužívané riešenie konfliktu odstrelom a často zlyháva použitie vhodných preventívnych
opatrení.

Mnoho konfliktov medzi medveďom a človekom sa týka potravy. Doposiaľ bolo vy−
pracovaných niekoľko štúdií potravy medveďa v Karpatoch. Do rôznej miery bola jeho
potravná ekológia opísaná z oblastí ukrajinských, poľských a českých Karpát (SLOBODYAN

1976, JAKUBIEC 2001, ČERVENY et al. 2002). JAMNICKÝ (1988) vytvoril zoznam 96 rastlin−
ných druhov, ktoré mohli byť konzumované medveďmi v tatranskej oblasti. Niektoré boli
zistené terénnou prácou, iné autor dopĺňal zo zahraničnej literatúry. To znamená, že v
jeho práci nie je vždy možné rozlíšiť, či ide o zistenie autora na Slovensku alebo o ziste−
nia autorov napríklad v Rusku. Druhý nedostatok tejto štúdie je, že v kvantitatívnej časti
svojho príspevku autor popísal obsah len malého množstva vzoriek (n = 68) čerstvého
medvedieho trusu. Navyše tieto vzorky boli zbierané počas 15−ročného obdobia (r.1971 −
1985), čo je priemerne len 4,5 exkrementu za rok. Na všežravca s takou pestrou potravi−
novou bázou je to veľmi málo. V rokoch 1999 − 2001 BALÁŽ (2002) skúmal 291 exkre−
mentov, ale obsah niektorých z nich hodnotil len voľným okom v teréne (BALÁŽ in verb.).
Ďalším faktom je, že obaja spomínaní autori sa vyhli zberu trusu v blízkosti poľovníc−
kych kŕmidiel a pravdepodobne tak došlo ku skresleniu ich výsledkov voči prírodným
zdrojom potravy.

Ďalším nedostatkom výskumov založených na rozbore trusu veľkých šeliem na Slo−
vensku, čo sa týka potravy nielen medveďa ale aj vlka (napr. FINĎO 2002) je, že neberú do
úvahy, že zastúpenie zložiek potravy v exkremente nemusí zodpovedať ich zastúpeniu v
konzumovanom materiáli, keďže môžu byť do rôznej miery strávené. Na Slovensku sú
známe tieto fakty v štúdiách malých šeliem (napr. HÁJKOVÁ & HÁJEK 2002) a prežúvavej
zveri (ŽILINEC 1993).
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Údaje ďalších slovenských autorov sú čiastočné. SOMORA (1965) a HALÁK (1993) po−
núkajú rôzne pozorovania medveďa v prírode, vrátane určitých informácií o skonzumova−
nej potrave. Bez telemetrie je však možnosť sledovania medveďov pravdepodobne skres−
lená aktivitami, pri ktorých sú najľahšie viditeľné, ako napríklad návštevy poľovníckych
kŕmidiel, poľnohospodárskych plodín, ovocných sadov a odpadkových košov alebo pri
kŕmení v nezalesnených oblastiach akými sú alpínske lúky. Niekoľko autorov sa zaobera−
lo úmrtnosťou kopytníkov, o ktorej sa domnievajú, že bola spôsobená predátormi (BALIŠ

1969, CHUDÍK 1974, BELEŠ 2000, KOVÁČ 1984, 2003). Niektoré údaje sú dostupné z
prieskumu obsahov žalúdkov legálne ulovených jedincov (ŠKULTÉTY 1970, HELL & SLÁ−
DEK 1974, TEREN 1987). Avšak, tieto sú limitované obdobiami v roku, keď je vykonávaný
lov a v prípadoch, keď bola použitá aj návnada, sú výsledky skreslené samotnou návna−
dou (LITVAITIS et al. 1996).

Po zvážení vyššie uvedených faktov je zjavné, že doteraz nebola vypracovaná sku−
točne kvantitatívna štúdia potravy medveďov na Slovensku. Predchádzajúce štúdie, ktoré
určite zaznamenali konzumáciu rôznych druhov potravy medveďov a poukázali na ich
približnú relatívnu dôležitosť, nepripúšťajú objektívne porovnanie po čase a medzi rôzny−
mi oblasťami.

Medveď hnedý je nielen prioritným druhom európskeho významu, ale tiež predme−
tom lovu a často sa objavuje v konfliktoch, ktoré majú vplyv na jeho ochranu ako aj na
ekonomické záujmy ľudí a ich bezpečnosť. Je preto obzvlášť dôležité dôkladne poznať po−
travnú ekológiu tohto druhu tak, aby sa mohli zaviesť vhodné opatrenia v jeho manaž−
mente (LITVAITIS et al. 1996).

V tejto práci prezentujeme výsledky z počiatočných troch rokov prebiehajúceho vý−
skumu potravnej ekológie medveďa na severe stredného Slovenska. Podávame podrobnú
kritiku metodiky na zber vzoriek prevádzaním v laboratóriu a najmä analýzu údajov. Vý−
sledky sú rozdelené podľa obdobia a mesiacov. V ďalšej štúdii budú analyzované rozdiely
medzi rokmi a lokalitami.

Výskum bol súčasťou projektu „Ochrana oviec a záchrana veľkých šeliem“ a preto
sme sa zaujímali obzvlášť o to, akú veľkú časť v potrave šeliem tvoria hospodárske zviera−
tá. Pre potreby vyčíslenia antropogénne ovplyvnenej potravy z celkového objemu potra−
vy medveďa hnedého sme sa pokúsili analyzovať zloženia potravy prostredníctvom trusu,
ktorý sme zbierali nielen v chránených územiach ale aj mimo ich. Ako modelové územie
sme si vybrali územie národných parkov TANAP, NAPANT, Veľká Fatra a časti regiónov
Liptov, Pohronie a Turiec. Ide o územie s bohatou tradíciou ovčiarstva, chovom dobytka
a zároveň s vysokou populačnou hustotou medveďa. Záznamy škôd na hospodárskych
zvieratách spôsobené medveďom tu patria medzi najčastejšie v rámci celého Slovenska
(RIGG 2004).

Cieľom práce bolo:
· zistiť kvantitatívne zloženie potravy medveďa
· zistiť kvantitatívne sezónne zmeny v zložení potravy
· zistiť kvantitatívne zastúpenie potravy antropogénneho pôvodu
· porovnať rozličné metódy výskumu

Výsledky tohto výskumu by mali prispieť k pochopeniu potravnej ekológie medveďa,
ale aj objasneniu dôvodov a možného riešenia konfliktu medveď−človek.

MATERIÁL A METÓDY

Charakteristika skúmaného územia
Výskum bol realizovaný na území celkovo cca. 1 100 km

2
, rozdeleného do troch ob−

lastí: 1) časť TANAP−u a okolia, 2) časť NAPANT−u a okolia, 3) časť Veľkej Fatry a okolia.
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Súčasť každej oblasti tvorilo vymedzené územie ako aj ochranné pásmo národného parku
a podhorie využívané prevažne pre poľnohospodárstve účely. Lesné hospodárstvo, poľov−
níctvo, pasenie oviec a dobytka, zber lesných plodov, turistika a iné formy cestovného ru−
chu boli bežné aktivity aj v národných parkoch.

Nadmorská výška bola od cca. 400 m (v okolí Banskej Bystrice) do 2 248 m (Bystrá,
Západné Tatry). Dolná hranica lesa bola vo výške cca. 600 − 900 m n.m. Nižšie bolo úze−
mie čiastočne odlesnené s pasienkami, lúkami, poliami a obcami. Najviac zastúpené dru−
hy drevín v lesnom pásme boli Picea abies, Fagus sylvatica, Abies alba, Larix decidua a
Acer pseudoplanatus. Horná hranica lesa bola vo výške cca. 1 200 − 1 600 m n.m. Nad le−
som boli hlavne subalpínske a alpínske luky.

Zber koprologického materiálu
Od marca 2001 bolo skúmané územie preverované, aby bola zistená aktivita medve−

ďov. Počiatočné skúšobné pozorovania sa prevádzali v lokalitách, ktoré svojou topogra−
fiou a vegetáciou vyhovujú veľkým šelmám. Oblasti, kde sa našli stopy, trus alebo iné
znaky prítomnosti medveďa boli kontrolované pravidelne do novembra 2003. Trus bol
zbieraný v každom roku od marca do novembra. Pri vykonávaní svojej práce zhromažďo−
vali exkrementy aj pracovníci NP a iní. Systematické vyhľadávanie trusu a znakov nebolo
možné kvôli viacerým cieľom výskumu počas vedenia projektu. Hornatý terén a neľahký
prístup znemožňovali náhodný zber vzoriek (MACE & JONKEL 1986) a každopádne boli
vzorky málokedy nájdené mimo chodníka, hrebeňa alebo zdroja potravy, v prípade, že
nebolo možné medveďa stopovať.

Najčastejšie boli vzorky nájdené pri chodení po zvážniciach, lesných cestách, poľov−
níckych a turistických chodníčkoch alebo na hrebeňoch. Obyčajne bol trus zbieraný jed−
notlivo ako sa našiel. Ak sa natrafilo na viac exkrementov na jednom mieste, zbieralo sa
maximálne päť exkrementov alebo v prípade > 30 exkrementov na tom istom mieste, zo−
zbieralo sa ich maximálne sedem. Vo výnimočných prípadoch, keď sa našlo oveľa viac
exkrementov na jednom mieste (poľovnícke kŕmidlá v neskorej jeseni), všetky exkremen−
ty sa zbežne preskúmali na mieste a zozbierala sa zjavne reprezentatívna vzorka (MURIE

1985).
Lokalita a nadmorská výška boli určované pomocou GSP (Garmin GPS 12, presnosť

± 5 − 25 m) a 1:50 000 alebo 1:25 000 mapy. Trus bol uložený v mrazničke pri teplote −15
až −20° C. Telemetriou medveďa hnedého v Európe boli zaznamenané domovské okrsky
desiatok až stoviek km

2 
a občasný denný presun > 20 km (napr. ROTH 1983, CLEVENGER et

al. 1990, HUBER & ROTH 1993, NYGĹRD et al. 2002). Všetky exkrementy boli nájdené na <
15 km a väčšina z nich < 8 km na pasienkoch, preto sme považovali tieto vzorky za vzor−
ky trusu od jedincov, ktoré potencionálne mali v dosahu ovce alebo dobytok.

Identifikácia obsahu
Exkrementy boli v laboratóriu rozobrané a metódou flotácie premývané v sitkách s

okami 2,0 mm a 1,0 mm, bola vyplavená podstatná časť organických zvyškov. Zostatok
na oboch sieťkach bol identifikovaný na dvoch úrovniach: najskôr bol rozdelený do de−
siatich širších kategórií (dužinaté plody, tvrdé plody, trávy, byliny a dreviny, veľké cicav−
ce, ostatné stavovce, bezstavovce, poľnohospodárske plodiny, odpadky, drevo a kôra) po−
tom do podkategórií rodu a druhu pomocou určovacích kľúčov (terénnych sprievodcov) a
porovnávania s referenčným materiálom. Dužinaté a tvrdé plody, poľnohospodárske plo−
diny a bezstavovce boli rozlišované makroskopicky. Trávy, byliny a dreviny (občasný vý−
skyt listov, kvetných pukov, výhonkov) sa ďalej nerozlišovali. Chlpy cicavcov boli iden−
tifikované pomocou povrchovej textúry (kutikula) a hĺbkovej štruktúry (dreň) pozorova−
ných pod stereoskopickým mikroskopom pri zväčšení 10 x 20 podľa spôsobu a kľúča DZI−
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URDZIK (1973) a TEERINK (1991).

Zloženie potravy
Na zdokonalenie analýzy a aj kvôli tomu, že neexistuje úplne štandardizovaná metó−

da na analyzovanie potravy podľa obsahu trusu, sa použilo niekoľko rôznych výpočtov,
čo umožnilo nasledovné porovnanie s výskumami na Slovensku aj inde. Najskôr bola od−
vodená frekvencia výskytu tak, že počet exkrementov, v ktorých sa určitá zložka vysky−
tovala sa vydelila celkovým počtom exkrementov a vynásobila 100−mi, čím sa dostal jed−
noduchý výsledok výskytu alebo absencie (MURIE 1985).

Priemerné percento objemu (m%V) bolo vypočítané tak, že sa najskôr vizuálne odha−
dol relatívny objem zložiek potravy v exkrementoch, obsahujúcich > 1 zložku vyjadrenú
ako zlomok ± 0,1, čiastka ktorých bola vždy 1,0 pre každý exkrement. Počet celých ex−
krementov a zlomky exkrementov, v ktorých sa zložka vyskytovala, boli potom sčítané a
výsledok delený celkovým počtom analyzovaných exkrementov a vynásobený 100−mi
(MURIE 1985, JAMNICKÝ 1988, BALÁŽ 2002). Toto tzv. súhrnné percento („aggregate per−
centage“) dáva rovnakú dôležitosť každému exkrementu, bez ohľadu na veľkosť (LITVAITIS

et al. 1996).

Aby sme vypočítali tzv. súhrnný objem („aggregate volume“), ktorý neprikladá rov−
nakú dôležitosť jednotlivým exkrementom, ale zdôrazňuje celkový objem zložky vo
všetkých exkrementoch dohromady (napr. MACE & JONKEL 1986, ELGMORK & KAASA

1992, MCLELLAN & HOVEY 1995), objem každého exkrementu bol meraný vo vode ± 20
ml. Percento zastúpenia v celkovom objeme exkrementov (%V) bolo odvodené pre každú
zložku zo vzťahu:

Ako upozornili viacerí autori, percentuálne zastúpenie zložiek v truse nemusí zodpo−
vedať skutočnej konzumovanej potrave, preto sme použili tzv. upravovacie faktory („cor−
rection factors“ − CF), ktoré boli zistené skúškami kŕmenia medveďov v zajatí (HEWITT &
ROBBINS 1996), aby sme vypočítali konzumovaný suchý materiál podľa vzorca:

Použili sa nasledovné hodnoty: trávy, byliny a dreviny CF = 0.3, dužinaté plody CF
= 0.9, bezstavovce CF = 1.1, tvrdé plody vrátane poľnohospodárskych plodín CF = 1.5,
veľké cicavce CF = 2.0, ostatné stavovce CF = 4.0, odpadky CF = 1.0.

Neidentifikované stavovce boli vedené ako veľké cicavce. Mikroskopický rozbor tru−
su ako aj iné zložky, ktoré nespadajú do potravy (časti kôry, dreva), boli vylúčené z ana−
lýzy konzumovaného suchého materiálu. Suché ihlice ihličnatých stromov, ktoré sa vy−
skytovali v medveďom truse spolu s mravcami a teda tvorili materiál mraveniska, tiež ne−
boli zahrnuté do rozboru. Pri odhade priemerného percenta objemu zložiek v medveďom
truse, boli lesné plody, listy alebo stopky toho istého druhu zvažované dohromady a rôz−
ne iné kategórie boli zlúčené na výpočet m%V, a tým bolo umožnené porovnanie s predo−
šlými výskumami na Slovensku (JAMNICKÝ 1988, BALÁŽ 2002). Avšak ovocie a lístie toho

%F =
celkový počet analyzovaných exkrementov

počet exkrementov, v ktorých sa zložka vyskytovala x 100

m%V =
celkový počet analyzovaných exkrementov

 (vizuálny odhad zastúpenia zložky v exkremente) x 100

%V =
celkový objem exkrementov

 (vizuálny odhad zastúpenia zložky v exkremente x objem exkrementu) x 100

%D =
súčet všetkých zložiek (%V x príslušný CF)

%V zložky x príslušný CF x 100
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istého druhu boli zvažované oddelene kvôli odhadom frekvencie výskytu (%F) a percenta
celkového objemu exkrementov (%V), aby mohli byť použité vhodné upravovacie fakto−
ry na odhad percenta konzumovaného suchého materiálu (%D).

VÝSLEDKY

Zloženie potravy
Analýzou 373 exkrementov zozbieraných v r. 2001 − 2003 (116 zo Západných Tatier

a okolia, 215 z Nízkych Tatier a okolia, 42 z Veľkej Fatry a okolia) sme v potrave medve−
ďov rozlíšili 40 zložiek potravy (Tab. 1 a 2). Až 70% z exkrementov obsahovalo > 1 zlož−
ku (priemer bol 2,5 a maximum 9). Rastlinný materiál tvoril 90,8% celkového objemu
exkrementov a 83,5% konzumovaného suchého materiálu. Živočíšny materiál tvoril iba
7,5% celkového objemu exkrementov ale až 14,7% odhadu konzumovaného suchého ma−
teriálu.

Ak berieme do úvahy celkový objem exkrementov aj odhad konzumovaného suché−
ho materiálu, najväčšie zastúpenie z desiatich širších kategórií mali dužinaté plody (%V
= 27,4%, %D = 32,0%). Z nich najčastejšie sa vyskytovali Vaccinium myrtillus, Malus
spp. a Rubus idaeus. Poľnohospodárske plodiny, hlavne kukurica (Zea mays), ovos (Ave−
na sativa) a pšenica (Triticum aestivum), ktoré medvede skonzumovali na poliach pred
žatvou a z poľovníckych kŕmidiel, tvorili 29,7% konzumovaného suchého materiálu. Trá−
vy a byliny (občasný výskyt listov, kvetných pukov, výhonkov z drevín) boli nájdené v
42,4% a 50,9% trusu ale v prepočte tvorili iba 10,4% a 7,5% konzumovaného suchého
materiálu (Obr. 1).

Bezstavovce boli zastúpené v truse vo štatisticky významne väčšom množstve ako
veľké cicavce (%V = 5,0% versus %V = 2,2%, Wilcoxon’s signed ranks test, P < 0,001).
Osy a mravce tvorili najdôležitejšiu skupinu bezstavovcov, ktoré sa vyskytovali v 10,7%
a 12,6% skúmaného trusu. Kopytníky, najčastejšie Cervidae ale tiež Sus scrofa, tvorili
obsah odhadovaných 4,9% konzumovaného suchého materiálu. Srsť medveďa bola nájde−
ná v exkrementoch z apríla (1), mája (1) a septembra (2). Toto zistenie mohlo naznačovať
požieranie zdochlín, vnútrodruhovú predáciu alebo vnútrodruhový boj, ktorý viedol k
úmrtiu, po ktorom nasledovala konzumácia.

Všetky zložky antropogénnej potravy (poľnohospodárske plodiny, odpadky, Malus
spp., Prunus domestica, Apidae) tvorili aspoň 23,3% celkového objemu exkrementov a
boli spolu odhadnuté na 39,2% konzumovaného suchého materiálu. Poľnohospodárske
plodiny a jablká boli dostupné v kŕmidlách (určených pre raticovú zver alebo medvede) v
takmer celej skúmanej oblasti. Odpadky sa vyskytli prinajmenšom v 7,2% trusu (odhado−
vané %D = 1,8%). V žiadnom truse neboli identifikované pozostatky hospodárskych
zvierat.

Sezónne zmeny v zložení potravy
Prvé znaky aktivity kŕmiaceho sa medveďa zaznamenané po zime boli identifikované

ako dospievajúci jedinec prilákaný k poľovníckemu kŕmidlu cca. 800 m n.m. v Západ−
ných Tatrách 2.2.2003. (Najskorší dátum, kedy boli pozorované stopy samice s mláďaťom
bol 30.3.2003. v cca. 1.200 m n.m. v Nízkych Tatrách.) Najskorší dátum, kedy bol zo−
zbieraný trus bol 21.3.2003 v blízkosti poľovníckeho kŕmidla. Exkrementy zozbierané v
marci obsahovali tieto zložky: jablká (2), ovos/pšenica (2), kukurica (1), diviak (1), bliž−
šie neurčený stavovec (1), šípky (1), odpadky (1), iné (1).

Dužinaté plody z predošlého roku ako Rosa canina a Prunus spinosa, boli bežnou
potravinovou zložkou v apríli−máji (Tab. 2). Odpadky boli významne častejšie konzumo−
vané na jar (hlavne v apríli) ako v ostatnom období roka (  = 11,47, d.f. = 2, P = 0,003).
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Veľké cicavce boli nájdené v 26,7% trusu z marca−apríla, pravdepodobne často ako dôsle−
dok požierania zdochlín uhynutých alebo strhnutých počas zimy. Mladé kopytníky (Cer−
vidae, Sus scrofa) boli identifikované v niekoľkých vzorkách trusu od mája−júla, čo môže
indikovať úspešnú predáciu.

Od apríla do júna v obsahu zozbieraného trusu postupne dominovali trávy a byliny
(Obr. 2). V júli a auguste nastúpili dužinaté plody, najmä Vaccinium myrtillus a Rubus
idaeus. Antropogénne zdroje potravy boli najmenej zastúpené v období jún−august, keď
sa medvede kŕmili prevažne zelenou vegetáciou, lesnými plodmi a mravcami.

Na jeseň dominovali v potrave medveďa poľnohospodárske plodiny (%V = 31,5%,
%D = 47,0%). Dužinaté plody (hlavne V. myrtillus, Malus spp., R. idaeus, V. vitis−idaea,
Sorbus aucuparia), tvrdé plody (Pinus cembra, Fagus sylvatica) a osy (%D = 5,0%) boli
taktiež dôležité zdroje potravy v období september−október.

Obr. 1 Porovnanie troch metód použitých pri potravnej analýze medveďa hnedého v
severnej časti stredného Slovenska v r. 2001 − 2003: percento celkového objemu ex−
krementov (%V), priemerné percento objemu trusu (m%V), odhadnuté percento
konzumovaného suchého materiálu (%D). 1. tvrdé plody, 2. dužinaté plody, 3. trávy,
4. byliny a dreviny, 5. poľnohospodárske plodiny, 6. veľké cicavce, 7. ostatné stavov−
ce, 8. bezstavovce, 9. odpadky, 10. iné.
Fig. 1 Comparison of three methods used to analyse the diet of brown bears in north
central Slovakia in 2001−03: percentage of total scat volume (%V), mean percentage
volume in scats (m%V) and estimated percentage of dry matter ingested (%D). 1.
hard mast, 2. fruit, 3. grasses, 4. herbs, other foliage, 5. cultivated grains, 6. large
mammals, 7. other vertebrates, 8. invertebrates, 9. refuse, 10. other.
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Tab. 1 Analýza 373 vzoriek trusu medveďa hnedého zozbieraného v r. 2001 − 2003 v
národných parkoch TANAP, NAPANT a Veľká Fatra a ich okolí. %F = frekvencia
výskytu; %V = zastúpenie v celkovom objeme exkrementov; %D = odhad pomeru
konzumovaného suchého materiálu
Tab. 1 Analysis of the contents of 373 bear scats collected in 2001−03 in Tatranksý,
Nízke Tatry and Veľká Fatra National Parks and surrounding areas. %F = frequency
of occurrence in scats; %V = proportion of total scat volume; %D = estimated pro−
portion of dry matter consumed

 marec − maj jún − august september spolu / total
− november

Druh potravy %F %V %D %F %F %D %F %V %D %F %V %D

Pinus cembra  −  −  −  0,7  0,1  0,2  4,2  2,1  3,1  1,9  0,8  1,6
Fagus sylvatica  1,2  0,3  0,8  2,8  0,6  1,4  6,3  1,1  1,7  3,8  0,7  1,4
Iné / Other  1,2  0,0  0,0  3,5  0,2  0,4  7,6  1,0  1,4  4,6  0,5  0,9
Rubus idaeus  −  −  − 14,6 11,5 16,6 11,1  3,7  3,3  9,9  6,1  7,1
Vaccinium vitis−idaea  −  −  −  4,2  0,3  0,4 15,3  2,1  1,9  7,5  0,9  1,1
Vaccinium myrtillus  −  −  − 27,8 13,2 19,1 26,4  7,4  6,6 20,9  8,2  9,6
Malus spp.  4,7  0,8  1,1  5,6  1,9  2,7 17,4 14,0 12,6  9,9  6,4  7,4
Prunus domestica  −  −  −  0,7  0,0  0,0  2,1  0,3  0,3  1,1  0,1  0,1
Prunus spinosa  7,1  4,9  7,1  −  −  −  −  −  −  1,6  1,0  1,2
Sorbus aucuparia  −  −  −  2,1  0,3  0,4 12,5  2,4  2,2  5,6  1,0  1,2
Rosa canina 17,6 8,4 12,2  0,7  0,1  0,2  4,9  1,2  1,1  6,2  2,3  2,6
Iné / Other  2,4  0,3  0,4  3,5  0,6  0,8  9,0  2,8  2,5  5,4  1,4  1,6
Trávy / Grasses 58,8 51,5 24,8 52,1 32,7 15,7 22,9  7,5  2,2 42,4 26,8 10,4
Byliny a dreviny/ 27,1 16,1  7,7 66,7 25,2 12,1 49,3 15,0  4,5 50,9 19,3  7,5
Herbs and woody plants
Zea mays 16,5 3,1  7,4  3,5  1,6  3,9 11,8  7,5 11,1  9,7  4,2  8,1
Avena sativa a 7,1  5,0 11,9  2,8  1,1  2,5 23,6 22,8 34,0 11,8 10,3 20,0
Triticum aestivum
Iné / Other 4,7  1,8  4,3  −  −  −  4,2  1,2  1,8  2,7  0,8  1,6
Cervidae 7,1  1,2  3,7  4,9  2,0  6,3  3,5  1,1  2,2  4,8  1,5  3,8
Sus scrofa 3,5  0,3  1,0  0,7  0,9  2,9  −  −  −  1,1  0,4  1,1
Ursus arctos 2,4  0,4  1,4  −  −  −  1,4  0,1  0,2  1,1  0,1  0,4
Nezistené / 5,9  0,3  1,1  1,4  0,4  0,2  0,8  0,0  0,1  2,1  0,2  0,5
Unidentified
Hlodavce / Rodents  −  −  −  −  −  −  1,4  0,1  0,4  0,5  0,0  0,2
Obojživel. /  1,2  1,2  7,7  −  −  −  −  −  −  0,3  0,2  1,3
Amphibians
Vtáky / Birds  −  −  −  1,3  0,1  0,7  0,7  0,0  0,0  0,8  0,0  0,2
Formicoidea  4,7  0,7  1,3 23,6  3,7  6,4  6,3  0,9  1,0 12,6  2,0  2,8
Vespidae  −  −  −  8,3  2,0  3,5 19,4  4,6  5,0 10,7  2,6  3,7
Apidae 1,2  0,2  0,3  1,4  0,3  0,5  0,7  0,0  0,0  1,1  0,1  0,2
Iné / Other 5,9  0,4  0,7  7,6  0,4  0,6  5,6  0,2  0,2  6,4  0,3  0,4
Odpadky / Refuse 15,3 3,1  5,0  6,3  1,1  1,8  3,5  0,7  0,7  7,2  1,4  1,8
Drevo a kôra /  −  −  −  1,4  0,0  −  3,5  0,1  −  1,9  0,1  −
Wood and bark
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Obr. 2 Sezónne zmeny v potrave medveďa v TANAP−e, NAPANT−e, Veľkej Fatre a
ich okolí v r. 2001 − 2003
Fig. 2 Seasonal changes in the diet of brown bears in Tatranksý, Nízke Tatry and
Veľká Fatra National Parks and surrounding areas in 2001−03

DISKUSIA

HODNOTENIE METÓD

A. Možné chyby
MCLELLAN & HOVEY (1995) opísali 4 hlavné typy chýb spojených s kvantitatívnym

hodnotením potravy založenej na analýze trusu: 1. zozbieraný trus môže byť z nespráv−
nych druhov, 2. každý exkrement nemusí mať rovnakú šancu, aby bol zozbieraný, 3. ex−
krementy sa odlišujú veľkosťou, 4. zastúpenie zložiek potravy v exkremente nemusí zod−
povedať ich zastúpeniu v konzumovanom materiáli, keďže môžu byť do rôznej miery strá−
vené.

1. Na skúmanom území sa vyskytoval len jeden druh medveďa a tak identifikácia ex−
krementov v teréne bola relatívne jednoduchá. Medvedie exkrementy, síce vysoko pre−
menlivé v závislosti od skonzumovanej potravy, môžu byť pomerne ľahko odlíšené od
iných druhov na sledovanom území. Niektoré, obsahujúce len srsť a kosti, boli podobné
trusu vlka. Neurčitosť v niekoľkých prípadoch bola vylúčená stopovaním, hlavne v snehu
alebo blate.

2. Výsledky sú možno skreslené, ak bol zber nepozorne sústredený bližšie k určitým
zdrojom potravy. JORGENSEN (1983) zistil, že medvedí trus s ovocím bol koncentrovaný
bližšie ku zdroju potravy a mal menej odlišných zložiek aj väčší objem ako trus obsahu−
júci trávu a byliny. Trus zozbieraný v blízkosti kŕmidiel prezentuje špecifický problém. V
dvoch prípadoch sme v jednej lokalite našli viac ako 100 exkrementov, ktorých započíta−
ním alebo vylúčením by vznikla značná odlišnosť oproti celkovým výsledkom. BALÁŽ

(2002) zaradil tie, ktoré boli nájdené pozdĺž ciest vedúcich ku kŕmidlám ale vylúčil také,
ktoré boli nájdené pri kŕmidlách. Avšak podľa tejto logiky by trus v blízkosti akéhokoľ−
vek zdroja potravy, prírodnej alebo antropogénnej, musel byť vylúčený. V niektorých prí−
padoch, napr. v Jánskej doline (NAPANT), sme našli znaky kŕmenia sa medveďa v rozme−
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dzí do cca. 1 km od kŕmidla, avšak ďalších 5 km v okolí sa nenašli žiadne alebo len veľmi
málo znakov jeho aktivity. Z toho sme usúdili, že medvede boli koncentrované na poľov−
nícke kŕmidlo. V inom prípade v Kôprovej a Tichej doline (TANAP) bol trus koncentro−
vaný nielen okolo kŕmidla ale aj vo väčšej vzdialenosti. Postupne s väčšou nadmorskou
výškou a vzdialenosťou od kŕmidla však v jeho obsahu prevažovali zložky prirodzenej
potravy (brusnice a šišky limby). Z toho vyplýva, že niektoré medvede chodili zo subal−
pínskeho pásma až do dolín, aby navštívili kŕmidlá.

Výsledky môžu byť tiež ovplyvnené sezónnymi meteorologickými zmenami, stup−
ňom aktivity hmyzu ale aj vegetačným pokrytím, podkladom, listovou podstielkou a ďal−
šími faktormi, ktoré môžu zviditeľniť niektoré vzorky trusu viac ako iné (REYNOLDS & AE−
BISCHER 1991, GIANNAKOS 1997).

3. Tretí problém, chyba spôsobená premenlivosťou vo veľkosti medvedieho trusu,
bola značne zredukovaná prepočítaním súhrnného objemu („aggregate volume“), ktorý
zdôrazňuje celkový objem zložky vo všetkých exkrementoch dohromady. Vizuálny od−
had podielov výskytu zložiek je obvykle používanou metódou, ale s mnohými malými
obmenami, ktoré obmedzujú možnosti porovnávať jednotlivé štúdie (cf. MEALEY 1980,
JORGENSEN 1983, MACE & JONKEL 1986, HAMER & HERRERO 1987, OHDACHI & AOI 1987,
MATTSON et al. 1991, CLEVENGER et al. 1992, ELGMORK & KAASA 1992, MCLELLAN & HO−
VEY 1995, SWENSON et al. 1999). Táto metóda bola tiež kritizovaná ako nekvantitatívna a
preto subjektívna (SATO et al. 2000). Ako rýchlu, ale odôvodnene presnú alternatívu, SATO

et al. (2000) navrhol tzv. priesečníkovú metódu, vytvorenú pre štúdie potravy kopytníkov
(ŽILINEC 1993). Avšak táto metóda môže nadhodnocovať rovinné položky a podhodnoco−
vať objemové položky.

4. Štvrtý zdroj chýb opísaných u MCLELLAN & HOVEY (1995), nezhoda medzi propor−
ciami rozličných položiek v obsahu trusu versus skonzumovaná potrava, bol kompenzo−
vaný pre použitie upravovacích faktorov odvodených z prieskumu potravy u medveďov v
zajatí (HEWITT & ROBBINS 1996). JAMNICKÝ (1988) zdôraznil potrebu zbierať trusu vo veľ−
mi čerstvom stave, lebo podľa neho exkrementy z rôznej potravy pretrvávajú v prírode vo
viac−menej nezmenenom stave rôzne dlho. REYNOLDS & AEBISCHER (1991) však nepovažu−
jú túto potrebu za najväčší problém. Podľa nich dôležitejšie je, že ani v najčerstvejšom
truse nemusia byť všetky konzumované zložky reprezentované dostatočne nestráveným
materiálom tak, aby boli identifikovateľné. Napríklad 11.4.2003 sme stopovali medveďa
po snehom pokrytých pastvinách pod Západnými Tatrami. Zastavil sa, aby konzumoval
mäkké pozostatky z kravskej lebky a z kostí z nôh. V dosahu 100 metrov zanechal trus
hlienovitej konzistencie, ktorá kompletne pretiekla cez sieťový filter s 1.0 mm očkami a
nebolo by ho možné identifikovať, pokiaľ by nebol nájdený samotný zdroj potravy.
HEWITT & ROBBINS (1996) nemohli stanoviť upravovací faktor pre ryby následkom nedo−
statku identifikovateľných zvyškov v truse. V našej štúdii sa opäť narazilo na tento prob−
lém, keď bol medveď v zajatí kŕmený mäsom bez kože alebo srsti. BALHARRY (1993) zistil,
že 9 z 55 trusov (16%) kún (Martes martes) v zajatí kŕmených len srnčími zdochlinami
neobsahovalo žiadne identifikovateľné, nestrávené zvyšky. V štúdiách založených na ana−
lýze trusu môže byť z tohto dôvodu spotreba mäsa u medveďov podcenená. Podobný
problém nastal pri prítomnosti nepotravinových prvkov ako napríklad plastové obaly v
niektorých extrementoch, ktoré naznačovali, že potrava (odpad) bola skonzumovaná, no
neboli jasné informácie o množstve.

B. Obmedzenia
Dôležité obmedzenie analýzy trusu je, že nie je možné s určitosťou rozlíšiť predáciu

od konzumácie zdochliny.
Náš výskum, podobne ako predošlé, neobsahuje podrobné hodnotenie dostupnosti
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potravy, preto môžu byť načrtnuté len limitované závery o preferencii a výbere potravy,
biotopu medveďom na Slovensku. JAMNICKÝ (2003) konštatoval, že poradie preferencie
potravy medveďa je nasledovné: včelí med, živočíšna potrava, plody lesných rastlín, krov
a stromov, vegetačné orgány rôznych druhov rastlín, plody obilnín, mravce. Avšak nedo−
kladá údaje, ktoré by podporili tieto tvrdenia. Preferencia potravy môže byť odhadnutá
prezentovaním rozličnej potravy v tzv. „cafeteria experiment“ (LITVAITIS 2000) v prípade
zajatia ako aj na slobode alebo porovnávaním konzumovanej potravy s potravou, ktorá
bola dostupná. Je známe, že akú potravu voľne žijúce zviera konzumuje, závisí na via−
cerom ako len na tom, čo mu chutí, a bude ovplyvnené faktormi ako ľahká dostupnosť a
bezpečnosť, pri ktorej rôzne druhy potravy môže získať, výživná hodnota a efektívnosť, s
akou sa môže daný jedinec kŕmiť. V auguste−septembri 2002 sme napríklad stopovali
medvedicu s mladými vo Veľkej Fatre, ktorá pravidelne prechádzala okolo čriedy oviec v
noci, aby sa dostala ku kukuričnému poľu, aj keď bolo ďalej od okraja lesa ako salaš.
Nikdy pritom nezaútočila na ovce, ktoré boli chránené voľne pusteným kaukazským ov−
čiakom.

Nakoľko sa množstvo a dostupnosť potravy menia podľa oblasti rovnako ako podľa
ročného obdobia, zistenia nemôžu byť zákonite aplikované do iných oblastí. Podstatné
miestne rozdiely v potrave medveďa hnedého v závislosti od dostupnosti potravy popísali
MACE & JONKEL (1986) v Montane a OHDACHI & AOI (1987) v Japonsku. MURIE (1985),
HAMER & HERRERO (1983, 1987) a MATTSON et al. (1991) tiež poukázali na značné obme−
ny v potrave u medveďov medzi rokmi v závislosti od dostupnosti potravy. MCLELLAN &
HOVEY (1995) presadzovali, že väčšina zmien v prírodnej potrave konzumovanej med−
veďmi medzi rokmi závisí od množstva dužinatých plodov. BALÁŽ (2002) to opísal v Tat−
rách nasledovne: plody Sorbus aucuparia tvorili len malý podiel potravinovej zložky
(1,5%) počas 3 rokov jeho štúdie, ale autor si všimol, že medvede sa ňou podstatne živili
v predošlých rokoch s bohatou úrodou a pravdepodobne kvôli tomu boli dlhšie pred zi−
mou aktívne.

Do určitej miery sa takéto problémy pri hodnotení potravy môžu redukovať zbiera−
ním viacerých exkrementov počas dlhšieho obdobia. LITVAITIS et al. (1996) poznamenali,
že pre potravinové štúdie nie je dohodnutý minimálny vzorec veľkosti, i keď REYNOLDS &
AEBISCHER (1991) vysvetlili, ako určený veľkostný vzorec môže byť determinovaný pre
akékoľvek dané výskumné projekty cez pilotnú štúdiu a štatistické analýzy.

KORSCHGEN (1980) usudzoval, že zbierka vzoriek je dostatočne veľká, keď ďalšie
vzorky neponúkajú novú, významnú informáciu. Keďže medveď hnedý je adaptabilný
oportunista, ktorý sa živí rôznymi druhmi potravy a jeho potrava sa obmieňa na základe
dostupnosti počas roka aj medzi rokmi, je pravdepodobné, že len veľmi dlhodobý vý−
skum by mohol zdokumentovať všetky využité zdroje potravy, počas ktorého by sa biotop
mohol podstatne zmeniť. MATTSON et al. (1991) ešte vždy objavili nové zložky potravy po
11 rokoch štúdia. MURIE (1985), pracujúci na Aljaške počas obdobia 24 rokov zozbieral
810 medvedích exkrementov, ale stále v nich neobjavil všetky komponenty, ktoré podľa
pozorovaní, vedel, že medvede konzumujú. Na Slovensku, JAMNICKÝ (1988, 2003) písal,
že za viac ako 40 rokov práce v teréne a pri rozbore viac ako 400 exkrementov a viac ako
550 prípadov požierania potravy, nevidel žiadny znak, že by medvede konzumovali
oriešky limby (Pinus cembra). Napriek tomu sme na jeseň 2003 zistili, že medvede ich vo
veľkom konzumovali v tej istej oblasti kde Jamnický pracoval. Kombinovanie analýzy
trusu s rádiotelemetriou, priamym pozorovaním a podrobným rozborom znakov kŕmenia
sa (PHILLIPS 1987, RAINE & KANSAS 1990, MACHUTCHON & WELLWOOD 2003) môže poskyt−
núť kompletnejší záznam potravy.
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Zloženie potravy
Výsledky našej štúdie potvrdzujú prevahu rastlinného materiálu v potrave medveďov

v regióne stredného Slovenska. Priemerné percento objemu celkového rastlinného mate−
riálu v truse (88.9%) bolo podobné tomu výsledku, k akému dospeli predchádzajúci auto−
ri (JAMNICKÝ 1988: 86.3%, BALÁŽ 2002: 96.3%). Avšak podiel zelenej vegetácie podľa
metódy strávenej suchej hmoty bolo len 17.9% v porovnaní s 38,7%, odhadnuté metódou
priemerného percenta objemu a 40−50%, ako zaznamenali predchádzajúci autori, ktorí
tiež používali metódu priemerného percenta objemu.

JAMNICKÝ (1988) sa domnieva, že potrava ako trávy, byliny a mravce „keďže patrí
medzi mäsožravce, je pre [medveďa] menej vhodná“, ale toto tvrdenie je neoprávnené.
Medveď hnedý je adaptovaný byť všežravcom, a to anatomicky, fyziologicky aj správa−
ním − výberom potravy a lokality (KURTÉN 1976, NELSON et al. 1983, HERRERO 1985, HA−
MER & HERRERO 1987, STIRLING & DEROCHER 1990, SWENSON et al. 2000). Rastlinná potra−
va tvorila 62−98% potravy medveďa hnedého vo všetkých 13 štúdiách z Eurázie a v 5 štú−
diách zo Severnej Ameriky, ktoré recenzovali ELGMORK & KAASA (1992), hoci mäso môže
tvoriť hlavnú zložku potravy v niektorých populáciách medveďa (JACOBY et al. 1999).

Napriek pomerne malému zastúpeniu v potrave, živočíšny materiál poskytuje nutné
živiny, ako napríklad aminokyseliny (EAGLE & PELTON 1983, RODE & ROBBINS 2000). Pou−
žitie upravovacích faktorov na odhad percenta suchej hmoty prijímanej viac ako dvojná−
sobok, zväčšovalo podiel stavovcov v porovnaní s metódou m%V z 3,2% na 7,5%. Kom−
pletný živočíšny materiál sme odhadli na m%V = 9,0%, %D = 14,7%. Použitie konverz−
ných faktorov na kalkuláciu energetického obsahu skonzumovaného jedla (cf. ELGMORK

& KAASA 1992) by pravdepodobne ďalej zväčšoval odhadovaný význam veľkých cicav−
cov v potrave medveďa. BALÁŽ (2002) našiel iba 3,8% živočíšneho materiálu, pravdepo−
dobne preto, že neskúmal všetky nájdené vzorky v laboratóriu.

Pozostatky hospodárskych zvierat sa nenašli v žiadnom truse. Predácia na dobytku a
ovciach bola zaznamenaná na skúmanom území počas nášho výskumu, ale zjavne to ne−
bolo dostatočne frekventované na to, aby sa tento jav potvrdil aj analýzou trusu. Keďže sa
naša štúdia vykonávala v oblastiach, kde záznamy škôd na hospodárskych zvieratách
spôsobené medveďom patria medzi najčastejšie v rámci celého Slovenska (RIGG 2004), je
jasné, že dobytok alebo ovce nie sú dôležitým komponentom potravy medveďa hnedého
na Slovensku.

Pomer antropogénnej potravy nájdenej v truse (m%V = cca. 21,0%) bol oveľa vyšší v
našej štúdii ako v predchádzajúcich štúdiách potravy medveďa na Slovensku. JAMNICKÝ

(1988) vyhodnotil v 68 čerstvých exkrementoch medveďa len ovce a včely z celkovo
m%V = 4,9%. V štúdii Baláža (BALÁŽ 2002), antropogénna potrava mala m%V = 6,3% a
pozostávala prevažne z obilia a okopanín, ktoré boli skonzumované v jeseni v kŕmidlách.
Táto nezrovnalosť bola pravdepodobne dôsledkom toho, že náš výskum bol sústredený aj
na intenzívne využívanom území s vyšším zastúpením ornej pôdy, dobytka a oviec, osíd−
lenia, ovocných sadov, poľovníckych kŕmidiel a turistickej infraštruktúry. Avšak obaja
predchádzajúci autori skreslili svoje výsledky, čo sa týka prírodných zdrojov potravy
tým, že nezbierali trus z lokalít s kŕmidlami. Keďže konzumovanie antropogénnych zdro−
jov potravy je odlišné v rámci ročných období (nepatrné v lete a najbežnejšie na jeseň a v
skorú jar), priemerný počet trusu zozbieraného v jednotlivých mesiacoch ovplyvňuje vy−
hodnotenie celkového ročného percenta antropogénnej potravy. BALÁŽ (2002) zahrnul
väčší podiel letného trusu (48,5% analyzovaného trusu) ako je v našej štúdii (39,4%).

Sezónne zmeny v zložení potravy
Počas aktívneho obdobia, medvede hnedé prechádzajú tromi biochemickými a fyzio−

logickými štádiami: od redukovaného príjmu potravy na jar tzv. „hypophagia“, cez nor−
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málnu aktivitu v lete do zvýšeného príjmu potravy na jeseň tzv. „hyperphagia“ (NELSON

et al. 1983). Hoci málokedy priberú na hmotnosti ešte predtým ako v lete dozrievajú les−
né plody, medvede sa väčšinou sťahujú zo zimoviska do tých oblastí, kde môžu nájsť po−
travu už v skorú jar (HERRERO 1985). Vo vysokých horách ako Tatry a Fatra táto činnosť
zahrňuje aj hľadanie kadáverov zvierat po zime alebo typické zostupovanie z oblasti, kde
sú brlohy, ktoré sú ešte pod snehom a s nedostatkom potravy vo februári−apríli do údolí,
ktoré sú vo veľkom premenené ľudskou činnosťou vrátane odlesňovania pre poľnohospo−
dárstvo, poľovníctvo a budovanie osád, chát a turistickej infraštruktúry. Tu sa medvede
živia ovocím z minulého roka, bylinnou vegetáciou v skorom štádiu rastu, ale tiež zdroj−
mi potravy z poľovníckych kŕmidiel pripadne aj odpadkami. Medvede taktiež konzumo−
vali z niektorých druhov listnatých stromov, akými sú bukové listy a púčiky, plody jelše
(Alnus sp.) a okvetie vŕby (Salix caprea).

Naše výsledky nepotvrdzujú všeobecné tvrdenie, že mladé jedince a samice s mladý−
mi sa stávajú problémovými jedincami, pretože sú vytláčané z najvhodnejších biotopov
teritoriálnymi samcami. Záhryzy na stromoch sa objavujú predovšetkým v máji−júni
(JAMNICKÝ 1976, 1987), čo je podľa našich výsledkov obdobie, keď medvede menej často
využívajú antropogénne zdroje potravy. Konzumovanie odpadkov bolo najvyššie v apríli.
Škody na ovciach alebo dobytku sú najčastejšie od neskorého leta do jesene (RIGG 2004).

Trávy a byliny sú dominantnou zložkou potravy na jar a cez leto. Medvede vyhľadá−
vajú listy a stopky v počiatočnom štádiu rastu, keď sú dužinaté, ľahko stráviteľné a bohaté
na živiny. V horských oblastiach sa na jar medvede zoskupujú na miestach, kde sa roztá−
pa sneh a porast začína skoro rásť, ako napríklad južne položené lavínovité svahy a po−
stupne sa presúvajú do oblastí, kde sa vegetácia začína neskôr, vo vyšších nadmorských
výškach a na severných stranách svahov a najneskôr, napríklad na mokrých lúkach, po−
zdĺž potokov a prameňov, kde sneh pretrváva (MEALEY 1980, HERRERO 1985, HAMER &
HERRERO 1987, CLEVENGER et al. 1992).

V lete, keď sa väčšinou končí rast rastlín, sa medvede začínajú orientovať na dozrie−
vajúce ovocie. V júli−septembri, keď dozrievajú čučoriedky a maliny, je zastúpenie tráv a
bylín v potrave oveľa menšie ako na jar alebo v skorom lete. Zámena tráv a bylín za duži−
naté alebo tvrdé plody bola zdokumentovaná v mnohých predchádzajúcich štúdiách med−
veďa hnedého v strednej Európe (SLOBODYAN 1976, CICNJAK et al. 1987), južnej Európe
(ZUNINO & HERRERO 1972, CLEVENGER et al. 1992), Škandinávii (ELGMORK & KAASA 1992),
bývalom ZSSR. (napr. SHARAFUTDINOV & KOROTKOV 1976), Japonsku (OHDACHI & AOI

1987) a Severnej Amerike (napr. HAMER & HERRERO 1987).
Dužinaté plody bohaté na uhlohydráty a tvrdé plody bohaté na tuk sú jednými z naj−

dôležitejších zložiek potravy na vytvorenie tukových zásob medveďov v príprave na zim−
ný spánok. Keďže reprodukčná úspešnosť u medveďov priamo súvisí so zväčšovaním ob−
jemu na jeseň, dostupnosť vysoko energetickej potravy má dôležitý vplyv pre medveďov
ako pre populáciu rovnako ako aj pre jedincov (ROGERS 1976, STRINGHAM 1986, 1990,
BLANCHARD 1987, HERRERO 1985, HILDERBRAND et al. 1999a,b, FERGUSON & MCLOUGHLIN

2000) a preto si myslíme, že poľnohospodárske plodiny, ktoré medvede skonzumujú z po−
ľovníckych kŕmidiel ako aj na poliach pred žatvou, mohli hrať úlohu v rapídnom náraste
medvedej populácie počas druhej polovice dvadsiateho storočia. Živočíšna zložka môže
tiež podstatne prispieť k jesennému vytvoreniu tukových zásob. Predácia na ovciach ale−
bo dobytku sa vyskytuje častejšie od neskorého leta do jesene (RIGG 2004), čo môže byť
spojené s predzimným vytváraním tukových zásob rovnako ako dostupnosťou oviec či
dobytka na pastve v blízkosti lesného porastu.
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ZÁVER

Spôsob, akým sú vyhodnocované vzorky trusu má dôležitý vplyv na výsledky štúdie.
Podľa nášho výskumu až 70.0% z 373 vzoriek, ktoré sme skúmali v laboratóriu, obsaho−
valo > 1 zložku/exkrement, maximálne 9 zložiek/exkrement. Preto považujeme iba po−
vrchné pozorovanie voľným okom v teréne za nedostatočné, ak je cieľom nielen opísať
kvalitatívne zloženie potravy, ale aj kvantitatívne hodnotenie jednotlivých zložiek.

Výsledky našej štúdie potvrdzujú prevahu rastlinného materiálu v potrave medveďov
v regióne stredného Slovenska. Priemerné percento objemu celkového rastlinného mate−
riálu v truse (88.9%) bolo podobné tomu výsledku, k akému dospeli predchádzajúci auto−
ri. Avšak podiel zelenej vegetácie podľa metódy strávenej suchej hmoty bolo len 17.9% v
porovnaní s 38,7%, odhadnuté metódou priemerného percenta objemu, ktorú používali
predchádzajúci autori. Použitie upravovacích faktorov na odhad percenta suchej hmoty
prijímanej viac ako dvojnásobok, zväčšovalo podiel stavovcov v porovnaní s metódou
priemerného percenta objemu. V štúdiách založených na analýze trusu môže byť spotreba
mäsa podcenená.

Pomer antropogénnej potravy nájdenej v truse (m%V = cca. 21,0%) bol oveľa vyšší v
našej štúdii ako v predchádzajúcich štúdiách potravy medveďa na Slovensku. Medvede
využívali antropogénne zdroje potravy vrátane poľovníckych kŕmidiel, úrody na poliach,
odpadkov a ovocných sadov, ale v analyzovanom truse neboli identifikované žiadne ovce
alebo dobytok. Keďže tento výskum bol realizovaný v regiónoch s najčastejšie hlásenými
škodami spôsobenými predáciou medveďa, ukázalo sa, že na Slovensku hospodárske
zvieratá netvoria dôležitú súčasť potravy medveďa hnedého. Najčastejšie využívanou po−
travou antropogénneho pôvodu boli poľnohospodárske plodiny, ktorých podstatná časť
bola skonzumovaná z poľovníckych kŕmidiel. Tento zdroj potravy mohol hrať úlohu v ra−
pídnom náraste medvedej populácie počas druhej polovice dvadsiateho storočia.
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ABSTRACT

According to official data, almost 90% of all sheep in Slovakia are in regions with
bears and/or wolves. The extent and patterns of predation on sheep by large carnivores in
2001−03 were studied at the national, regional and local levels. Eighteen out of 19 admi−
nistrative regions with regular presence of bears and wolves and another two regions with
wolves only were visited in order to assess farm conditions and anti−predator measures.
Reports of losses to large carnivores were gathered by semi−structured interviews with
farmers/shepherds at a stratified random sample of 164 flocks. Surveyed flocks contained
a total of c.79,000 sheep, c.23% of all sheep in Slovakia. An effort was made to include
flocks grazed in a representative variety of locations at different altitudes and distances
from main roads and settlements.

Overall, 48.0% of flocks were not affected by large carnivore predation at all during
the period studied. In each year, ? 14.0% of surveyed flocks were allegedly affected by
bear predation and ? 29.4% by wolf predation. On the basis of farmers’ and shepherds’
reports, the total loss caused by Slovakia’s 600−800 bears was estimated to range from
169 to 397 sheep/year, a mean loss of 0.2−0.7 sheep/bear/year. This represents 0.06−
0.15% of all sheep in regions with bears or 0.05−0.12% of all sheep in Slovakia. The res−
pective figures for Slovakia’s 200−300 wolves were estimated at 1,362−2,079 sheep/year,
a mean loss of 4.5−10.4 sheep/wolf/year or 0.5−0.7% of sheep in regions with wolves.

Reported losses were unevenly distributed among regions. Variation among regions
in the number of sheep reported lost correlated more strongly with number of sheep than
with number of bears as estimated by hunters (r

s
=0.733, P=0.001 versus r

s
=0.697,

P=0.001). A highly significant correlation (r
s
=0.772, P<0.001) was found between mean

sheep density and percentage of flocks with reported losses to bears. Except for one ex−
ceptional case, predation by bears was only reported in regions with a mean sheep density
>10.5 inds. km

−2
.

On the local scale, the mean annual reported number of sheep lost to predation per
flock was 0.6−0.9 (max.=35) for bears and 2.1−3.4 (max.=63) for wolves. Losses peaked
in August−October. In 76% of 83 separate attacks described in detail, 0−3 sheep were lost.
Whereas bears almost always attacked sheep at night, wolves were equally often reported
to attack between morning and evening. Flocks that reportedly suffered some losses to
bears/wolves in 2002 were significantly more likely than expected to allegedly suffer los−
ses in 2003 (n=131, ÷

2
=27.01, d.f.=1, P<0.001). Flocks that reportedly suffered some los−

PREDÁCIA VEĽKÝCH ŠELIEM
NA OVCE NA SLOVENSKU

PREDATION ON SHEEP BY LARGE CARNIVORES
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ses to bears during the period 2001−03 were significantly more likely than expected to al−
legedly suffer losses to wolves (÷

2
=10.23, d.f.=1, P<0.001). These results suggest that

some aspect(s) of individual flocks or their location rendered them more vulnerable to
predation. High losses were generally associated with poor husbandry and/or inadequate
preventive measures. Flocks with free−ranging, sheep−socialised livestock guarding dogs
raised as part of the Protection of Livestock and Conservation of Large Carnivores pro−
ject lost fewer sheep to predation than other flocks in the same regions (÷

2
=20.58, d.f.=1,

P<0.001).

Key words: Canis lupus, conflict, depredation, European brown bear, livestock, sheep,
Ursus arctos, wolf

ÚVOD

Z celkového počtu oviec na Slovensku (cca. 350 000) takmer 90% sa nachádza v ob−
lastiach, kde sa vyskytuje medveď hnedý (Ursus arctos L.) alebo vlk dravý (Canis lupus
L.). Takisto väčšina medveďov a vlkov na Slovensku pravdepodobne prichádza do blíz−
keho kontaktu s dobytkom v niektorých častiach svojho domovského okrsku. Spolunaží−
vanie veľkých šeliem s dobytkom v minulosti malo tendenciu spôsobovať konflikty, ktoré
zapríčinili ich redukovanie alebo elimináciu. Čiastočne kvôli škodám, ktoré spôsobovali
v poľnohospodárstve, medvede a vlci boli na Slovensku v prvej polovici 20. storočia sko−
ro vyhubené. Obmedzenie poľovania umožnilo prirodzenú obnovu populácií a konflikty
sa znovu objavili. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody od r. 2003 je náhrada
škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov podmienená používaním preventív−
nych opatrení. Táto podmienka však neplatí pri náhrade škôd spôsobených medveďom na
domácich zvieratách a včelstvách podľa poľovného zákona. Usmrtenie šeliem, či už ako
vopred plánovaný odstrel alebo ako následok škôd, je stále štandardným riešením.

Projekt „Ochrana oviec a záchrana veľkých šeliem“ sa začal realizovať v roku 2000,
keď sa skúšali a zavádzali preventívne metódy ochrany čried, predovšetkým využívaním
pastierskych strážnych psov. Ako súčasť projektu v r. 2001 − 2003 sme skúmali rozsah a
súvislosti škôd na ovciach spôsobených veľkými šelmami. Spracované výsledky škôd
medveďom a vlkom sú prezentované v tejto práci. Predačné útoky rysom (Lynx lynx L.)
na ovce boli veľmi zriedkavé a preto sa v tejto práci nimi nebudeme zaoberať.

Cieľom práce bolo:
· popísať a vyčísliť rozsah predácie na ovce na Slovensku
· skúmať sezónne, regionálne a miestne rozdiely v zaznamenaných stratách
· porovnať rozdiely medzi vlkom a medveďom v útokoch a spôsobených stratách
· skúmať vzťah medzi úrovňou nahlásených strát, ktoré postihli jednotlivé čriedy a

rozdielnosti v rámci regiónu, odhady počtov šeliem, dostupnosť oviec, miestne podmien−
ky, vrátane použitia akýchkoľvek preventívnych opatrení

· skúmať prípady vysokých strát a skúmať ich vzťah k hore uvedeným faktorom
· určiť faktory, ktoré by mohli charakterizovať chovy, ktoré utrpeli veľké straty
· zhodnotiť rôzne typy preventívnych opatrení

MATERIÁL A METÓDY

Rozsah a súvislosti predačných útokov na ovce veľkými šelmami v r. 2001 − 2003
boli skúmané na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Región sa bral do úvahy v prí−
pade, že prítomnosť šeliem bola zaznamenaná poľovníkmi aspoň počas dvoch rokov.
Osemnásť z devätnástich správnych regiónov (napr. Región LM = okres LM a okres RK
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spolu − viď. obr. 2) so stálou prítomnosťou medveďa aj vlka a ďalších dvoch so stálou prí−
tomnosťou vlka ale nie medveďa sme navštívili počas augusta a septembra, aby sme zistili
podmienky chovu oviec na salašoch, straty a antipredačné preventívne opatrenia. V tých−
to regiónoch sa predpokladá výskyt cca. 94% medveďov a 97% vlkov na Slovensku
(KAŠTIER 2004).

Informácie o škodách spôsobených veľkými šelmami boli získavané metódou čias−
točne štrukturovaného rozhovoru (semi−structured interview) s pastiermi a chovateľmi v
náhodnej vzorke vybranej z každého regiónu (stratified random sample, BART & NOTZ

1996), spolu 164 čried. Skúmané čriedy spolu zahrňovali cca. 79 000 oviec, cca. 23%
všetkých oviec chovaných na Slovensku. Snažili sme sa zahrnúť čriedy pasúce sa v repre−
zentatívnej rôznorodosti lokalít, v rôznych nadmorských výškach a rozličných vzdiale−
nostiach od hlavných ciest a obydlí. Nasledovné telefonické interview bolo vykonávané
počas zimy, keď ovce boli zatvorené v maštaliach, aby boli zaznamenané aj straty, ktoré
sa vyskytli v rozmedzí od návštevy salaša po koniec sezóny pasenia.

Tento spôsob sme zvolili z dôvodu, že pred rokom 2003 sa nepreplácali škody spôso−
bené vlkom a tým pádom údaje neboli systematicky spracovávané. Zároveň sme mohli
priamo v teréne pozorovať podmienky a stav na salašoch ako aj preventívne opatrenia.
Výpovede pastierov však nie sú vždy pravdivé. V niektorých prípadoch počas výskumu
opis útokov šelmami bol zjavne zveličený. Rozlíšenie útokov vlkov od psov môže byť
ťažké ak nie nemožné (BOITANI 1982, COZZA et al. 1996, KACZENSKY 1996, KOSSAK 1998).
Dokonca aj skúsení pracovníci nevedia vždy s určitosťou potvrdiť pôvodcu útoku z pozo−
statkov v teréne (FRITTS et al. 2003). Určenie príčiny smrti nemusí byť možné ak sa kadá−
ver nájde v pokročilom štádiu rozkladu, alebo sa nenájde vôbec (ONDRUŠ in verb.). Na
druhej strane oficiálne záznamy škôd nie sú úplné, pretože menšie škody nemusia byť
vždy nahlásené.

Úradné záznamy o počtoch oviec boli získané z uverejnených prieskumov Štatistic−
kého úradu a Ministerstva pôdohospodárstva (MP SR) (ŠÚSR 2002, MP SR 2000a,
2000b, 2000c, 2002). Ďalšie informácie boli zhromaždené z odpovedí regionálnych po−
bočiek MP SR a štátnych veterinárnych a potravinových ústavov na písomnú výzvu v
r.2001. Overené straty spôsobené medveďom v období 1999−2001 boli vybrané zo zázna−
mov inšpekčnej komisie o požiadaných náhradách. Za účelom skúmania vzťahu medzi
rozšírením šeliem a zaznamenými stratami bol Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene po−
žiadaný o poskytnutie okresného súhrnu odhadu počtu veľkých šeliem, škôd na dobytku a
zveri ako aj výsledky poľovania za roky 2000, 2001 a 2002 (KAŠTIER 2004). Aby sme vy−
číslili, koľko spôsobených škôd pripadlo priemerne na šelmu, odhadli sme populácie na
600−800 medveďov a 200−300 vlkov na Slovensku. V našej analýze boli medzi ovce „za−
bité“ šelmami zahrnuté tie, ktoré sa našli zabité, ktoré uhynuli alebo boli utratené na ná−
sledok zranenia, a ktoré sa po útoku stratili a nikdy nenašli.

83



VÝSLEDKY A DISKUSIA

Národný rozsah škôd

Odhadnuté celkové straty oviec spôsobených útokmi medveďa a vlka na Slovensku
sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Zaznamenaný počet, percento a hodnota oviec zabitých medveďom a vlkom
na Slovensku v r. 2001 − 2003
Tab. 1 Number, percentage and value of sheep reported killed by bears and wolves in
Slovakia in 2001 − 2003

Škoda / rok medveď vlk
Počet zabitých oviec 169 − 397 1 362 − 2 079
% celkového počtu oviec v regiónoch so šelmou 0,06 − 0,15 0,5 − 0,7
% celkového počtu oviec na SR 0,05 − 0,12 0,4 − 0,6
Priemerný počet zabitých oviec / jednu šelmu 0,2 − 0,7 4,5 − 10,4
Trhová cena zabitých oviec (v tis. Sk) 338 − 794 2720 − 4160
Priemerná škoda (v Sk) / jednu šelmu 425 − 1 325 9 080 − 20 790

Výsledky sú v súlade s niekoľkými všeobecnejšími vlastnosťami konfliktov šelmy−
dobytok v Európe, opísanými KACZENSKY (1996) v referáte obsahujúcom údaje z 12 kra−
jín. Autorka prišla k záveru, že zaznamenané straty sú najväčšie v prípade vlka a najmen−
šie v prípade rysa. Celková škoda je takmer vždy menšia ako 1% dostupného dobytka. Na
Slovensku je podľa našich výsledkov strata oviec medveďom pomerne malá a menšia ako
v niekoľkých regiónoch v Európe, kde bol oveľa nižší počet šeliem (KACZENSKY 1996, FO−
URLI 1999). Pravdepodobne toto je aspoň čiastočne spôsobené stálou prítomnosťou pastie−
rov a používaním niektorých preventívnych opatrení aj to, že je relatívny dostatok iných
zdrojov potravy.

Podľa pastierov, vlci na Slovensku spôsobovali 5 až 8−krát vyššie straty ako medve−
de. Rozdiel vo výsledkoch môže byť však skreslený. Napríklad je známe, že predácia vl−
kov je ťažko rozlíšiteľná od psov. Fakt, že pastieri mali všeobecne negatívnejší postoj k
vlkom (WECHSELBERGER et al. 2005) a skutočnosť, že náhrada vlkom spôsobených škôd
nebola vyplácaná do roku 2003, mohli byť dôvody, prečo rozsah útokov vlkov mohol byť
prehnaný. Na druhej strane pri útokoch vlkom býva zabitých viac oviec ako medveďom
(Tab. 2) a sú tiež častejšie prípady nadbytočného zabíjania tzv. „surplus killing“ (FOURLI

1999).

Regionálny výskyt strát
Väčšina zaznamenaných škôd bola sústredená do niekoľkých regiónov, najmä BB,

DK, LM, RS, ZV (škody medveďom aj vlkom), PD (škody medveďom) a PO, RV, SN
(škody vlkom). Pokiaľ niektoré regióny s výskytom medveďov alebo vlkov nemali žiadne
zaznamenané straty (BJ, KS, LC, PB, ZA), maximálne percento poškodených fariem v re−
gióne v určitom roku bolo 82% (RV, r. 2003).

Rozdielnosti regiónov v počtoch oviec usmrtených medveďom v r. 2002 súviseli viac
s výskytom oviec v regiónoch (r

s
 = 0,733, P = 0,001) ako s počtom medveďov odhadova−

nom poľovníkmi (r
s
 = 0,697, P = 0,001). Významný vzťah bol zistený medzi počtom oviec

v regióne a percentom čried poškodených predáciou medveďa (r
s
 = 0,736, P = 0,001) a zá−

roveň s percentom zaznamenaných strát z celkového počtu oviec v regióne (r
s
 = 0,723, P

= 0,001), čo ukazuje na priamy vzťah medzi dostupnosťou oviec a rozsahom predácie
medveďa na ovciach. Tento jav sa potvrdil aj zistením významného vzťahu (r

s
 = 0,772, P
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< 0,001) medzi priemernou hustotou oviec v regióne a percentom čried, ktoré zazname−
nali škody medveďom (obr. 1). Obdobný vzťah medzi priemernou hustotou medveďa v re−
gióne a percentom čried, ktoré zaznamenali škody medveďom, nebol zistený.

Miestny vplyv, charakteristika útokov
V regiónoch s výskytom medveďov a vlkov, 61 zo 127 skúmaných čried (48,0%) ne−

postihli žiadne straty útokmi šeliem v žiadnom zo skúmaných rokov (obr. 2). Percento
čried napadnutých medveďom alebo vlkom v určitom roku bolo v rozsahu od 24,3% v
2001 (n = 144) do 35,7% v 2003 (n = 143). Priemerný zaznamenaný počet strát oviec
spôsobených medveďom alebo vlkom bol v rozsahu od 2,6 to 4,3 oviec / črieda / rok
(max. = 66). Priemerný pomer strát na čriedu v dôsledku útokov medveďa a vlka za rok
bol v rozsahu od 0,6 do 1,0% (max. = 6.1%). Podľa pastierov v 18−ich skúmaných regió−
noch s výskytom vlka aj medveďa, vlk spôsobil škodu oveľa častejšie ako medveď (n =
119 čried, ÷

2 
= 22,67, d.f. = 1, P < 0.001). Porovnanie rozdielov medzi vlkom a medve−

ďom v útokoch a spôsobených stratách je v tab. 2.

Tab. 2 Porovnanie strát v čriedách oviec spôsobených medveďom a vlkom zazname−
naných podľa informácií od chovateľov a pastierov v 2001−03
Tab. 2 Comparison of losses to bears and wolves per flock as reported by shepherds
and farmers in 2001−03

Škoda medveď vlk

% čried so zaznamenanou predáciou v r. 2001−03 21,8 (n = 119) 52,0 (n = 127)
rozsah % čried so zaznamenanou predáciou / rok 8,1 − 14,2 22,2 − 29,4
Priemerný počet stratených oviec / čriedu / rok 0,6 − 0,9 2,1 − 3,4
Maximálny počet stratených oviec / čriedu / rok 35 63
Priemerný % stratených oviec / čriedu / rok 0,1 − 0,2 0,6 − 0,8
Maximálny % stratených oviec / čriedu / rok 6,1 20,0

Tab. 3 Porovnanie útokov medveďov a vlkov na ovce zaznamenaných podľa chovate−
ľov a pastierov v 2001−03
Tab. 3 Comparison of attacks by bears and wolves on sheep as reported by she−
pherds and farmers in 2001−03

Útoky medveď vlk
Priemerný počet stratených oviec / útok 3.0 ± 2.1 (95% C.I.) 5.6 ± 2.7 (95% C.I.)
Maximálny počet stratených oviec / útok 20 60
% útokov, v ktorých boli 0 − 3 ovce zabité 87,0 70,0
% útokov, v ktorých boli ? 10 oviec zabitých 8,7 16,7
% útokov v noci 84,6 48,9
% útokov od rána do večera 15,4 51,1

Pri rozhovoroch s pastiermi bolo podrobnejšie opísaných 83 prípadov útokov na
ovce − 23 medveďom a 60 vlkom (Tab. 3). V 76% z nich boli zaznamenané straty vo výš−
ke 0 až 3 ovce, 57% útokov sa podľa výpovedí vyskytlo v noci. Cez deň vlci zaútočili
oveľa častejšie než medvede. Podľa pastierov až polovica útokov vlka sa stala od rána do
večera. Počet úspešných útokov a strát vzrástol v auguste−októbri, čo potvrdili aj zázna−
my strát spôsobených medveďom a overených inšpekčnou komisiou na Liptove (obr. 3).
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Obr. 1 Vzťah medzi priemernou hustotou oviec v regióne a percentom čried, ktoré
zaznamenali škody medveďom
Fig. 1 Relationship between mean sheep density and percentage of flocks with repor−
ted losses to bears

Obr. 2 Čriedy postihnuté útokmi vlka v r. 2001 − 2003 zaznamenané podľa informácií
od chovateľov a pastierov. Rozšírenie vlka je podľa STRNÁDOVEJ (2000) a KAŠTIERA

(2004)
Fig. 2 Flocks affected by wolf predation in 2001 − 2003 as reported by shepherds and
farmers. The extent of wolf distribution was adapted from maps in STRNÁDOVÁ (2000)
and data in KAŠTIER (2004)
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Obr. 3 Záznamy strát spôsobených medveďom v jednotlivých mesiacoch, overených
inšpekčnou komisiou na Liptove v r. 1999−2001
Fig. 3 Seasonality of bear predation on sheep as verified by the damage inspection
commission in LM region, 1999−2001

Predispozícia k predácii
Len v piatich čriedach (4,2%) boli zaznamenané škody medveďom vo všetkých troch

rokoch skúmania, ale tieto tvorili 26,7% (71 z 268 oviec) z celkového počtu strát v črie−
dach zaznamenaných ročne. V každom z troch skúmaných rokov bolo v menej ako 11%
čried zaznamenaných viac ako 55% celkových strát medveďom a vlkom. Pravdepodob−
nosť, že čriedy, ktoré zaznamenali nejaké straty od medveďov/vlkov v 2002, zaznamenali
straty aj v 2003, bola významne vyššia, ako by sa očakávalo (n = 131, ÷

2
 = 27,01, d.f. = 1,

P < 0,001). Pravdepodobnosť, že v čriedach, v ktorých boli zaznamenané nejaké straty od
medveďov v období 2001−2003, boli zaznamenané straty aj od vlkov, bola tiež významne
vyššia, ako by sa očakávalo (÷

2
 = 10,23, d.f. = 1, P < 0,001).

Výsledky naznačujú, že niektoré aspekty individuálnych čried alebo ich umiestnenie
spôsobuje ich častejšie napadnutie šelmami. Stáda držané v košiari alebo voľne na pastvi−
ne v noci (n = 93) mali priemerné zaznamenané straty medveďom a vlkom 3,6 oviec/črie−
du. V porovnaní s 0,4 oviec/čriedu u oviec, ktoré sa pravidelne alebo niekedy vracali do
maštale (n = 47) je vysoko významný rozdiel (Mann−Whitney U test, P < 0,001). Vysoké
straty boli všeobecne spájané s nízkou starostlivosťou alebo nedostatočnými preventívny−
mi ochrannými opatreniami.

Preventívne opatrenia
Len 28 zo 152 čried (18,4%) malo nainštalované elektrické oplôtky. Nebol zistený

významný rozdiel v stratách spôsobených medveďom alebo vlkom medzi prípadmi, kde
bolo elektrické oplotenie použité a tými, kde nebolo inštalované (Mann−Whitney U test,
P > 0,5). Toto zistenie však nedokazuje neefektívnosť elektrických oplôtkov ale to, že ne−
boli správne aplikované alebo prevádzkované. Napríklad počas pokusov v Rumunských
Karpatoch, straty boli zredukované skoro na nulu, keď črieda bola ohradená plne funkč−
ným elektrickým oplotením (MERTENS et al. 2002).

Zaznamenali sme aj niekoľko prípadov, keď sa vysoké straty stali aj napriek používa−
niu pastierskych strážnych psov (PSP). Dôvodom pravdepodobne bolo, že na 80,6% sala−
šoch boli PSP permanentne uviazané, čo im neumožnilo aktívne chrániť čriedu. Mnohé
výskumy ukázali, že správne používanie PSP sa spája s nižšími stratami (RIGG 2001).
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Projekt „Ochrana oviec a záchrana veľkých šeliem“ bol určený na obnovenie tradície
používania PSP na Slovensku, keď sa psy môžu voľne pohybovať a sú dobre naviazané na
ovce. V prípade používania takýchto PSP na salašoch v rámci projektu sa zaznamenali
nižšie straty v r. 2002 (n = 13, ÷

2
 = 20,58, d.f. = 1, P < 0,001) v porovnaní s inými črieda−

mi v tých istých regiónoch. Maximálne straty na jednom salaši v prípade používania PSP
v rámci projektu bolo 5 oviec, pričom na salašoch, kde neboli použité PSP to bolo až 66
oviec. Zdá sa, že správne používanie PSP môže zabrániť vysokým stratám ako je v prípa−
de nadbytočného zabíjania.

Použitím PSP sa škody zredukovali výraznejšie v prípade vlkov ako v prípade med−
veďov. Keďže škody spôsobené medveďom sa vyskytovali prevažne v noci, efektívnejšie
je elektrické oplotenie − implementácia je rýchlejšia a menej náročná ako správne vycho−
vať PSP. V prípade vlkov boli útoky bežné aj počas dňa, keď sú ovce na pastvine. Vtedy
jediným praktickým opatrením je využitie PSP. Z toho vyplýva, že vo väčšine regiónov
na Slovensku, kde sa vyskytuje medveď aj vlk, je najefektívnejšie využívať kombináciu
obidvoch spôsobov ochrany oviec, čo je uvedené aj v Akčných plánoch pre ochranu veľ−
kých šeliem v Európe (SWENSON et al. 2001).

ZÁVER

Strata oviec spôsobená medveďom je na Slovensku pomerne malá a postihuje ročne
menej ako 15% čried v regiónoch s výskytom medveďa. Výskyt strát v regiónoch súvisí
viac s hustotou oviec ako hustotou alebo počtom medveďov. Útoky vlka zapríčiňujú pod−
statne vyššie škody a môžu ročne postihnúť až 30% čried. Miestné podmienky, najmä po−
užívanie preventívnych opatrení, však majú veľký vplyv na veľkosť strát oviec v jednotli−
vých čriedach. Správne používanie pastierskych strážnych psov v kombinácii s použitím
kvalitných elektrických oplôtkov, by mohlo výrazne zredukovať straty oviec spôsobe−
ných šelmami, predovšetkým vlkom.
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ABSTRACT

The B.E.A.R.S. Project − Bear Education, Awareness and Research in Slovakia − is an
initiative of the Slovak Wildlife Society designed to reduce bear−human conflicts and
hence support efforts to ensure the long−term survival of bears in the Western Carpathian
Mountains. The main aim is to foster understanding and acceptance of bears, with an em−
phasis on providing information as well as practical help on how to prevent problems.

Since the project was launched in 2003, several activities have been completed or are
underway. A teaching manual called “In the tracks of bears” has been published and dis−
tributed to those involved in working with children aged 6−16 years, at primary and se−
condary schools, youth clubs, centres for free time, scout groups and State Nature Con−
servancy staff across all regions of Slovakia with bears. A full−colour A2 wall calendar fe−
aturing “A year in the life of a bear” has also been produced, along with various other
educational materials. A photographic exhibition and seminars and lectures for pupils and
teachers have been held.

A project website with both Slovak and English language versions has been set up at
www.medvede.sk (“medvede” is the Slovak word for bears). The site is intended to be a
tool to raise awareness of bears, reduce negative feelings and so promote better co−exis−
tence. In addition to basic information on the biology of the brown bear as well as of the
other seven species of bears worldwide, the site offers the best available information ba−
sed on scientific research in Slovakia and elsewhere, comparison with situations in other
countries, proven methods to reduce or prevent problems with bears and much more. The
main target groups are school children, students and young adults, teachers and journa−
lists as well as others living, working or visiting areas with bears. Because reports on tele−
vision and in newspapers are often sensationalised and present a distorted view of bears
that influences public opinion and levels of acceptance, a section on news and comment
has been included to provide a more complete and accurate picture.

In addition to further seminars, lectures, a “Bear Camp” and an art/literary competi−
tion for children, activities planned for 2005−06 include the installation of bear−proof re−
fuse containers and the production of a Slovak version of the video “Staying safe in bear
country”.

The B.E.A.R.S. Project has been financially supported by the World Wide Fund for
Nature (WWF), Alertis − fund for bear and nature conservation and The World Society for
the Protection of Animals (WSPA).

Key words: awareness, bear−human conflicts, European brown bear, education,
preventive measures, Ursus arctos
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ÚVOD

So zvýšením početnosti medveďa hnedého (Ursus arctos L.) na Slovensku v druhej
polovici 20.storočia, vzrástli aj konflikty medzi človekom a medveďom. Úroveň vedo−
mostí obyvateľov a turistov ako sa treba správať na území s výskytom medveďa je nízka.
Nebezpečná situácia nastane, napr. keď je nedbalo uložená potrava či odpadky. Negatívne
stránky medveďa sú častokrát v správach, čo u ľudí vyvoláva strach. Tento stav je pre
medveďa ohrozujúci, pretože verejnosť by sa mohla prestať zaujímať o ochranu medveďa.

Na túto situáciu reagovala SWS − Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s
prírodou projektom B.E.A.R.S. − „Vzdelávanie, informovanosť a výskum medveďov na
Slovensku“ − na podporu dlhodobého prežitia medveďov v Západných Karpatoch. Hľada−
ním spôsobu ako znižovať konflikty, poskytnutím informácií a praktickou pomocou, ako
sa vyhnúť problémom, by sme chceli zvýšiť vedomosti a akceptovanie medveďov.

S projektom sme začali v roku 2003 prieskumom verejnej mienky o medveďoch, vl−
koch a rysoch (WECHSELBERGER et al. 2005) následne po konferencii o problémových
medveďoch a vydaní zborníka (RIGG & BALEKOVÁ 2003). Zistili sme neutrálne až pozitív−
ne postoje voči medveďom (obr. 1). Najčastejšou odpoveďou na otázku preblémov ma−
nažmentu medveďa bol uvádzaný nedostatok informácií a problémy s ľuďmi. Viac ako
90% respondentov prejavilo záujem dozvedieť sa viac o veľkých šelmách.

Obr. 1 Odpovede miestnych obyvateľov (n = 1 108) na otázku, „To, že sú na Sloven−
sku medvede je zlé, dobré, alebo ani dobré ani zlé?“
Fig. 1 Responses of local residents (n = 1 108) to the question, “That in Slovakia the−
re are bears is good, bad or neither good nor bad?”
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Cieľom projektu je:
· zvýšiť toleranciu a pochopenie medveďov na Slovensku
· podporovať ochranu medveďov a ich prirodzených biotopov
· zvýšiť vedomosti verejnosti o tom, ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov
· poskytnúť najlepšie informácie získané vedeckým výskumom
· povzbudiť aktívny záujem detí a mládeže o prírodu
· prispieť k vedeckému výskumu medveďov
· zlepšiť kvalitu údajov, ktoré budú k dispozícii pre manažérov, médiá
· otestovať, nainštalovať a propagovať preventívne opatrenia

AKTIVITY

Výskum a monitoring:
· prieskum verejnej mienky
· štúdium ekológie medveďa
· monitorovanie a vyčíslenie konfliktov medzi medveďom a človekom
· vypracovanie stratégie zredukovania konfliktov

Prevencia a obmedzovanie škôd:
· spôsoby ochrany hospodárskych zvierat
· návrh a inštalácia medveďom nedostupných kontajnerov

Povedomie verejnosti, vzdelávanie a informácie:
· webová stránka
· besedy pre učiteľov
· súbor metodicko−didaktického materiálu pre učiteľov (BEŤKOVÁ & RIGG 2004)
· slovenská verzia filmu „Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov“
· tábor „Medvede a príroda“ a ďalšie aktivity v teréne pre deti a mládež
· výstavy fotografií a umeleckých diel s náučným textom o medveďoch
· literárno−výtvarné súťaže pre deti a mládež
· prezentácie a besedy pre dospelých a deti
· informačné letáky
· pravidelný kontakt s novinármi
· kalendáre, pohľadnice, samolepky, tričká

Webová stránka
Bola vytvorená stránka projektu na internete v slovenčine aj v angličtine na adrese:

www.medvede.sk. Táto stránka má byť prostriedkom na zvýšenie povedomia o medve−
ďoch, redukovanie negatívnych pocitov ľudí voči medveďom a podporenie lepšieho spo−
lužitia. Okrem základných údajov o biológii medveďa hnedého ako aj o ostatných sied−
mich druhoch vo svete, stránka ponúka najlepšie dostupné informácie založené na vedec−
kom výskume na Slovensku a inde, porovnanie so situáciou vo svete, overené metódy
ako redukovať a predchádzať problémom s medveďmi a rôzne vzdelávacie pomôcky.

Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci škôl, študenti a mládež, učitelia, novinári, vý−
skumníci a manažéri ako aj ostatní, ktorí žijú, pracujú alebo navštevujú oblasti s výsky−
tom medveďov. Súčasťou stránky sú správy a komentáre, ktoré majú za úlohu poskytovať
vyváženejší a presnejší pohľad ako je častokrát prezentovaný v televízii a v novinových
článkoch.

93



Plány do budúcnosti
· rozšíriť pôsobnosť našich vzdelávacích aktivít a materiálov
· pokračovať s podporovaním preventívnych opatrení
· zvýšiť dosah na miestnych obyvateľov, novinárov a ostatné skupiny
· začať výskum využívaním kamery, telemetrie a genetickej analýzy
· hľadať sponzorov a partnerov pre spomínané aktivity na Slovensku aj vo svete
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vít, Trenčín, M. Kassa − ŠOP SR, R. Pado − OZ Tatry, Spoločnosť Safety in Bear Country
a všetci dobrovoľníci.
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ABSTRACT

Sprainting behaviour of Eurasian Otter, its seasonality and habitat context has been
studied at 40 sites along the Orava River and Studený Potok brook from June 2003 to June
2005. The seasonal distribution of spraint numbers was clearly bimodal, showing maxima
in autumn (October) and spring (April) and minima in summer (July) and winter (Decem−
ber − February), the former being more pronounced than the latter. 38 habitat variables that
may have some influence on spraint numbers were also sampled at each site. Multiple
logistic regression revealed most significant and seasonally consistent positive relationships
of spraint numbers and distribution to the percentage of stones suitable for sprainting in the
channel, stream velocity, height of the bridge foundations above the water, distance to the
nearest human settlement, and negative relationships to the average depth and width of the
channel, percentage of trees in the riparian vegetation, intensity of human intrusions and
complexity of the bridge structure. The strength and significance of all relationships varied
seasonally, most markedly with regard to stream velocity and percentage of trees in the
riparian vegetation.

ÚVOD

Vydra riečna, šelma z čeľade Mustelidae (počeľaď Lutrinae) a jeden z vrcholových
predátorov vodných ekosystémov, patrí medzi ohrozené druhy našej fauny. Ako "svorníko−
vý" (keystone) i "dáždnikový" (umbrella) druh je aj symbolom a indikátorom zdravých a
zachovalých ekosystémov vôd. V súčasnosti sa vyskytuje na väčšine nášho územia vrátane
juhozápadnej a juhovýchodnej časti (KADLEČÍK & URBAN 1997).

Na Slovensku je vydra riečna zaradená do zoznamu druhov európskeho významu, dru−
hov národného významu a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené
územia (Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.). Okrem toho sa dostala do príloh II a IV
Smernice Rady 92/43/EHS, do prílohy I Washingtonskej konvencie a prílohy II Bernskej
konvencie (ANONYMUS 2001, KRÁLIKOVÁ & GOJDIČOVÁ 2004), v ktorej logu ju nájdeme tiež.
V červenom zozname cicavcov Slovenska (ŽIAK & URBAN 2001) patrí do kategórie zrani−
teľných taxónov ("vulnerable" − VU).
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Značkovacím správaním vydry riečnej sa zoberalo viacero autorov, napr. ERLINGE (1967,
1968), REUTHER (1985), JAHRL (1993), KRANZ (1995), KRUUK (1995), ROMANOWSKI et al.
(1996), SIDOROVICH et al. (1996), PRENDA et al. (2001), ROCHE (2001), URBAN & TOPERCER

(2001), ktorých metodické postupy poslúžili aj v tejto práci, a iní. Ochrane a výskumu
vydry riečnej na Slovensku sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť, o čom sved−
čia poznatky o jej výskyte v rôznych častiach územia, ako je napríklad Záhorie (KADLEČÍ−
KOVÁ & KADLEČÍK 2004), Ipeľská kotlina a Krupinská planina (HRIVNÁK & URBAN 1995,
TUČEKOVÁ & URBAN 2000, URBAN & TUČEKOVÁ 1999, URBAN & URBANOVÁ 2002), Poľana
(URBAN 1999, URBAN & TOPERCER 1999), Turiec a Veľká Fatra (KADLEČÍKOVÁ & KADLEČÍK

2001, BOĎOVÁ & KADLEČÍK 2004), Horehronie a Nízke Tatry (ONDRUŠ & URBAN 2004), okres
Michalovce (BUDAYOVÁ 1995).

Stanovištné nároky vydry pri výbere úkrytov na Slovensku skúmali URBAN & TOPER−
CER (2000). Nimi použitý prístup, definície väčšiny stanovištných premenných i analytické
postupy sa uplatnili aj v tejto práci.

Konkrétne podklady o výskyte vydier v povodí Studeného potoka prináša len práca
Suchánka (SUCHÁNEK 1970), ktorý píše o horizontálnych a vertikálnych pohyboch vydry
riečnej. V tejto práci opisuje niekoľko migračných ciest do Oravy.

LÁC (1971) opisuje zaujímavé pozorovanie z leta roku 1959, kedy bolo horské pleso
Zverovka doslova "obsypané" vydrím trusom, v ktorom sa dali zreteľne rozoznať zvyšky
epidermis žubrienok a zvyšky tiel mlokov.

Na rieke Orave je prítomnosť vydry riečnej a jej značkovacie správanie málo preskú−
mané. Najviac pozornosti sa venuje okoliu Oravskej priehrady, ktorá je v územnej pôsob−
nosti Správy CHKO Horná Orava (napr. TRNKA 1990), alebo dolnej časti toku, patriacej do
NP Malá Fatra. Rozšírenie a početnosť vydry riečnej i jej zmeny v CHKO Horná Orava
opísal TRNKA (1991, 1992). Poznatky o výskyte vydry riečnej v okrese Dolný Kubín zhrnu−
li KARASKA & DEMKO (1995).

METODIKA A MATERIÁL

V období od júna 2003 do júna 2005 prvá autorka v pravidelných mesačných interva−
loch navštevovala 40 lokalít (17 na Studenom potoku a 23 na Orave a jej prítokoch). Z nich
bolo 23 mostov, 3 priepusty, 12 lokalít mimo technických diel, 1 malá vodná elektráreň a 1
malý betónový kanál. Vzorkovacie lokality ukazovali rôzny stupeň antropickej záťaže od
intravilánov sídel až po zalesnené nerušené oblasti (pozrite mapu na obr. 1).
Pre každú lokalitu sme zisťovali hodnoty týchto "vydrích" a stanovištných premenných:
· názov vodného toku
· katastrálne územie
· dátum kontroly
· počet kusov čerstvého trusu
· počet kusov stredne starého trusu
· počet kusov starého trusu
· počet močovo−trusových (pachových) značiek
· celkový počet kusov trusu
· prezencia alebo absencia stôp
· odhad hustoty osídlenia lokality vydrou (veľmi malá, malá, priemerná, veľká, veľmi veľká)
· typ substrátu, na ktorom bol pobytový znak uložený (balvany a kamene, betón, kameňo−
betón, ľad, holá pôda, drevo, seno, vegetácia, plasty)
· typ stanovišťa (priepust, most, tok mimo technického diela, stojatá voda)
· typ stanovišťa podľa Katalógu biotopov Slovenska (RUŽIČKOVÁ et al. 1996): bystrina, pod−
horský potok, podhorská rieka, nížinný potok, nížinná rieka, kanál, veľká vodná nádrž,

96



malá vodná nádrž, jazero
· typ rekonštruovanej prirodzenej vegetácie brehov a príbrežia (vŕbovo−topoľové lužné lesy,
jaseňovo−brestovo−dubové lužné lesy, podhorské jelšiny a podhorské i horské vŕbové lužné
kroviny, zamokrené smrekové lesy, horské jelšiny − MICHALKO et al. 1986)
· nadmorská výška lokality (v m)
· minimálna a maximálna šírka toku (v m)
· stredná šírka toku (aritmetický priemer minimálnej a maximálnej šírky toku v m)
· minimálna a maximálna hĺbka toku (v m)
· stredná hĺbka toku (aritmetický priemer minimálnej a maximálnej hĺbky toku v m)
· plocha priečneho profilu toku (stredná šírka × stredná hĺbka v m2)
· rýchlosť toku (v m.s−1)
· šírka poriečnej nivy (v m)
· pokryvnosť balvanov, kameňov, betónu, jemnozeme, organických naplavenín, vegetácie
a antropického odpadu na ploche cca 2 × 2 m na značkovacom mieste (v %)
· pokryvnosť stromového poschodia brehového porastu v úseku dlhom 600 m (v %)
· pokryvnosť stromového poschodia v okolitej krajine na ploche cca 500 × 500 m (v %)
· pokryvnosti lesov a skupín stromov mimo lesa, krovín, xerotermných biotopov, lúk a
pasienkov, stojatých vôd a antropogénnych biotopov v okolitej krajine na ploche cca 500 ×
500 m (v %)
· vzdialenosť lokality od najbližšej cestnej komunikácie (v m)
· vzdialenosť lokality od najbližšej obce (v km)
· stupeň vyrušovania lokality ľuďmi (malé, mierne, stredné, veľké, veľmi veľké)
· druh objektu (most cestný, železničný, pre chodcov podľa práce URBAN & PAŠKO 1997)
· materiál, z ktorého je objekt postavený (drevo, kameň, betón, železobetón, oceľ, kombi−
novaný)
· tvar objektu (obdĺžnikový, lichobežníkový, klenbový, zložený obdĺžnikový, zložený li−
chobežníkový a zložený kombinovaný)
· počet polí objektu (1, 2, 3)
· dĺžka premostenia (malá do 10 m, stredná od 11 do 30 m, veľká 31 m a viac)
· výška základovej pätky mosta nad hladinou (v m)
· priechodnosť objektu pre vydru (nepriechodný, čiastočne priechodný a priechodný).

Väčšinu dát sme zisťovali odhadom priamo v teréne, niektoré charakteristiky (napr.
šírka poriečnej nivy alebo nadmorská výška) upresňovali podľa topografických máp v mierke
1 : 25 000.

Trus sme podľa klasifikácie v práci BASS et al. (1984, upravené) rozdeľovali do 3 kate−
górií: čerstvý (s typickým zápachom − do 5 dní), stredne starý (suchý, ale s typickým vy−
drím zápachom, 6 − 14 dní), starý (suchý a bez charakteristického zápachu, kompaktný
alebo zlámaný na niekoľko kusov). Zaznamenávali sme aj močovo−trusové, resp. pachové
značky, čiže všetky análne sekréty (napr. MACDONALD & MASON 1988 podľa URBAN 1999).

Významnosť rozdielov v počtoch trusu medzi jednotlivými mesiacmi sme testovali
neparametrickou Kruskalovou−Wallisovou jednofaktorovou analýzou rozptylu ("Kruskal−
Wallis one−way ANOVA") a nadväzujúcim mnohonásobným porovnávacím z−testom
("Kruskal−Wallis multiple comparison z−value test") v štatistickom systéme NCSS 2004
(HINTZE 1997 − 2004). Na otázku, aké funkčné závislosti ukazuje závisle premenná (celko−
vé počty trusu) od nezávisle premenných (vybrané stanovištné premenné), sme hľadali
odpovede pomocou mnohonásobnej logistickej regresnej analýzy ("multiple logistic re−
gression"). Závislú premennú sme pre ňu upravili do požadovaného binárneho tvaru tak, že
odhady celkových počtov trusu väčšie alebo rovné mediánu jej vzorky sme kódovali čís−
lom 1, zatiaľ čo menšie hodnoty číslom 0. Modelovali sme jednak závislosti za celý rok
spolu, a jednak po jednotlivých štvrťrokoch, a to v 2 variantoch: skorší (jar: marec, apríl,
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máj; leto: jún, júl, august; atď.) a neskorší (jar: apríl, máj, jún; leto: júl, august, september;
atď.).

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMIA

Rieka Orava spolu s jej prítokmi patrí medzi najčistejšie a biologicky najhodnotnejšie
riečne ekosystémy v rámci celého Slovenska. Preto bola 12. augusta 1997 vyhlásená za chrá−
nený areál "Rieka Orava a jej prítoky" so 4. stupňom ochrany a 17. februára 1998 zapísaná do
Zoznamu mokradí medzinárodného významu podľa Dohovoru o mokradiach (ramsarská lo−
kalita). Sledované územie zobrazuje mapa na obr. 1.

Orava pôvodne vznikala sútokom Bielej a Čiernej Oravy v rašeliniskách pri Ústí nad
Oravou, no od spustenia Oravskej priehrady vyteká rieka Orava z nej. Tečie prevažne na
juhozápad v koryte s početnými meandrami a charakteristickým striedaním pokojných a
perejovitých úsekov (pool−and−riffle pattern). Dĺžka toku od Oravskej priehrady po ústie
do Váhu je 60.3 km a celková plocha povodia 1991.8 km2, čo predstavuje 10 % z celkovej
plochy povodia Váhu. Studený potok pramení na svahoch Západných Tatier a do Oravy sa
vlieva pri obci Podbiel. Má celkovú dĺžku 27.8 km a jeho povodie zaberá plochu 126.6 km2

(RUŽIČKOVÁ 1995).
Z fytogeografického hľadiska patrí záujmové územie do obvodu západobeskydskej

flóry (Beschidicum occidentale) a okresu Západné Beskydy (FUTÁK 1980). Najdôležitejšiu
časť vegetácie predstavujú brehové porasty, ktoré floristickým zložením a štruktúrou naj−
viac zodpovedajú lužným lesom podhorským a horským podzväzu Alnenion glutinoso−
incanae (MICHALKO et al. 1986).

Zoogeograficky sa záujmové územie zaraďuje do západného podokrsku beskydského
okrsku vonkajšieho obvodu oblasti Západných Karpát (ČEPELÁK 1980). Ichtyologické
prieskumy ukázali, že rieka Orava je typickým podhorským tokom s vysokou diverzitou
rýb. Pri prieskume celého úseku rieky Orava od Tvrdošína po sútok s Váhom zaznamenal
GREGOR (1995) 7 druhov obojživelníkov a 2 druhy plazov.

Celkovo bolo na rieke Orava zistených 158 vtáčích druhov, čo je takmer polovica
avifauny Slovenska (KARASKA 1995). Rieka môže mať pre vtáky viacero významov: ako
hniezdne prostredie, potravná základňa, ťahová zastávka, vodiaca línia alebo zimovisko.

VÝSLEDKY

Na 40 sledovaných lokalitách sme v období od júna 2003 do júna 2005 zaznamenali
1073 trusových (vrátane pachových) značiek. Najviac ich bolo v kategórii starého trusu −
543 (50.6 %), menej v kategórii stredne starého trusu − 235 (21.9 %) a čerstvého trusu − 222
(20.7 %) a najmenej bolo močovo−trusových značiek − 73 (6.8 %). Ako podklad prevládali
kamene, v menšej miere betón, kameňobetón a iné materiály (tab. 1). Podľa toho vydra pri
odkladaní trusu uprednostňuje pevný a inertný materiál minerálneho charakteru, ktorý zrejme
najmenej skresľuje a najdlhšie udrží pachovú stopu.

Tab. 1 Počet trusových značiek na jednotlivých typoch substrátu
Tab. 1 Number of spraints found on particular substrate types

Typ kameň betón kameňo− holá ľad seno tráva drevo igelit Spolu
substrátu betón pôda

počet 934 77 22 15 7 6 5 5 2 1073
% 87 7.2 2 1.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2 100
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Najviac trusových značiek bolo zistených na lokalitách č. 3 (162 ks) a č. 14 (120 ks),
ktoré ležia na Studenom potoku (pozrite obr. 1). Z 26 mostových objektov (vrátane prie−
pustov) sa len na 9 (34.6 % − lokality č. 1, 6, 8, 17, 25, 26, 34, 35 a 36) za celé sledované
obdobie našlo 5 a menej trusových značiek. Absencia pobytových znakov na niektorých
mostových lokalitách sa dá relatívne jednoducho vysvetliť. Napr. lokalita č. 17 sa nachádza
v priemyselnej časti Podbiela, s čím súvisí aj množstvo antropického odpadu na nej. Loka−
lity č. 35 a 36 sú priamo v meste Dolný Kubín, kde je vysoká návštevnosť ľudí . Zo 14
nemostových lokalít sa až na 8 (57 % – lokality č. 13, 19, 22, 23, 27, 28, 29 a 38) nenašla
žiadna alebo maximálne 5 trusových značiek. Na väčšine týchto lokalít chýbali kamene a
substrát tvorila prevažne jemnozem a vegetácia, takže sa dali skôr zisťovať stopy ako truso−
vé značky. Na základe týchto výsledkov to vyzerá, že mostové objekty sú typickými znač−
kovacími miestami vydry riečnej na Orave a Studenom potoku.

Najviac trusových značiek bolo zaznamenaných v hornej časti Studeného potoka − od
Zverovky po Zuberec (kde potok prechádza zalesnenou, málo zastavanou krajinou a má
dostatok vyčnievajúcich kameňov v koryte) a v dolnej časti rieky Orava od Medzibrodia
nad Oravou po Párnicu.

Z hľadiska bezpečného prechádzania vydry popod komunikácie väčšina mostových
objektov v území vyhovuje. Len 4 mostové objekty (15.4 %) z 26 boli sezónne nepriechod−
né (len pri vysokých prietokoch). S tým môže súvisieť aj veľmi nízka úmrtnosť vydry rieč−
nej, evidovaná dosiaľ na cestách Oravy.

Okrem pobytových znakov máme z územia aj 1 nález povrchového úkrytu (na lokalite
č. 19 v koreňoch vŕby vo vzdialenosti asi 0.5 m od vody) a 2 priame pozorovania vydry:

− 28. 3. 2003 na lokalite č. 19 bol 1 dospelý jedinec
− 1. 11. 2004 na lokalite č. 40 boli 2 jedince rovnakého veku − pravdepodobne tohto−

ročné mláďatá, pozorované o 13:30, čo je pri tomto druhu s prevažne nočnou a súmračnou
aktivitou dosť neobvyklé (ale nie vzácne).

Vzorku 10 kusov čerstvého trusu odoberaného v priebehu celého roka 2003? 2004?
sme dali vyšetriť na prítomnosť parazitov do Štátneho veterinárneho a potravinového ústa−
vu v Dolnom Kubíne. Vo všetkých prípadoch bol výsledok negatívny.

Výsledky analýzy sezónnych zmien značkovacej aktivity vydry v sledovanom území
prináša diagram na obr. 2. Ukazuje výrazne dvojvrcholovú dynamiku, keďže najväčšia znač−
kovacia aktivita (prejavujúca sa maximami priemerných počtov trusových značiek všetkých
kategórií) bola zistená v jesenných (október) a jarných (apríl) mesiacoch. Najmenšie počty
trusových značiek boli zaznamenávané v lete (júl) s druhým menej výrazným minimom v
zimnom období (december − február). Prísne štatisticky vzaté, z analyzovaných sezónnych
rozdielov sa nad hladinu významnosti a = 0.05 vynára jediný − mediány celkových počtov
trusu v októbri sú štatisticky významne väčšie ako v júli (Kruskalov−Wallisov mnohoná−
sobný porovnávací z−test s Bonferroniho korekciou; z0.05,11,948 = 3.784, p < 0.05).

Pri logistickej regresnej analýze závislostí celkových počtov a distribúcie trusu od
vybraných 38 stanovištných premenných sme z nich najprv vylúčili tých 19, ktoré najtes−
nejšie korelujú so zvyškom súboru a sú preto informačne nadbytočné. Zo zostávajúcich 19
stanovištných premenných s dostatočným vkladom unikátnej (originálnej) informácie po 2
− 9 iteráciach procedúry postupného výberu s odoberaním ("backward variable selection")
vzišli 4 sezónne (každý v skoršom i v neskoršom variante) a 1 celoročný (len v skoršom
variante) regresný model výberu značkovacích stanovíšť vydry (pozrite tab. 2). Tieto re−
gresné modely sú štatisticky významné, platné (aj keď vôbec nie úsporné, lebo obsahujú až
11 − 18 nezávisle premenných) a vysvetľujú zhruba 36 − 42 % premenlivosti celkových
počtov a distribúcie trusu (pozrite tab. 2, riadok "R2").
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Tab. 2 Výsledky logistickej regresnej analýzy výberu značkovacích stanovíšť vydry
riečnej na Orave a Studenom potoku
Tab. 2 Results of logistic regression analysis of the Otter habitat requirements for
sprainting places along the Orava River and Studený Potok brook

Stanovištné                    Skorší variant Neskorší variant
premenné Jar Leto Jeseň Zima Rok Jar Leto Jeseň Zima

Úsek 8.434 6.441 ns ns 3.376 9.209 12.82 ns 4.984
P krovín O O O .101 .031 ns O .049 .082
Nadm. výška O −.011 O O −.007 −.014 −.024 O O
Priem. šírka −.501 −.127 −.322 −.386 −.261 −.589 ns −.618 −.288
Priem. hĺbka −.165 −.037 −.123 −.174 −.076 −.108 −.062 −.134 −.128
Pr. profil .659 O .453 .714 .306 .759 O .763 .497
Šír. nivy .004 O .005 O ns .006 O O O
Vzdial. obce .612 .761 O .476 .554 1.654 .839 ns .361
Rušenie −3.422 ns −.864 −1.766 −.731 −2.492 ns O −2.210
Priechodnosť 1.783 O 1.589 1.129 .750 ns ns 1.87 O
Typ BP ns O O O O −1.612 1.652 −1.251 O
P strom BP −.112 −.035 −.0347 −.085 −.031 −.093 ns −.028 −.091
Výška pätky ns .057 .0397 .047 .038 .055 .097 .053 .044
Vzdial. cesty O O ns O −.002 −.006 O ns O
Rýchl. toku 8.514 1.833 3.572 4.532 2.601 9.102 ns 3.256 5.560
P kameňov .085 .059 .059 .094 .061 .134 .095 .072 .078
P vegetácie .076 O O .047 .019 .088 O O .068
P antr. odpadu O ns −.418 −.414 ns ns −.412 −.596 ns
Tvar otvoru −.834 O −1.154 −.612 −.594 O O −1.203 −.574
Typ objektu ns −2.358 −2.104 O −.954 O −4.39 −1.663 O
R2 .4185 .3672 .4179 .4159 .3577 .4087 .4096 .4151 .3767

15 11 14 14 18 17 13 15 13
c2 161.2 155.5 161.6 160.2 546.3 181.1 156.8 158.9 136.6
p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
%k 85.42 85.71 84.17 86.25 84.6 81.43 86.25 84.17 82.92

Vysvetlivky:
Úsek − intercept, t. j. odhad hodnoty závisle premennej Y pri X

1
, X

2
, ... X

m
 = 0

P krovín, Nadm. výška, ... Typ objektu
− odhady parciálnych regresných koeficientov (b

1
, b

2
, ... b

m
) príslušných nezávisle

premenných v jednotlivých modeloch, významné na hladine   = 0.05 [O: premen−
ná sa nedostala do modelu (vyradená výberovou procedúrou); ns: štatisticky nevý−
znamný regresný koeficient premennej v modeli]

R2 − približný koeficient determinácie celého modelu ako miera jeho zhody s dátami (fit)
− stupne voľnosti testu chí−kvadrát celého modelu (sú rovné počtu nezávisle premen−
ných v modeli)

− testovacia štatistika chí−kvadrát vypočítaná na testovanie nulovej hypotézy, že všetky
populačné parciálne regresné koeficienty sú rovné nule (miera celkovej štatistickej
významnosti modelu)

p − pravdepodobnosť, že sa vyskytne väčšia hodnota štatistiky chí−kvadrát, ako je tá
vypočítaná

%k − percento správne klasifikovaných riadkov (v ktorých sa predikované hodnoty zá−
visle premennej zhodujú s pozorovanými) ako miera predikčnej schopnosti modelu
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Key:
Stanovištné premenné − habitat variables, Skorší variant − an earlier variant when defi−
ning seasons (spring = March, April, May; summer = June, July, August; ...), Neskorší
variant − a later variant when defining seasons (spring = April, May, June; summer = July,
August, September; ...), Jar − spring, Leto − summer, Jeseň − autumn, Zima − winter, Rok
− year
Úsek − intercept, i.e., an estimate of the value of a dependent variable if X

1
, X

2
, ... X

m
 = 0

P krovín, Nadm. výška, ... Typ objektu
− the estimates of partial regression coefficients (b

1
, b

2
, ... b

m
) of corresponding

independent variables that are significant at the level  = 0.05 [O: variable not in the model
(excluded by the selection procedure used); ns: non?significant regression coefficient]
R2 − coefficient of determination (an approximate value) as a measure of how well the
model fits the data

− degrees of freedom of the model
− the value of test statistic Chi−square calculated to test the null hypothesis that all

population partial regression coefficients are equal to zero (a measure of overall statistical
significance of the model)
p − the probability of obtaining an Chi−square value greater than calculated
%k − percent of correctly classified rows, i.e., the percent of rows in which predicted
values of the dependent variable match the observed values

V skoršom variante sezónnych modelov vychádzajú pre celkové počty a distribúciu
trusu štatisticky najvýznamnejšie a sezónne najkonzistentnejšie tieto závislosti:

a) priame (t. j. keď so vzrastom hodnôt stanovištnej premennej hodnoty celkových
počtov trusu vzrastajú) od rýchlosti toku, pokryvnosti kameňov, priechodnosti objektu,
výšky jeho základovej pätky, vzdialenosti od obce a veľkosti priečneho profilu toku;

b) nepriame (t. j. keď so vzrastom hodnôt stanovištnej premennej hodnoty celkových
počtov trusu klesajú) od priemernej šírky a hĺbky toku, pokryvnosti stromov v brehovom
poraste, intenzity rušenia a tvaru otvoru objektu.

V neskoršom variante bola štruktúra závislostí podobná, len s týmito významnými
rozdielmi:

a) z priamych poklesla konzistentnosť závislosti od priechodnosti objektu (z 3 na 1
štatisticky významnú závislosť v jesennom regresnom modeli);

b) z nepriamych sa objavila konzistentná závislosť od typu rekonštruovanej prirodze−
nej vegetácie brehov a príbrežia (3 štatisticky významné závislosti v jarnom, letnom a
jesennom modeli).

Z tab. 2 ďalej vidieť, že v priebehu ročných období sa mení nielen tesnosť (pozrite aj
obr. 3), ale aj štatistická významnosť (nie však zmysel − priame vz. nepriame) závislostí
celkových počtov trusu od jednotlivých stanovištných premenných.
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 Obr. 2 Diagram sezónnej dynamiky priemerných počtov trusových značiek všetkých
kategórií v mesačných intervaloch za roky 2003 − 2005 na Orave a Studenom poto−
ku. (Vysvetlivky: 1, 2, ... 12 − mesiace od januára po december; počty trusu − aritme−
tické priemery z počtov trusových značiek všetkých kategórií.)
Fig. 2 Diagram of seasonal (monthly) changes in mean spraint numbers during 2003
− 2005 along the Orava River and Studený Potok brook. (Key: 1, 2, ... 12 − months
from January to December; spraint numbers − arithmetic means of spraint numbers
pooled over all categories.)



Obr. 3 Sezónne zmeny v tesnosti závislostí celkových počtov trusu od rýchlosti toku.
(Vysvetlivky: 1, 2, 3, 4 − jar, leto, jeseň, zima)
Fig. 3 Seasonal changes in the strength of dependences of spraint numbers on stream
velocity. (Key: 1, 2, 3, 4 − spring, summer, autumn, winter)

Relatívne najväčšie sezónne rozdiely v oboch parametroch (tesnosť i štatistická vý−
znamnosť závislostí) pozorujeme pri premenných ako rýchlosť toku a pokryvnosť stromo−
vého poschodia brehového porastu, ale napr. aj pri vzdialenosti od najbližšej obce (najmä v
neskoršom variante).

DISKUSIA

Značkovacie správanie vydry riečnej sa všeobecne udáva ako sezónne s maximami od
novembra do februára a minimami v letných mesiacoch (jún − august), pričom je rovnaké
ako v morských a sladkovodných stanovištiach západnej Európy, tak aj v sladkovodných
lentických i lotických stanovištiach strednej Európy (KRANZ 1995, KRUUK 1995). Niektoré
práce (REUTHER et al. 2000 podľa ROCHE 2001) udávajú 2 vrcholy značkovacej aktivity, a to
v jarnom a jesennom období s výrazným minimom v lete a miernejším poklesom v zime, s
čím súhlasia aj naše výsledky. Zimný pokles môže byť spôsobený aj nepriaznivejšími resp.
častejšie sa meniacimi poveternostnými podmienkami v tomto období (sneženie, zamŕza−
nie / rozmŕzanie vody), kedy sa niektoré trusové značky môžu prehliadnuť resp. rýchlejšie
miznúť, čo spomína aj KRANZ (1995).

Existuje viacero hypotéz pokúšajúcich sa vysvetliť sezónne zmeny značkovacieho sprá−
vania vydry riečnej. Pokles značkovacej aktivity v lete býva spájaný s prítomnosťou čer−
stvo narodených mláďat, ktoré zostávajú v úkryte. Samica v tomto období zvykne vylučo−
vať trus priamo do vody, aby eliminovala riziko, že mláďatá nájdu potenciálni predátori
alebo že upútajú pozornosť samcov (nebezpečie infanticídy − CHANIN 1993, KRUUK 1995).
Táto zmena správania môže mať vplyv na získané výsledky, pretože na niektorých lokali−
tách sme zaznamenali aj stopy vydrích mláďat.

Rovnako aj vodné športy (vrátane športového rybárstva) v letnom období môžu mať
negatívny dopad na vydry, čo sa môže odraziť na poklese početnosti trusových značiek.
Nanešťastie je rieka Orava pre vodných športovcov veľmi atraktívnou lokalitou.

Zvýšenú značkovaciu aktivitu vydry v zimnom období možno vysvetliť viacerými fak−
tormi. Väčšie množstvo trusu v zime môže súvisieť s vyššími nárokmi vydier na potravu v
dôsledku nižších teplôt vody i vzduchu, kedy vydry konzumujú viac potravy a preto pro−
dukujú aj viac trusu (KRANZ 1995). Okrem toho môže byť zvýšené množstvo trusových
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značiek výsledkom zvýšenej početnosti vydier, keďže mláďatá opúšťajú úkryty a začínajú
sa pohybovať spolu so samicou (KRANZ 1995).

Zisťovalo sa, či značkovacie správanie nemá funkciu pri rozmnožovaní, ale táto hypo−
téza sa zamietla, pretože v oblastiach, kde je rodenie mláďat prísne sezónne, ako aj v oblas−
tiach, kde sezónne nie je, značkovacie správanie vykazuje rovnakú dynamiku (KRUUK 1992
podľa KRANZ 1995). Sledovalo sa, či značkovacie správanie nemá teritoriálnu funkciu, ale
zistilo sa, že trusové značky nebývajú sústredené na hraniciach teritórií (KRANZ 1990 podľa
KRANZ1995).

Prínosom k vysvetleniu môže byť hypotéza, podľa ktorej značkovanie signalizuje mie−
ru využívania zdrojov (KRUUK 1995) − trusom oznamuje jeden jedinec druhému, že dané
(potravné) zdroje využíva alebo ich už využil, pričom vyššia značkovacia aktivita v zime
je výsledkom nižšej dostupnosti potravných zdrojov v tomto období. Táto hypotéza bola
odvodená z pozorovaní vydier na Shetlandských ostrovoch a vychádza z faktu, že veľká
časť trusu má krátke trvanie − iba do najbližšieho prílivu (KRUUK 1995). V našich podmien−
kach však trus zostáva na značkovacích miestach omnoho dlhšie, napr. trus uložený pod
mostami možno nájsť aj po niekoľkých mesiacoch. Pre zimné obdobie je síce charakteris−
tická nízka dostupnosť inej ako rybej koristi, ale ryby sa v dôsledku nižšej teploty vody
stávajú menej pohyblivé a tým pre vydru pravdepodobne ľahšie uloviteľné (KRANZ 1995).
K výraznému zníženiu dostupnosti potravy by mohlo dôjsť po úplnom zamrznutí vodnej
hladiny, ale za sledované obdobie sme takýto úkaz nezaznamenali ani na Orave, ani na
Studenom potoku.

Pre ochranu vydry je veľmi dôležité poznať typy stanovíšť, ktoré preferuje. Za kľúčové
faktory pri výbere stanovíšť sa považuje dostupnosť potravy a vhodné miesta na úkryt a
rozmnožovanie.

NRA (NATIONAL RIVERS AUTHORITY 1993) ako najdôležitejšie charakteristiky
vydrích stanovíšť uvádza:

· zastúpenie stromov v brehovom poraste − stromy sú pre vydru dôležité priamym aj
nepriamym spôsobom. Chránia brehy pred eróziou, podporujú priaznivý kyslíkový režim a
samočistiace procesy, ktoré rozhodujú o kvalite vody, a regulujú aj teplotný režim s dopa−
dom na trofiu vodného toku. Korene stromov poskytujú rybám vhodné potravné a oddy−
chové miesta, ktoré zároveň slúžia vydre ako loviská. Okrem toho môžu korene stromov
vytvárať mikrostanovištia vhodné na vydrie úkryty.

· kroviny a iná vysoká brehová vegetácia − krovité dreviny majú pre vydry význam
najmä v zimnom období, keď ochranný účinok bylinnej vegetácie klesá. Vtedy vydre po−
skytujú ochranu resp. kryt s možnosťou bezpečnejšieho úniku v prípade vyrušenia alebo
útoku potenciálneho nepriateľa. Niektorí autori (napr. JENKINS & BURROVS 1980, MASON &
MACDONALD 1986 podľa KRUUK 1995) tvrdia, že existuje závislosť medzi vydrou a breho−
vou vegetáciou. No KRUUK (1995) na základe sledovania jedincov pomocou rádiotelemet−
rie zistil, že vydra nie je až tak viazaná na brehovú vegetáciu. Uvedené rozdiely vo výsled−
koch sú však podmienené odlišnými metodologickými prístupmi (KRUUK 1995). Naše vý−
sledky nasvedčujú, že na Orave a Studenom potoku zohráva brehová vegetácia pre vydru
významnú úlohu a zároveň plní nezastupiteľné ekologické a krajinotvorné funkcie.

· trsť − poskytuje vhodné miesta na odpočinok, lov a rozmnožovanie. Napríklad vo
východnom Anglicku, kde stromy v brehovom poraste nie sú také bežné ako u nás, majú
porasty trsti veľký význam.

· malé toky − sú zvyčajne v tichších, menej rušených oblastiach a majú menšie korytá s
hustejšími brehovými porastami. Takéto toky využíva vydra často aj pri prechodoch z jed−
ného loviska na druhé. Viacerí autori (napr. ROMANOWSKI et al. 1996, SIDOROVICH et al.
1996, PRENDA et al. 2001) zdôrazňujú, že malé toky sú pre vydru rovnako dôležité ako
veľké. Na väčšine nami sledovaných prítokov Oravy (napr. Podbielsky a Dlžiansky Cic−
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kov, Racibor, Beňovolehotský potok a iné) sa vydry zdržiavali takmer po celé sledované
obdobie a intenzívne značkovali. To tiež naznačuje, že malé toky majú dôležitú úlohu pri
výbere značkovacích stanovíšť.

· ostrovy − predstavujú veľmi cenný typ stanovišťa, ktorý na veľkých riekach poskytuje
vydre ochranu a súkromie, najmä pri výchove mláďat. Tento typ prostredia nechýba ani na
rieke Orava.

V sladkovodných typoch stanovíšť kladú vydry trus po celom domovskom okrsku,
najčastejšie na vyvýšených miestach v toku alebo v jeho tesnej blízkosti, kde sa môže
udržať čo najdlhšie. Ako podklad veľmi často využívajú vystupujúce, dobre prístupné tuhé
anorganické predmety ako kamene, balvany, betónové konštrukčné prvky a pod., zhora
kryté (obyčajne mostami), takže trus nezmyje prudký dážď a nezakryje sneh. Preto najmä
priechodné typy premostení (také, kde je na styku základov a vlastných mostných podpier
vodorovná alebo mierne šikmá plocha, po ktorej môže vydra prejsť a nielen popod most
preplávať − URBAN & PAŠKO 1997) patria k typickým tzv. značkovacím miestam ("sprain−
ting places"), ktoré vydra využíva aj niekoľko rokov. Oveľa zriedkavejšie kladie vydra trus
na substráty organického pôvodu (zvalené kmene stromov, ich koreňové nábehy, machy,
trsy rastlín a pod.).

Naše analýzy výberu značkovacích stanovíšť ukazujú, že vydry v sledovanom území
intenzívnejšie značkujú na menších a rýchlejšie tečúcich tokoch s väčším podielom kame−
ňov a väčšou pokryvnosťou krovín na brehoch, ktoré im zrejme poskytujú účinnejšiu ochranu
(kryt) ako stromy. Ich značkovacia aktivita rastie aj so vzdialenosťou od obce, s ktorou
zároveň klesá stupeň vyrušovania ľuďmi. Pri premosteniach viac ako na type a tvare objek−
tu záleží na výške základovej pätky, s ktorou vzrastá značkovacia aktivita zjavne vďaka
lepšej prístupnosti resp. priechodnosti objektu vydrami aj pri vyšších vodných stavoch.
Niektoré z týchto zistení sa zhodujú s výsledkami iných autorov, napr. JAHRL (1993) a
ROMANOWSKI et al. (1996).

Málo pozornosti doteraz výskumníci venovali sezónnym rozdielom vo významnosti a
sile vzťahov značkujúcich vydier k ich prostrediu. Podľa našich analýz je sezonalita v tej či
onej miere prítomná v odpovediach na každú z hodnotených premenných. Tie najsezonál−
nejšie zo zistených závislostí (od rýchlosti toku a od pokryvnosti stromového poschodia
brehového porastu) by sa dali dosť uspokojivo vysvetliť sezonalitou samotných premen−
ných. Rýchlosť toku totiž kolíše v závislosti od ročného chodu prietokov a pokryvnosť
stromov, resp. jej ekologické účinky sa menia podľa fenofázy olistenia. Pri niektorých iných
premenných (napr. vzdialenosť od najbližšej obce) však takéto priamočiare vysvetlenie
zjavne neobstojí a efektívnu príčinu treba hľadať hlbšie. V prípade tejto premennej by to
mohli byť sezónne rozdiely v priestorovej aktivite hlavných obyvateľov obcí − ľudí, ktorý−
mi sa asi môžu zrelativizovať aj také absolútne vzťahy, ako sú priestorové vzdialenosti
pevných objektov.

ZÁVER

· Na základe získaných výsledkov sa dá konštatovať, že vydra riečna sa v ekosystéme rieky
Orava a Studeného potoka vyskytuje pravidelne a celoročne.
· Počas sledovaného obdobia (jún 2003 − jún 2005) sme na 40 lokalitách zaznamenali 1073
trusových značiek (vrátane pachových). Najviac ich bolo v kategórii starého trusu (543 −
50.6 %) a najmenej pachových (73 − 6.8 %).
· Najviac pobytových znakov sme nachádzali v hornej časti Studeného potoka (Zverovka −
Zuberec) a v dolnej časti rieky Orava (Medzibrodie nad Oravou − Párnica).
· Najviac využívaným substrátom na odkladanie trusu boli kamene, na ktorých sa našlo až
87 % všetkých trusových značiek.
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· Zistili sa 2 vrcholy značkovacej aktivity: v jeseni (október) a na jar (apríl) s významným
poklesom v letnom období (júl) a miernejším v zime (december − január).
· Celkové počty a rozmiestnenie trusu priamo závisia od rýchlosti toku, pokryvnosti kame−
ňov, priechodnosti objektu, výšky jeho základovej pätky, vzdialenosti od obce a veľkosti
priečneho profilu toku. Nepriamo závisí od priemernej šírky a hĺbky toku, pokryvnosti
stromov v brehovom poraste, intenzity rušenia a tvaru otvoru objektu, resp. aj od typu
rekonštruovanej prirodzenej vegetácie brehov a príbrežia.
· Pri všetkých stanovištných premenných sa menila významnosť a sila ich pôsobenia v
priebehu ročných období, najväčšmi však pri rýchlosti toku a pokryvnosti stromového po−
schodia brehového porastu.
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ABSTRACT

Conservation genetics received increasing attention in last years and became a well
defined part of molecular ecology. It uses methods of population genetics and phylogeo−
graphy to analyze genetic structure and evolution of populations of endangered species.
Moreover, special methods were optimized, especially to analyze detrimental and adapti−
ve variation. Here, we review methodological approaches used in contemporary conser−
vation genetics and we try to define the main challenges of this discipline. We conclude
that the most important problems are (1) poor knowledge of functional genetic variability
in wild populations, (2) high costs of non−invasive genetic analyses, and (3) absence of
direct relations between population genetics and practical conservation management of
endangered populations.

Keywords: conservation genetics, phylogeography, adaptive variation, inbreeding,
outbreeding depression, local adaptation, bottleneck, non−invasive genotyping

Ochranářská genetika
Význam genetiky v ekologii v posledních zhruba dvaceti letech velmi výrazně narůs−

tá. Studium genetické diverzity volně žijících rostlinných i živočišných populací a fak−
torů, které ji mohou ovlivňovat, je umožněno použitím extrémně rychle se rozvíjejících
molekulárně−genetických metod a vedlo v posledních letech k vytvoření zcela nového
vědního oboru, který je nazýván molekulární ekologie. V rámci tohoto oboru jsou studo−
vány rozsah a organizace genetické diverzity a její časoprostorová dynamika. Cílem těch−
to výzkumů je pochopit příčiny a nalézt faktory, které formují genetickou proměnlivost a
zároveň procesy, kterými genetická variabilita ovlivňuje životaschopnost populací. Stu−
dium genetické variability v populacích vzácných a ohrožených druhů tvoří hlavní náplň
tzv. ochranářské genetiky (z anglického „conservation genetics“; někdy je nazývána
rovněž „konzervační genetika“). Vznik ochranářské genetiky je úzce svázán s objevem
tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR), která umožňuje získat dostatek genetického
materiálu i z velmi malých vzorků (teoreticky z jedné buňky). Pro získání genetické in−
formace PCR metodou již tedy není nutné daného jedince usmrtit a je možno získat do−
statečný počet vzorků pro genetické analýzy bez výrazného ovlivnění životaschopnosti
populace. V posledních letech se ochranářská genetika vyčleňuje jako samostatný obor,
byly definovány její základní cíle a postupy, vzniklo několik specializovaných monogra−
fií (např. LOESCHCKE et al. 1994, FRANKHAM et al. 2002, 2004) a od roku 2000 vychází sa−

OCHRANÁŘSKÁ GENETIKA A JEJÍ VYUŽITÍ
PŘI STUDIU A OCHRANĚ SAVCŮ

CONSERVATION GENETICS AND ITS APPLICATION IN STUDY−
ING AND CONSERVATION OF MAMMALS

Josef BRYJA & Petra HÁJKOVÁ

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 109 − 113

109



mostatný časopis Conservation Genetics. Kromě toho jsou práce zaměřené na ochra−
nářskou genetiku často publikovány i v dalších vědeckých časopisech, např. Molecular
Ecology atd. Cílem tohoto příspěvku je uvést přehled metodických postupů používaných
při analýzách genetické variability populací vzácných druhů živočichů (zejména savců),
nastínit hlavní problémy současné ochranářské genetiky a charakterizovat hlavní cíle to−
hoto oboru do budoucnosti.

Genetická struktura populací − studium neutrální variability DNA metodami popu−
lační genetiky

Ochranářská genetika studuje široké spektrum genetických znaků. Obecně se dají
rozdělit na znaky neutrální (tj. nijak se neprojevují ve fenotypu a jsou neutrální vůči pří−
rodní selekci) a selektované (prospěšné i nevýhodné). Mezi neutrální znaky nejčastěji po−
užívané na úrovni populací patří tzv. mikrosatelity, což jsou vysoce polymorfní repetice
krátkých úseků DNA, nacházející se na mnoha místech genomu. Tyto znaky umožňují
identifikaci jedinců („DNA otisk prstu“) a jejich vzájemných příbuzenských vztahů.
Narůstající znalosti o výskytu mikrosatelitů v genomu volně žijících druhů spolu s velmi
propracovanou teorií populační genetiky vedly k tomu, že mikrosatelity se staly nej−
častěji používanými znaky pro studium genetické struktury populací, a to včetně populací
ohrožených druhů. Metodami populační genetiky je možno popsat rozsah genetické
proměnlivosti a její organizaci v rámci jednotlivých populací i mezi nimi. Teoretická po−
pulační genetika nabízí sofistikované postupy pro odhady mnoha populačních parametrů,
u nichž se předpokládá, že jsou důležité pro dlouhodobé přežívání populací. Je tak možno
srovnávat genetickou proměnlivost jednotlivých populací (počet alel, heterozygotnost
atd.), odhadnout jejich efektivní velikost (N

e
) a intenzitu toku genů mezi nimi, testovat

význam bariér mezi fragmentovanými populacemi na uspořádání jejich genetické struk−
tury nebo odhadnout přítomnost hybridizace mezi příbuznými taxony. Specializované
statistické metody mohou nalézt důkazy nedávného historického snížení populační počet−
nosti („hrdlo láhve“ neboli „bottleneck“) nebo příbuzenského křížení („inbreeding“).

Fylogeografie − historický vývoj populací
Genetické markery typu mikrosatelitů jsou někdy používány i pro stanovení historic−

kých vztahů mezi jednotlivými poměrně vzdálenými populacemi. Vzhledem k jejich
rychlé mutační rychlosti a časté přítomnosti zpětných mutací jsou však pro tyto účely
vhodnější jiné oblasti DNA, nejčastěji zejména sekvence mitochondriální DNA (mtDNA).
Analýzy mtDNA sekvencí jsou prakticky od svého objevení využívány pro analýzy fylo−
genetických vztahů mezi různými druhy či vyššími taxony. Aplikace fylogenetických
metod na úrovni populací je však přístup relativně mladý, nicméně extrémně rychle se
rozvíjející. Fylogeografické analýzy umožňují nalézt vztahy mezi jednotlivými populace−
mi, identifikovat centra historického výskytu jednotlivých druhů (refugia) a popsat směr
a intenzitu šíření populací vedoucí k současnému areálu výskytu druhů. Z hlediska ochra−
nářské genetiky je pak jistě významná možnost charakterizovat tzv. evolučně významné
jednotky (ESU, „evolutionary significant units“), což jsou skupiny populací, které se již
poměrně dlouhou dobu vyvíjejí samostatně, navzájem se geneticky značně liší a pokud
možno by neměly být směšovány např. během provádění záchranných programů (při posi−
lování stávajících málo početných populací). Jistým omezením fylogeografických mtDNA
analýz u savců je maternální dědičnost mtDNA, tj. získané údaje nám naznačují pouze vý−
voj populací po mateřské linii. Nesporně prospěšné by bylo použití sekvencí na Y chromo−
zómu nebo na autozómech; bohužel tyto sekvence jsou na vnitrodruhové úrovni poměrně
málo polymorfní a jejich využití ve fylogeografických analýzách je dosud značně proble−
matické (HARE 2001).
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Adaptivní variabilita − speciální přístupy ochranářské genetiky
Analýza neutrálních DNA markerů nám tedy může poskytnout informace o genetické

struktuře populací a jejich historickém vývoji, což jsou nepochybně důležité údaje pro je−
jich ochranu. Nesporně důležitější pro životaschopnost populací je však tzv. funkční va−
riabilita, která přímo ovlivňuje přežívání jedinců a potažmo celých populací. Funkční va−
riabilita je zajištěna produkty funkčních genů a může být rozdělena na variabilitu škodli−
vou („detrimental“) a prospěšnou („adaptive“). Škodlivá variabilita je nejčastěji v popu−
lacích přítomna ve formě recesivních alel (tzv. škodlivé mutace). Za normálních podmí−
nek je frekvence těchto alel v populaci udržována na velmi nízké úrovni působením pří−
rodního výběru a navíc jsou tyto alely přítomné převážně v heterozygotních genotypech a
prakticky se nijak neprojevují (jen u recesivních homozygotů, k čemuž dochází velmi
vzácně). Za určitých podmínek však může dojít k nárůstu proporce homozygotů (včetně
těch recesivních) a k negativnímu dopadu škodlivé variability na životaschopnost popu−
lace. Nejčastěji k tomuto jevu dochází při tzv. příbuzenském křížení („inbreeding“), které
je časté zejména v malých populacích. Vlivem zvýšeného projevu recesivních alel pak
dochází ke snížení přežívání a reprodukce jedinců a tento pokles fitness je nazýván
inbrední deprese (KELLER & WALLER 2002). Inbrední deprese byla popsána v mnoha po−
pulacích ohrožených savců, nicméně v některých geneticky značně homogenních popula−
cích s vysokou intenzitou příbuzenského křížení žádný pokles fitness pozorován nebyl.
Předpokládá se, že v těchto populacích došlo k pomalému poklesu jejich početnosti a vli−
vem přírodního výběru k téměř úplnému odstranění recesivních alel (tzv. „purging“), což
je v homozygotním stavu relativně rychlý proces. V současné době jsou tyto populace
velmi málo geneticky variabilní a sestávají převážně z dominantních homozygotů na vět−
šině genomu. Tato situace je ve stabilních podmínkách relativně dobře udržitelná,
nicméně při změnách vnějších podmínek může velmi rychle vést k zániku celé populace.

Každá populace vyskytující se v určitém prostředí je totiž přírodním výběrem adap−
tována pro toto prostředí (jsou selektovány ty alely, které zde umožňují jedincům lépe
přežívat a reprodukovat se). Aby bylo možné zajistit dostatečnou životaschopnost popu−
lace i při změnách v okolním prostředí, je dobré, pokud je rozsah této tzv. adaptivní gene−
tické variability co největší. Proto je jedním z cílů praktické ochranářské genetiky udržo−
vat co nejvyšší genetickou variabilitu populací např. introdukcí nepříbuzných jedinců ze
sousedních populací. Adaptivní genetickou variabilitu tvoří např. geny odpovídající za
odpověď proti parazitům nebo geny umožňující existenci jedinců v určitých klimatických
podmínkách. Dohromady vytvářejí komplex alel tvořících tzv. lokální adaptace. Při intro−
dukcích jedinců adaptovaných na odlišné podmínky a následném křížení však může do−
cházet k promíchání ustálených komplexů lokálních adaptací a výraznému snížení fitness
v následující generaci (tzv. outbrední deprese). V záchranných programech je tedy vždy
žádoucí získat co nejvíce informací o adaptivní variabilitě jednotlivých populací.

Kromě studia funkční variability v přírodních populacích využívá ochranářská gene−
tika i experimentální přístup. Při cílených experimentech se testují např. vztah velikosti
populace, fragmentace biotopů a genetické diverzity, síla náhodného genetického driftu v
populacích po projití „hrdlem láhve“, vztah neutrální a adaptivní variability, efekt příbu−
zenského křížení na životaschopnost populací nebo vliv environmentálního stresu na ex−
presi funkční variability. Tyto experimenty pochopitelně využívají zejména modelové la−
boratorní organismy (velmi často hmyz a rostliny), nicméně jejich závěry jsou zobecnitel−
né i pro ochranu volně žijících druhů.
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Neinvazivní metody
Nesporný význam v ochranářské genetice mají tzv. neinvazivní genetické metody.

PCR reakce umožňuje amplifikaci specifických úseků DNA i z extrémně malého množ−
ství původního vzorku DNA. To umožňuje provést genetickou analýzu např. z kapky
krve, velmi malého množství tkáně nebo muzejního materiálu (kosti, kůže), ale i z nein−
vazivně (tj. bez kontaktu a vyrušení živočicha) odebraného vzorku, např. ze srsti, peří,
trusu nebo vývržků potravy. U mnoha živočišných druhů je právě trus tím nejdostupněj−
ším materiálem. Obsahuje buňky střevní sliznice, ze kterých může být izolována a ná−
sledně analyzována DNA daného jedince. Genetické analýzy trusu umožňují identifikaci
druhu i jedince, určení pohlaví a příbuznosti jedinců, stanovení populačně−genetické
struktury a fylogeografické analýzy (KOHN & WAYNE 1997). Získaná data rovněž přinášejí
informaci o pohybu a disperzi jedinců a jejich domovském okrsku. Opakované sběry ma−
teriálu a identifikace jedinců pak mohou nahradit tzv. standardní „capture−recapture“
přístup často používaný v ekologických studiích a mohou poskytnout informace např. o
velikosti populací a její časové proměnlivosti, o přežívání jedinců a intenzitě emigrace
(LUKACS & BURHAM 2005). Největší výhodou této metody je, že umožňuje studium jedin−
ců bez jejich vyrušování a tedy bez ovlivňění jejich chování. Tato skutečnost je velmi
důležitá zejména u vzácných a ohrožených druhů, tj. v ochranářské genetice, ale napří−
klad i v nejrůznějších behaviorálně−ekologických studiích. Neinvazivní genetické metody
jsou však spojené s mnohými omezeními, která jsou způsobena zejména nízkou kvantitou
a kvalitou izolované DNA a přítomností PCR inhibitorů (např. KOHN & WAYNE 1997, TA−
BERLET et al. 1999, HÁJKOVÁ et al. 2004).

Hlavní problémy současné ochranářské genetiky a výhled do budoucna
Ochranářská genetika je mladý obor a jako takový se potýká s řadou problémů. Jed−

ním z hlavních problémů je například téměř absolutní neznalost funkční variability u
volně žijících druhů. Dnes již běžně rozšířené analýzy neutrální variability (mikrosatelity,
sekvence DNA) poskytují dostatečná data pro analýzu genetické struktury populací a je−
jich změn, nicméně vztah této variability a životaschopnosti populací není vždy příliš jas−
ný. Např. některé populace, ve kterých byla na základě mikrosatelitů identifikována vy−
soká frekvence příbuzenského křížení, dobře profitují, kdežto u jiných je efekt inbrední
deprese velmi výrazný. Obdobně není jasné, proč se početnost některých populací po pře−
chodném výrazném snížení opět zvedla, kdežto jiné stále bojují o přežití. Pátrání po roz−
sahu a významu funkční variability je tedy jedním z hlavních proudů současné ochra−
nářské genetiky. Je potěšitelné, že množství znalostí o variabilitě některých funkčních
genů u volně žijících druhů exponenciálně narůstá (relativně dobře jsou popsány např.
geny hlavního histokompatibilního systému, zodpovědné za imunitní odpověď vůči pato−
genům). K úspěšnému vyřešení těchto problémů významně přispívá stálé zdokonalování
metod pro hledání funkčních genů (recentní přehled těchto metod viz VASEMÄGI & PRIM−
MER 2005). Mezi těmito přístupy hrají stále větší roli tzv. „high throughput“ metody, které
umožňují analýzu velkého množství genů (genomika) a jejích produktů (transkriptomika,
proteomika).

Neinvazivní metody jsou nepochybně velkým pokrokem při studiu genetické struk−
tury vzácných a ohrožených populací, nicméně stále se potýkají s velkým množstvím
problémů, z nichž nejvýznamnější jsou nízká úspěšnost genotypizací a velmi vysoká ča−
sová a finanční náročnost prováděných analýz. Současný trend tedy směřuje k detailní
identifikaci faktorů, které ovlivňují jejich úspěšnost, ke zvýšení efektivity genetických
analýz a snížení provozních nákladů.

Z hlediska praktické ochranářské genetiky je dosud nevyřešeným problémem nejed−
notnost v definování tzv. „management units“ a podobné otázky týkající se vztahu
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zjištěné variability a praktické ochrany populací, např.: Jak velká musí být genetická od−
lišnost populací, aby už byly posuzovány jako evolučně signifikantní jednotky (t.j. ne−
měly by být směšovány při introdukcích)? Co je ještě dostatečně velká heterozygotnost a
co už je snížená genetická variabilita? Je zjištěná hodnota toku genů mezi fragmentova−
nými populacemi dostatečná pro jejich dlouhodobé zachování?

Všechny výše uvedené problémy a návrhy na jejich řešení jsou základem probíhající−
ho projektu nazvaného „Integrating population genetics and conservation biology: Mer−
ging theoretical, experimental and applied approaches“ a financovaného prostřednictvím
European Science Foundation. Hlavním cílem tohoto projektu, ke kterému se v roce 2004
připojila i Česká republika, je vytvoření sítě evropských pracovišť zabývajících se ochra−
nářskou genetikou a definování hlavních směrů dalšího výzkumu. V rámci výměnných
pobytů, vědeckých setkání a společných projektů by mělo dojít k navázání či prohloubení
spolupráce mezi teoretickými populačními genetiky, biology zabývajícími se experimen−
tální ochranářskou genetikou a praktickými ochranáři a k postupnému řešení všech zá−
kladních problémů, které tento mladý, nicméně perspektivní obor potkávají a i v budouc−
nu jistě potkávat budou.
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ABSTRACT

The pilot study of genetic diversity of West Carpathian population of brown bear
(Ursus arctos L.) has been carried out using nuclear DNA microsatellites of 25 individu−
als legally shot or accidentally killed in 2004. For amplification of nuclear microsatellites
the six primers previously applied by Waits et al. (2000) and Taberlet and Bellemain
(2004) for Scandinavian brown bear population and one sexual primer SRY were used. It
has been shown that the observed and effective number of loci and observed heterozygo−
sities are comparable with the Scandinavian population. Slight differences could be ascri−
bed to the sample size (Slovakia n = 25 and Sweden n = 380) but also to the real differen−
ces in genetic composition of both populations. Further investigations of genetic diversity
using tissue samples and/or feces (mainly in the subpopulations with lower population
densities (where no culling is allowed) and the comparison with Eastern Carpathian po−
pulations are expected in the near future.

Key words: Ursus arctos, genetic diversity, microsatelites

ÚVOD

V medzivojnovom období počet medveďov v západných Karpatoch poklesol na pod−
limitnú veľkosť populácie a odhadoval sa okolo 30 jedincov. V dôsledku cieľavedomej
ochrany a následného menežmentu sa počet jedincov stabilizoval na súčasných počtoch
pohybujúcich sa okolo 600 jedincov. Otvorenou zostáva otázka, do akej miery sa podli−
mitná veľkosť populácie a následný silný „bottleneck“ podpísali na súčasnej genetickej
diverzite a diferenciácii od populácií nachádzajúcich sa pozdĺž Karpatského oblúka, ktoré
neboli postihnuté tak výrazným znížením populačnej hustoty, ako napr. v Rumunsku.
Jedným z faktorov, ktorý môže ohroziť prežívanie mnohých populácií je strata genetickej
diverzity a následný nárast inbrídingu v dôsledku vplyvu populačného „bottlenecku“ a
zníženého toku génov.

Základom efektívneho menežmentu populácií chránených druhov živočíchov je po−
znanie veľkosti populácií a ich genetickej a pohlavnej štruktúry. V prípade populácií
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medveďa hnedého nám chýbajú presné odhady veľkosti populácií, ako aj presnej pohlav−
nej štruktúry, čo sťažuje v nemalej miere akékoľvek rozhodnutia o menežmente a regulač−
ných odstreloch.

Vzorky zo západokarpatskej populácie medveďa sa len zriedka objavujú v celoeuróp−
skych porovnaniach genetickej diverzity a fylogeografických štúdiách. V klasickej fylo−
genetickej práci porovnávajúcej populácie medveďa z jednotlivých oblastí celoeurópske−
ho areálu, karpatské populácie medveďa vykazovali väčšiu podobnosť s ruskými a karel−
skými populáciami, než s populáciami z oblasti Balkánu (TABERLET & BOUVET 1994). Po−
tvrdenie genetickej podobnosti by bolo potrebné uskutočniť na väčšej vzorke analyzova−
ných jedincov (v pôvodnej Taberletovej práci boli analyzované len dva jedince zo Slo−
venska a 4 jedince z Rumunska) a na druhej strane preskúmať súčasnú genetickú diverzi−
tu ako konzekvenciu „bottlenecku“ v medzivojnovom období.

HARTL & HELL (1995) preskúmali na vzorke 57 medveďov (37 samcov a 20 samíc)
genetickú diverzitu pomocou izoenzýmových analýz (34 izoenzýmových systémov), pri−
čom len päť lokusov z celkového počtu 51 analyzovaných lokusov bolo polymorfných.
Aj keď na základe výsledkov mohli konštatovať, že západokarpatská populácia sa nepre−
javuje na alelickej úrovni genetickým ochudobnením v dôsledku „bottlenecku“, predsa
pre opodstatnenosť takéhoto tvrdenia by bolo potrebné porovnanie prinajmenšom s popu−
láciou o porovnateľnej súčasnej a východiskovej veľkosti.

Z územia Európy existuje niekoľko štúdií genetickej diverzity a diferenciácie populá−
cií medveďa hnedého, ako napr. zo Škandinávie (WAITS et al. 2000, BELLEMAIN & TABER−
LET 2004), Španielska (GARITAGOITIA et al. 2003), Talianska (LORENZINI et al. 2004). Roz−
siahle populačnogenetické štúdie sa stali možnými len v poslednom období po rozpraco−
vaní neinvazívnych spôsobov zberu experimentálneho materiálu (trus, chlpy) v kombiná−
cii s polymerázovou reťazovou reakciou (PCR). Takýmto spôsobom sa uskutočnili štúdie
založené na rozsiahlom experimentálnom materiáli (počítajúcom stovky genotypovaných
jedincov z veľkých populácií) (Škandinávia), alebo takmer kompletné zbery z malých po−
pulácií (Abruzzo, Brenta, Pyreneje, Rakúsko), ktoré umožnili nielen odhady populačno−
gentických charakteristík diverzity a diferenciácie populácií, ale taktiež aj sledovanie pa−
ternity a príbuzenských štruktúr.

MATERIÁL A METODIKA

Celková DNA bola izolovaná zo vzoriek pečene, ktorá bola po odobratí uskladnená v
96 % etanole. Na izoláciu celkovej DNA sa použila metóda fenol−chloroformovej depro−
teinizácie a etanolovej precipitácie podľa Sambrooka et al. (SAMBROOK et al. 1989).

Na analýzy bolo použitých 7 mikrosatelitných markérov, pričom SRY lokus slúžil iba
na identifikáciu pohlavia. Všetky PCR reakcie boli pripravené v 10 l zmesiach obsahu−
júcich 0,7 l DNA zriedenej 3x, 400 nM oboch primerov a 8 g BSA. Pre markéry Mu10,
Mu23, Mu50, G10L, SRY bola použitá Taq polymeráza Dynazyme II Finnzymes − 0,3
jednotky, 10 x reakčný pufor bez MgCl

2
 dodávaný s polymerázou (1x je 10 mM Tris−

HCl, 50 mM KCl, 0,1 % Triton X−100), 2 mM MgCl2, 0,1 mM z každého dNTP. Pre mar−
kéry Mu51 a Mu59 bol použitý HotStarTaq Master Mix Kit podľa návodu výrobcu. Am−
plifikácia prebehla v termocykléri MJResearch PTC200. Program pre PCR bol: 5 min 94
°C (pre HotStarTaq 10 min), 25 cyklov 30 s denaturácia pri 94 °C, 30 s hybridizácia pri 60
°C, 40 s extenzia pri 72 °C a záverečná extenzia 5 min. PCR produkty boli elektroforetic−
ky separované na 6% polyakrylamidovom géle a vizualizované farbením dusičnanom
strieborným. Genotypovanie vychádzalo z ogenotypovaných referenčných vzoriek analy−
zovaných Dr. E. Bellemain.
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Mu10 F*: 5´−ATTCAGATTTCATCAGTTTGACA−3´
RI*: TCAGCATAGTTACACAAATCTCC

Mu23 F: GCCTGTGTGCTATTTTATCC
RI*: TAGACCACCAAGGCATCAG

Mu50 F*: GTCTCTGTCATTTCCCCATC
RI*: AACCTGGAACAAAAATTAACAC

Mu51 F*: AGCCAGAATCCTAAGAGACCT
RI*: AAAGAGAAGGGACAGGAGGTA

Mu59 F: GCTCCTTTGGGACATTGTAA
RI*: TGACTGTCACCAGCAGGAG

G10L F*: CAGGACAGGATATTGACATTGA
FI: ACTGATTTTATTCACATTTCCC

SRY F: GAACGCATTCTTGGTGTGGTC
RI: TGATCTCTGAGTTTTGCATTTG

Populačno−genetické analýzy (efektívny počet alel, pozorovaná a očakávaná hetero−
zygotnosť a index fixácie) sme vypočítali pomocou programového balíka POPGEN (Yeh
1997). Genetický polymorfizmus sme hodnotili pomocou počtu alel na lokus (N

a
), efek−

tívneho počtu alel (N
e
), pozorovanej heterozygotnosti (H

o
) a Nei−ovej očakávanej heteo−

zygotnosti (H
e
).

Charakteristika sledovaného územia
Pre pilotné štúdium genetickej diverzity západokarpatskej populácie medveďa hnedé−

ho sme použili tkanivá (vzorky pečene) medveďov ulovených v rámci regulačného od−
strelu v roku 2004, resp. z uhynutých medveďov. Jedince pochádzajú z okresov Banská
Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok a Zvo−
len a ich pôvod je na obr. 1.

VÝSLEDKY

Verifikácia pohlavia
Pri použití primeru SRY bolo možné určiť pohlavie skúmaných jedincov. Vzhľadom

na to, že tento lokus má len dve varianty, jeho použitie je veľmi jednoduché. Výsledky
analýz súhlasili so skutočným pohlavím skúmaných jedincov, t.j. 13 samcov a 12 samíc.

Genetická diverzita
Všetky použité lokusy sa ukázali ako polymorfické. Skutočné pozorované počty alel

(N
a
) v šiestich skúmaných lokusoch sa pohybovali od piatich (G10L) po osem (Mu10),

pričom efektívne počty alel (N
e
) sa pohybovali v intervale 2,29 (G10L) a 4,99 (Mu51).

Pozorované heterozygotnosti skúmaných lokusov sa pohybujú v intervale od 0,67
(G10L) do 0,87 (Mu51) a očakávané heterozygotnosti sa pohybujú 0,57 (G10L) do 0,82
(lokusy Mu51 a Mu23). Tieto výsledky sú porovnateľné s výsledkami práce Waitsovej
(WAITS et al. 1997) z populácií škandinávskych medveďov, ktorá zistila, že hodnoty oča−
kávaných heterozygotností zistených v celom súbore 380 jedincov pre tie isté lokusy
dobre korešpondujú s našimi výsledkami. Počty alel niektorých spoločných lokusov
(G10L − 8, Mu51 − 8, Mu 59 − 10, Mu10 − 9) sú v celom škandinávskom súbore vyššie, čo
je vzhľadom na oveľa väčší počet analyzovaných jedincov pochopiteľné.

Ak by sme brali zo škandinávskeho súboru len najsevernejšiu populáciu, ktorá poč−
tom analyzovaných jedincov korešponduje s našim výberovým súborom, potom v našej
populácii je počet alel aj heterozygotnosť väčšia aj pre spoločné lokusy, čo môže zodpo−
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vedať rozdielom na základe geografickej vzdialenosti a extremite severnej škandinávskej
populácie.

Tab. 1 Charakteristiky genetickej štruktúry populácií medveďa hnedého zo západ−
ných Karpát
Tab. 1 Genetic structure characteristics of brown bear population in west Car−
pathians

Lokus n n n
a

n
e

H
o

H
e

F
Mu10 44 22 8 3,65 0,7727 0,7431 −0,0640
Mu23 46 23 7 4,83 0,8261 0,8106 −0,0417
Mu50 46 23 7 4,30 0,8696 0,7845 −0,1330
Mu51 46 23 7 4,99 0,7391 0,8174 0,0757
Mu59 50 25 7 3,47 0,8000 0,7265 −0,1236
G10L 48 24 5 2,29 0,6667 0,5754 −0,1834
Priemer 47 23,5 6,83 3,92 0,7790 0,7429

±0,98 ±1,00 ±0,0709 ±0,0897

kde: n − veľkosť vzorky (počet jedincov), n
a
 − počet pozorovaných alel, n

e 
− efektívny po−

čet alel, H
o
 − pozorovaná heterozygotnosť, H

e
 − očakávaná heterozygotnosť.

Tab. 2 Indexy fixácie (WRIGHT 1978)
Tab. 2 Indexes of fixation (WRIGHT 1978)

Alela Mu10 Mu23 Mu50 Mu51 Mu59 G10L

A −0,0476 −0,0222 0,0330 −0,0638 −0,1163 −0,1163
B −0,1000 −0,2432 −0,0455 0,0350 −0,0204 −0,2444
C −0,0189 −0,0952 −0,1500 −0,0698 −0,1905 −0,2000
D −0,0233 −0,1220 −0,0222 0,4945 −0,0467 −0,0909
E −0,0909 0,1097 −0,3143 −0,0952 −0,0870 −0,0213
F −0,1282 −0,0698 −0,1220 −0,0222 −0,0204
G −0,0233 0,0330 −0,0455 0,0980 −0,2500
H −0,0233

Total −0,0640 −0,0417 −0,1330 0,0757 −0,1236 −0,1834

DISKUSIA

Porovnanie našich výsledkov s výsledkami iných autorov je možné len v prípade prá−
ce Waitsovej (WAITS et al. 2000) a Bellemainovej a Taberleta (BELLEMAIN & TABERLET

2004, BELLEMAIN 2005), ktorí používali tie isté mikrosatelitové lokusy. V práci WAITS et
al. (2000) bolo použitých celkom 18 mikrosatelitových lokusov (hodne odvodených ame−
rickými autormi (PAETKAU et al. 1997) pre Ursus americanus), avšak my sme použili len
šesť lokusov, ktoré predtým vybrali BELLEMAIN & TABERLET (2004) ako najpremenlivejšie
pre škandinávsku populáciu. Presné porovnanie s prácami popisujúcimi španielske a ta−
lianske populácie medveďa hnedého, ako aj s americkými populáciami Ursus arctos a Ur−
sus americanus, vzhľadom na rôzne lokusy, nie je nateraz možné, pretože v týchto prá−
cach bola použitá väčšina lokusov odvodených pre Ursus americanus.

V priebehu ďalšieho výskumu genetickej diverzity bude však potrebná verifikácia či
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množina šiestich lokusov vybratých ako najpremenlivejších pre škandinávsku populáciu
je najpremenlivejšia aj pre karpatské populácie, resp. či ju nebude potrebné doplniť o
niektoré ďalšie mikrosatelitové lokusy navrhnuté pre Ursus arctos a Ursus americanus
(TABERLET 1997, PAETKAU & STROBECK 1994).

Otvorenou zostáva otázka spôsobu zberu experimentálneho materiálu. Využitie
všetkých ulovených a náhodne uhynutých medveďov pre genetické analýzy je iste správ−
ne a racionálne. Na druhej strane, v priebehu ďalšieho výskumu bude potrebné uskutočniť
rovnomernú stratifikáciu zberov na celý areál medveďa hnedého v západných Karpatoch
a najmä jeho okrajové časti a metapopulácie, k čomu bude potrebná kombinácia izolácie
DNA z tkanív a drahších neinvazívnych metód (chlpy, trus). Protokoly pre izoláciu DNA
z chlpov a trusu sú dostupné a metodika zberu rozpracovaná a otestovaná pre prevádzko−
vé použitie (TABERLET et al. 1997; BELLEMAIN 2005 a i.).

Ďalšou otvorenou otázkou naďalej zostáva verifikácia fylogenetického postavenia zá−
padokarpatských a východokarpatských populácií medveďa hnedého vo vzťahu k balkán−
skym populáciám, resp. populáciám zo severovýchodnej Európy. Výsledky práce Taberle−
ta a Bouveta (TABERLET & BOUVET 2004) jednoznačne poukázali na väčšiu príbuznosť kar−
patských populácií medveďa s populáciami zo severovýchodnej Európy (Rusko) než s
balkánskymi. Ako sme však spomenuli v úvode práca môže byť zaťažená chybou vyplý−
vajúcou z malej vzorky. Verifikácia tohto tvrdenia by mala mimoriadny význam pre ob−
hospodarovanie populácií medveďa a najmä pre kontrolu prenosu jedincov pri reintro−
dukcii medveďa do nových oblastí (napr. mimo Karpát).

ZÁVER

Pilotnú štúdiu genetickej diverzity západokarpatskej populácie medveďa hnedého
(Ursus arctos L.) sme uskutočnili pomocou mikrosatelitov nukleárnej DNA na 25 legálne
ulovených alebo náhodne usmrtených jedincoch v roku 2004. Pre amplifikáciu nukleár−
nych mikrosatelitov sme použili šesť primerov, ktoré boli skôr použité pre škandinávsku
populáciu medveďa hnedého Waitsovou, Taberletom a Bellemainovou (WAITS et al. 2000,
TABERLET & BELLEMAIN 2004). Okrem toho bol použitý lokus SRY, pomocou ktorého je
možné zistiť pohlavie jedincov. Ukázalo sa, že všetky charaktersitiky sú porovnateľné so
škandinávskymi populáciami. Malé rozdiely sa dajú pripísať veľkosti výberovej vzorky
ale taktiež aj rozdielom v genetickej štruktúre populácií.

V priebehu ďalšieho výskumu je potrebné uskutočniť populačnogenetické analýzy na
väčšom výberovom súbore z centrálnej časti západokarpatského areálu, s dôrazom na
jeho okrajové časti, metapopulácie a migračné prúdy. V neposlednom rade bude potrebné
porovnanie západokarpatskej populácie s populáciami s väčšou populačnou hustotou v
ktorých nedošlo k posunom genetických štruktúr v dôsledku „bottlenecku“.
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Obr. 1 Rozmiestnenie lokalít, z ktorých pochádzali vzorky medveďa hnedého
Fig. 1 Situation of localities where samples of brown bear come from
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Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Květná 8, CZ − 603 65 Brno;
e−mail: hajkova@ivb.cz

ABSTRACT

The Eurasian otter (Lutra lutra) is an elusive species with many basic population pa−
rameters still not fully understood. In particular, information on abundance and popula−
tion structure is often insufficient. In the last few years, a new non−invasive genetic
method for the assessment of population size and structure has become available. Using
microsatellite and Sry markers, the method can provide identification of individuals, their
sex and relatedness, estimates of population size, and the level of genetic polymorphism,
all without direct contact with animals. Our project aims to assess otter population size
and structure in two different habitats in the Czech and Slovak Republics through non−in−
vasive genetic typing of spraints (otter faeces). The first phase of the project included tes−
ting and optimisation of the method. The genotyping success rate was significantly redu−
ced by increasing collection temperature, and strongly affected by sample type (jellies
better than spraints). In general, around 60% of samples were successfully genotyped. To
date, 13 otter individuals (eight males and five females) were identified from a 50−km wa−
tercourse in the first study area (Slovensky Raj National Park). Some individuals were re−
corded several times, providing information on their movement and spatial distribution.
The second part of the project included analysis of microsatellite DNA variability and po−
pulation genetic structure of the largely separated Czech and Slovak otter populations,
using both spraints and tissue samples from carcasses. No evidence for an increased level
of inbreeding in the populations was found; however, moderate genetic differentiation of
populations does indicate the existence of a gene flow barrier between the Czech and Slo−
vak population.

Key words: Lutra lutra, population genetic structure, genotyping, spraints, non−invasive,
microsatellites, Sry

ÚVOD

Vydra riečna (Lutra lutra) je vrcholovým predátorom vodného potravného reťazca a
dôležitým bioindikačným druhom. Hoci jej početnosť v posledných rokoch stúpa, je stále
považovaná za ohrozený druh. Podľa platnej legislatívy je chráneným druhom a druhom
európskeho významu. Napriek tomu niektoré základné populačné charakteristiky, dôleži−
té pre úspešný ochranársky manažment, nie sú stále dostatočne známe. Problematické je
najmä zistenie početnosti a štruktúry populácie. Z dôvodu nočnej aktivity a samotárskeho
spôsobu života sú vydry zriedka pozorovateľné a ťažko skúmateľné. Výskum je zvyčajne
založený na nepriamych technikách − najmä na zisťovaní prítomnosti a množstva trusu na
lokalite alebo na telemetrickom sledovaní (KRUUK & CONROY 1987, DURBIN 1998, RE−
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UTHER et al. 2000). Jedinou relatívne spoľahlivou metódou na zistenie početnosti je zimné
sčítanie − stopovanie na čerstvom snehu. To je však závislé na priaznivých snehových
podmienkach, dobrej organizácii a na dostatočnom počte skúsených terénnych pracovní−
kov.

V posledných rokoch sa novou metódou na zistenie početnosti vzácnych a ťažko po−
zorovateľných druhov stáva neinvazívna genetická metóda. Podstatou metódy je analýza
DNA z neinvazívne získaného materiálu. Neinvazívne znamená bez kontaktu so živočí−
chom, bez potreby odchytu, manipulácie či pozorovania. U vydry predstavuje najdostup−
nejší materiál trus, ktorý obsahuje bunky zo sliznice tráviaceho traktu. Pri analýzach sa
používa niekoľko typov genetických markerov: mitochondriálna DNA, mikrosatelitová
DNA, gén Sry. (1) Mitochondriálna DNA umožňuje identifikáciu druhu, parazitov, alebo
zložiek potravy v truse. (2) Mikrosatelity sú úseky nekódujúcej DNA tvorené tandemový−
mi repetíciami − jedince sa líšia počtom opakovaní repetície. Genotyp pre viacero lokusov
poskytuje tzv. genetický odtlačok prsta, ktorý je špecifický pre daného jedinca. Mikrosa−
telity tak umožňujú identifikáciu jedincov a stanovenie početnosti populácie, štúdium pa−
ternity a príbuzenskej štruktúry (KOHN & WAYNE 1997). V spojení s terénnymi dátami tiež
poskytujú informácie o pohybe a disperzii jedincov a o minimálnej veľkosti ich domov−
ských okrskov. Mikrosatelitová DNA je vhodným markerom pre štúdium genetickej va−
riability, analýzu populačno−genetickej štruktúry a sledovanie toku génov. (3) Gén Sry sa
nachádza na Y chromozóme cicavcov a umožňuje identifikáciu pohlavia.

Veľkou výhodou tejto metódy je, že umožňuje štúdium druhov žijúcich skrytým spô−
sobom života a získanie informácií nezistiteľných iným spôsobom. Navyše umožňuje
skúmanie jedincov bez vyrušovania a teda bez ovplyvnenia ich normálneho správania.
Metóda je však spojená aj s mnohými obmedzeniami a problémami, ktoré sú spôsobené
nízkou kvantitou a kvalitou izolovanej DNA (TABERLET et al. 1999, BROQUET & PETIT

2004, HÁJKOVÁ et al. 2004a).
Cieľom projektu riešeného na Ústave biologie obratlovců AV ČR je testovanie a opti−

malizácia neinvazívnej genetickej metódy u vydry riečnej a jej následné využitie pre sta−
novenie početnosti a štruktúry populácie vydry v dvoch rôznych biotopoch v Čechách a
na Slovensku. Ďalšou časťou projektu je analýza genetickej variability a populačno−gene−
tickej štruktúry populácií vydry riečnej v Českej a Slovenskej republike s využitím vzo−
riek tkanív aj trusu. Populácia vydry riečnej na Slovensku je súčasťou prevažne kontinu−
álneho areálu v strednej a východnej Európe. Väčšina českej populácie je súčasťou po−
merne silnej, ale izolovanej populácie osídľujúcej oblasť južných Čiech a Českomorav−
skej vrchoviny a zasahujúcej až na územie Rakúska a čiastočne Nemecka. Areály českej a
slovenskej populácie sú oddelené relatívne úzkym (cca 50−80 km širokým) územím bez
výskytu vydry, recentne však došlo k prepojeniu českej populácie s východoeurópskou
cez Poľsko (K. ROCHE nepubl.).

METODIKA A MATERIÁL

Výskum voľne žijúcich populácií vydry riečnej prebieha na dvoch lokalitách. Vybra−
né kvadráty majú rozlohu 100 km2 a predstavujú dva rozdielne biotopy. Prvou lokalitou
je horská/podhorská oblasť Národného parku Slovenský raj (Slovensko) s oligotrofnými
vodnými tokmi. Druhá lokalita sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti a Biosférickej
rezervácii Třeboňsko (Česká republika) a zahŕňa nížinnú rieku, množstvo relatívne veľ−
kých eutrofizovaných rybníkov a zložitú sieť kanálov. Na týchto lokalitách sa v chlad−
ných mesiacoch rokov 2003 a 2004 uskutočnil zber vzoriek. Zbierané boli vzorky čer−
stvého trusu a výlučkov análnych žliaz (z predchádzajúcej noci) a ich pozícia v teréne
bola zaznamenávaná pomocou GPS. Väčšina vzoriek bola ukladaná do pufru alebo 96%
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etanolu priamo v teréne a počas transportu skladovaná v prenosnom chladiacom boxe.
Vzorky nájdené v zmrznutom stave boli rozdelené do skúmaviek až po návrate z terénu.
V laboratóriu boli vzorky uskladnené v mraziacom boxe pri −20 °C, v prípade dlhodobej−
šieho skladovania pri −80 °C. DNA bola izolovaná kitom QIAamp Stool DNA Mini Kit
(Qiagen) alebo Invisorb (PSP) Spin Stool DNA Kit (Invitek). Izolovaná DNA bola použí−
vaná ako templát v PCR reakciách na 5−9 druhovo špecifických mikrosatelitových loku−
soch (Lut701, Lut715, Lut717, Lut733, Lut782, Lut818, Lut832, Lut833, Lut902; DAL−
LAS & PIERTNEY 1998, DALLAS et al. 1999) a v duplexných PCR reakciách pre Lut−SRY/
914 (DALLAS et al. 2000). PCR produkty boli analyzované fragmentačnou analýzou na
automatickom sekvenátore ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Z dô−
vodu eliminácie genotypizačných chýb boli vzorky analyzované metódou „multiple−tu−
bes approach“ (TABERLET et al. 1996). Jedince boli identifikované na základe rozdielov v
multilokusovom genotype a ich pohlavie bolo stanovené na základe prítomnosti/neprí−
tomnosti Sry génu. Pri práci boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia na zabráne−
nie kontaminácii (TABERLET et al. 1999).

Ďalšou časťou projektu bolo stanovenie genetickej variability a populačno−genetickej
štruktúry populácií vydry riečnej v Českej a Slovenskej republike. Pre tieto analýzy boli
použité genotypy získané z trusu (n = 11 ex. z NP Slovenský raj) a zo vzoriek tkanív (n =
57 ex. z ČR a n = 22 ex. zo SR). Dáta boli analyzované v programe FSTAT (GOUDET

2001).

VÝSLEDKY

Testovanie metódy ukázalo, že úspešnosť analýz je významne ovplyvnená najmä ty−
pom vzorky a teplotou. Vyššia úspešnosť PCR bola zistená u výlučkov análnych žliaz (70
%) ako u trusu (38 %). Výlučky môžu obsahovať vyššie množstvo DNA, alebo menšie
množstvo PCR inhibítorov a hydrolytických enzýmov degradujúcich DNA. Vyššia teplo−
ta v čase zberu mala výrazne negatívny vplyv. Rýchlu degradáciu DNA v truse je možné
vysvetliť vyššou aktivitou hydrolytických enzýmov v závislosti na rastúcej teplote. Z
týchto dôvodov je vhodné zbierať čo najčerstvejšie vzorky, prednostne v chladných me−
siacoch roka a v ranných hodinách. Dôležitá sa zdá byť tiež rýchla konzervácia vzorky a
používanie chladiacich boxov v teréne. Prednostne by mali byť zbierané výlučky anál−
nych žliaz, prípadne trus s výlučkami. Kvôli získaniu dostatočného množstva DNA je
vhodné každú vzorku odobrať do viacerých skúmaviek. Pre elimináciu genotypizačných
chýb je nutné dôsledné používanie „multiple−tubes approach“ metódy.

Z lokality NP Slovenský raj bolo doteraz analyzovaných 180 vzoriek, z územia pri−
bližne 50 km vodných tokov. Približne 60 % vzoriek bolo úspešne genotypizovaných. Na
skúmanom území bolo identifikovaných 13 jedincov − 7 samcov a 6 samíc. Počet pozitív−
nych vzoriek pre každého jedinca sa pohyboval medzi 2 až 23. Minimálne 7 jedincov
bolo stálych, zaznamenaných opakovane v rozličných mesiacoch (residents). Minimálna
veľkosť domovských okrskov sa pohybovala medzi 2 až 15 km, u samíc 3−8 km, u sam−
cov 2−15 km. Na lokalite CHKO BR Třeboňsko bolo identifikovaných 50 jedincov − 29
samcov a 21 samíc (B. ZEMANOVÁ et al. nepubl.).

Na základe genetických dát získaných zo vzoriek trusu populácie v NP Slovenský raj
a z dostupných vzoriek tkanív z rôznych lokalít ČR a SR bola stanovená variabilita mik−
rosatelitovej DNA. Všetky analyzované lokusy boli polymorfné, s počtom alel 2 až 6
(HÁJKOVÁ et al. 2004b). Hodnoty očakávanej heterozygotnosti (H

e
) pre jednotlivé lokusy

sa pohybovali medzi 0,188 a 0,789. Priemerný počet alel na lokus (n
a
) bol 4,5 u vydier z

ČR a 4,3 u vydier zo SR. Ďalšie charakteristiky genetickej variability (priemerná alelová
diverzita, počet privátnych alel, priemerná pozorovaná (H

o
) a očakávaná (H

e
) heterozy−
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gotnosť) sú uvedené v Tab. 1. Zistené hodnoty naznačujú, že genetická variabilita českej
a slovenskej populácie je približne rovnaká.

Základnú informáciu o populačno−genetickej štruktúre poskytujú tzv. F−indexy, a to
F

IS
 („koeficient inbrídingu“) a F

ST
 („fixačný index“). Obe skúmané populácie boli v Har−

dy−Weinbergovej rovnováhe (F
IS

 index nebol signifikantne odlišný od nuly), teda v popu−
láciách pravdepodobne nedochádza k inbrídingu. Hodnota F

ST
 indexu bola signifikantná

(F
ST

 = 0,128, p < 0,001), čo potvrdzuje existenciu bariéry toku génov medzi českou a slo−
venskou populáciou a naznačuje ich miernu genetickú diferenciáciu (HÁJKOVÁ et al.
2004b).

Tab. 1 Charakteristiky genetickej variability (mikrosatelitová DNA) populácií vydry
riečnej v Českej a Slovenskej republike
Tab. 1 Characteristics of genetic variability (microsatellite DNA) of otter populations
in the Czech and Slovak Republics

Czech Slovak
Republic Republic
(n = 57) (n = 33)

Počet alel na lokus / No. alleles per locus n
a
 = 4,50 n

a
 = 4,33

Alelová diverzita / Allelic richness R
S
 = 4,21 R

S
 = 4,33

Počet privátnych alel / No. private alleles n
pa

 = 4 n
pa

 = 3
Pozorovaná heterozygotnosť / Observed heterozygosity H

o
 = 0,643 H

o
 = 0,565

Očakávaná heterozygotnosť / Expected heterozygosity H
e
 = 0,634 H

e
 = 0,541

DISKUSIA A ZÁVER

Neinvazívna genetická metóda bola u vydry riečnej úspešne optimalizovaná a v sú−
časnosti je používaná pri štúdiu voľne žijúcich populácií na dvoch lokalitách. Doterajšie
výsledky a skúsenosti potvrdzujú, že ide o perspektívnu metódu, vhodnú aj pre štúdium
ďalších vzácnych a chránených druhov, žijúcich skrytým spôsobom života. Genetická va−
riabilita vydrích populácií v Českej a Slovenskej republike je porovnateľná s publikova−
nými dátami u iných populácií vydry riečnej v Európe (DALLAS et al. 1999, 2002, PERTOL−
DI et al. 2001, RANDI et al. 2003; n

a
 = 2,2−7,0; H

o
 = 0,21−0,80; H

e
 = 0,26−0,77). Pre

podrobnejšie štúdie populačno−genetickej štruktúry a toku génov je potrebná analýza
väčšieho materiálu − t.j. ďalších vzoriek, a to najmä z oblastí, z ktorých doteraz materiál
analyzovaný nebol.

Genetické metódy môžu byť použité pre zistenie základných populačných charakte−
ristík (ako je početnosť populácie a pomer pohlaví), ako aj pre štúdium genetickej varia−
bility a populačno−genetickej štruktúry (zistenie inbrídingu, diferenciácie populácií, hyb−
ridizácie apod.). Genetické metódy poskytujú výstupy aj pre ochranársku prax a manaž−
ment, napr. plánovanie reintrodukcií, translokácií, alebo intenzívnej in situ ochrany. V
praxi je však hlavným limitujúcim činiteľom vysoká časová a finančná náročnosť genetic−
kých analýz, najmä v prípade neinvazívnej genetickej metódy. Význam týchto metód
však v súčasnej zoológii, ekológii aj ochranárskej biológii prudko narastá.
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ABSTRACT

 During the period 2000 − 2005 occurrence of the European souslik (Spermophilus ci−
tellus) was at least once recorded at 32 sites in the Czech Republic. Out of them, only five
sites were discovered after the year 2000. In the study period six colonies of souslik peris−
hed, one was re−established due to a reintroduction action and one site was naturally colo−
nized after management renewal. Proper management of vegetation is considered to be a
limiting factor for souslik occurrence; especially its absence may cause an extinction of
souslik colonies. Apart from that some meteorological phenomena, such as torrential rain
and rapid snow melting, may also decrease the abundance of souslik population.

Key words: Spermophilus citellus, population changes, habitat fragmentation

ÚVOD

V průběhu 20. století prošel areál rozšíření sysla obecného (Spermophilus citellus) ve
střední Evropě několika výraznými změnami. Nejprve to byla mírná expanze a zvýšení
početnosti, které nastalo během druhé světové války a vyvrcholilo na počátku let padesá−
tých (GRULICH 1955, 1960). V té době se sysel obecný objevoval i ve vyšších polohách
(800 m n. m.) Krušných hor (BÁRTA 1965, 1992).

Spolu se změnami ve způsobu zemědělského hospodaření, které nastaly v padesátých
letech, došlo k ústupu sysla obecného z řady míst a snižování početnosti na lokalitách jeho
výskytu (ANDĚRA & HANZAL 1995, CEPÁKOVÁ & HULOVÁ 2002). O něco později zmizel sysel
z Německa, kde se udržel jen do roku 1968 (FLEILER 1988). V Polsku byli poslední jedinci
pozorováni v roce 1983 (MECZYNSKI 1985).

V současné době patří sysel obecný mezi kriticky ohrožené druhy evropské fauny.
Od roku 1979 je uveden na seznamu druhů chráněných Bernskou úmluvou. Byl také za−
řazen do Červeného seznamu savců ČR jako druh kriticky ohrožený (BARUŠ et al. 1989,
ANDĚRA & ČERVENÝ 2003) a jako kriticky ohrožený druh je rovněž chráněn zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992
Sb.). Značná pozornost je výskytu a ochraně sysla obecného věnována i při vyhlašování
chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000, neboť je uveden v příloze II a IV
Směrnice o stanovištích (č. 92/43/EHS).

ZKUŠENOSTI S MONITORINGEM SYSLA
OBECNÉHO (SPERMOPHILUS CITELLUS)
V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2000−2005

EXPERIENCE WITH MONITORING OF THE EUROPEAN
SOUSLIK IN THE CZECH REPUBLIC IN 2000 − 2005

Jan MATĚJŮ1, Eva CEPÁKOVÁ2, Štěpánka HULOVÁ3 & Petra NOVÁ2

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 129 − 136
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METODIKA

V letech 2000 a 2001 byla získána základní data o výskytu a početnosti sysla obecné−
ho na území ČR (CEPÁKOVÁ & HULOVÁ 2002), které jsou souhrnem údajů získaných Š. Hu−
lovou v její bakalářské práci, údajů zjištěných pracovníky Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR (E. Cepáková a kol.), dat pocházejících od pracovníků regionálních muzeí a
také publikovaných údajů.

Od roku 2003 (v roce 2002 mapování neproběhlo) probíhá standardní monitorování
populací sysla na území ČR. Monitoring je prováděn v období od konce června (tj. od
doby, kdy mláďata začínají běžně opouštět mateřskou noru) do první poloviny srpna (tj.
do doby, kdy první jedinci začínají hibernovat).

Početnost byla odhadována především na základě přímého pozorování jedinců dale−
kohledem. Sčítání proběhlo na každé lokalitě vždy třikrát až čtyřikrát s odstupem několi−
ka minut, větší lokality byly sčítány po úsecích. Pro odhad početnosti byla použita nej−
vyšší zaznamenaná hodnota počtu jedinců.

V případě snížené povrchové aktivity syslů (např. nevhodné povětrnostní podmínky)
byly na lokalitě sečteny východy z nor, u kterých byl nalezen čerstvý výhrabek a trus
mláďat, ten je drobnější než trus dospělých jedinců. Zjištění počtu těchto „mateřských
nor“, v nichž samice odchovávají mláďata, umožnilo přibližně stanovit počet dospělých
rozmnožujících se samic v kolonii.

Z literatury (GRULICH 1960, RUŽIĆ1965, 1978) je známo, že dospělé samice tvoří
zhruba dvě třetiny dospělé populace a že počet jedinců v populaci se po narození mláďat
přibližně zdvojnásobí až ztrojnásobí. Na základě výše uvedených skutečností je možné
sečtením „mateřských nor“, byť s určitou chybou (např. zanedbání nerozmnožujících se
samic), odhadnout celkový počet jedinců v populaci.

Pro co možná největší přesnost byly na méně přehledných lokalitách obě metody
kombinovány a kromě toho byly konečné hodnoty počtu syslů na jednotlivých lokalitách
v daném roce stanoveny až po vzájemném srovnání všech sledovaných lokalit.

Kromě početnosti syslů byly na jednotlivých lokalitách zaznamenávány také stav a
výška travního porostu a vliv lidské činnosti.

VÝSLEDKY

Přehled lokalit výskytu sysla obecného zaznamenaných v letech 2000 − 2005.
Údaje v přehledu jsou řazeny následovně: číslo čtverce podle středoevropské mapo−

vací sítě KFME (SLAVÍK 1971), číslo lokality, název (okres), typ a nadmořská výška loka−
lity. Použité zkratky: NPR − národní přírodní rezervace, NPP − národní přírodní památka,
PR − přírodní rezervace, PP − přírodní památka

5356 1. Hodkovice nad Mohelkou (okr. Liberec), sportovní letiště, 440 m n. m. 5548
2. Raná − Hrádek (okr. Louny), sportovní letiště, 260 m n. m. 3. NPR − Raná, západní a
jihovýchodní svahy, 310 m n. m. 5551 4. Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice), spor−
tovní letiště, 220 m n. m. 5555 5. Mladá Boleslav − Debř (okr. Mladá Boleslav), NPP −
Radouč, vřesoviště a louka 240 m n. m. 5655 6. Mladá Boleslav − Bezděčín (okr. Mladá
Boleslav), sportovní letiště, 240 m n. m. 5743 7. Karlovy Vary − Olšová Vrata (okr. Karlo−
vy Vary), golfové hřiště, 590 m n. m. 8. Olšová Vrata, letiště, 600 m n. m. 9. Vítkův vrch
(okr. Karlovy Vary), kemp, 620 m n. m. 5750 10. Slaný (okr. Kladno), sportovní letiště,
330 m n. m. 5850 11. Vinařice (okr. Kladno), PP Vinařická hora, starý kosený sad, 390 m
n. m. 5853 12. Praha − Letňany (okr. Praha−město), sportovní letiště, 270 m n. m. 5957
13. Kolín (okr. Kolín), sportovní letiště, 270 m n. m. 6051 14. Loděnice − Špičatý vrch
(okr. Beroun), PP − Barrandovy jámy, louka, 390 m n. m. 6351 15. Dublovice − Chramos−
ty (okr. Příbram), chatová kolonie a okolní pastviny, 400 m n. m. 16. Dublovice − Lícho−
vy (okr. Příbram), louka u hotelu Mana, 350 m n. m. 6451 17. Milešov − Trhovky (okr.
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Příbram), kemp, 360 m n. m. 6565 18. Bořitov (okr. Blansko), polní letiště, 370 m n. m.
6568 19. Prostějov (okr. Prostějov), vojenské a sportovní letiště, 210 m n. m. 6749 20.
Strakonice (okr. Strakonice), sportovní letiště, 420 m n. m. 6765 21. Brno − Medlánky
(okr. Brno−město), sportovní letiště, 270 m n. m. 6765 22. Rozdrojovice (okr. Brno−ven−
kov), trávníky u hotelu Atlantis (Forum), 280 m n. m. 6768 23. Vyškov (okr. Vyškov), vo−
jenské a sportovní letiště, 270 m n. m. 6856 24. Člunek − Lomy (okr. Jindřichův Hradec),
vojenská střelnice −louka, 600 m n. m. 6863 25. Mohelno (okr. Třebíč), NPR Mohelenská
hadcová step, louka a pastvina, 350 m n. m. 6865 26. Černovice (okr. Brno−město), býva−
lé vojenské letiště, 240 m n. m. 6866 27. Újezd u Brna (okr. Brno−venkov), zahrádkářská
kolonie 270 m n. m. 6956 28. Nová Bystřice − Albeř (okr. Jindřichův Hradec), kemp UK,
630 m n. m. 6963 29. Ivančice − Hrubšice (okr. Brno−venkov), PR Nad řekami, pastvina,
260 m n. m. 30. Hrubšice − Biskoupky (okr. Brno−venkov), louka, 260 m n. m. 31. Jamo−
lice (okr. Znojmo), polní letiště, 370 m n. m. 6966 32. Velké Pavlovice (okr. Břeclav) vi−
nice a meze, 200 m n.m. 7068 33. Kyjov − Milotice (okr. Hodonín), sportovní letiště, 200
m n. m. 7167 34. Břeclav − Ladná (okr. Břeclav), sportovní letiště, 170 m n. m.

Obr. 1 Rozšíření sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice v roce 2001
Fig. 1 Distribution of the European souslik (Spermophilus citellus) in the Czech Repub−
lic in 2001

V letech 2000 a 2001 (CEPÁKOVÁ & HULOVÁ 2002) bylo na území ČR zjištěno 26
lokalit výskytu sysla obecného ve 24 čtvercích faunistického mapování (obr.1).

V roce 2003 byl výskyt sysla přímo prokázán na 28 lokalitách. Nově byl v tomto
roce zaznamenán výskyt sysla v Černovicích (č. 26), Dublovicích − Líchovech (č. 16) a
na letišti v Olšových Vratech (č. 8). Posledně jmenovanou lokalitu sysel osídlil díky
repatriačnímu projektu (MATĚJŮ 2004a). Naopak na lokalitách PP Vinařická hora (č. 11) a
Hrubšice − PR Nad Řekami (č. 29) nebyl výskyt sysla prokázán. V obou případech byl
zjištěn výrazný vzrůst bylinné vegetace v důsledku pozastavení managementu.

V roce 2004 se sysel obecný prokazatelně vyskytoval na 25 lokalitách v ČR. Nově
objevena byla jedna kolonie (Rozdrojovice − hotel Atlantis, č. 22). Zánik kolonií sysla
byl zaznamenán na lokalitách Vítkův vrch (č. 9), Slaný (č. 10), Prostějov (č. 19) a
Černovice (č. 26) V prvních třech případech šlo o lokality s malým počtem jedinců, u
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kterých mohlo k zániku dojít čistě náhodou − nutno však poznamenat, že v uvedeném
roce byl na lokalitách Vítkův vrch a Prostějov zaznamenán vyšší travní porost. V případě
Černovic byl zánik kolonie sysla zapříčiněn přeměnou lokality na průmyslovou zónu.

Při posledním mapování v roce 2005 byl sysel obecný zaznamenán celkem na 28 loka−
litách ve 23 čtvercích faunistického mapování (obr. 2). Tři lokality (Hrubšice − Biskoupky
č. 30, Újezd u Brna č. 27 a Velké Pavlovice č. 32) byly nově objeveny. Výskyt sysla obec−
ného byl po dvou letech opět potvrzen z lokality PR Nad řekami (č. 29), která byla po zave−
dení pastvy pravděpodobně znovu osídlena jedinci z blízkých lokalit Hrubšice − Biskoupky
(č.30) či Jamolice (č. 31) V tomto roce však zároveň pravděpodobně došlo k zániku kolonie
Dublovice − Chramosty (č. 15). Při kontrole byl na lokalitě zaznamenán vysoký travní porost.

Tab. 1 Přehled vývoje početnosti sysla obecného na sledovaných lokalitách
Tab. 1 Changes in numbers of the European souslik at monitored sites
(? = nejistý, zprostředkovaný údaj; ? = uncertain data)

Číslo lokality Početnost 2000/01 Početnost 2003 Početnost 2004 Početnost 2005
1 10 10 0 10
2 120 50 15 40
3 40 15 20 100
4 60 25 80 130
5 40 15 5 10
6 200 60 170 240
7 300 150 30 60
8 0 10 10 10
9 5 3 0 0
10 20 15 0 0
11 10 0 0 0
12 250 400 500 600
13 60 50 60 35
14 60 30 50 40
15 20 5? 25 0
16 − 13 25 10
17 150 15? 15 25
18 20 40 60 100
19 10 15 0 0
20 20 − 30 35
21 30 15 30 35
22 − − 20 40
23 250 300 400 500
24 120 30? 25 25
25 20 − 10 50
26 − 15 0 0
27 − − − 5?
28 50 30? 40 20
29 50 0 0 5
30 − − − 50
31 50 20 35 40
32 − − − −
33 80 120 200 300
34 20 5 5 5

Pozn.: Lokalita č. 32 byla objevena v roce 2005 a dosud není znám její přesný plošný
rozsah, proto zde není uveden odhad počtu jedinců.

Note: Site n. 32 was discovered in August 2005 and since its area is not yet known
precisely, the number of individuals is not given.
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Obr. 2 Rozšíření sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice v roce 2005
Fig. 2 Distribution of the European souslik (Spermophilus citellus) in the Czech Repub−
lic in 2005

V průběhu monitoringu byl na lokalitách golfové hřiště Olšová Vrata (č. 6) a
Trhovky (č.17) pozorován výrazný pokles početnosti syslů (obr. 3, tab. 1). Kolonie sysla
na lokalitě Trhovky byla v červenci 2002 zasažena silným přívalovým deštěm a došlo k
úhynu několika desítek jedinců (HAVELÍK 2002). Na lokalitě Olšová Vrata byl v letech
2003 až 2004 zaznamenán meziroční pokles ze 150 na 30 jedinců. Příčinou takto
vysokého poklesu bylo v tomto případě pravděpodobně prudké tání sněhu na lokalitě,
provázené navíc dešťovými srážkami (MATĚJŮ 2004b).

Podobný pokles v početnosti syslů byl zaznamenán i na lokalitách Mladá Boleslav −
Bezděčín (č. 6) a Roudnice nad Labem (č. 4) (obr. 3, tab. 1). Ovšem v tomto případě se
počet jedinců velmi rychle vrátil na původní hodnotu nebo ji dokonce překonal. V obou
případech není doposud známa bližší příčina zaznamenaného poklesu. Zajímavé je, že na
některých dalších lokalitách − například Bořitov (č. 18) a Kyjov (č. 33) − byl v uvedeném
období naopak zaznamenán v podstatě kontinuální nárůst počtu jedinců.

DISKUSE

V současné době lze výskyt sysla obecného v České republice označit za reliktní.
Migrace jedinců mezi jednotlivými lokalitami je až na výjimky nemožná a lokality
zůstávají dlouhodobě izolované.

Příčinou tohoto stavu jsou již v úvodu zmíněné změny v krajině a zemědělském
hospodaření, ke kterým na našem území došlo v průběhu 20. století. Lze konstatovat, že
zanikl metapopulační charakter výskytu sysla obecného − tj. došlo k rozpadu pomyslné
sítě lokalit v krajině, jejíž jednotlivé body mezi sebou komunikovaly prostřednictvím
migrujících jedinců.

Dnešní místa výskytu sysla je možné označit jako jakási refugia, přičemž zachování
většiny z nich je přímo závislé na lidské činnosti. Právě absence lidských zásahů do
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vegetace na lokalitě (především ukončení kosení nebo pastvy) je hlavním faktorem
způsobujícím zánik kolonií sysla. Absence managementu vegetačního pokryvu byla
pravděpodobně částečnou nebo hlavní příčinou zániku pěti z šesti sledovaných lokalit v
období 2000 až 2005. V jednom případě (Hrubšice − PR Nad řekami, č. 29) bylo po
opětovném zavedení pastvy dokonce zaznamenáno znovuosídlení zaniklé lokality.

Dalším z faktorů, který ohrožuje lokality sysla obecného, je změna využívání lokalit
jeho výskytu, a to především přeměna na stavební pozemky. Tímto způsobem zanikla
lokalita Černovice a ohrožená je i lokalita Letňany.

Obr. 3 Příklady vývoje početnosti sysla obecného na některých lokalitách v období
2000 − 2005
Fig. 3 Examples of changes in numbers of the European souslik at several sites in
2000 − 2005
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Na základě některých pozorování (HAVELÍK 2002, MATĚJŮ 2004b) se ukazuje, že
početnost izolované populace může být výrazně snížena přívalovými srážkami, případně
prudkým táním nashromážděného sněhu. Lze si představit, že zvláště v případě málo
početných kolonií, mohou tyto meteorologické jevy vést i k zániku celé místní populace.

V posledních letech je diskutován též genetický aspekt silně fragmentovaného areálu
rozšíření sysla obecného. Studiem genetické struktury pěti českých a jedné slovenské
populace bylo zjištěno, že současný stav populací se vyznačuje poměrně nízkou
genetickou variabilitou a vysokou mírou inbreedingu, což indikuje skutečnost, že
dochází k příbuzenskému křížení (HULOVÁ 2005). Studované populace jsou, vzhledem k
nízké početnosti jedinců, vystaveny intenzivnímu genetickému driftu, který posléze vede
k jejich významné genetické diferenciaci. Takovéto populace mohou být, jak náchylnější
k vymírání, tak i naopak (z důvodu odstranění negativních recesivních alel) odolnější
vůči vymírání (BRYJA in verb.). Zda právě inbreeding skutečně snižuje schopnost
přežívání jednotlivých populací, však doposud není jasné.

SHRNUTÍ

V průběhu období 2000−2005 bylo v ČR zaznamenáno celkem 32 lokalit, na kterých
byl alespoň v jednom roce potvrzen výskyt sysla obecného. Vzhledem k vzájemné izolaci
většiny lokalit je možno současný areál výskytu sysla v ČR považovat za reliktní.

Nejdůležitějším faktorem ovlivňující přežívání sysla na jednotlivých lokalitách je
dlouhodobé udržování nízkého vegetačního pokryvu. Vliv na početnost sysla obecného
mohou mít i některé meteorologické jevy.
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ABSTRACT

Be in years 2001 − 2005 we are put into practice monitoring European ground squirrel
in Cerova vrchovina highlands PLA, with purposes found out its distribution and he made
guess multitude on single habitats. At intervals current year myself acknowledged occur−
rence on fifteen habitats and in two incident come about extinction population European
ground squirrel.

Key words: Cerová highlands, European ground squirrel, Spermophillus citellus, habitats,
monitoring

ÚVOD

Problematika prežívania a trvalého poklesu početnosti sysľa pasienkového (Spermo−
philus citellus) je veľmi široká a pôsobí naň celý komplex faktorov. Paradoxom popri tom
je fakt, že druh začal byť kriticky ohrozený len v posledných dvadsiatich rokoch. Za toto
krátke obdobie sa nepodarilo definitívne objasniť kritický stav populácií sysľa pasienkové−
ho na Slovensku. Možno je to zapríčinené nedostatočne komplexným prístupom k proble−
matike, pretože sa vie, že na populáciu nikdy nepôsobí len jeden činiteľ (faktor), ale via−
cero faktorov. Ide o tzv. synergické pôsobenie faktorov vonkajšieho prostredia (HANZAL

1997). Lokality na ktorých sa v súčasnosti syseľ nachádza treba tiež preštudovať v historic−
kom kontexte, pretože zmena biotopov vplyvom antropických zásahov do krajinnej štruk−
túry v prospech človeka je častokrát značná a dosť častá.

Problematika využívania krajiny a jej priaznivejšej priestorovej diverzifikácie je vlast−
ná takmer všetkým skúmaným lokalitám. Syseľ pasienkový v minulosti využíval pasienky
ako habitat ktorý mu poskytol sám človek. Častokrát sa premnožil a bol považovaný skôr
za škodcu (GRULICH 1960), ktorého bolo treba ničiť, pretože v dobe premnoženia môže
škodiť na obilninách a ľane (KUČERA et al. 1984). Takéto a podobné informácie možno často
čítať z dobovej aj odbornej literatúry.

 Pravdou avšak je, že to skôr človek sa podieľal na postupnej degradácii prirodzených
stanovíšť sysľa pasienkového, ktorými boli stepi, ktoré naviac na Južnom Slovensku pred−
stavovali prirodzené fragmenty xerotermnej flóry (Matricum).

V období kolektivizácie a intenzifikácie poľnohospodárskej výroby sa zaviedli často
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dosť nešťastné zmeny, vzdialené od tradičného hospodárenia drobných roľníkov na Sloven−
sku. Zmena hospodárenia bola hlavne vo vytváraním rozsiahlych plôch ornej pôdy nehľa−
diac na pôvodnú funkciu. V nížinách a v južných oblastiach bol syseľ pasienkový postupne
vytláčaný na pasienky, ktorých taktiež ubúdalo. Dlhoročná izolovanosť jednotlivých koló−
nií a ich fragmentácia v krajine je jednou z možných príčin, ktoré spôsobili súčasný kritic−
ký stav tohto druhu. Ku ktorému sa pripísal nemalou mierou aj skreslený pohľad na sysľa
ako na škodcu.

Tento problém sa netýka len Slovenska, ale všetkých krajín v ktorých prebehla v minu−
losti kolektivizácia. Keď sa pozrieme na areál sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)
zistíme, že musel byť kolektivizáciou zasiahnutý takmer celý areál jeho výskytu. Proble−
matika sysľa pasienkového tak naberá takmer celoeurópsky charakter.

 V súčasnosti pre svoj stále sa zmenšujúci areál je v zmysle klasifikácie IUCN (Červe−
ný kniha) zaradený v kategórii ohrozenosti medzi zraniteľné druhy fauny a na Slovensku
(Červený zoznam cicavcov Slovenska) ako ohrozený. Je chránený Bernským dohovorom
(Bern convention) o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť ako aj Smer−
nicou 92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry (Habitats
Directive, 2. Príloha).

Monitoring sysľa pasienkového v Cerovej vrchovine robím už piaty rok. Tohtoročný
monitoring je v skrátenej podobe zhrnutý v tab. 1.

METODIKA A MATERIÁL

Zisťovanie hustoty populácie sysľov na jednotku plochy vizuálnym spôsobom. Táto
metóda sa používa len v otvorenom teréne s nízkym rastlinným krytom, je avšak veľmi
časovo náročná. V miestach pomerne husto osídlených sa môže použiť aj pásová modifiká−
cia tejto metódy. Metódu zisťovania množstva sysľov vizuálnym spôsobom som používal
na všetkých lokalitách, údaje sa vždy vzťahujú na celú plochu lokality. Metóda je avšak
podľa Grulicha (GRULICH 1960) ovplyvnená klimatickými, alebo inými rušivými vplyvmi
(napr. prítomnosť pozorovateľa, predátora, atď.) a je viazaná na maximálnu dennú aktivitu
sysľov. Navzájom sú porovnateľné len zistenia, ktoré boli vykonané v rovnakom období
roka a v rovnakú dennú dobu. Tieto fakty som sa snažil rešpektovať a tým eliminovať
ovplyvnenie výsledkov týmito vplyvmi.

Zisťovanie hustoty populácie sysľov podľa počtu užívaných nor. Sčitujú sa užívané
(aktívne) východy z nor, ktoré sa od nepoužívaných východov líšia v nasledujúcich zna−
kov: Východ z nory je čerstvý, jeho steny sú ošúchané, nezarastá koreňmi rastlín a nie je
zatiahnutý pavučinou. Okolo šikmého východu z nory je nahromadená kôpka hliny, ktorá
ešte nezarástla rastlinstvom; často sú na nej ešte zreteľné stopy sysľov. Okolo východu z
nory sú často zbytky potravy sysľov a čerstvý trus. Ďalej je u východu zo syslej nory cítiť
špecifický syslí zápach, zvlášť u nor, v ktorých prebývali mláďatá. Sysle majú rovnako
zvyk močiť u vchodu do nor. K nore vedie vyšliapaná cestička alebo dokonca i celá ich sieť
cestičiek. My sme použili túto metódu na štvorcovej ploche (20x20m).

Na území Cerovej vrchoviny bolo monitorovaných 11 lokalít v rokoch 2001 − 2004 s
výskytom sysľa pasienkového a v súčasnosti (2005) pribudli po zisťovaní územia ďalšie 4
nové lokality. Odhad celkovej populácie sysľa pasienkového na území Cerovej vrchoviny
je cca. 1500 jedincov. Do kategórie veľké populácie (A= 201 − 500 ex.)sme zaradili 2
kolónie.

Do kategórie stredné populácie (A= 51 − 200 ex.) je zaradených 6 kolónií. Do kategó−
rie malé populácie (A < 50 ex.) je zaradených 7 kolónií sysľa pasienkového.

V roku 2005 sme zaznamenali nárast populácie na 5 lokalitách, stagnáciu na 1 lokalite,
pokles na 5 lokalitách, 4 nové lokality neboli zaradené do hodnotenia.
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VÝSLEDKY

Tab. 1 Zoznam lokalít sysľa pasienkového v Cerovej vrchovine s niektorými zo skú−
maných faktorov, rok 2005
Fig. 1 Index European ground squirrel habitats in the CHKO Cerová highlands with
some explore factors in the year 2005

por. názov lokality početnosť 2005 trend od biotop hosp.zvieratá
 č. min.rokov

1 Kravská studňa A =101−200 nárast pasienok,časť kravy 80 ks
prekosená (ovce 250 ks)

2 Klinový vrch A =201−500 nárast pasienok kravy 180 ks

3 Dubno A =1−50 pokles pasienok kravy 180 ks

4 Petrovce A =1−50 pokles lúka

lok.v zániku − − − −

5 VN A =1−50 V minulosti lúka vypásanie 0%
Gem. Jablonec nemapované

6 Beležír A =201−500 mierny nárast pasienok kravy 60 ks

7 Hodejov A >50 pokles pasienok ovce 250 ks

8 Hodejovec A =101−200 nárast pasienok ovce 450 ks

9 Cifra A =101−200 nárast int.pasienok ovce 300 ks

nová lokalita − − − −

10 Soví hrad A >50 pokles pasienok 2 r. nič,
2 r. neobh. predtým ovce

11 pri Dubne A =50−100 V minulosti lúka
nemap.

nová lokalita − − − −

12 Gem.Jablonec A <50 V minulosti lúka, svah
nemap. orient na V

nová lokalita − − − −

13 Jestice−ovčín A =50−100 mierny pokles lúka −

14 Gem. Dechtáre A<50 V minulosti pasienok ovce 300 ks
nemap.

15 Hostice−Katarína A =101−200 oscilácia pasienok kravy 60 ks
podľa chov. HZ

DISKUSIA

Tohtoročný monitoring nám potvrdil, že pokles abundancie je predovšetkým pri ma−
lých kolóniách, ktoré sú navyše značne izolované od ostatných kolónií a vhodných bioto−
pov pre osídlenie „ekobariérami“.

Ako potrebná sa javí podpora extenzívneho pasienkárstva, najlepšie kombinácia cho−
vu oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Absencia pasenia spôsobuje pokles abundancie resp.
zaniknutie populácie sysľa pasienkového (napr. viď lokalita Šurice − Soví hrad, pokles po−
pulácie za 2 roky neobhospodarovania pasienku z nad 200 ex. na cca. 50 ex.). Takisto
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menežmentové opatrenie − kosenie je možné využiť len ako doplnkový spôsob obhospoda−
rovania lokality (viď. napr. lokalita Petrovce, pokles z nad 100 ex. na cca.50 ex.). Na lú−
kach v Cerovej vrchovine boli zaznamenané výskyty sysľov tam, kde lúka má xerotermný
ráz s preriedenými časťami.

ZÁVER

Počas monitoringu v období rokov 2001 − 2005 sme zaznamenali tieto negatívne faktory:

Izolovanosť populácií sa javí ako jeden z najväčších problémov, ktorý vznikol po rozo−
raní pasienkov, budovaním ciest, zarastaním lokalít, atď. a tým fragmentovaní vhodných
biotopov pre sysľa pasienkového v tomto území.

Absencia pasenia a následné zarastanie lokality vysokými trávami a bylinami neskôr
kríkmi, znamená pre sysliu kolóniu pokles až zánik.

Pytliactvo aj v súčasnosti predstavuje stále aktuálne riziko.
Slabá informovanosť a osveta medzi obyvateľstvom. Ľudia stále vnímajú sysľa pasien−

kového ako škodcu kultúrnych plodín.
Záverom by som chcel upriamiť pozornosť na komplexné riešenie problematiky úbyt−

ku lokalít s kolóniami sysľa pasienkového predovšetkým tradičným poľnohospodárstvom −
pasienkárstvom, ktoré má v tejto oblasti dlhú tradíciu. Je to vhodný ekologický spôsob
obhospodarovania krajiny a zachovania druhovej diverzity (hlavne vo veľkoplošnom chrá−
nenom území) v agrárnej krajine. Okrem sysľa pasienkového obhospodarované pasienky s
mozaikou drevinnej a krovinnej vegetácie umožňujú existenciu aj ďalších významných
druhov živočíchov napr. včelárik zlatý, dudok chochlatý, škovránok stromový, výrik lesný
atď.

Na lokalitách, ktoré nie sú izolované pri fluktuácii a prípadnej gradácii populačných
stavov sysľa v priaznivých rokoch a pri opätovnom pasení hospodárskych zvierat na loka−
lite je vysoká pravdepodobnosť opätovného osídlenia daných lokalít susednými kolóniami
(napr. lokalita: Kravská studňa − Klinový vrch).

Naopak vysoko ohrozené sa javia lokality, ktorých kolónie sysľa pasienkového sú značne
izolované, a preto je potrebné pre záchranu druhu vybrať najvhodnejšie a do budúca per−
spektívne lokality, ktorých stavy by mohli byť prípadne dopĺňané reštitúciou sysľov pa−
sienkových zo zanikajúcich lokalít. Tým by sa zachránila aspoň časť populácie a bol by
zabezpečený prísun a výmena genetickej informácie v rámci celkovej populácie sysľa pa−
sienkového v tejto oblasti. Reštitúcia sysľa pasienkového by sa mala brať iba ako krajné
riešenie, ktoré nezabezpečí trvalé fungovanie syslej kolónie na území.
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ABSTRACT

Politické a ekonomické zmeny v Karpatoch v minulom storočí, ktoré je možné vidieť
v poľskej časti Bieszczad, výrazne vplývali na typy a formy povrchu krajiny, využívanie
krajiny a zloženie miestnej fauny. Všetky pôvodné druhy veľkých spásajúcich byli−
nožravcov vyhynuli približne pred 200−300 rokmi. Diskutované sú možnosti obnovenia
týchto stratených ekologických ník, s využitím reštitúcie populácií zubra hrivnatého,
miestnych plemien koní, krížencov primitívnych foriem dobytka a ich dôležitosť pri pred−
chádzaní neželanej sekundárnej sukcesii a zvyšovaní biodiverzity.

Key words: large grazers, restoration, biodiversity, management, Carpathians

During several hundreds of years, the area of the Carpathians went through substan−
tial changes regarding the land cover, composition of local fauna and flora, and finally −
land use patterns. According to the latest findings, based mostly on fossil pollen analysis,
the Carpathians were not been originally covered with a continuous, dense, primeval fo−
rest. Similarly like in other parts of Europe, a presence of fairly common large grazers
(aurochs, bison, wild horses) was contributing to maintenance of a heterogeneous structu−
re of Carpathian ecosystems. Since medieval times, grazing pressure was increasing with
introduction of an extensive, semi−nomadic type pastoral economy that brought numero−
us sheep, cattle, and horses to the region. Probably by that time established was, typical
for this mountain range, a mosaic landscape comprising forests, glades, forest openings,
and characteristic alpine meadows along mountain ridges (AUGUSTYN & KOZAK 1997,
VERA 2000, AUGUSTYN 2004).

However, wild large grazers become completely extirpated from the region by the
18th century, and due to political and economic changes after World War IInd, large areas
within the Carpathian eco−region − especially in Polish Bieszczady, became almost com−
pletely depopulated. Subsequently, grazing pressure almost disappeared from this area for
a number of years. This released large−scale process of secondary succession that lead to
gradual replacement of grassland communities with shrubs and young forest (KOSTUCH&
PIORUNEK 2001). Between the 60−ties and the 80−ties of XXth century, a network of state
farms had been established in Bieszczady, but with the change of political system in
1989, they all collapsed, and a majority of livestock has been removed again from this
area (PERZANOWSKI & AUGUSTYN 1997, DROŻDŻ 2002, 2003).

At present, a considerable part of the Carpathians is included into various
forms of nature and landscape protection. Therefore, it would be difficult to expect an in−
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troduction of large−scale sheep or cattle farming, and methods of mechanical mowing are
usually not acceptable within strictly protected areas.

Hence, there is a need for finding a way to restore missing ecological niche of large
grazers. Apart of necessity to maintain a heterogeneous structure of ecosystems, a mosaic
type of landscape would be also beneficial for a general level of biodiversity, because of
many niches created in various habitat patches for a number of species including birds,
small mammals and invertebrates (RAEDECKER et al. 2002). Positive effects of grazing
with the livestock on biodiversity (plant communities, Lepidoptera and Orthoptera) has
been already proved in Ukrainian Carpathians and Caucasus (BONTJER & PLACHTER 2002,
TSARYK & TSARYK 2002). It is also well known that the level of biodiversity is directly
connected with a density of ecotones in a habitat (GERKEN & SONNENBURG 2002, GREEN

2002). Numerous experiments on restoring natural ecosystems with free ranging large
herbivores are now undertaken mostly in the Netherlands (KUITIERS 2002, SIEBEL & PIEK

2002, JOSTEN 2002).
At the moment, from three species of large herbivores lost in the past, only European

bison is being gradually restored to the Carpathians. Present numbers of free ranging bi−
son in a transboundary zone of Poland, Slovakia and Ukraine are already about 200 indi−
viduals, dwelling in several scattered herds. This species though is not a typical grazer,
and its foraging niche overlaps with grazers and intermediate feeders. It cannot be there−
fore expected that just grazing pressure of the bison may prevent further overgrowing of
grassland communities with woody species. The effectiveness of the bison as an “ecolo−
gical tool” for prevention of secondary succession is unknown, since almost whole pre−
sent knowledge on European bison ecology, originates from studies done in peculiar con−
ditions of lowland Białowieska Primeval Forest. A preliminary study performed in
Bieszczady Mountains on already introduced groups of European bison, indicate howe−
ver their low impact on valuable tree species, and a frequent use of open areas (PERZA−
NOWSKI 2000, 2001).

Undoubtedly a horse is a very effective grazer, which in adequate numbers is able to
slow down the rate of secondary succession. Former wild horses of the Carpathians could
be now replaced with feral horses of a primitive breed able to survive with no human as−
sistance in severe mountain conditions. There is already some experience gained from re−
cent experiments with free ranging “konik” or “tarpan” horses in some national parks of
Poland, but so far this was done at limited scale, and only in lowland habitats. Similarly,
“konik horses” are maintained in semi−wild conditions in several sites in Netherlands
(JOSTEN 2002, SIEBEL & PIEK 2002). Fortunately, in the Carpathians, still exists a traditio−
nal, primitive breed of horses, very resistant to bad weather and low quality of forage,
and fully capable of imitating the ecological role of their wild counterparts. This breed
known as Hucul horses is perfectly adapted to difficult conditions of this mountain range.
In the past, semi−free ranging herds of Huculs were grazing in valleys and alpine mea−
dows. When released to the wild, those horses would naturally concentrate their foraging
activity on grassland habitats.

Due to a long absence of wild bovines in European ecosystems, since the extirpation
of the aurochs, an importance of wild cattle in mountain mosaic habitats is poorly under−
stood. Present highly productive cattle breeds are not suitable for free ranging conditions,
but since the 30ties of the XX century, there were undertaken attempts to crossbreed seve−
ral types of primitive cattle to achieve a hybrid that could imitate extirpated aurochs. Se−
veral hundreds of animals of such type are now maintained in Dutch and German reserves
(KAMPF 2002). Some of them were also transferred to a reserve in Latvia where they are
kept without human interference. This breed known now as “auroxen” can be used to test
effects of feral cattle grazing in the Carpathians.
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Since grazing patterns and food selection are different for cattle, horses and the bi−
son, and ideal solution would be to introduce all three species to the same area to make
possible a comprehensive study on effects of their grazing upon local habitats. The basic
hypothesis for such project would be that plant communities within foraging areas of free
ranging bison, feral horses and cattle have a higher level of biodiversity than areas of
abandoned agriculture in advanced stage of secondary succession. Apart from an increase
of diversity in ground flora, large herbivores may also enhance biodiversity in forest
stands by making gaps in the understory (KOZAK & PERZANOWSKI 2000, PERZANOWSKA

2002).
Such project should provide basic knowledge necessary for planning introductions of

large herbivores as a natural mechanism maintaining the biodiversity and being fully ac−
ceptable within protected areas. As an expected, applicable output of the project would be
the recommendations for the selection of potential sites suitable for introduction of large
grazers in order to increase the diversity, and restrict the processes of secondary succes−
sion in Carpathian habitats.
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ABSTRAKT

Pedigree Books − an international register of captive animals in captive breedings/
centres − are important option in ex situ conservation and restoration in the wild of critically
endangered and/or extinct in wild animal species such as large mammals. These books can
help to avoid inbreeding of animals in small herds/breeds and they can also promote to
maintain animals in captive conditions under human control off−site preservation by (i)
international exchange of animals between breed centres, (ii) identification animals for
reintroduction into wild and (iii) preparation development of international programme of
re−establishment local populations and metapopulations in regions of original geographical
distribution. In the paper the role of the European Bison Pedigree Book is discussed as an
example.

European Bison (Bison bonasus L.), the largest herbivore in Europe, extinct in the wild
at the beginning of 20th century. Habitat changes and unlimited hunting and poaching were
the primary reasons for the decrease and extinction of European bison (EB) populations.
International Society for the Protection of European Bison (ISPEB) was established in
1923 in Germany to maintain of the species´ genetic purity by planned breeding and
distribution, followed by introductions to large forest complexes. For this purpose a European
Bison Pedigree Book (EBPB) – a register of all European bison living in the world − was
created. From its very beginning EBPB served as an example of pedigree books for other
animals. Since 1993 Białowieża National Park, Poland, has publishing the EBPB. EBPB is
the only official document for the registration of individuals born. It is an important source
of data about the numbers of European bison in different locations. The EBPB editorial
office is used by breeders for making contacts and finding information about the species.
Animals, which are individually registered, are divided into two genetic lines: animals
from the Lowland line and those from Lowland−Caucasian line. Total global number of
European bison is about 2,900 individuals, including about 1700 animals in free and semi−
free populations („pure blood bison“ in the year 2000). At least 700 animals remain outside
the EBPB because of a lack of reliable information from owners.

EBPB data enables genealogical analysis. The data indicate that the world population
of European bison is highly inbred. Inbreeding has a depressive effect on skeletal growth,
more expressed in females.

Role of EBPB for future maintenance and restoration of the viable wild (or naturalized)
populations of the species was stressed in The Conservation Strategy and Recommended
Action Plan. The genetic programme of bison breeding ought to be based on genealogical

VÝZNAM PLEMENNÝCH KNÍH PRE ZÁCHRANU
OHROZENÝCH DRUHOV CICAVCOV
NA PRÍKLADE ZUBRA HRIVNATÉHO

ROLE OF PEDIGREE BOOKS FOR SAVING AND
RESTORATION OF MAMMALS EXTINCT IN THE WILD:
EUROPEAN BISON CASE

Pavol ELIÁŠ
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PROBLÉM ZÁCHRANY DRUHOV V MALÝCH POPULÁCIÁCH EX SITU

Druhy sú zraniteľné vymretím vtedy, keď ich populáciu tvorí iba málo jedincov. Ak je
raz populácia druhu redukovaná pod určitý počet jedincov stratou stanovíšť, degradáciou,
fragmentáciou alebo nadmerným odberom jedincov (nadlov, nadzber), má tendenciu
k rýchlemu zániku (FRANKLIN 1980, SOULÉ 1987, ELIÁŠ 1997). V malých populáciách je
vysoká neistota prežitia a vysoké nebezpečenstvo vymretia. Príčinou toho, že malé populácie
sú fragilné (krehké) sú náhodné javy. Náhoda účinkuje na rôznych úrovniach, ktoré
ovplyvňujú pravdepodobnosť vymretia.

Dynamika malých populácií je ovládaná vysokou úrovňou neistoty. Môžeme rozlíšiť
štyri druhy neistoty alebo tzv. rizikové faktory či faktory vymierania, ktoré majú osobitný
význam pre osud malých populácií. Sú to (a) demografické, (b) genetické, (c)
environmentálne, (d) priestorové riziká (obr. 1). Genetické riziko je spojené so stratou
genetickej variability príbuzenským krížením (inbríding), stratou heterozygotnosti
a genetickým posunom. Demografické riziko obvykle znamená neistotu vyplývajúcu
z vplyvov náhodných javov na prežívanie a reprodukciu jedincov. Environmentálne riziko
sa vzťahuje na nepredvídateľné javy v prostredí ako sú zmeny v environmentálnych faktoroch,
napr. v počasí, zásobe potravy a populáciách konkurentov, predátorov a parazitov. Prírodné
katastrofy sa niekedy považujú a vyčleňujú ako samostatný rizikový faktor. Majú obvykle
krátke trvanie, ale veľký dopad na populácie. Priestorové riziko súvisí s rozpoznaním
významu tzv. „geometrie vymierania“ a predstavou o metapopuláciách (cf. ELIÁŠ 2003a,
2003b, 2005).

Všeobecne sa dá povedať, že genetická a demografická neistota sú dôležité faktory
ovplyvňujúce životaschopnosť iba veľmi malých populácií (menej ako 50 jedincov).
Environmentálna neistota, vrátane katastrof, a priestorová neistota môžu ovplyvniť tiež
životaschopnosť oveľa väčších populácií. Pri ochrane ohrozených druhov sa často musia
zohľadniť kombinované účinky všetkých štyroch faktorov, pretože mnohé ohrozené druhy,
zvlášť veľké stavovce, existujú v malých populáciách.

Základným problémom záchrany druhov ex situ je obmedzený počet jedincov a často
nie veľmi priaznivý pomer pohlavia. Chov zvierat v chovných zariadeniach, akými sú
zoologické záhrady, ktorý má k dispozícii len malý počet jedincov, sa zákonite dostáva do
vážnych problémov. V malých chovoch (čriedach) sa stráca genetická variabilita druhov
a objavujú sa nežiadúce vplyvy úzkej príbuzenskej plemenitby. Nastupuje vlastne
domestikačný proces, ktorý voľne žijúci druh nezachraňuje, ale ho mení. Nežiadúce aspekty
chovu divých zvierat v zajatí sú morfologické zmeny na kostre a končatinách, negatívny
výber, príbuzenská plemenitba (VOLF 1981). Domestikačný proces sa veľmi rýchlo prejavuje
zmenou štruktúry dlhých kostí a zmenou niektorých somatických znakov, predovšetkým
na skelete lebky.

Ako predchádzať týmto nežiadúcim javom? Možnosti doplňovať jedince z voľnej prírody
do chovných zariadení (i zoo) sú stále menšie a ochudobňovať voľne žijúce populácie nie je
žiadúce. Preto si záchrana druhov v malých populáciách ex situ vyžiadala osobitný prístup,

analysis of EBPB data and simulation analysis of demographic characteristics and
reintroduction results in the respective populations, or herds. But the role of EBPB cannot
be overstated. It is only source of information about European bison registered in the world
and the basic source of data about number, location, and the genealogy of the species.
EBPB should develop other databases, for example with species bibliography, photos, etc.

Key words: Pedigree Books, Saving of animals, Restoration of viable populations, Euro−
pean bison, European Bison Pedigree Book (EBPB), Topoľčianky, Slovakia
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ktorý sa vyhýba rizikám. Chov zvierat v zoo nastúpil na novú cestu. Je potrebné vytvárať
populácie, ktoré sú schopné pri genetickom a demografickom riadení dlhodobej samostatnej
existencie v podmienkach zajatia. Neoceniteľnou pomôckou pri tomto spôsobe chovu sú
medzinárodné plemenné knihy, ktoré registrujú všetky v zajatí žijúce jedince jednotlivých
ohrozených druhov zvierat a  poskytujú spoľahlivé podklady pre vypracovanie
medzinárodných chovných plánov toho ktorého druhu. Jedno jediné chovné zariadenia,
napr. jediná zoo, totiž obvykle nemôže zabezpečiť ani dostatočne veľkú chovnú základňu,
ani dostatočný počet zakladateľov populácie a otázka spolupráce jednotlivých chovných
zariadení je stále dôležitejšia (VOLF 1981, ELIÁŠ 2003).

MINIMÁLNA VEĽKOSŤ  ŽIVOTASCHOPNEJ POPULÁCIE

Stratégia záchrany druhov sa orientuje na problematiku tzv. minimálnej veľkosti
životaschopnej populácie (MVP). Vychádza sa pritom z predstavy, že veľkosť populácie a
jej genetická rozmanitosť sú limitmi pre prežitie a genetickú adaptáciu druhov. Obvykle sa
hľadá taká veľkosť populácie, ktorá jej zaručuje prežitie na niekoľko následných generácií.
V literatúre sa táto otázka rieši z demografického a populačno−genetického hľadiska, pričom
odpovede sa líšia podľa použitých koncepcií a teórií na úrovni populácií. Využívajú sa
pritom viaceré modely.

Demografické modely vychádzajú z bilančnej rovnice dynamiky veľkosti populácie
a majú prevažne stochastický (pravdepodobnostný) charakter. Za rozhodujúci sa považuje
pomer prírastku a úhynu. Z modelu vyplýva, že ak tento pomer je 1,5, potom kritická
veľkosť populácie Nc = 20. To znamená, že ak sa dosiahne, resp. prekročí, umožní
perzistenciu populácie na neobmedzene dlhý čas. Tento model bol aplikovaný na veľké
cicavce (napr. slony), ktoré žijú v pomerne malých populáciách. S aplikáciou modelu na
rastliny by mohli vznikať určité problémy.

Populačne−genetické modely hľadajú veľkosť populácie na udržanie genetickej
variability − heterozygotnosti, ktorá sa považuje za akúsi kapacitu populácie adaptovať sa k
extrémnym zmenám prostredia. Využívajú sa pritom poznatky štúdia genetiky malých
populácií, v ktorých dochádza k príbuzenskému kríženiu (inbrídingu). Pri výpočte
minimálnej veľkosti populácie sa využil kombinovaný prístup, využili sa poznatky
z udržiavania stád domáceho dobytka zvierat (tzv. koeficient inbrídingu) a empirické pravidlá
chovateľov zmenšujúce neželateľné účinky inbrídingu a Sewellova−Wrightova rovnica (ELIÁŠ

1997). Pri efektívnej veľkosti populácie Ne = 50 je záruka na 20 − 30 generácií. Podľa
rozličných prístupov sa dospelo k odhadu pre reálne populácie v prírode Ne = 500 jedincov,
ktorá by mala s vysokou pravdepodobnosťou udržať genetickú premenlivosť na požadovanej
úrovni. Avšak pretože obvykle len časť populácie prispieva k výmene génov a dochádza i k
prekrývaniu generácií (najmä u živočíchov a viacročných rastlín), predpokladá sa, že toto
“magické číslo” bude ešte vyššie (asi o jeden rád).

Minimálna veľkosť životaschopnej populácie bola odvodená z malého počtu živočíchov
v rozsahu od 50 do 2500 jedincov. Najmenšia životaschopná populácia zabezpečuje pri
najmenej 95 %−nej pravdepodobnosti perzistenciu (pretrvanie) populácie na 100 rokov
(ELIÁŠ 1997).

ANALÝZA ŽIVOTASCHOPNOSTI POPULÁCIE (PVA)
Stanovenie či odhad minimálnej veľkosti životaschopnej populácie (MVP) obvykle

naráža na nedostatok údajov, informácií a poznatkov. Postupy, ktoré sa používajú, majú
obmedzenia (limity) a navzájom sa odlišujú v presnosti výstupov. Možné sú tri, resp. štyri
postupy: (1) odvodenie veľkosti z údajov získaných pri dlhodobých štúdiách, (2) subjektívny
odhad založený na expertných poznatkoch, (3) populačné modely, všeobecného i
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špecifického „charakteru“ a (4) simulačné modely.
Prvý prístup závisí od dlhodobého sledovania populácií a takéto štúdie sú zriedkavé.

Dlhodobé údaje sú dostupné vďaka mimoriadnemu záujmu ľudí v poľovníctve alebo
v ornitológii. Ich hodnota pre ochranu je napriek tomu veľmi obmedzená, pretože sa vzťahujú
na druhy, ktoré nie sú všeobecne ohrozené. Využívajú sa na získanie odporúčaní pre
manažment ohrozených druhov, ktoré nie sú celkom bezcenné. Avšak budú použiteľné iba
za podmienok, že ide o podobné druhy v ich životných znakoch a ak aj režim prostredia je
podobný.

Subjektívny expertízny odhad je prijateľný, keď nie je možnosť ďalšieho výskumu.
Odporúčanie sa prijíma na rokovaní expertov, na ochranárskom workshope („dobre
informované rozhodnutia“). Odporúčané záchranné akcie nemusia byť celkom (úplne)
správne. Riziko nesprávnych odporúčaní je veľké. Ak nie sú k dispozícii všetky nevyhnutné
údaje, aj odporúčaný postup („najlepší postup“) bude jednoducho nesprávny.

Matematické modely dĺžky perzistencie populácie majú charakter demografických alebo
populačne−genetických modelov. Predpokladá sa, že demografické riziko má vplyv iba vo
veľmi malých populáciách. Väčšia vážnosť sa prikladá genetickej štruktúre populácie.
Simulačné modely umožňujú alternatívny, viac špecifický spôsob vyjadrenia variability.
Obvykle využívajú prežívanie a rýchlosť rozmnožovania vo vekovo štrukturovaných
populáciách. Náhodná variácia týchto prvkov môže reprezentovať vplyv premenlivosti
prostredia, vrátane katastrof (nešťastí) špecifickej frekvencie a intenzity.

Analýza životaschopnosti populácie (PVA) sa používa na zhodnotenie dynamiky malých
populácií z demografických charakteristík meraných v poľných podmienkach. S použitím
maticovej projekčnej techniky Leslieho a Lepkovitcha, údaje o prežívaní a reprodukcii sa
integrujú do jediného, prediktívneho modelu. Pri správnom použití je PVA najužitočnejší
prostriedok pre dosiahnutie cieľov ochrany (porovn. ELIÁŠ 1997, 2003a).

PVA pre zubra hrivnatého (Bison bonasus) ukázala, že miestne populácie s najmenej
100 jedincami sa môžu považovať za demograficky bezpečné (PUCEK et al. 1996).
V súčasnosti sú v Európe, resp. na svete iba štyri takéto čriedy zubrov.

MEDZINÁRODNÉ PLEMENNÉ KNIHY AKO NÁSTROJ ZÁCHRANY A OBNOVY

DRUHOV

Jednou z  prvoradých podmienok účinnej záchrany druhov ex situ zostáva dokonalá
základná evidencia zvierat ohrozeného druhu a to tak zvierat žijúcich voľnej v prírode, ako
aj v zajatí. Pre každé zviera chované v zajatí sa v minulosti viedli osobitné karty, ktoré
sledovali genealógiu jedinca, jeho životné osudy, biologické prejavy, uplatnenie v chove
atď. a presný popis zvieraťa, čím sa dopredu vylučuje jeho možná zámena. Takéto evidenčné
záznamy však neboli dostupné a neobsahovali informácie o všetkých chovaných jedincoch.

V r. 1966 v Luzerne Predsedníctvo IUCN prijalo zásadné rozhodnutie o povinnej
evidencii vzácnych druhov veľkých cicavcov. Medzinárodné plemenné knihy budú viesť
ľudia, resp. inštitúcie na vyzvanie IUCN po konzultácii s Medzinárodnou úniou riaditeľov
zoo a vydavateľmi International Zoo Yearbook. Dovtedy sa viedli iba dve medzinárodné
plemenné knihy – pre zubra hrivnatého vo Varšave a koňa Przewalského v Prahe. Súčasne
sa rozhodlo o jednotnom systéme evidencie − všetci budú viesť rovnaký typ záznamov
a používať rovnaký systém. Každoročne budú hlásiť stav zvierat v zajatí IUCN a Yearbook.
Mená a adresy správcov plemenných kníh sa uverejňujú každoročne v Yearbook a v bulletine
IUCN (cf. VOLF 1967a).

V súčasnosti je vedených viac ako 150 medzinárodných plemenných kníh. Zoologická
záhrada v Prahe vedie plemennú knihu koňa Przewalského (Equus Przewalskii) od roku
1960 (poverená 1. medzinárodným sympóziom na záchranu koňa Przewalského, ktoré sa
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konalo 1.9.1959 v Prahe) a Východočeská zoo v Dvore Královom n.L. medzinárodnú
plemennú knihu cicavca vodárky červenej (Kobus leche). Zoo v Ústí nad Labem pre zebru
Hartmannovej (Equus hartmannii).

Medzinárodná plemená kniha je vydávaná každoročne na základe evidencie všetkých
jedincov. Obsahuje údaje o všetkých jedincoch narodených či uhynutých v poslednom
kalendárnom roku a o zmenách majiteľa. Najdôležitejšou časťou knihy je úplný zoznam
všetkých jedincov ohrozeného druhu žijúcich v jednotlivých chovných zariadeniach k 1.
januáru každého roku.

V súčasnosti sa musí o každom druhu a každom chovanom jedincovi určitej populácie
zaznamenávať a ukladať obrovské množstvo údajov. Túto prácu uľahčujú rôzne systémy.
Systém medzinárodného inventára druhov (ISIS – International Species Inventory System)
a Systém uchovávania údajov o zvieratách (ARKS − Animal Records Keeping System)
pôvodne zavedený v zoo v Minnesote a používaný Americkou asociáciou zoologických
parkov a akvárií sa neskôr pripojili niektoré európske zoologické záhrady.

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA – European Association of
ZOO and Aquaria) riadi asi 124 Európskych chovných programov (European Endangered
Species Programme – EEP) a 47 regionálnych plemenných kníh (vo svete ich bolo v roku
1997 vedených 157). Do EEP je zapojených 410 európskych zoologických záhrad a 41.700
z iných svetadielov. Každý program má svojho koordinátora chovu a participujú na ňom
mnohé zoologické záhrady. Koordinátor v spolupráci s komisiou pre mnohé zoologické
záhrady vedie plemennú knihu, v ktorej sa uvádzajú analýzy populácie daného druhu v zajatí.

ZOO Bojnice je zapojená do 17 plemenných kníh (ŠRANK 1999). ZOO Bratislava je
zapojená do záchranného chovného programu (EEP) nosorožca tuponosého (Ceratotherium
simum), druhého najväčšieho suchozemského cicavca po slonovi (KRUG 2002).

Historicky prvá medzinárodná plemenná kniha ohrozených živočíchov bola založená
pre zubra „európskeho“ (Bison bonasus) z poverenia Medzinárodnej spoločnosti na záchranu
zubra. Neskôr bola vzorom pre ďalšie plemenné knihy iných kriticky ohrozených druhov
živočíchov. Prvá správa o chove zubrov z  roku 1924 uvádza početný stav čistokrvných
zubrov 33 samcov a 33 samíc (chovných) a ďalších 16 jedincov mladých alebo nechovných.
Plemenná kniha z roku 1995 už eviduje 3099 zubrov, z ktorých 1870 žije opäť vo voľnej
prírode, napríklad v Bielovežskom pralese v Poľsku. Počet mláďat odchovaných ročne
v zoologických záhradách sa pohybuje medzi 75 až 100.

Kôň Przewalského (Equus przewalskii) tiež vymizol z voľnej prírody a realizuje sa
znovuosídlenie v Číne a Mongolsku z odchovov zoologických záhrad celého sveta (VOLF

1981b).
Je celkom zrejmé, že zoologické záhrady nemôžu nahradiť aktivity na ochranu druhov

vo voľnej prírode. Viaceré poradné orgány pomáhajú zoo plniť náročnú úlohu záchrany
druhov ex situ. Napr. v Európe poradné orgány typu TAGs – Taxon Advisory Groups
vydávajú pravidelne TAG Survey – inventárny zoznam všetkých zvierat v európskych Zoo
a Správy TAG Survey – prehľad všetkých európskych kolekcií v ZOO.

Plemenné knihy ako medzinárodný register čistokrvných jedincov sú rozhodujúcim
nástrojom na udržanie čistokrvnosti čried. Rozmnožovanie v chovoch je rozhodujúce pre
udržanie genetickej čistoty čried. Preto je plemenná kniha nepostrádateľnou pomôckou pre
každého chovateľa, praktickým vodítkom pre chov. Umožňuje mu rýchlu orientáciu
v celosvetovom chove pri ponuke prebytočných jedincov alebo naopak pri potrebe doplniť
vlastné chovné stádo. Podľa nej vie presne, kde hľadať vhodné zviera a vie ihneď jeho vek
a pôvod. Plemenná kniha bezprostredne zvyšuje záujem chovateľov na reprodukciu zvierat,
poskytuje prehľad o celosvetovom chove, uľahčuje výmeny jedincov či doplnenie chovných
skupín a svojou publicitou všeobecne propaguje ochranu ohrozeného druhu (VOLF 1967b,
1981a).

151



Zoo Praha vydáva raz za desať rokov aj Generálnu plemennú knihu s údajmi nielen
o súčasnom chove ohrozeného druhu, ale o všetkých divých koňoch Przewalského, ktoré
kedy žili v zajatí, t.j. od roku 1899 do súčasnosti (VOLF 1981a, 1981b). Prvá GPK bola
vydaná v roku 1980 a poskytuje informácie o 853 jedincoch. Pomocou tejto knihy je možné
zostaviť úplnú genealógiu každého koňa až k jedincom importovaných z voľnej prírody na
prelome storočia.

Plemenné knihy sú dôležité aj pre programy obnovy druhových populácií vo voľnej
prírode. Umožňujú výber vhodných jedincov pre reintrodukcie do prirodzených ekosystémov
(KLEIMAN 1989) na základe genealogickej analýzy populácie, genetickej štruktúry druhu
(BALLOU & LACY 1995, BELOUSOVA & KUDRJAVTSEV 1996, CLARK et al. 1990). Sú efektívnym
prostriedkom na genetický manažment celej populácie druhu.

Význam medzinárodných plemenných kníh nemožno preceňovať. Ich možnosti sú tiež
do určitej miery obmedzené. Už len tým, že nie všetci chovatelia dodávajú údaje do
plemennej knihy a nie všetci sa riadia údajmi uvedenými v plemennej knihe.

Terminologická poznámka:
V literatúre sa objavujú dve termíny pre Pedigree Books – rodokmeňové knihy (menej

často) a plemenné knihy (bežne). ČIKOVSKÝ (1968) píše o „Knihe rodokmeňov zubra“, VOLF

(1967b, 1981a), SLÁDEK (1988), ELIÁŠ (2003a, 2004) používajú termín „plemenná kniha“.
Táto kniha v skutočnosti poskytuje informácie o rodičoch každého jedinca, čo je výsledok
plemenitby. Analýzou údajov do minulosti je možné zistiť celú genealógiu jedincov, t.j.
jeho rodokmeň. Kniha samotná však nie je rodokmeňom, Preto považujeme za správne
používať označenie „Plemenná kniha zubra“.

ZÁCHRANA A OBNOVA ZUBRA EURÓPSKEHO EX SITU

Zubor hrivnatý vyhynul vo voľnej prírode v dôsledku nadmerného lovu, vysokej
početnosti iných veľkých cicavcov, pasenia domáceho dobytka v lesoch a vojny a politickej
nestability (PUCEK et al., 2004).

Medzinárodný kongres ochrany prírody v Paríži (1923) vyzval na založenie
medzinárodnej spoločnosti na záchranu zubra v Európe. Medzinárodná spoločnosť na
záchranu zubra európskeho bola skutočne založená v r. 1923 v Nemecku (Frankfurt nad
Rýnom). Zapojilo sa 16 krajín. Prijali stanovy spoločnosti s úlohami, ktoré stále platia. Jej
úlohou bolo starať sa o cieľavedomé rozmnožovanie zubrov chovaných v rôznych
zoologických záhradách a viesť tzv. plemennú knihu (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 zachrániť pred úplným vymretím. V Bieloveži bola zriadená odchovná stanica, ktorá
sa stala najvýznamnejším centrom medzinárodného programu záchrany zubra.

Spoločnosť vyvíjala činnosť najmä do druhej svetovej vojny. Po vojne jej aktivita nebola
obnovená v pôvodnom rozsahu. Koordinácia záchrany zubra v chovoch a neskôr aj vo voľnej
prírode sa postupne preniesla do Poľska.

Reštitúcia (obnova) druhu spočívala v minulosti a spočíva i v súčasnosti na (i)
rozmnožovaní zubrov v zoologických záhradách a  rezerváciách, (ii) zväčšení veľkosti
druhovej populácie, (iii) rozšírení chovu v najväčšom možnom rozsahu a vo (iv) vypustení
zvierat do voľnej prírody.

Chov zubrov vo zverniciach v roku 1978 dosiahol očakávaných 2000 jedincov a zubor
sa začal považovať za zachránený druh (cf. ELIÁŠ 2003b, 2004, PUCEK et al. 2004). V roku
1995 sa na svete eviduje už viac ako 3000 zubrov, z ktorých 1870 žilo opäť vo voľnej
prírode, napríklad v Bielovežskom pralese v  Poľsku. Počet mláďat odchovaných ročne
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v zoologických záhradách sa pohybuje medzi 75 až 100.
Program obnovy sa zameriava na metapopulácie vo voľnej prírode, vrátane založenia

a obnovy karpatskej metapopulácie v Poľsku, Slovensku, na Ukrajine a v Rumunsku (cf.
ELIÁŠ 2003).

Slovensko sa zúčastňuje chovu zubra hrivnatého od r. 1957, resp. 1958, keď bola
založená črieda v Topoľčianskej zvernici. Išlo o jedincov zmiešanej, nížinno−horskej línie.
V r. 1957 bol na Slovensko privezený prvý pár zubrov z  PĽR do Tatier. V r. 1958 bola
zriadená nová zvernica Lovce, ŠL Topoľčianky, kde bol umiestnený jeden pár z Bieloruska,
vládny dar zo ZSSR. V r. 1959 sa chovalo v bývalej ČSR už 7 zubrov. Základ chovu
v Topoľčiankach tvorilo päť zubrov: dva zo ZSSR (býk Bereg a krava Beglianka) a tri
z Poľska (krava Pumarka a dva býky Putifar a neskôr privezený Putamír).

V r. 1964 bolo vyhlásené chránené územie, chránená študijná plocha Zubria obora
Topoľčianky. V r. 1967 bola črieda začlenená do Medzinárodnej plemennej knihy zubra
(EBPB). ČIKOVSKÝ (1968) konštatuje, že „kondícia zubrov, ako aj ich rozmnožovacia
schopnosť je veľmi dobrá“. V r. 1969 bol celkový počet 17 zubrov, v r. 1977 tu žilo až 29
zubrov. Do roku 1980 sa vychovalo 55 jedincov, do roku 1987 sa vychovalo 75 zubrov.
Tento chov preto môžeme hodnotiť ako úspešný (počet odchovaných zvierat).

Po roku 1990 sa zmenili podmienky chovu, postoj štátnej ochrany prírody a zrušil sa
odborný dohľad nad chovom. Došlo k výraznej redukcii stáda, odstrel zvierat poľovníkmi.
Nedodržali sa podmienky čistokrvného chovu, zvernica neposkytovala požadované údaje
sekretariátu EBPB a bola vyradená z EBPB (cf. ELIÁŠ 2004).

V r. 2002 doviezli štyri nové jedince z Poľska: dve kravy z Pszczyna (Polityka a Poślica)
a dva býky z Niepolomice (Polder, Polster), nar. 1999, zvieratá sú uvedené v EBPB Od r.
2002 je topoľčianska črieda opätovne zaradené do EBPB, avšak iba s novými zubrami
privezenými z Poľska. Sú to zvieratá nížinnej (bielovežskej) línie! V obore sa ešte chovajú
pôvodné zvieratá nížinno−horskej línie. V r. 2005 tam žilo dvanásť zubrov. Päť 5 býkov
pôvodnej línie je chovaných oddelene, perspektívne sa ponechajú iba štyri nové poľské
zubry a ich potomkovia.

V roku 2004 bolo do oblasti VN Stariny vypustených päť zubrov. V súčasnosti v NP
Poloniny voľne žije deväť zubrov (cf. ADAMEC & PČOLA 2004). Založila sa nová miestna
populácia zubra hrivnatého, ktorá by sa mala stať súčasťou karpatskej metapopulácie zubrov
(cf. ELIÁŠ 2003d, 2004).

MEDZINÁRODNÁ PLEMENNÁ KNIHA ZUBRA EURÓPSKEHO (EBPB)
Medzinárodná plemenná kniha zubra európskeho (EBPB − European Bison Pedigree

Book) je prvý publikovaný register všetkých žijúcich zubrov na svete (prvá kniha vyšla v
 r. 1932 v Nemecku). Splnila úlohy pri udržaní genetickej čistokrvnosti druhu. Využila sa
na eliminovanie všetkých krížencov (zubrobizóny, zubrone a pod.) z rozmožovania
čistokrvných zubrov. Po II. svetovej vojne je kniha zostavovaná v Poľsku. V 60.−tych rokoch
dostala nový štýl a formát od roku 1965 (J. Raczynski). Od r. 1993 knihu vydáva Bielovežský
národný park (BPN), kde sídli sekretariát redakcie. Editorom je Dr. Jan Raczynski. Kniha
vychádza raz ročne (RACZYŃSKI 2004, 1005).
Štruktúra údajov knihe (Obsah knihy): každá kniha má sedem častí. Obsahuje
(1) zoznam všetkých žijúcich zubrov na svete k 31. decembru bežného roka podľa

čried (voľné žijúce čriedy iba veľkosť, prípadne pohlavná štruktúra čriedy),
(2) oficiálny register čistokrvne narodených zubrov v predchádzajúcom roku,
(3) doplnky a opravy predchádzajúcich zoznamov,
(4) oficiálny register čistokrvne narodených zubrov v danom roku,
(5) zmeny v zubroch v osobitnom zozname (úhyny, transfery medzi chovateľmi v
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poslednom roku podľa plemenného čísla).
(6) index majiteľov.

Kniha obsahuje Svetový register žijúcich čistokrvných zubrov k 31. decembru
príslušného roku podľa krajiny (v abecednom poradí), majiteľov chovných stredísk a počtov
chovaných zvierat v čriede, počtom samcov a samíc. Uvádzajú sa zvieratá chované v zajatí
a voľne v prírode (kapitálkami). Registrácia zubrov je vedená tak, že každý jedinec má
svoje číslo, meno, mená rodičov a meno chovateľa alebo skutočného vlastníka. Meno
každého živočícha začína dvomi alebo tromi písmenami, určenými pre dané chovateľské
stredisko. Vysvetlenie skratiek je na vnútorných stranách obálky. Na Slovensku sa používajú
tieto označenia: Si – Topoľčianky, Bt – Bratislava a Su – Tatranská Lomnica. Majitelia sú
zodpovední za presnosť a správnosť údajov publikovaných v knihe.

Doplnky a opravy k predchádzajúcim registrom, reg. zoznamom kníh sú uvedené hneď
za svetový register. Doplňujú, upresňujú či opravujú údaje na základe chovateľov. Uvádzajú
sa aj jedince vyradené z knihy pre nedostatok aktuálnych informácií či z iných dôvodov.

Oficiálny register čistokrvných zubrov narodených v príslušnom roku, pohlavie, číslo,
meno, dátum narodenia/smrti, otec, matka, chovateľ, krajina.

Transfery zubra v danom roku. Zmeny stavu zubrov v dôsledku úmrtí alebo presunov.
Uvedené je pohlavie, číslo, meno, dátum úmrtia, majiteľ.

Zoznam všetkých žijúcich zubrov k 31.decembru je najrozsiahlejšia časť knihy. Uvádza
všetky evidované jedince podľa krajín (v abecednom poradí) a chovných stredísk. Každý
jedinec je evidovaný podľa pohlavia, čísla, mena, roku narodenia, otca, matky (číslo, meno)
a chovateľ.

 Na konci je zavedený Register majiteľov s odkazmi na strany knihy. Knihu uzatvára
Obsah.

V roku 2000 bola vo svetovom registri evidovaných spolu 2864 zvierat, z toho 1154
chovaných v zajatí a 1710 vo voľnej prírode (Free and semi−free living). Približne 700
jedincov je mimo inventarizácie.

Na Slovensku sa podľa EBPB 2000 zubry hrivnaté chovajú v dvoch ZOO − ZOO
Bratislava 2 jedince, ZOO Košice 1 (jeden býk 7027 OSTAP z Ostravy), (jeden býk 6635
OSVALD z Ostravy a krava 8804 PROZA II z Prahy). 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 (RACZYNSKI 2001, s. V, resp. VII). Po viac ako 40 rokoch Slovensko tak stratilo
tradične dobrú pozíciu a účasť na medzinárodnom programe záchrany zubra. (Údajná) 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 (!!!).

Využitie plemennej knihy v súčasnosti je veľké, pretože EBPB je jediný oficiálny
dokument pre registráciu narodených jedincov. Je to dôležitý zdroj údajov o počtoch zubrov
na rôznych lokalitách na svete a ako taký predstavuje jedinečný zdroj informácií pre
genealógiu druhu. Využíva sa pre analýzu genetickej štruktúry populácie a udržiavanie
genetickej diverzity chovov (BELOUSOVA & KUDRJAVTSEV 1996, LUENSER et al. 2005). Edičný
úrad knihy sprostredkúva kontakty medzi chovateľmi a poskytuje informácie o druhu.
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Súčasne sa objavujú nové požiadavky na EBPB a edičný úrad v Bieloveži.
EBPB je súčasť ochranárskej stratégie a odporučeného akčného plánu IUCN (PUCEK et

al. 2004). Pripravuje sa medzinárodná stratégia pre chovné rozmnožovanie svetovej
populácie zubra, existujú iba regionálne stratégie. Akčný plán potvrdil 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.

Akčný plán, ktorý je výsledkom práce expertov v rámci IUCN/SSC Bison Specialist
Group určil dve základné stratégie pri záchrane a obnove druhovej populácie zubra
hrivnatého: (1) pokračovať v chovnom rozmnožovaní zubrov v zoo a rezerváciách a (2)
pokračovať v procese reintrodukcie do lesných a iných ekosystémov.

ZÁVERY

(A) Plemenné knihy sú dôležitým nástrojom pre záchranu druhov ex situ a pre zakladanie
miestnych populácií a rekonštrukciu ich metapopulácií v prírode.
(B) Plemenné knihy uľahčujú vyhnutie sa rizikám, ktorým sú vystavené malé populácie v
chovoch i vo voľnej prírode (inbríding, genetický drift).
(C) Plemenná kniha zubra hrivnatého (EBPB) zohrala veľmi dôležitú úlohu pri udržaní
čistokrvnosti čried zubra hrivnatého. Záchrana zubra hrivnatého je spojená so založením
Spoločnosti na ochranu zubrov v r. 1923 v Nemecku a evidenciou všetkých čistokrvných
zubrov. Údaje sa využívali pri zakladaní a udržiavaní čistokrvných chovov v zoologic−
kých záhradách a vo zverniciach.
(D) Plemenná kniha zubra hrivnatého (EBPB) zohráva významnú úlohu v súčasnosti pri
udržiavaní chovov a zakladaní nových populácií (čried) vo voľnej prírode, vyhnutí sa prí−
buzenskému kríženiu, udržaniu dvoch línií nížinnej a horskej, výmene zvierat medzi
chovmi. Sekretariát EBPB sídli v Bieloveži (Białowieża, Poľsko).
(E) Plemenná kniha zubra hrivnatého (EBPB) jen dôležitým zdrojom informácií pre ge−
nealogickú analýzu druhu, hodnotenie genetickej štruktúry jedincov, čried a populácií
(výpočet koeficientov príbuznosti).
(F) Edičný úrad Plemennej knihy zubra hrivnatého (EBPB) v Bieloveži by mal rozvíjať aj
ďalšie databázy, dôležité pre zabezpečenie úspešného chovu a obnove populácií vo voľnej
prírode.
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Obr. 1 Interakcia faktorov pri miznutí druhov
Fig. 1 Factor interaction in waning of species
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ABSTRACT

Obnovenie výskytu zubra hrivnatého v Karpatoch sa začalo približne pred 40 rokmi,
napriek tomu, dosiaľ nebol potvrdený trvalý výskyt na južných svahoch Karpát. Vypuste−
nie prvých zubrov do prírody, ktoré začalo v roku 2004 v NP Poloniny, malo za následok
vytvorenie malej čriedy, ktorá prišla čoskoro do kontaktu s jedincami z hlavnej trvalej
populácie vyskytujúcej sa v poľských Bieszczadoch. Článok hovorí o pohybe jedincov
počas prvého roku po vypustení. Diskutované sú ďalšie možnosti na zväčšenie tejto popu−
lácie a perspektívy na vytvorenie stabilnej populácie zubra hrivnatého na Slovensku.

Key words: European bison, restitution, transboundary population, Poland, Slovakia

INTRODUCTION

After its extirpation by the end of 18th century, the European bison Bison bonasus L.
has been gradually re−introduced to the Carpathians since beginnings of the 60−ties of the
20th century, in Poland and Ukraine. In Poland, bison were released at Bieszczady Moun−
tains where now they occupy a home range of about 40.000 ha, and in Ukraine formed were
originally 3 herds, out of which two − the one in Bukovyna and the other at Skolyvski
Beskyd survive until now. In Slovakia, bison were maintained only in captivity at Topoľ−
čianky breeding station, and until the end of 20th century there were no attempts to establish
a free ranging population of the species (PERZANOWSKI & KOZAK 2000, PERZANOWSKI &
PASZKIEWICZ 2000, PERZANOWSKI et al. 2004) (Fig. 1)..

PRESENT STATUS OF THE EUROPEAN BISON IN THE TBANSBOUNDARY ZONE

OF POLAND AND SLOVAKIA

As a result of introductions performed at Bieszczady Mountains between 1963 and
1980, two separate subpopulations of the European bison were created. In the eastern part
of the range bison range extends between the Bieszczady National Park through Stuposia−
ny and Lutowiska forest districts, and in the western Bieszczady, bison live within Ko−
mańcza, Baligród, Lesko and Cisna forest districts (PERZANOWSKI & PASZKIEWICZ 2000)

STAV A REŠTITÚCIE CEZHRANIČNEJ POĽSKO−
SLOVENSKEJ POPULÁCIE ZUBRA HRIVNATÉHO
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(Fig. 2). Size of the eastern subpopulation was estimated in the beginning of 2005 for sli−
ghtly over 100 animals, and the western subpopulation for over 90 heads (PERZANOWSKI

2005). Bison from the eastern subpopulation frequently cross the border with Ukraine,
mostly along the upper run of San river. Home ranges of animals living in Komańcza and
Cisna districts are situated along Polish − Slovak border and the presence of bison migra−
ting from Poland was reported from the Slovak part of the range (PČOLA 1999).

Generally, home ranges of bison in Bieszczady tend to extend towards the north.
Herds that result from the introduction at Stuposiany forest district in 1963, are now ob−
served at the boundary of Brzegi Dolne district some 25 −30 km north. Home range of the
bison which ancestors were released at Komańcza district in 1980, reach now the so−
uthern part of Lesko district which is at similar distance from introduction site (PERZA−
NOWSKI & JANUSZCZAK 2004). This tendency is observed mostly in winter, which is most
probably connected with much more favourable living conditions in lower elevations of
Bieszczady Mountains (less snow and higher temperatures).

 Surprisingly, bison movements to the south are much less frequent. Until 1972, there
were no records of bison crossing the main ridge of the Carpathians, although the envi−
ronmental conditions within Bukovské Vrchy area, are considerably milder than on the
northern macroslope along Bieszczady. Since 1980 though, there were repetitive observa−
tions of bison appearing mostly within a several kilometres zone along Polish border, but
in few cases penetrating Slovak territory even up to 13 − 20 km. In most cases, the presen−
ce of the bison was limited to the vegetation season, and for winter those animals tended
to move back to their main ranges in Polish Bieszczady, but some animals were observed
in Slovakia for the whole year (PČOLA 1999, PERZANOWSKI 2004) (Fig. 3). Until now, no
visible forest damages caused by bison presence were observed.

As an optimal site to initiate a permanent bison population in Slovakia, selected was
the area around Starina water reservoir. Basic criteria for this choice were its environmen−
tal conditions including excellent food base offered by a mosaic of forest and meadows
remaining after former settlements, southern exposure assuring fairly long vegetation sea−
son and mild conditions in winter, and relatively low level of human disturbance due to
restrictions on traffic, and exploitation of natural resources in the buffer zone of reservoir
(ADAMEC 2004). Another important argument for this choice was the proximity of Polish
population of the European bison that increased chances for future mutual exchange of
animals among both populations.

In December 2004, five genetically selected bison offered for the program from Hol−
land, Italy and Switzerland, and placed at acclimatisation enclosure in June 2004, were
released at National Park Poloniny (ADAMEC 2004). This small herd almost immediately
was joined by a solitary bull bison migrating from Bieszczady. Until May 2005, the who−
le group mostly stayed within the 2.5 km range from the enclosure within the elevation
range of 450 − 700 m. Since beginning of May 2005 observed was a tendency of bison
movements towards the west. In mid July the herd was observed about 10 km west from
the release site, close to Polish border. By the beginning of August bison moved slightly
north − west, and remained mostly at the elevation of 700 − 1010 m along Slovak−Polish
border. During August, herd moved again to lower elevations (450 −700 m) to the south.
At higher elevations bison were observed in beech stands mixed with small meadows
overgrown with hazel and aspen, but most of the time they preferred advanced succesio−
nal stages rich with blackberry, hazel, aspen and birch (Fig. 4).

PERSPECTIVES FOR THE RESTITUTION OF FREE RANGING BISON POPULA−
TION IN SLOVAKIA

A successful establishment of a viable bison population in Slovakia requires a consi−

160



deration of several aspects.
Undoubtedly, one of the major constraints in the long term restitution plans for the

European bison, is the genetic composition of the stock used to form the initial group.
This is a direct consequence of extremely limited genetic pool of the species and strongly
skewed representation of particular founders in contemporary populations (OLECH & PER−
ZANOWSKI 2002). Animals already released in Slovakia were selected under those criteria
and their genetic traits make them complementary to Polish bison population from
western Bieszczady, with which they are the most likely to form a future metapopulation
(PERZANOWSKI & OLECH 2004).

Proximity of relative large Polish bison herd is also favourable in the respect of buil−
ding up the population number up to the level assuring the long−term viability of a new
population. It took almost 40 years in Bieszczady to reach the level of about 200 animals
in the wild. Slovak population, having a chance for natural exchange of individuals with
neighbouring bison from Poland, will be much less threatened with inbred related effects,
and may sooner achieve good reproduction rate.

Growing bison population will require larger space and will exert higher impact to−
wards the environment. That may be a reason for some conflicts especially with agricul−
ture and commercial forestry and finally set a limit for bison numbers. Therefore, from
the very beginning it is advisable to make a design of areas, where such conflicts should
be the least likely and conditions are suitable for the establishment of bison refuges. The
protective zone around Starina reservoir, being the part of Poloniny National Park is un−
doubtedly a good example of such a site, where according to our present knowledge, the
potential for such conflicts is minimal. Nevertheless, in a perspective of further extension
of bison population, other suitable areas and connecting migration corridors should be se−
cured for this purpose. Apart from already existing protected areas, truly useful in such
planning should be the network of Natura 2000 sites, as the most appropriate, considering
the fact that the European bison is listed among priority species.

Slovakia, which after Romania is the second country in the region in terms of the
percentage of the area of the Carpathians within its borders, has very high potential for
developing own network of bison refuges, contributing therefore to the restitution of the
viable population of the species in the whole eco−region (WEBSTER et al. 2001). Especially
promising seems there a chance for the extension of bison ranges towards the southern
macroslope of the Carpathians, where the European bison has been absent for almost 200
years.
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Obr. 1 Výskyt čried zubra hrivnatého a odchovných centier na Slovensku a prihra−
ničných oblastiach
Fig. 1 Bison herds and breeding stations in Slovakia and its transboundary zone
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Obr. 2 Lokalizácia všetkých záznamov o výskyte zubra v rokoch 2001 až 2004 v
Bieszczadoch
Fig. 2 Location of all bison records in Bieszczady Mountains between 2001 and 2004

Obr. 3 Hlavné migračné trasy zubra hrivnatého medzi Bieszczadami a NP Poloniny
Fig. 3. Major migration routes of the European bison from Bieszczady to Poloniny N.P.
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Obr. 4 Pohyb zubrov hrivnatých po vypustení v NP Poloniny, Slovensko
Fig. 4. Bison movements after the release at Poloniny National Park, Slovakia
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ABSTRACT

This paper includes recent information about the situation of restitution of European
bison into Poloniny National park. It mentions realized steps, problems and successes and
also future plans.
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HISTÓRIA OCHRANY ZUBRA VO SVETE

Pôvodný geografický areál zubra pokrýval približne celú Európu. V 10. storočí sa začal
významne zmenšovať. Vyhynutiu unikol o vlások na začiatku 20. storočia, keď v Európe
prežilo v zajatí iba 54 jedincov v zoologických záhradách a vo zverniciach v Nemecku,
Poľsku a Švédsku. V súčasnosti zubor žije v približne 200 uzavretých chovateľských cen−
trách (zverniciach) a v 32 volne žijúcich populáciách v Poľsku, Bielorusku, Litve, Ukrajine
a v Rusku. Migrujúce jedince boli zistené na východnom Slovensku a v Rumunských Kar−
patoch.

Na území Karpát sa v súčasnosti vyskytujú len jedince horskej línie zubra. Niekoľko
čried, ktoré boli v Karpatoch vytvorené pred 30 rokmi, sú priestorovo izolované a oddelené
bariérami vytvorenými človekom (napr. hraničné ploty, cesty, železnice). Iba jedince
niekoľkých z nich, hlavne v poľských Bieszczadoch, majú možnosť migrovať medzi sub−
populáciami. Výskyt voľne žijúcich zubrov je viazaný iba na severné svahy Karpát, kde
žijú jedince horskej línie. Zubry migrujúce na územie Slovenska patria k línii nížinno−
kaukazskej (Bison bonasus bonasus x Bison bonasus caucasicus), ktorej jedince boli do
priľahlých území Bieszczad v Poľsku reštituované v roku 1963 (Nadlesnictvo Stuposiany)
a v roku 1974 (Nadlesnictvo Komanča) a teraz tam žijú vo voľnej prírode v dvoch navzá−
jom izolovaných čriedach o veľkosti 80 jedincov (PERZANOWSKI & PASZKIEWICZ 2000).

HISTÓRIA OCHRANY ZUBRA NA SLOVENSKU

Na území Slovenska bol posledný zubor pravdepodobne zastrelený v 16. – 17. storočí
(ADAMEC & PČOLA 2004), avšak v niektorých literárnych prameňoch (napr. PČOLA 1999),
udávajú, že posledného zubra na území Slovenska ulovil vo Vígľašských lesoch Matej
Korvín v roku 1443 – 1490. História ochrany druhu u nás začína koncom 19. storočia, keď
majiteľ Javorinského panstva na severnej strane Vysokých Tatier, knieža Hohenlohe, sa
pokúsil založiť zvernicový chov. V roku 1885 nechal vypustiť na Javorine 44 zvierat,
z ktorých podľa niektorých prameňov len 2 jedince boli čistokrvné zubry, ostatné boli am−
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erické bizóny (SLÁDEK 1981). Za 46 rokov chovu v podmienkach Javoriny zaznamenali
prírastok len 18 jedincov. Chovu v týchto podmienkach sa veľmi nedarilo a posledný jedi−
nec z tohto chovu (samica zubrobizóna) sa v roku 1933 presunula do pražskej zoologickej
záhrady. Ďalším nejednoznačným údajom je chov zubra na východnom Slovensku vo zv−
ernici na majetku Széchényi−Vanderbilta v Remetských Hámroch, kde podľa niektorých
zdrojov bolo vypustených niekoľko jedincov zubra. V skutočnosti však išlo len o jedince
amerického bizóna, ktoré tu boli vypustené v roku 1924 (SLÁDEK 1981). Tento chov však
po niekoľkých rokoch zanikol.

Prvý chovný pár zubra, bol privezený do vtedajšieho Československa za účelom záchran−
ného chovu v roku 1957. Išlo o oficiálny dar poľskej vlády – šesťročného býka Putifara
a päťročnú kravu Pumarku. Boli vypustené do 2 ha ohrady v Tatranskej Lomnici. Postupne
sa však začala budovať vo vhodnejších klimatických podmienkach zvernica v Topoľčiankach.
Jej výmera bola 27 ha, rozdelená na štyri rovnaké časti. Okolo nej je 113 ha oplotené
ochranné pásmo. Po jej dobudovaní sa tu v roku 1958 umiestnil ďalší trojročný pár zubrov
z vtedajšieho Sovietskeho zväzu Bereg a Beglianka. V roku 1963 sa zvernica v Tatranskej
Lomnici zrušila a všetky jedince tu chované boli premiestnené do Topoľčianok. V roku
1964 bola plocha Topoľčianskej zvernice vyhlásená za chránený areál (SLÁDEK 1981).

Prvým recentným údajom o výskyte zubrov vo voľnej prírode na území Slovenska je
správa od Voskára (VOSKÁR 1973) o pohybe adultného jedinca v okolí pohraničných obcí
Kalinov, Vydraň, Palota a Čabalovce v orografickom celku Laborecká vrchovina.

SÚČASNOSŤ OCHRANY ZUBRA NA SLOVENSKU

Štátna ochrany prírody SR vypracovala a v roku 2004 realizovala projekt ,,Založenie
voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého v slovenských Karpatoch, NP Poloniny (ADAMEC

2004). Cieľom projektu bolo vytvorenie stabilnej populácie zubra hrivnatého na Sloven−
sku, ako jediný výskyt zubra na južných svahoch Karpát. Projekt reštitúcie zubra na Slov−
ensku je pritom integrálnou súčasťou celoeurópskeho projektu znovuzaloženia voľne žijúcej
populácie zubra v Karpatoch, ktorý vypracovala Large Herbivore Foundation. Projekt zahr−
ňuje okrem Slovenska aj Poľsko, Rumunsko a Ukrajinu. V rámci európskych chovov bolo
na základe genetických analýz vytipovaných 5 jedincov (3 samice a 2 samce). Jedince
pochádzajú z chovov v západnej Európe − z Holandska (Artis Zoo Amsterdam), Švajčiars−
ka (Natur und Tierpark Goldau) a Talianska (Parco Natura Viva Bussolengo). Boli privezené
v júni 2004 a do decembra 2004 boli umiestnené v aklimatizačnej zvernici v katastrálnom
území obce Ruské (ADAMEC & PČOLA 2004). Následne boli 10.12.2004 vypustené do voľnej
prírody a telemetricky monitorované až do súčasnosti. Krátko po vypustení, 25.12.2005, sa
k čriede pripojil divožijúci býk.

Ako pokračovanie projektu boli následne dňa 8.10.2005 privezené zo Zooparku Cho−
mutov privezené ďalšie 2 jedince (1 samec a 1 samica), ktoré boli po dvoch dňoch
a aklimatizačnej zvernici vypustené a pridali sa k ostatným zubrom v už existujúcom 6
člennom stáde.

Tri jedince sú neustále telemetricky sledované a sú zaznamenávané viaceré charakter−
istiky pohybu jedincov. Všetky monitorované jedince sa zdržujú spolu, preto je zisťovaný
iba celkový domovský okrsok cele čriedy a nie jednotlivých jedincov. Veľkosť domovského
okrsku sa porovnáva pre jednotlivé ročné obdobia, ako ja počas jednotlivých mesiacov.
Taktiež sa sleduje ich pohyb vo vzťahu k vzdialenosti od vypúšťacej zvernice, preferencia
jednotlivých typov biotopov a pohyb vo vzťahu k nadmorskej výške. Keďže jedince boli
vypustené v roku 2004, vzhľadom na krátkosť času výsledky monitoringu ešte nie sú
k dispozícii a bude sa v ňom pokračovať aj naďalej.

Za súčasného zloženia stáda je veľký predpoklad, že v budúcom roku môžeme očaká−
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vať aj prvé narodenie zubra vo voľnej prírode na Slovensku. V budúcnosti sa predpokladá
vypustenie ďalších vytipovaných jedincov z vhodných chovov – napr. ďalšie jedince zo
Zooparku Chomutov, odchované mláďat zo ZOO Bratislava a pod..

Okrem výskytu vo voľnej prírode je zubor hrivnatý chovaný aj v zajatí a polodivokom
chove. V polodivokom chove zubra v Topoľčiankach je tu v držbe v súčasnosti 11 jedin−
cov zubra. V zajatí je zubor hrivnatý chovaný v zoologických záhradách − ZOO Bratislava
(2 jedince − chovný pár + mláďa) a ZOO Košice (2 jedince − chovný pár).
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ABSTRACT

There was production of meat from wild animals 0,49 kg . ha −1 in amount of 29,19 Sk
. ha −1 in 2004 in whole Slovakia. The ungulates−meat comprised 0,345 kg kg . ha −1 in
amount of 26,92 Sk . ha −1 and common hare comprised 0,075 kg . ha −1 in amount of 0,174
Sk . ha −1. The highest production took place during 1989 − 1993 and it was 0,56 kg . ha −1.
Recently, the most important for meat production is red deer (38,38 %), second place is
wild boar (37,14 %), roe−deer (10,34 %), pheasant (4,69 %), common hare (3,33 %), fal−
low−deer (2,87 %) and moufflon (2,12 %). The hare was producing more than half of total
production in period 1969 − 1973, but the production was gradually decreasing and meat
production from ungulates was increasing. Production of wild meat is the lowest in eastern
Slovakia (average 0,28 kg . ha −1) and the highest in western Slovakia and southern part of
central Slovakia. It is requested to lower production and number of wild boar and also of
non−native species moufflon and fallow−deer and to increase production and number of
common hare, in future.

The production of wild meat 2,5 times exceeds the damages caused by game and

costs for their prevention.

Key words: wild ungulates, common hare, game, meat production, Slovakia

ÚVOD A PROBLEMATIKA

Mäso poľovnej zveri (divina, zverina) je aj ekonomicky významný produkt poľovníc−
tva a pre svoj vysoký obsah bielkovín, nízky obsah tuku s vysokým zastúpením nenasýte−
ných mastných kyselín je vhodnou súčasťou modernej výživy človeka. Má aj vysoký obsah
minerálnych látok a vitamínov, pomerne nízky obsah cholesterolu a obsahuje viac červe−
ných svalových vlákien ako mäso hospodárskych zvierat, takže je aj jemnejšie. Jeho ener−
getická hodnota je nižšia ako pri mäse hospodárskych zvierat a jeho dietetické vlastnosti sú
veľmi pozitívne (MOJTO et al. 1993, WINKELMAYER et al. 2005, SCHWARZ et al. 1990, SLAMEČ−
KA et al. 1997, 1998, 2004, ĎURICOVÁ & PALANSKÁ 1989). Mäso zveri má charakteristickú
chuť a vôňu, ktorá sa dá kuchynskou úpravou zvýrazniť alebo zmierniť.

V minulosti bola divina sezónnou potravinou, v súčasnosti však mraziace zariadenia
umožňujú jej celoročnú konzumáciu. Kvalitu diviny veľmi výrazne ovplyvňuje spôsob jej

ZHODNOTENIE PRODUKCIE MÄSA VOĽNE
ŽIJÚCICH CICAVCOV NA SLOVENSKU
V ROKOCH 1969 − 2004

EVALUATION OF MEAT PRODUCTION FROM WILD ANIMALS
IN PERIOD 1696 – 2004 IN SLOVAKIA

Pavel HELL1, Jaroslav SLAMEČKA2 & Jozef GAŠPARÍK3

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 169 − 177
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ošetrenia (WINKELMAYER et al. 2005). Menej kvalitná je divina zo starých zvierat, samcov
v čase ruje a divina z nesprávne zasiahnutej a neskoro dohľadanej zveri. Pri divine zveri
z farmových chovov tieto negatíva odpadajú, lebo zvieratá sa zabíjajú v optimálnom čase,
optimálnym spôsobom a zver po ulovení býva aj perfektne ošetrená.

Určitou nevýhodou diviny z voľnej prírody býva jej − niekedy dosť značná − zaťaženosť
cudzorodými látkami, najmä v zajačine (PÁV & MÁROVÁ 1988), ale aj v niektorých ďalších
druhoch.

V druhej polovici 20. storočia došlo k veľkým zmenám v druhovej štruktúre našej zve−
ri (HELL 1980, HELL & GAŠPARÍK 1987) čo sa výrazne odzrkadlilo aj v produkcii diviny.
Cieľom našej práce bolo tieto zmeny podrobne zdokumentovať, fyzicky a finančne zhod−
notiť súčasnú produkciu mäsa voľne žijúcich cicavcov na Slovensku a poukázať na niektoré
problémy jeho marketingu najmä z pohľadu opatrení EÚ, ktoré musíme plniť (napr. Smer−
nica 92/45 EHS, nariadenia č. 852/2004, 853/2004, 854/2004 a ďalšie).

METODIKA PRÁCE

Pri spracovávaní tohto príspevku sme vychádzali z údajov o love jednotlivých druhov
voľne žijúcich cicavcov z poľovníckych štatistických hlásení Poľov 1 − 01 za roky 1969 −
2004. Produkciu v kusoch sme prepočítali na divinu na základe ich priemernej plánovanej
hmotnosti, určenej pre jednotlivé druhy takto : jeleň 70 kg, daniel 35 kg, muflón 20 kg,
srnec 13 kg, diviak 35 kg, zajac 3,9 kg, králik 1,5 kg. Produkcia mäsa voľne žijúcich vtá−
kov, najmä bažanta a kačice divej je nízka a dosahuje v súčasnosti len 5,82 % z celkového
množstva vyprodukovanej diviny.

Aby sme získali lepší prehľad o dynamike produkcie diviny, rozdelili sme sledované
obdobie na päťročné časové úseky a vypočítané údaje sme potom porovnávali tabelárne
i graficky. Cenové vyjadrenie sme urobili na základe nákupných cien firmy ZVEREX, s.r.o.
Bratislava pre roky 2003 a 2004 (v Sk.kg−1) v koži takto: jelenina 60 − 65 Sk, danielina 60
− 65 Sk, muflónina 40 Sk, srňacina 80 − 100 Sk, diviačina 40 − 45 Sk, zajačina 76 Sk,
králičina 70 Sk.

Divinu vyprodukovanú vo zverofarmách sme do našej analýzy nezahrnuli, pretože
daniele a jelene, ktoré sa v nich chovajú súčasná legislatíva nepovažuje za zver, resp. za
voľne žijúce, ale za hospodárske zvieratá.

VÝSLEDKY

VÝVOJ PRODUKCIE MÄSA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH CICAV−
COV

KOPYTNÍKY

Produkcia diviny jeleňa lesného kolísala za sledované obdobie až do roku 1991 len
málo a mala stále stúpajúcu tendenciu, od cca 579 ton v roku 1969 až po cca 1530 ton
v roku 1991. V prepočte na 100 ha poľovnej plochy to bolo od 13,27 kg.100 ha−1 až po
34,97 kg.100 ha−1. Mimoriadne vysoké odstrely v rokoch 1988 − 1990 (16 261 − 19 315 ks)
boli zrealizované legálne v záujme zníženia početnosti populácií jelenej zveri, ktoré spôso−
bovali veľké škody na lese. Od roku 1991 k tomu pristúpili aj ilegálne odstrely, čo súviselo
so zmenou vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľovným revírom, takže v tomto roku
sa dosiahol historicky doposiaľ najvyšší úlovok 21 793 ks. Od roku 1992 potom začal
úlovok a samozrejme aj produkcia diviny postupne klesať až na minimum 9 611 ks čo je
673 ton, resp. 15,42 kg.100 ha−1. To bolo len o málo viac ako na začiatku sledovaného
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obdobia v roku 1969. Príčinou tohto poklesu podľa nášho názoru je hlavne ilegálny od−
strel, len v menšej miere aj predácia vlka. Od roku 2001 sa začala (oficiálna) produkcia
jeleniny opäť, avšak len veľmi pomaly, zvyšovať a v roku 2003 dosiahol úlovok 11 899 ks,
tzn. 833 ton a v prepočte 19,10 kg.100 ha−1. Ak budeme max. produkciu jeleniny v roku
1991 považovať za 100 %, tak v roku 1969 bola len na úrovni 37,9 %, v roku 2000 poklesla
na úroveň 44,1 % a do roku 2003 sa zvýšila len na 54,6 %.

Produkcia danieliny kolísala za sledované obdobie od 10 ton v roku 1969 až po
63,4 ton v roku 2003, čo je 6,3 − násobný nárast. V prepočte na celú poľovnú plochu to je
v súčasnosti priemerne 14,5 kg.100 ha−1. Tento enormný nárast odlovu daniela škvrnitého
ide na vrub poľovníkov, ktorí zakladali stále ďalšie nové populácie, čím sa snažili aspoň
trochu kompenzovať veľké straty poľovných príležitostí, spôsobené katastrofálnym pokle−
som početnosti malej zveri. Ďalšie rozširovanie tohto nepôvodného druhu na území Slo−
venska sa však považuje na nežiadúce a preto bude zakladanie nových populácií podľa
navrhovaného nového poľovníckeho zákona viazané na povolenie MP SR.

Vývoj produkcie muflóniny je veľmi podobný predošlému druhu, ale jej nárast za sle−
dované obdobie bol ešte výraznejší. V roku 1969 sa produkovalo v SR len 7,1 ton tejto
diviny, maximum 47,8 ton sa dosiahol v roku 1991 (čo je 6,7 − násobné zvýšenie) a v roku
2003 to bolo 41,9 ton. V prepočte na 100 ha celej poľovnej plochy SR to bolo 0,16 kg
v roku 1969, 1,1 kg v roku 1991 a 0,96 kg v roku 2003. Silný nárast početnosti muflóna
lesného majú taktiež na svedomí poľovníci, lebo sa zakladali stále ďalšie nové populácie.
Ďalšie rozširovanie tohto nepôvodného druhu je u nás nežiadúce a bude viazané na mimo−
riadne povolenie MP SR, tak ako pri zveri danielej.

Ako sa zdá, produkcia srňaciny podlieha určitému periodickému kolísaniu, ktoré mož−
no súvisí s jej dlhodobými populačnými vlnami, čo však v našich podmienkach zatiaľ nie
je bezpečne dokázané. V roku 1969 bola produkcia 145,3 ton (3,33 kg.100 ha−1) a v roku
2003 to bolo 233,9 ton, resp. 5,36 kg.100 ha−1, čo je 1,6 − násobný nárast za celé sledované
obdobie. Početnosť a produkcia srnca lesného by sa mala zvýšiť, čomu však bráni nielen
jeho „kufrový“ formát uľahčujúci jeho ilegálny lov, ale najmä silný nárast početnosti ostat−
ných druhov voľne žijúcich kopytníkov a predačný tlak rysa a vlka. Srňacina dosahuje
najvyššie ceny zo všetkých druhov kopytníkov.

Produkcia diviačiny sa enormne zvýšila z 395,1 ton (2,18 kg.100 ha−1) v roku 1969 až
na 847,2 ton (19,42 kg.100 ha−1) v roku 2003, tzn. 8,91 − krát. Po „nežnej revolúcii“ síce
došlo k značnému dočasnému poklesu početnosti diviačej zveri, spôsobenému hlavne ná−
kazou klasického moru ošípaných (KMO), ale aj rozšírením ilegálneho lovu a silným pre−
dačným tlakom veľmi početnej vlčej populácie. Silný nárast početnosti diviaka lesného
umožnili najmä tieto skutočnosti : rozšírenie plôch kukurice, pomerne mierne zimy a častejší
výskyt dobrých semenných rokov, najmä duba a buka, globálne otepľovanie a nadmerné
prikrmovanie zo strany poľovníkov (najmä návnadové). Diviak lesný prenikol aj do agrár−
nej krajiny, kde robí veľké škody v rastlinnej výrobe, ale aj na malej poľnej zveri. Početnosť
diviaka, ktorý je aj rezervoárom KMO, treba znížiť a z agrárnej krajiny ho treba celkom
eliminovať.

ZAJACOVITÉ

Zajac bol kedysi pilierom nášho poľovníctva, lebo produkoval až 70 % z celkovej
biomasy tzv. úžitkovej zveri. Najviac zajacov v histórii slovenského poľovníctva (342 866
ks) sa ulovilo v rokoch 1973 − 74, čo je priemerne asi 13 371,8 ton zajačej biomasy. Keď
predpokladáme, že asi 30 000 ks z toho bolo chytených živých, bolo to asi 1 220,2 tony
zajačej diviny, resp. 28,08 kg.100 ha−1. Odvtedy produkcia zajačiny neustále klesá a v roku
2003 to bolo už len 59,7 ton, resp. 1,37 kg.100 ha−1, teda o 95,1 % menej. Najnižšia pro−
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dukcia v histórii slovenského poľovníctva bola v klimaticky veľmi nepriaznivom roku 1966,
a to len 48,2 tony, resp. 1,11 kg . 100 ha−1. Takto zajac v produkcii diviny poklesol z 1.
miesta na 5. miesto, dokonca až za bažanta poľovného. Hlavnou príčinou je intenzifikácia
rastlinnej výroby, rozvoj dopravy na pozemných komunikáciách, nárast početnosti predá−
torov, najmä líšok a často však aj nedostatočná starostlivosť zo strany poľovníkov.. Nápra−
va je možná len zlepšovaním biotopov v agrárnej krajine.

Produkcia králičiny nebola u nás ani v minulosti zvlášť vysoká, ale v súčasnosti je
nulová, lebo tento cicavec u nás takmer úplne vyhynul. V dávnej minulosti sa u nás lovilo
až 20 000 králikov (HELL 1980), no potom boli populácie zdecimované myxomatózou. Na
začiatku sedemdesiatych rokov sa početnosť králika divého síce čiastočne zvýšila a napr.
v roku 1972 produkcia dosiahla 10,6 ton, resp. 0,24 kg.100 ha−1 tejto chutnej diviny, ale po
roku 1980 začal nový, teraz už definitívny pokles. Spôsobila ho ďalšia nákaza, vírusová
hemoragická bronchopneumónia (RVHD), ale aj „premnoženie“ jeho predátorov a ničenie
jeho biotopov. Poľovníci by sa mali s väčším úsilím ako doteraz pokúsiť o zachovanie tohto
druhu v našej prírode, lebo mu u nás hrozí úplný a definitívny zánik.

POROVNANIE VÝVOJA PRODUKCIE DIVINY KOPYTNÍKOV A ZAJACOVITÝCH

Prehľad tejto problematiky uvádzame v tabuľke 1. Celková produkcia mäsa cicavcov
(diviny) bola na Slovensku v sledovanom období najvyššia v rokoch 1989 − 1993, a to
priemerne 2 409,42 ton, resp. 0,54 kg.ha−1 ročne a najnižšia v rokoch 1979 − 1983 (ročne
priemerne 1 432,10 ton, resp. 0,32 kg.ha−1 poľovnej plochy. Maximálnu produkciu diviny
kopytníkov sme dosiahli v období rokov 1989 − 1993 (ročne 2 254,09 ton, resp. 93,55 %
z produkcie mäsa cicavcov). Najvyššia produkcia diviny zajacovitých bola v rokoch 1969
− 1973, a to ročne 1 016,88 ton, resp. 53,76 % z produkcie mäsa voľne žijúcich cicavcov.
Najnižšiu produkciu diviny zajacovitých, len 90,79 ton ročne sme zaznamenali v období
rokov 1984 − 1988. To je len 4,81 % z celkovej produkcie mäsa voľne žijúcich cicavcov.

 V období rokov 1969 − 1973 produkoval najviac (až 48,15 %) z celkového množstva
všetkej diviny (vrátane vtákov) zajac, ale už v období rokov 1974 − 1978 sa dostala na prvé
miesto jelenia zver, čo trvá až do konca sledovaného obdobia. V rokoch 1969 − 73 bol na
druhom mieste jeleň (27,84 %), na treťom bažant (7,50 %) a na štvrtom srnec (6,73 %).
Diviačina bola na 5. mieste a tvorila len 6,33 % z celkového množstva diviny. Postupne sa
potom jelenia divina dostala na prvé, diviačia na druhé, srnčia na tretie, bažantia na štvrté
a zajačia a dokonca až na piate miesto za bažanta (tabuľka 1). Z toho je evidentné, akými
veľkými kvantitatívnymi zmenami prešla druhová štruktúra našej zveri najmä v dôsledku
ľudskej činnosti.

Keď porovnáme produkciu diviny v rokoch 1969 − 1973 a 1999 − 2003 vidíme, že
najviac vzrástla produkcia muflónej diviny (7,31 krát), potom diviačej (5,15 krát), danielej
(4,91 krát), srnčej (1,52 krát) a jelenej (1,38 krát). Najviac poklesla produkcia jarabičej
a králičej diviny (0,03 krát), zajačej (0,09 krát), potom ostatných druhov malej zveri (0,6
krát).

ZHODNOTENIE PRODUKCIE MÄSA VOĽNE ŽIJÚCICH CICAVCOV V JEDNOTLI−
VÝCH  KRAJOCH V ROKU 2004

Z tabuľky 2 vyplýva, že najviac mäsa voľne žijúcich cicavcov na jednotku plochy sa
v tomto roku vyprodukovalo v trenčianskom kraji (kde sú aj veľké škody zverou) a to až
0,91 kg.ha−1, potom nasleduje bratislavský kraj (0,69 kg.ha−1), banskobystrický (0,57 kg.ha−

1). Najmenšiu produkciu vykazujú košický a prešovský kraj (0,27 a 0,28 kg.ha−1). Celoslo−
venský priemer bol 0,46 kg.ha−1 diviny.
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Podiel mäsa kopytníkov bol 90,85 % z celkovej produkcie (vrátane vtákov)
a 96,47 % z produkcie mäsa cicavcov. Najnižší bol v nitrianskom kraji (64,39 %, resp.
85,9 % z cicavcov) a najvyšší v Prešovskom kraji (99,84 %, resp. 99,99 % z cicavcov). Až
v 6 krajoch je na prvom mieste diviačina (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bys−
trica a Košice) a len v dvoch krajoch je na prvom mieste jelenina (Žilina, Prešov). V rámci
celoslovenskej produkcie diviny jelenina s 38,38 % (resp. s 40,75 % z cicavcov) už len
nepatrne prevažovala nad produkciou diviačiny s 37,14 % (resp. s 39,43 % z cicavcov).
Vysoké zastúpenie produkcie danieliny a muflóniny je v krajoch Nitra, Bratislava, Trnava
a najnižšie je v prešovskom kraji.

Podiel zajačiny z celoslovenskej produkcie bol len 3,33 %, resp. 3,53 % z produkcie
cicavcov, pričom divý králik sa už vôbec nelovil. Najnižšie zastúpenie diviny zajaca sme
zaznamenali v prešovskom kraji (0,01 %) a najvyššie v Trnavskom kraji (14,69 %, resp.
15,8 z cicavcov). Produkcia diviny malej zveri by sa mala zvýšiť, čo však nebude možné
bez zlepšenia jej životného prostredia.

FINANČNÁ HODNOTA DIVINY ZÍSKANEJ V ROKU 2004
Hodnota všetkej diviny vyprodukovanej na Slovensku v roku 2004 bola 129,64 mil.

Sk (tabuľka 3), resp. 29,19 Sk.ha−1, z čoho 92,24 % pripadá na divinu kopytníkov a len 7,76
% na divinu malej srstnatej a pernatej zveri. Na 1. mieste so 42,06 % je jelenina, na druhom
diviačina (28,17 %), na 3. srňacina (17,44 %) a na 4. zajačina so 4,26 %. Zajačiny sa síce
vyprodukovala menej ton ako bažantiny, ale táto je lacnejšia. Priemerná hodnota všetkej
diviny kopytníkov zveri bola 67,58 Sk.kg−1 a diviny všetkej malej zveri 50,34 Sk.kg−1 pri
celkovom priemere za všetku divinu 59,32 Sk.kg−1.

Ako vidieť z tabuľky 3, kopytníky spolu vyprodukovali na 1 ha divinu za 26,86 Sk
a zajac len za 1,24 Sk a voľne žijúce cicavce spolu za 28,09 Sk. Zajačina je v súčasnosti
v dôsledku jej nedostatku u nás veľmi hľadaná a aj dobre platená. Okrem toho sa každoroč−
ne exportuje od nás niekoľko tisíc živých zajacov, čo znamená aj významný finančný prí−
nos pre užívateľov poľovných revírov na juhozápadnom Slovensku.

ZÁVERY

Na základe tejto analýzy môžeme konštatovať, že hodnota mäsa z ulovených cicavcov
ďaleko presahuje výšku škôd spôsobených zverou v lese a na poli a nákladov na opatrenia
na ochranu proti nim. To je veľmi dôležitý poznatok pre hodnotenie hospodárskeho význa−
mu a ekonomickej efektívnosti poľovníctva a osobitne chovu voľne žijúcich kopytníkov na
Slovensku.

Produkcia diviny na jednotku plochy je na Slovensku nižšia ako v Rakúsku, Nemecku
a mnohých ďalších štátoch (HELL & SLAMEČKA 1999). Na tom má podiel nižšia úroveň ma−
nažmentu zveri a starostlivosti o jej životné prostredie, intenzívnejší ilegálny lov
a samozrejme aj silný predačný tlak veľkých šeliem na raticovú zver (HELL & GAŠPARÍK

1987).
V roku 2004 dosiahla produkcia mäsa voľne žijúcich kopytníkov 90,85 % z jej celko−

vého množstva, teda najviac za celé sledované obdobie od roku 1969, najmä vďaka silné−
mu zvýšeniu početnosti muflóna, diviaka a daniela. To musíme hodnotiť negatívne (HELL

& KONÔPKA 2004), ako z pohľadu vysokých škôd spôsobovaných zverou, tak aj pre potrebu
uprednostňovania autochtónnych druhov voľne žijúcich prežúvavcov pred cudzími druh−
mi. Pri diviakovi ide okrem toho aj o potrebu tlmenia, resp. eradikácie klasického moru
ošípaných.

Početnosť malej zveri, najmä zajaca a produkcia jej diviny by sa mala zvýšiť najmä
zlepšovaním jej životného prostredia, čo je možné dosiahnuť len v úzkej spolupráci
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s poľnohospodármi. Treba zachrániť aj králika divého.
Vôbec nemôžeme byť spokojní s veľmi nízkou produkciou diviny v prešovskom

a košickom kraji.
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Tab. 3 Finančná hodnota mäsa vyprodukovaného voľne žijúcimi
cicavcami na Slovensku v roku 2004
Tab. 3 Financial value of meat produced from wild animals in 2004 in Slovakia

Cena za 1 Cena
 Druh Hmotnosť tonu celkom Sk.ha−1

cicavca v tonách % v mil. Sk v tis. Sk v %

jeleň 838,74 40,75 54,518 65 43,58 12,24

daniel 62,62 3,04 4,07 65 3,25 0,91

muflón 46,46 2,26 1,858 40 1,49 0,42

srnec 226,03 10,98 22,603 100 18,07 5,08

diviak 811,57 39,43 36,521 45 29,20 8,20

kopytníky 1 985,42 96,47 119,57 67,58 95,59 26,86

zajac 72,6 3,53 5,518 76 4,41 1,24

spolu 2 058,02 100,00 125,088 71,79 100,00 28,09
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Ústav zoológie SAV, Oddelenie ekológie stavovcov, Löfflerova 10, SK − 040 01 Košice;
e−mail:stankom@saske.sk, mosansky@saske.sk, fricova@saske.sk

ABSTRACT

Authors present of research results of small mammal communities (Insectivora, Ro−
dentia) on the four localities of the Pieniny Mts. and two localities in the surrouding areas.
Using live traps, totally 173 specimens of 10 species were catched during year 2005. Con−
firmation of Neomys anomalus and  Apodemus agrarius from several localities are interes−
ting from faunistical point of view. Preliminary research confirmed application suitability
of live traps on mammalogical investigation in protected areas. Long−term research in Pie−
niny and Spišská Magura Mts. testified species richness of small mammals.

Key words: small mammals, Insectivora, Rodentia, Pieniny Mts., Spišská Magura

ÚVOD

Konkrétne údaje o výskyte drobných cicavcov (hlodavcov a hmyzožravcov) v oblasti
Pienin a Spišskej Magury boli dlhodobo sporadické (napr. ŠTOLLMANN, RANDÍK 1980), lite−
rárne údaje boli zhrnuté v prácach Dudicha (DUDICH 1993) a Stanka et al. (STANKO et al.
1999, 2002). V  posledných rokoch bol na tomto území uskutočnený intenzívnejší výskum
fauny drobných cicavcov a publikované komplexnejšie údaje (MOŠANSKÝ et al., 2000; STANKO

& MOŠANSKÝ 1999; STANKO et al., 1999, 2002, 2003).
Cieľom pokračujúceho intenzívneho výskumu fauny drobných cicavcov v študovanom

území bolo zistiť konkrétne datované údaje o tejto skupine na viacerých lokalitách v území
spravovaných Správou PIENAP−u.

MATERIÁL A METODIKA

Riešiteľský kolektív nadviazal vo svojom inventarizačnom výskume na práce v r. 1999,
2002 a 2003. Cielený a intenzívny monitoring fauny drobných cicavcov sme v  r. 2005
uskutočnili pomocou živolovných pascí. Používali sme drevené a kovové živolovné pasce,
ktoré sme vnadili slnečnicou a kukuricou. Odchyty sme uskutočnili na šiestich lokalitách:

Národný park:
1) Lesnica, (DFS 6588 D); línia E 20027037´ − 20027105´; N 49024830´ − 49024877´ ; 450

− 460 m n m.; NPR Prielom Lesníckeho potoka, alúvium potoka neďaleko ústia do Dunaj−
ca; odchyt 21.−22.9.2005; 5.10.2005, 120 pascí.

2) Lesnica, (DFS 6588 D); línia E 20026110´ − 200 26115´; N 49024106´ − 49024130´; 430

VÝSKUM FAUNY DROBNÝCH CICAVCOV
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− 450 m n.m; NPR Prielom Dunajca − Poľana, alúvium Dunajca, odchyt 21.−22.9.2005; 5.−
6.10.2005, spolu 170 pascí.

3) Lesnica, (DFS 6588 D); línia E 20026098´ − 200 26129 ´ ; N 49024003´ − 49024112´;
440 − 460 m n m, NPR Prielom Dunajca − Huta, alúvium Dunajca odchyt 21.−22.9.2005; 5.−
6.10.2005, spolu 170 pascí.

4) Červený Kláštor; DFS 6688 B, 200 24´20´´ v.d.; 490 23´32 ´´ s.š. (hodnoty odčítané
z mapy); 450 m.n.m, 22.9.2005, 20 pascí; trstiny v suburbáne dediny pod Kláštornou ho−
rou.

Ochranné pásmo:
5) Červený Kláštor, DFS 6588 C; 1. línia E 20023643´ − 20023650´; N 49023126´ −

49023184´; 2. línia E 20023670´ − 20023710´; N 49023133´ − 49023204´ ruderál a okraj poľa
pri potoku Jordanec; 463−743 m n.m., 6.10.2005; spolu 60 pascí.

Spišsko − šarišské medzihorie
6) Plaveč, Chránený areál Plavečské štrkoviská, (DFS 6791 A), 1. línia E 20051659´ −

20051668´; N 49016042´ − 49016085´; 2. línia E 200 51609´− 200 51649´; N 49015999´ −
49016035´; alúvium, vrbiny; odchyt 21.9.2005 a 5.10.2005; spolu 150 pascí.

Pasce boli exponované 1−2 noci, vzdialenosť medzi pascami bola približne 5 m, kon−
trolované boli ráno. Chránené druhy (hmyzožravce) boli na mieste odchytu púšťané do
prírody. Ostatné druhy (hlodavce) boli teriologicky a ektoparazitologicky vyšetrované na
Ústave zoológie v Košiciach. Väčšina vzoriek (krvné séra, výluhy) bude v priebehu naj−
bližšieho obdobia vyšetrená (v rámci spolupracujúcich organizácií − Virologický ústav SAV,
Parazitologický ústav SAV, Ústav epidemiológie LF UPŠ v Košiciach, Ústav epidemioló−
gie LF UPŠ v Bratislave) na prítomnosť protilátok proti viacerým zoonózam (chlamýdie,
leptospíry, hantavírusy, babézie).

Na zisťovanie súradnicových údajov a údajov o nadmorskej výške bol použitý GPS
prístroj, pričom sa použil súradnicový systém WGS 84, korekcia nadmorskej výšky je uvá−
dzaná s možnou odchýlkou 3−10 m.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Počas dvoch odchytových termínov (september, október 2005) bolo exponovaných
690 živolovných pascí. Odchytmi sme doložili 173 kusov drobných cicavcov patriacich k
11 druhom (Tab. 1, 2): Sorex araneus Linnaeus, 1758; Neomys fodiens Pennant, 1711;
Neomys anomalus Cabrera, 1907; Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780); Microtus (Pi−
tymys) subterraneus (de Sélys Long − champs, 1835); Microtus arvalis (Pallas, 1779); Apo−
demus flavicollis (Melchior, 1834); Apodemus microps (=uralensis) Kratochvíl et Rosický,
1952; Apodemus agrarius Pallas, 1771, Mus musculus Linnaeus, 1758. V živolovných pas−
ciach sme zaznamenali aj úlovok lasice (Mustela nivalis) − podobne i v predchádzajúcich
rokoch − jedince boli z pascí púšťané na slobodu.

V odchyte malo 5 druhov eudominantné zastúpenie: A. agrarius (23,7 %), C. glareo−
lus (20,8 %), S. araneus (17,9 %), A. flavicollis (13,9 %) a M. arvalis (13,3%). Ďalších 6
druhov tvorilo len 10 % materiálu drobných cicavcov.

V hodnotenom materiáli výrazne dominovali hlodavce (Rodentia; 77,4 %) pred hmy−
zožravcami (Insectivora; 22,0 %), napriek tomu je podiel hmyzožravcov v tomto type pas−
cí prekvapivo vysoký. Z troch druhov registrovaných piskorovitých hmyzožravcov (Sori−
cidae) výrazne prevládal piskor lesný (Sorex araneus, 31 ex.) pred oboma druhmi dulovníc
(Neomys fodiens, Neomys anomalus; Tab. 1 a 2). V živolovných pasciach sme podobne ako
i v minulom období nezaznamenali ani jeden úlovok piskora malého (Sorex minutus). Zdá
sa, že tento typ pascí je pre nášho najmenšieho cicavca selektívny a málo citlivý, pretože
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v zemných pasciach bol daný druh spomedzi hmyzožravcov najpočetnejší (STANKO et al.
2004). Tieto údaje boli potvrdené i z iných časti Slovenska (DUDICH & ŠTOLLMANN 1985,
DUDICH et al. 1987). Sedem druhov hlodavcov patriacich do dvoch čeľadí (Muridae, Micro−
tidae) tvorilo vyše 3/4 odchyteného materiálu. Myšovité hlodavce nepatrne prevládali −
tvorili 55,0 % materiálu.

Na skúmaných lokalitách sme zistili od 4−6 druhov drobných cicavcov (tab. 1, 2),
výnimku predstavoval suburbán Červeného Kláštora, kde sme uskutočnili orientačný od−
chyt s malým počtom exponovaných pascí. Významné je potvrdenie oboch druhov dulov−
níc (N. fodiens, N. anomalus) na viacerých lokalitách (tab. 6).

Z faunistického hľadiska je zaujímavým druhom v tejto oblasti i ryšavka tmavopása
(Apodemus agrarius). Viacročným sledovaním viacerých lokalít sme zistili zaujímavú os−
ciláciu populácie A. agraius na území národného parku, resp. v ochrannom pásme. Zdá sa,
že šírenie tohto druhu má v súčasnosti expanzívny charakter (STANKO et al., 1999, 2002,
2004). V alúviach NPR Prielom Dunajca sme druh počas tohtoročného výskumu nezazna−
menali, po obvode národného parku (Lesnica, alúvium Lesníckeho potoka, Červený Kláš−
tor, alúvium potoka Jordanec a priľahlé ruderálne biotopy) sme zistili početné populácie
tohoto druhu. Podobne i opakovaný výskum CHA Plavečské štrkoviská (STANKO, FRIČOVÁ

1996) potvrdil, že A. agrarius má početné, stabilné populácie na danej lokalite (tab. 2, 4).
Odchytmi týmto typom pascí sme zaznamenali relatívne užšie druhové spektrum drob−

ných cicavcov v porovnaní so zemnými pascami na sledovanom území v predchádzajúcom
období (STANKO et al. 1999, 2004, tab. 3). Napriek ich väčšej selektívnosti sú zároveň i
šetrnejšie (chránené druhy je možné púšťať na slobodu) a ostatný materiál drobných cicav−
cov je komplexnejšie využiteľný aj napr. na epidemiologické a genetické štúdie.

Z hľadiska dlhoročného výskumu na území Pieninského národného parku a jeho ochran−
ného pásma (Spišskej Magury) sme konštatovali druhovú pestrosť fauny drobných cicav−
cov (STANKO et al., 1999, MOŠANSKÝ et al. 2000, STANKO et al., 2002, 2004). Špecifičnosť a
zachovalosť skúmaného územia sa odráža na kontinuálnom rozšírení a početnom výskyte
viacerých chránených druhov hlodavcov a hmyzožravcov (Sicista betulina, Sorex alpinus,
Neomys fodiens, Neomys anomalus a i.). Naproti tomu tejto skupine bola na poľskej strane
Pieninského parku venovaná v posledných desaťročiach menšia pozornosť. Mnohé dolože−
né údaje o výskyte viacerých druhov (napr. Sicista betulina, Crocidura leucodon, Crocidu−
ra suaveolens) sú staré pol storočia (WOLOSZYN & GALOSZ 2000).

Vzhľadom na inventarizačný charakter práce dopĺňame údaje i o faunistické pozoro−
vania ďalších druhov cicavcov (Tab. 5).

ZÁVER

Autori prezentujú výsledky výskumu fauny drobných cicavcov (Insectivora, Roden−
tia) na štyroch lokalitách Pieninského národného parku, v jeho ochrannom pásme (Spišská
Magura) a jednej lokalite v Spišsko−šarišskom medzihorí (CHA Plavečské štrkoviská). Po−
čas vegetačného obdobia v r. 2005 bolo pomocou živolovných pascí ulovených spolu 173
kusov hmyzožravcov a hlodavcov patriacich k 10 druhom. Faunisticky významné je dolo−
ženie výskytu Neomys anomalus a Apodemus agrarius z viacerých lokalít študovaného
územia.

 Predbežné výsledky potvrdili vhodnosť živolovných pascí na lokálne monitorovanie
fauny drobných cicavcov. Získané výsledky výskumu sú dobrým predpokladom
k dlhodobému monitorovaniu fauny v sledovanom území.

Poďakovanie: Naše poďakovanie patrí pracovníkom Správy Pieninského národného
parku, hlavne jeho riaditeľovi Ing. Š. Dankovi, jako i Ing. K. Kiskovej za ústretovosť a
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podporu pri organizovaní terénnych prác. Výskum sa uskutočnil s finančnou podporou gran−
tov: VEGA 2/5032/25 a 2/6199/6, uskutočnený bol na základe výnimky Ministerstva život−
ného prostredia č. 1−2005/00600−007−KM−R zo zákona č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny.
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Tab. 1 Prehľad drobných cicavcov v Pieninskom národnom parku a v jeho ochran−
nom pásme  ulovených živolovnými pascami v roku 2005
Tab. 1. Small mammals catched in Pieninský National Park and its protected area
using live traps in 2005

Druh / lokality zberu  1A 1B 2A 2B 3A 3B 4 5

Sorex araneus 2 0 1 1 3 8 0 5
Neomys fodiens 0 1 0 1 1 0 0 1
Neomys anomalus 0 0 0 0 0 1 0 2
Clethrionomys glareolus 3 4 3 3 7 9 0 0
Microtus subterraneus 0 0 0 1 0 0 0 0
Microtus arvalis 0 0 0 0 0 0 0 23
Apodemus agrarius 7 8 0 0 0 0 0 5
Apodemus flavicollis 2 3 3 3 4 9 0 0
Apodemus microps 0 0 0 0 0 0 0 4
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 2 0

Spolu cicavcov 14 16 7 9 15 27 2 40
Počet pascí / nocí 80 40 90 80 90 80 20 60

Legenda:
Pieninský národný park:
Lok. 1a: Lesnica, NPR Prielom Lesníckeho potoka, 21.−22.9.2005
Lok. 1b: Lesnica, NPR Prielom Lesníckeho potoka, 5.10.2005
Lok. 2a: Lesnica, NPR Prielom Dunajca, Poľana, 21.−22.9.2005
Lok. 2b: Lesnica, NPR Prielom Dunajca, Poľana, 5.−6.10.2005
Lok. 3a: Lesnica, NPR Prielom Dunajca, Huta, 21.−22.9.2005
Lok. 3b: Lesnica, NPR Prielom Dunajca, Huta, 5.−6.10.2005
Lok. 4: Červený Kláštor, obec, 22.9.2005
Ochranné pásmo: Lok. 5: Červený Kláštor, ruderál pri potoku Jordanec, 6.10.2005

Tab. 2 Prehľad drobných cicavcov v CHA Plavečské štrkoviská odchytených živolov−
nými pascami v roku 2005
Tab. 2. Small mammals trapped in protected area of Plavečské štrkoviská in 2005

Druh / lokality zberu CHA Plavečské štrkoviská 2005
Species/localities 6a 6b Spolu / Together

Sorex araneus 4 7 11
Clethrionomys glareolus 2 5 7
Apodemus agrarius 12 9 21
Apodemus microps 3 0 3
Mustela nivalis 0 1 1

Spolu cicavcov 21 22 43
Mammals together
Počet pascí / nocí 90 60 150
Traps number

Lok. 6a: CHA Plavečské štrkoviská, alúvium Popradu, 21.9.2005
Lok. 6b: CHA Plavečské štrkoviská, alúvium Popradu, 5.10.2005

183



Tab. 3 Sumárny prehľad drobných cicavcov doložený odchytmi v Pieninskom národ−
nom parku a ochrannom pásme v roku 2002, 2003 a 2005 riešiteľským kolektívom
Tab. 3. Review of small mammals catched in Pieninský National park and in its pro−
tective area

Druh / rok zberu Národný park Ochranné pásmo

Species/research year National park Buffer zone

2002 2003 2005 2002 2003 2005
n n n n n n

Sorex araneus 30 3 15 18 8 5
Sorex minutus 14 0 0 6 28 0
Sorex alpinus 0 0 0 1 2 0
Crocidura suaveolens 1 0 0 0 1 0
Neomys fodiens 26 0 3 3 7 1
Neomys anomalus 8 0 1 7 4 2
Mus musculus 1 0 2 0 0 0
Arvicola terrestris 2 0 0 1 3 0
Clethrionomys glareolus 38 8 29 11 1 0
Microtus subterraneus 7 1 1 0 0 0
Microtus agrestis 0 1 0 0 3 0
Microtus arvalis 0 0 0 2 1 23
Micromys minutus 2 0 0 1 0 0
Apodemus agrarius 23 14 15 9 1 5
Apodemus flavicollis 35 12 24 12 9 0
Apodemus microps 31 16 0 15 18 4
Muscardinus avellanarius 4 0 0 1 4 0
Sicista betulina 5 1 0 5 12 0
Mustela nivalis 0 1 0 1 0 0

Spolu cicavcov 227 57 90 93 102 40
Mammals together

Tab. 4 Sumárny prehľad drobných cicavcov doložený odchytmi v CHA Plavečské
štrkoviská v roku 1996 a 2005 riešiteľským kolektívom
Tab. 4 Structure of small mammals catched by research team in locality Plavečské
štrkoviská

Druh / rok zberu CHA Plavečské štrkoviská
Species / research year 1996 2006

n n

Sorex araneus 2 11
Neomys anomalus 1 0
Clethrionomys glareolus 17 7
Microtus arvalis 3 0
Apodemus agrarius 21 21
Apodemus flavicollis 1 0
Apodemus microps 7 3
Apodemus sylvaticus 1 0
Mustela nivalis 0 1

Spolu cicavcov 53 43
Mammals together
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Tab. 5 Zoznam ďalších druhov cicavcov registrovaných počas terénnych výskumov
v roku 2005 v oblasti severovýchodného Spiša
Tab. 5 List of another mammal species established during field researches in north−
eastern Spiš area

Druh Dátum Lokalita Forma registrácie,
poznámky

Species Date Locality Registration form; notes

Sciurus vulgaris 22.9.2005 Červený Kláštor, alúvium 1 ex., pohyb na zemi
Lipovníckeho potoka

Lutra lutra 5.10.2005 Lesnica, alúvium Lesníckeho trus na kameni
potoka v ústi do Dunajca

Martes foina 5.10.2005 Chmeľnica, cestná komunikácia 1 ex., nájdený zrazený
koniec obce smerom k Plavnici vozidlom,

Martes foina 6.10.2005 Červený Kláštor, cestná 1 ex., nájdený čerstvo
komunikácia, koniec obce zrazený vozidlom,
smerom k Spišskej Starej Vsi;

Mustela nivalis 6.10.2005 Kamienka, cestná komunikácia, 1 ex., nájdený čerstvo
koniec obce smerom k Stráňanom; zrazený vozidlom,

Vulpes vulpes 6.10.2005 Ľubotín, cestná komunikácia, 1 ex., nájdený zrazený
medzi obcou Ľubotín a Plavnicou; vozidlom,
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ABSTRACT

We assessed small mammals in the years 2001−2002. The presence of small mammal
species we found out by catches to live traps and by osteological analysis of Asio otus and
Tyto alba owl pellets. There were exposed 1250 traps/nights.

It was found out presence of 16 species of small ground mammals − Insectivora: Croci−
dura leucodon, C. suaveolens, Sorex araneus, S. minutus, Neomys anomalus; Rodentia:
Microtus arvalis, Arvicola terrestris, Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus, Micro−
mys minutus, Mus musculus (resp. Mus spicilegus), Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, A.
microps, Rattus norvegicus, Muscardinus avellanarius.

By live trapping we found out 6 species of small ground mammals (A. flavicollis, A.
sylvaticus, A. microps, C. glareolus, P. subterraneus, S. araneus). Clethrionomys glareolus
and Apodemus sylvaticus were the most ecologically significant species in catches to live
traps. We found out similar species composition (Ja = 83.3%) in researched localities. The
highest similarity was between localities 1 and 3 (100%).

We found out presence of 5 species in Tyto alba pellets: C. leucodon, S. araneus, M.
minutus, M. arvalis, P. subterraneus). Food spectrum of Asio otus was more various (13
species of prey): C. leucodon, C. suaveolens, S. araneus, S. minutus, N. anomalus, M.
minutus, R. norvegicus, A. sylvaticus, M. musculus, resp. M. spicilegus, M. arvalis, P. sub−
terraneus, M. avellanarius, A. terrestris. Microtus arvalis expressively predominate in Tyto
alba and Asio otus pellets. Standardized food diversity index of Asio otus is 0.206 and index
of Tyto alba is 0.023. Qualitative similarity of owl food spectrum in lowland localities is
according to Jaccard index 20.8%.

Key words: small ground mammals, live traps, owl pellets, Tyto alba, Asio otus, Dropie

ÚVOD

Na ochranu dropa fúzatého (Otis tarda L.) na Slovensku bola v roku 1955 vyhlásená
štátna prírodná rezervácia, ktorá sa rozprestierala na ploche 9218 ha v okolí obce Zlatná na
Ostrove. Bola svojho času prvou v Európe a v tom čase sa na jej území nachádzalo asi 250
dropov. Prudká intenzifikácia poľnohospodárstva, najmä zmena osevných postupov, me−
chanizácia a chemizácia spôsobili prudký pokles stavu dropov. V roku 1988 sa preto pri−
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stúpilo k revízii hraníc a prekategorizovaniu štátnej prírodnej rezervácie na chránené nále−
zisko o výmere 5650 ha. Nakoľko trend zániku populácie dropov v tejto časti Slovenska
pokračoval, pri poslednej revízií chránených území na Slovensku došlo k zmene rozlohy
chráneného územia na 900 ha a z chráneného náleziska sa stal chránený areál.

Počas celej pohnutej histórie tohto maloplošného chráneného územia bol v tejto oblas−
ti v záujme ochrany a zachovania dropa realizovaný komplexný prírodovedný výskum.
Jeho súčasťou bolo aj získanie poznatkov o faune drobných zemných cicavcov, najmä hra−
bošovitých a myšovitých, ktoré sú súčasťou potravy tohto chráneného druhu vtáka.

Prieskumom fauny drobných zemných cicavcov sme chceli prispieť k doplneniu po−
znatkov o teriofaune CHA Dropie. Údaje o faune drobných cicavcov z tohto chráneného
územia doposiaľ chýbajú.

Predkladaný príspevok dopĺňa súčasné údaje o teriofaune tejto časti Podunajskej rovi−
ny, ktoré sú pomerne bohaté. FERIANC (1955, 1956) sumarizoval všetky vtedajšie poznatky
o stavovcoch Žitného ostrova. MÁJSKY (1985) porovnával synúzie drobných cicavcov luž−
ných lesov a vetrolamov Žitného ostrova. Údaje o faune drobných cicavcov v okolí mesta
Kolárovo publikovala DOROTOVIČOVÁ−JUHÁSZOVÁ (1992). Faunu stavovcov okresu Komár−
no spracoval BINDER (1995), drobné cicavce a ich ektoparazity južnej časti Podunajskej
nížiny uvádzajú DUDICH (1986), DUDICH et al. (1985), KOVÁČIK & DUDICH (1990), AMBROS &
DUDICH (1996). Teriofaunu s príslušnou ektoparazitofaunou lužných lesov a mokraďových
biotopov južného Slovenska skúmali AMBROS et al. (1999), KRIŠTOFÍK & LYSÝ (1990), LEN−
GYEL et al. (2002), NOGA et al. (2004).

MATERIÁL A METODIKA

V neskorých jarných termínoch v rokoch 2001 a 2002 sme v rámci mapovania európ−
sky významných druhov cicavcov získali materiál hmyzožravcov a drobných hlodavcov
z územia Chráneného areálu (CHA) Dropie a jeho bezprostrednej blízkosti. Pomocou od−
chytových zariadení sme celkovo získali 109 kusov cicavcov patriacich k šiestim druhom.
Odchytové zariadenia boli v teréne kladené v líniách po 50 kusov s dvojdňovou expozí−
ciou. V jednotlivých vzorkách, ale aj v kumuláciách materiálu, boli posúdené komponenty
štruktúry zoskupení vyplývajúce z množstva: abundancia, frekvencia výskytu, dominan−
cia, koncentrácia dominancie, diverzita a ekvitabilita (TURČEK 1957; LAŠTŮVKA & KREJČO−
VÁ 2000). Similarita sledovaných biotopov bola posúdená pomocou Jaccardovho indexu
(LOSOS et al. 1984).

Rozbor vývržkov plamienky driemavej − Tyto alba SCOPOLI 1769 a myšiarky ušatej −
Asio otus LINNAEUS 1758 s analýzou osteologických zvyškov ich koristi sme uskutočnili
ako doplnkovú metódu kvôli získaniu faunistických údajov o výskyte celkového spektra
drobných cicavcov v okolí CHA Dropie. Vývržky boli spracované podľa metodiky Obucha
(OBUCH 1994). Cicavce sme determinovali podľa lebiek, spodných čeľustí. K určovaniu
cicavcov sme používali určovacie kľúče (SCHAEFER 1932; ANDĚRA & HORÁČEK 1982) a po−
rovnávací materiál z vlastných zbierok.

Odber vzoriek sme realizovali na niekoľkých lokalitách: pozdĺž starého ramena Dud−
váhu s trsťovými porastmi, porastmi vysokých ostríc, vŕbovými kriačinami a topoľmi (lo−
kality 1 a 3). Ďalej na okraji remízky typu lužného lesa a okraji trsťových porastov stojatej
vody (lokalita 2). Vývržky myšiarky ušatej (Asio otus) sme pozbierali 2.6.2002 pod smrek−
mi pri starom dome v areáli Strediska environmentálnej výchovy (SEV) Dropie, v katastrál−
nom území obce Čalovec (lokalita 4). Vývržky plamienky driemavej (Tyto alba) sme po−
zbierali 8.8.2002 v budove starej školy obklopenej poľnohospodárskou pôdou − katastrálne
územie obce Lipové (lokalita 5).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Prehľad fauny zistených cicavcov
Priamym odchytom drobných cicavcov sme zistili 6 druhov (tab. 1), rozborom vývržkov

myšiarky ušatej sme determinovali 13 druhov a  vývržkov plamienky driemavej 5 druhov
drobných cicavcov (tab. 3).  Celkove sme v CHA Dropie a jeho najbližšom okolí doložili
prítomnosť 16 druhov drobných cicavcov: Sorex araneus LINNAEUS, 1758, Sorex minutus
LINNAEUS, 1766, Crocidura leucodon (HERMANN, 1780), Crocidura suaveolens (PALLAS,
1811), Neomys anomalus CABRERA, 1907, Microtus arvalis (PALLAS, 1779), Arvicola terre−
stris (LINNAEUS, 1758), Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780), Pitymys subterraneus
(DE SELYS−LONGCHAMPS, 1836), Micromys minutus (PALLAS, 1771), Mus musculus LINNAEUS,
1758 (resp. Mus spicilegus PETÉNYI, 1882), Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834), Apo−
demus sylvaticus (LINNAEUS, 1758), Apodemus microps KRATOCHVIL et ROSICKY, 1952, Rat−
tus norvegicus (BERKENHOUT, 1769), Muscardinus avellanarius (LINNAEUS, 1758).

Eukonštantné boli druhy Apodemus sylvaticus (F = 100 %) a Clethrionomys glareolus
(F = 87,5 %), konštantný bol iba Pitymys subterraneus, akcesorické druhy Apodemus
microps, Sorex araneus. Apodemus flavicollis bol druhom s akcidentálnym výskytom (12,5
%).

Clethrionomys glareolus a Apodemus sylvaticus tvoria základ celej kumulácie, na čo
poukazujú aj hodnoty dominancie (Clethrionomys glareolus D = 36,7 %; Apodemus sylva−
ticus D = 31,2 %,). K eudominantným druhom patrí s hodnotou dominancie 12,8 % aj
Sorex araneus. Dominantné druhy boli Pitymys subterraneus a Apodemus microps, subdo−
minantný bol druh A. flavicollis (tab. 1).

Tab. 1 Drobné cicavce v kumulatívnej zbierke skúmaných lokalít v okolí CHA Dro−
pie
Tab. 1 Small mammals´ cumulative collection of research localities in Protected Area
Dropie surroundings

Druhy Ni D [%] F [%]
A. flavicollis 5 4,6 12,5
A. microps 7 6,4 37,5
A. sylvaticus 34 31,2 100
C. glareolus 40 36,7 87,5
P. subterraneus 9 8,3 62,5
S. araneus 14 12,8 25

Spolu 109 100  −

Ni − počet jedincov (number of individuals), D − dominancia (dominance), F − frekven−
cia výskytu (frequency of occurrence)

Všetky 3 lokality reprezentujú viac−menej podobné typy biotopov podmáčaného prostre−
dia s vlhkomilnou vegetáciou a vysokou hladinou podzemnej vody. Z toho vyplýva aj po−
dobné zloženie teriofauny skúmaných lokalít. Podobná je druhová pestrosť drobných ci−
cavcov, čiastočné rozdiely sú v dominancii druhov na jednotlivých lokalitách. Na lokalite
1 boli eudominantné druhy Apodemus sylvaticus a Clethrionomys glareolus. Na lokalite 2
dominoval Apodemus sylvaticus a k ďalším eudominantným druhom patrili Pitymys sub−
terraneus, Sorex araneus a Clethrionomys glareolus. Na lokalite 3 dosahoval najvyššiu
hodnotu dominancie Sorex araneus a k ďalším eudominantným druhom patrili Clethriono−
mys glareolus, Apodemus sylvaticus a Apodemus flavicollis (tab. 2).

189



Tab. 2 Prehľad drobných cicavcov získaných odchytom v okolí CHA Dropie
Tab. 2 Survey of small mammals from catch by live traps in Protected Area Dropie
and its near surroundings

Drobné cicavce Lokalita 1 % Lokalita 2 % Lokalita 3 %
31.5.−1.6.01 2.−3.6.02 27.−28.5.01 4.−6.6.02

A. flavicollis − 1 1,5 − 4 12,9
A. microps 1 2 4,5 1 8,3 3 9,7
A. sylvaticus 11 13 36,4 4 33,3 6 19,4
C. glareolus 10 22 48,5 2 16,7 6 19,4
P. subterraneus 4 1 7,6 3 25 1 3,2
S. araneus − 1 1,5 2 16,7 11 35,4
spolu 26 40 100 12 100 31 100

Z hľadiska faunistickej podobnosti drobných cicavcov sú podľa Jaccadrovho indexu
sledované lokality 2 a 3 ako aj 1 a 3 podobné na 83,3 %. Najväčšia similarita je medzi
lokalitami 1 a 3 (100 % podobnosť).

Druhy Asio otus a Tyto alba patria v zimnom aj v letnom období do gildy A, t.j. medzi
predátorov otvorenej krajiny s malou pozemnou korisťou (MLÍKOVSKÝ 2002). Plamienka
driemavá je stredne veľký druh sovy, ktorý dnes osídľuje synantropné prostredie, predo−
všetkým podkrovia sakrálnych a hospodárskych budov. Lovným prostredím plamienky drie−
mavej je bezprostredné okolie hospodárskych areálov (často loví priamo v nich), alebo
blízke polia v kultúrnej krajine. Predpokladá sa, že plamienka loví do 2 km od hniezdiska.
Loví prevažne z posedu alebo z nízkeho letu nad terénom. Myšiarka ušatá je najpočetnej−
šou sovou obývajúcou nížinné oblasti Slovenska. Hniezdi v hniezdach krkavcovitých, naj−
mä vrán a strák. Zaujímavým fenoménom pri tomto druhu je zhromažďovanie väčšieho
množstva jedincov v zimnom období v intravilánoch obcí. Lovným prostredím myšiarky
je poľnohospodárska krajina, najmä kultúry viacročných plodín. Oba druhy majú rovnaké
lovecké stratégie, lovia obyčajne len v noci a korisť pritom vyhľadávajú pomocou sluchu
na otvorených priestranstvách.

Z hľadiska zastúpenia hlavných skupín cicavcov vo vývržkoch sov sme zistili, že
v potrave myšiarky ušatej (Asio otus) najväčší podiel tvorili druhy z čeľade hrabošovité −
Arvicolidae (60,7 %), druhy z čeľade myšovité (Muridae) tvorili 21,4 %−ný podiel
a piskorovité (Soricidae) 15,5 % (tab. 3). Determinovali sme jeden exemplár pĺšika liesko−
vého (Muscardinus avellanarius) z čeľade plchovité (Gliridae). Vo vývržkoch plamienky
driemavej (Tyto alba) sme zistili dominantné zastúpenie druhov čeľade Arvicolidae (89,5
%), s výraznou prevahou hraboša poľného (Microtus arvalis), ktorý tvoril 85,4 % z celkového
determinovaného materiálu. Druhy čeľade Soricidae a Muridae tvorili približne rovnaký
podiel (Soricidae 6,3 %, Muridae 4,2 %).
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Tab. 3 Prehľad drobných cicavcov získaných z vývržkov Asio otus (lokalita 4) a Tyto
alba (lokalita 5)
Tab. 3 Survey of small mammals from Asio otus (locality 4) and Tyto alba (locality 5)
owl pellets

Druhy čeľade Lokalita 4 Lokalita 5
počet % počet %

C. leucodon Soricidae 4 − 2 −
C. suaveolens 5
S. araneus 1 1
S. minutus 2
N. anomalus 1
spolu Soricidae 13 15,5 3 6,3
M. minutus Muridae 2 − 2 −
R. norvegicus 2
A. sylvaticus 8
M. musculus 6
A. microps 1
spolu Muridae 19 21,4 2 4,2
M. avellanarius Gliridae 1 1,2
A. terrestris Arvicolidae 1 − −
M. arvalis 41 41
P. subterraneus 9 2
spolu Arvicol. 51 60,7 43 89,5
spolu 84 100 48 100

Z hľadiska rôznorodosti potravného spektra sme štandardizovaný index rozmanitosti
(COLWELL & FUTUYMA 1971) potravy Asio otus stanovili na 0,206 a Tyto alba na 0,023 (čím
je index bližší k 1, diverzita potravy je vyššia). Kvalitatívna podobnosť potravných spek−
tier sov na lokalitách v podobnom type nížinného prostredia je podľa Jaccardovho indexu
20,8 %. V potrave myšiarky ušatej sme determinovali veľmi bohaté spektrum drobných
cicavcov (14 druhov). Táto skutočnosť vyplýva z toho, že vývržky boli zberané počas sezó−
ny pod hniezdom, v ktorom bolo v roku 2002 vychovaných 5 mláďat.

MLÍKOVSKÝ (2002) uvádza, že v potrave myšiarky ušatej na 93 % prevažujú cicavce (z
toho 90 % hrabošovité a 10 % myšovité) a zvyšok tvoria vtáky. V potrave plamienky drie−
mavej na 97 % prevažujú cicavce (z toho 60 % hrabošovité, 30 % myšovité, a 10 % pisko−
rovité), 2 % koristi tvoria vtáky a zvyšok obojživelníky.

Podľa Nogu (NOGA 2005) majú hmyzožravce v potrave plamienky výrazne vyššie za−
stúpenie ako v potrave iných druhov predátorov. V potrave plamienky sa objavujú pisko−
rovité hmyzožravce v zastúpení od 1 % do 5 %. V prípade, že v rovnakom loveckom teri−
tóriu lovia i iné druhy sov sa piskorovité hmyzožravce vo väčšej miere objavili len v potrave
plamienky.

Hraboš poľný je eudominantným druhom v potrave plamienky driemavej (65,5 %), čo
je v súlade s našimi zisteniami. Jeho podiel predstavuje 35 − 90 %. NOGA (2005) zazname−
nal tiež 3 druhy ryšaviek (Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, A. microps). Plamienky drie−
mavé lovili vo zvýšenej miere v oblasti Borskej nížiny myšku drobnú (Micromys minutus).
Výraznejšia preferencia tohto druhu v iných regiónoch západného Slovenska nebola za−
znamenaná. Bežnou súčasťou potravy sú synantropné druhy, myš domová Mus musculus
a potkan hnedý Rattus norvegicus, plamienky však najčastejšie lovili len mladé jedince.
Potravné spektrum plamienky driemavej je pomerne široké.
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NOGA (2005) analýzou značného množstva vývržkov zistil, že v potrave myšiarky mali
cicavce 96 % zastúpenie a vtáky 3,97 %. Hmyzožravce sú len doplnkovou korisťou myšiar−
ky ušatej. Viacero údajov o výskyte tejto skupiny živočíchov prináša rozbor potravy pla−
mienky driemavej. Len ojedinele myšiarky chytajú piskorov, bielozúbky, či krta (Talpa
europaea). Ich podiel v potrave na jednotlivých lokalitách len zriedkavo presiahne 2 %.
Hraboš poľný predstavuje hlavnú zložku potravy myšiarky ušatej, pričom jeho percentuál−
ne zastúpenie kolíše v intervale 50 − 98 % z celkového počtu exemplárov koristi. Ojedinele
sa v jej potrave objavuje i hryzec vodný Arvicola terrestris. Častou korisťou myšiarky
ušatej sú i ryšavky. Výrazne dominuje druh Apodemus sylvaticus, čo vyplýva z lovného
biotopu tejto sovy. Pravidelne sa však v jej potrave objavuje i vzácnejšia Apodemus microps.
Časté sú tiež myši domové Mus musculus a myšky drobné Micromys minutus. V blízkosti
intravilánov je pravidelnou, no nehojnou súčasťou jej potravy i potkan hnedý Rattus norve−
gicus, prevažne juvenilné jedince. Napriek tomu, že v koristi myšiarky ušatej dominuje
hraboš poľný, je rozbor a analýza osteologického materiálu z jej vývržkov veľmi prínosná.
Vzhľadom na výskyt druhu myš panónska (Mus spicilegus) v lovnom biotope myšiarky
ušatej, je pravdepodobné, že tento druh bude častý i v jej potrave. Správna determinácia
Mus spicilegus je pomerne obtiažna. Pri zisťovaní výskytu tohto druhu odporúčame sledo−
vať pobytové znaky (kopce).

Myšiarka ušatá je monofágny druh, zameraný predovšetkým na hraboša poľného. V
potrave sa pravidelne objavujú ryšavky (najmä A. sylvaticus). Veľkou výhodou pri tomto
druhu je ľahká dostupnosť veľmi veľkého množstva vývržkov na lokalitách, kde dochádza k
veľkej koncentrácii myšiarok ušatých (zimné zhromaždiská). Plamienka driemavá je ideál−
ny druh na zistenie prítomnosti najmä hrabošov a piskorovitých hmyzožravcov; pravidelne
sa vyskytujú všetky druhy ryšaviek. Výhodou je ľahká dostupnosť veľkého množstva vý−
vržkov na povalách sakrálnych a hospodárskych budov.

Prehľad a charakteristika zistených druhov
Piskor obyčajný (Sorex araneus) patrí k najrozšírenejším druhom hmyzožravcov, osíd−

ľuje rôzne typy prostredia. Hojnejšie bol zastúpený v mokraďovom biotope s hustým bylin−
ným podrastom (staré rameno Dudváhu). Spomedzi všetkých druhov piskorovitých hmy−
zožravcov je najľahšie zistiteľný, čo vyplýva i z jeho početnosti. Piskor obyčajný je pravi−
delnou súčasťou potravy sov. V agrocenózach tento druh loví plamienka driemavá a taktiež
myšiarka ušatá.

Piskor malý (Sorex minutus) je bežnou súčasťou teriofauny lesných, lúčnych
i mokradných ekosystémov, žije i v ekotónoch. Patrí k obtiažnejšie zistiteľným druhom ci−
cavcov, nakoľko pre svoju nízku hmotnosť často nespustí odchytové zariadenia (sklapovací
mostík v živolovných pasciach). I jeho zastúpenie v koristi sov je menšie. Zriedkavejší je
v potrave myšiarky ušatej (zistené dva exempláre).

Dulovnica menšia (Neomys anomalus) použitou metódou odchytu patrí medzi ob−
tiažne zistiteľné druhy. Na lokalitách so silnou populáciou však nie je problém zistiť jej
prítomnosť použitím štandardných odchytových metód, najmä použitím zemných pascí.
V potrave myšiarky ušatej sme zistili iba jeden exemplár tohto druhu.

Bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens) je hmyzožravec žijúci v prevažne otvore−
ných biotopoch, často s prejavmi synantropizácie. Pomerne ťažko zistiteľný štandardnými
metódami výskumu. V našich odchytoch sme jeho prítomnosť nepotvrdili. Je typickým
príkladom cicavca, ktorého prítomnosť na lokalite najčastejšie zistíme práve rozborom so−
vích vývržkov. Druh sme zistili vo vývržkoch myšiarky ušatej (v počte 5 jedincov).

Bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon) je zriedkavý hmyzožravec, ktorý osíd−
ľuje otvorené, stepné biotopy. Podobne ako pri predchádzajúcom druhu je bielozúbka bie−
lobruchá pri použití analýz osteologického materiálu pomerne ľahko zistiteľným druhom.
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Bielozúbku bielobruchú sme zaznamenali v potrave myšiarky ušatej (4 exempláre).
Pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius) je spomedzi plchov najhojnejší, no pre

svoj skrytý spôsob života často uniká pozornosti. Je (podobne ako všetky ostatné plchy)
ťažko zistiteľný pri použití štandardných odchytových metód (sklapovacie aj živolovné
pasce). Nakoľko je pĺšik lieskový lesným druhom, najčastejšie ho zistíme v potrave sovy
lesnej, kde je jej nehojnou, ale pravidelnou súčasťou. Tento druh preniká z lesa do ekotó−
nov, resp. stromoradí s rozvinutou krovinatou etážou. V lužných lesoch sa druh považuje
za zriedkavého, resp. úplne absentuje. FERIANC (1955) píše, že počas celej doby skúmania
Žitného ostrova, žiadneho plcha nepozoroval, resp. nechytil. Pĺšika lieskového sme zistili
vo vývržkoch myšiarky ušatej.

Ryšavka krovinná (Apodemus sylvaticus) je charakteristická širokou ekologickou
valenciou, osídľuje rôzne typy prostredia. Pri štandardných teriologických výskumoch je
ľahko zistiteľná, no v prípade mladých jedincov môže nastať problém pri správnej determi−
nácii (prekrývanie determinujúcich telesných rozmerov s ryšavkou žltohrdlou − Apodemus
flavicollis). Najčastejšie nájdeme ryšavku krovinnú v potrave sov loviacich
v poľnohospodárskej krajine, najmä v potrave myšiarky ušatej a plamienky driemavej.

Ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis) je najbežnejšou ryšavkou lesného prostre−
dia, len zriedkakedy preniká i do ekotónov. Patrí k pomerne ľahko zistiteľným druhom ci−
cavcov. Je pravidelnou korisťou v lese loviacich druhov dravcov a sov, najmä sovy lesnej.
Potvrdená bola nielen odchytom do pascí, ale tiež vo vývržkoch myšiarky ušatej.

Ryšavka malooká (Apodemus microps) je naša najvzácnejšia ryšavka. Obýva najmä
ekosystémy otvorenej krajiny (polia, lúky, ekotóny). Preukázanie jej výskytu v prírode je
pre jej zriedkavejší výskyt ťažšie. Vo vývržkoch sme tento druh nepotvrdili.

Myš domová (Mus musculus) je jedným z najrozšírenejších cicavcov na Slovensku,
čo vyplýva najmä zo synantropného spôsobu života. Pri faunistických prieskumoch je pre−
ukázanie jej výskytu pomerne jednoduché. Vzhľadom na svoju početnosť je i pravidelnou
súčasťou potravného spektra našich sov. Prirodzene je jej zastúpenie vyššie u druhov, ktoré
svoju korisť lovia v intraviláne a v jeho tesnej blízkosti (plamienka driemavá, myšiarka
ušatá, kuvik obyčajný). V otvorenej krajine môže byť zamieňaná s druhom myš panónska
(Mus spicilegus), od ktorej je na základe vonkajších anatomických znakov prakticky ne−
rozlíšiteľná. Len v nedávnej minulosti sa tento druh vyčlenil ako samostatný druh (predtým
sa uvádzal ako poddruh myši domovej). Je pomerne ľahko zistiteľná na základe pobyto−
vých znakov, tzv. kurgančekov, ktoré si budujú sociálne zoskupenia tohto druhu hlodavca
v letnom a jesennom období. Myš panónska sa môže objaviť v potrave sov loviacich
v otvorených ekosystémoch polí a lúk − najmä v potrave plamienky driemavej, oboch dru−
hov myšiarok, prípadne i kuvika.

Myška drobná (Micromys minutus) je náš najmenší hlodavec. Vzhľadom na spôsob
života vo vyššej vegetácii patrí medzi obtiažne zistiteľné druhy cicavcov. Často je jedinou
známkou jej prítomnosti nález hniezda. Vo vyššom počte je možné tento druh odchytávať
len s použitím špecializovanej metodiky. Napriek jej pomerne vzácnemu výskytu v prírode
patrí myška drobná k pravidelne loveným druhom koristi. Najčastejšie ju nachádzame
v potrave myšiarky ušatej a plamienky driemavej, čo sme potvrdili aj analýzou našich vzo−
riek vývržkov.

Potkan hnedý (Rattus norvegicus) patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie cicavce,
významný je z epidemiologického hľadiska. Vďaka synantotropnému spôsobu života je
celoplošne rozšírený (na územiach s ľudskými sídlami). Vzhľadom pre svoj hojný výskyt
v intravilánoch obcí a miest je potenciálnou korisťou pre viacero druhov. Stredne veľké
druhy predátorov (myšiarka ušatá, plamienka driemavá) lovia len mladé jedince, dospelé
jedince sa stávajú ich korisťou vzácnejšie.
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Hraboš poľný (Microtus arvalis) je najpočetnejším druhom cicavca žijúcim v otvorenej,
poľnohospodárskej krajine. Z polí, lúk a pasienkov preniká i do intravilánov obcí, záhrad,
rôznych ekotónov a nezriedka žije v presvetlených (resp. ťažbou výrazne narušených) le−
soch. Jeho prítomnosť je pomerne ľahko preukázateľná priamym pozorovaním alebo nále−
zom pobytových znakov (nory). Pre svoju početnosť je hraboš poľný hlavnou zložkou väč−
šiny menších i stredne veľkých pernatých predátorov, pričom jeho zastúpenie v potrave sa
pohybuje od 35 − 95 %. Najčastejšie ho lovia myšiarky (A. otus, A. flammeus), plamienka
driemavá.

Hrabáč podzemný (Pitymys subterraneus) je menší hlodavec, žijúci v zachovalom
lesnom a mokraďovom prostredí. Pri intenzívnom teriologickom výskume je zistiteľný
i štandardnými metódami výskumu. Hrabáč podzemný je súčasťou potravy myšiarky uša−
tej a plamienky driemavej.

Hryzec vodný (Arvicola terrestris) sa dá na lokalite zistiť najmä vizuálnym pozorova−
ním, resp. nálezom pobytových znakov (stopy, požerky), ojedinele i odchytom do pascí.
Tento druh sme zaznamenali v potrave myšiarky ušatej.

Hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus) je veľmi početný druh pôvodne lesného
hlodavca so širokou ekologickou valenciou. V odchytoch patrí k eudominantným
a konštantným druhom, ale vo vývržkoch plamienky ani myšiarky sme ho nezaznamenali.

Nepotvrdili sme výskyt reliktného druhu hraboša severského (Microtus oeconomus),
ktorý je bežne rozšírený v močiarnych biotopoch so zapojenými homogénnymi zárastami
vysokých ostríc (rad Magnocaricetalia) s pravidelným vodným režimom v južnej časti Podu−
najskej roviny (mimo Podunajskej roviny je výskyt potvrdený na Hronskej pahorkatine v
NPR Parížske močiare). Druh býva tiež pravidelne prítomný v potrave 3 druhov sov (my−
šiarky ušatej, plamienky driemavej a sovy lesnej). Myšiarka ušatá je vhodným druhom pri
prieskume drobných zemných cicavcov, najmä na lokalitách, kde predpokladáme výskyt
vzácneho Microtus oeconomus. Ide o ekosozologicky významný druh drobného zemného
cicavca, v súčasnosti výrazne ohrozeného najmä degradáciou jeho habitatu. Štandardnými
metódami výskumu je ťažšie zistiteľný.

ZÁVER

V Chránenom areáli Dropie a jeho okolí sme v rokoch 2001 a 2002 vykonávali vý−
skum drobných cicavcov. Materiál sme získavali z troch lokalít (pozdĺž starého ramena
Dudváhu s trsťovými porastmi, porastmi vysokých ostríc, vŕbovými kriačinami a topoľmi;
okraj remízky typu lužného lesa a okraj trsťových porastov stojatej vody) a z dvoch lokalít
zberom vývržkov (vývržky Asio otus pod smrekmi pri starom dome v areáli SEV Dropie;
vývržky Tyto alba v budove starej školy obklopenej poľnohospodárskou krajinou)
a následnou analýzou osteologických zvyškov. Zistili sme prítomnosť 16 druhov drobných
cicavcov.

Odchytom do pascí sme zistili 6 druhov drobných cicavcov (A. flavicollis, A. sylvati−
cus, A. microps, C. glareolus, P. subterraneus, S. araneus). Dominantnými druhmi sú Clethri−
onomys glareolus, Apodemus sylvaticus. Odchytom drobných cicavcov do pascí sme sta−
novili faunistickú podobnosť sledovaných lokalít 1 a 2, 2 a 3 podľa Jaccadrovho indexu na
83,3 %. Najväčšia similarita je medzi lokalitami 1 a 3 (100 % podobnosť).

Vo vývržkoch Tyto alba sme potvrdili prítomnosť 5 druhov: C. leucodon, S. araneus,
M. minutus, M. arvalis, P. subterraneus). Potravné spektrum Asio otus bolo pestrejšie (13
druhov): C. leucodon, C. suaveolens, S. araneus, S. minutus, N. anomalus, M. minutus, R.
norvegicus, A. sylvaticus, M. musculus, resp. M. spicilegus, M. arvalis, P. subterraneus, M.
avellanarius, A. terrestris. Vo vývržkoch Tyto alba a Asio otus výrazne prevládal Microtus
arvalis. Z hľadiska rôznorodosti potravného spektra sme štandardizovaný index rozmani−
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tosti potravy Asio otus stanovili na 0,206 a Tyto alba na 0,023. Kvalitatívna podobnosť
potravných spektier sov na lokalitách v podobnom type nížinného prostredia je podľa Jac−
cardovho indexu 20,8 %.
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ABSTRACT

We realised pilot survey on small ground mammals’ occurrence in Kráľova hoľa peak,
1948 m a.s.l. (Low Tatras), in 2005. The main aim of this survey was to confirm occurrence
of Tatra endemic species − snow vole (Chionomys nivalis mirhanreini).

Key words: snow vole, Low Tatra Mts., CMR, Chionomys nivalis, small ground mammals

ÚVOD

V roku 2005 sme začali realizovať výskum drobných zemných cicavcov v alpínskom
pásme Kráľovej hole (Nízke Tatry), pričom išlo len o pilotný výskum, na koľko na tomto
území nebol ešte dlhodobejší výskum zameraný na ekológiu drobných zemných cicavcov
realizovaný. Výskum bol zameraný nielen inventarizačne, ale hlavne mal potvrdiť indiko−
vanú prítomnosť tatranského endemita − hraboša snežného (Chionomys nivalis mirhanrei−
ni, Schaefer, 1935) na Kráľovej holi. Výskyt tohto hraboša bol najbližšie v Nízkych Tatrách
potvrdený na Kráľovej skale 1690 m.n.m. (AMBROS in verb.) (juho − východne od Kráľovej
hole), ako aj na Orlovej 1840 m. n. m. (AMBROS in verb.) (západne od Kráľovej hole).
Cieľom výskumu bolo aj zistenie celkového druhového zloženia drobných zemných cicav−
cov skúmaného územia a sledovanie ich ekologických charakteristík (napr. sezónna dyna−
mika, pohlavná aktivita).

Výskumné plochy sa nachádzali v blízkosti vrcholu Kráľovej hole (1948 m. n. m.), na
ktorej dominuje budova televízneho vysielača.

METODIKA

Za účelom odchytu drobných zemných cicavcov boli v blízkosti vrcholu Kráľovej hole
vytipované 3 odchytové plochy. Nachádzali sa na južnej expozícii, v prevažne skalnatej
časti, s rastlinným spoločenstvom Juncetea trifidi Hadač.

Prvá plocha sa nachádzala cca 100 m od budovy TV vysielača a nachádzalo sa na nej
48 pascí, pokrytá bola cca 40% skalami. Druhá plocha bola umiestnená priamo pod
vysielačom (cca 50 m) s 12 pascami, pričom skaly tvorili asi 70%. Tretiu plochu tvorilo 10
pascí, rozmiestnených okolo budovy TV vysielača, ktorý by mohol mať tiež vplyv na

SMALL GROUND RODENTS OCCURRENCE
IN ALPINE ZONE OF KRÁĽOVA HOĽA PEAK

Marcela KOCIANOVÁ − ADAMCOVÁ1, Radovan MALINA1 & Michal
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eventuálnu synantropizáciu tu žijúcich DZC. Medzi pascami boli dodržané 15 m rozstupy.
Výskum prebiehal v roku 2005 počas troch odchytových sérií v období jún − august.

Série trvali vždy 6 nocí. Na odchyt jedincov sa používala metóda CMR a odchyt bol
realizovaný do živolovných pascí.

VÝSLEDKY

Počas všetkých troch odchytových sérií bolo chytených 66 jedincov 6 druhov −
Clethrionomys glareolus, Microtus tatricus, Microtus agrestis, Apodemus flavicollis, Sorex
araneus a v júli sa nám podarilo historicky prvý krát na Kráľovej holi odchytiť aj jedincov
druhu Chionomys nivalis (obr. 1).

Obr. 1 Početnosť odchytených druhov počas výskumu na všetkých odchytových plochách
Fig. 1 Number of caught species during research on all study areas

Jednoznačne dominantným druhom sa javí Clethrionomys glareolus, ktorých početnosť
vzrastala od júna (12 jedincov) do septembra (17 jedincov), pričom pomery pohlaví boli
okrem septembra, kedy prevládalo viac samíc, takmer totožné. Podarilo sa nám tiež potvrdiť
výskyt niekoľkých stabilných jedincov, prevažne samíc. Na najväčšej odchytovej ploche
bol zistený výskyt 3 stabilných samíc a 2 stabilných samcov, ktoré sa zdržiavali na plochách
počas všetkých odchytových sérií. Podobne boli odchytávané aj v blízkosti budovy vysielača
1 dospelý stabilný samec a 1 dospelá stabilná samica.

Z odchytený jedincov Ch. nivalis sa adultné jedince odchytávala sporadicky (1 samica,
1 samec) a väčšinou nie opakovane, čo nás vedie k predpokladu, že by mohlo ísť o migrantov.
Početnosť pohlavne aktívnych jedincov na odchytových plochách je na obr. 2.
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Obr. 2 Početnosť pohlavne aktívnych jedincov počas výskumu na všetkých odchyto−
vých plochách

Fig. 2 Number of sexually active individuals species during research on all study areas
Okrem sledovania sezónnej dynamiky a sexuálnej aktivity odchytených jedincov sa

nám podarilo v septembrovej odchytovej sérii odchytiť niekoľko jedincov Ch. nivalis, M.
tatricus a  C. glareolus, u ktorých sme zistili prítomnosť očných červov. Ide pravdepodobne
o parazita Rhabditis orbitalis (Nematoda). Takto napadnuté jedince, hlavne Ch. nivalis,
sme odchytávali aj v Západných Tatrách − Roháčoch.

DISKUSIA A ZÁVER

V roku 2005 bol po prvý krát realizovaný výskum drobných zemných cicavcov na
Kráľovej holi s cieľom potvrdiť výskyt málo známeho hraboša snežného tatranského
(Chionomys nivalis mirhanreini). Po prvýkrát bol tento hraboš odchytený až v júli, následne
aj v auguste. Odchytené boli len adultné jedince, pričom nebol zaznamenaný opakovaný
odchyt. Z týchto zatiaľ skromných výsledkov môžeme predpokladať, že by mohlo ísť
o migrantov, ktoré sa do týchto miest dostávajú pravdepodobne z nižšie položených biotopov,
túto hypotézu nám však môže potvrdiť len dlhodobejší výskum. Okrem spomínaného hraboša
boli odchytené aj iné druhy DZC, pričom najdominantnejším sa v tomto roku (2005)
jednoznačne prejavoval Clethrionomys glareolus, zaznamenaných bolo aj niekoľko
stabilných jedincov. Najrozsiahlejší výskum zameraný na ekologické charakteristiky DZC
v Nízkych Tatrách robili HANZÁK & ROSICKÝ (1950) ešte v 50 − tych rokoch 20. storočia.
Práce z neskorších rokov sú väčšinou vyhodnotením krátkodobého výskumu prípadne sa
týkajú iných pásiem tohto pohoria (BITUŠÍK 1996, ŠTOLLMAN & DUDICH 1989), takže
porovnanie, či vyhodnotenie zistených výsledkov z Kráľovej hole je nejednoznačné. Podľa
Hanzáka a Rosického (HANZÁK & ROSICKÝ 1950) sa však v alpínskom stupni Nízkych Tatier
(Ďumbier) Clethrionomys glareolus vôbec nevyskytuje. Výskyt hrdziaka nad pásmom
kosodreviny nepredpokladajú ani ŽIAK et al. (2004), ktorí uvádzajú, že hodnoty dominancie
sa zvyšujú so zvyšujúcim sa zastúpením kosodreviny. Aj MARTÍNKOVÁ et al. (2004) píše, že
pre hrdziaka je pásmo kosodreviny pravdepodobne jediným dlhodobo obývateľným typom
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vegetácie nad hranicou lesa. Vysvetlenie prítomnosti a dokonca dominancie Clethrionomys
glareolus na Kráľovej holi nám môže poskytnúť až dlhodobejší výskum, ktorý je na tejto
lokalite plánovaný aj počas nasledujúcich rokov.

Nové poznatky by mohlo priniesť aj zisťovanie vplyvu TV vysielača na tu žijúcu
populáciu mikromammálii.

Výskum bol podporený grantom FPV č. 1252 − Bi a povolený výnimkou MŽP č. 550/
261/05−5.1 pil.
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ABSTRACT

This work presents results obtained by qualitative−quantitative research of the small
mammals conducted on the ski−slopes in the Vrátna valley (National park Malá Fatra) in
2003−2004. The highest species diversity of small mammals was found in the natural li−
mestone plant biocoenoses, the lowest in the plant communities on the mountain pasture.
Results showed significant diferences in the coverage of the shrub layer and small mam−
mals preferred micro−habitats with the highest coverage of the shrub layer. There were also
found significant interspecific differences in the preference of the habitat variables. Disper−
sion of the small mammals was by low density accumulated, by species Pitymys subter−
raneus and Microtus agrestis uniform. Anthropic pressure created by ski−activities modi−
fies probably succession and space structure of the vegetation and consequently populati−
ons of small mammals.

Key words: Malá Fatra, ski−slopes, small mammals, density

ÚVOD

Predkladaná práca obsahuje výsledky dvojročného výskumu štruktúry spoločenstiev
drobných zemných cicavcov na zjazdovkách vo Vrátnej doline (orografický podcelok Kri−
vánska Fatra). V roku 2003 boli sledované zmeny v druhovej diverzite a populačnej dyna−
mike mikromamálií na 4 pokusných plochách v Oštiepkovej mulde a Chlebských kotloch.
V roku 2004 výskum pokračoval na zjazdovej dráhe v oblasti Grúňa na 3 pokusných plo−
chách.

Zhutňovanie snehovej pokrývky súvisiace s intenzívnym lyžovaním a údržbou lyžiar−
skych svahov mení štruktúru snehu a mikroprostredie. Potenciálne ovplyvňuje organizmy
žijúce v snehu alebo pod snehom, zvyšuje u nich riziko teplotného stresu a obmedzuje
možnosť voľného pohybu v subniválnom priestore počas zimného obdobia (SCHMID 1983,
BOYLE & SAMSON 1985). Zimná mortalita je zjavne zvýšená v oblastiach s kompaktnou
snehovou pokrývkou. V druhových populáciách drobných cicavcov dochádza k poklesu
denzity (BURY 1978). Distribúciu a populačnú hustotu mikromamálií do značnej miery
ovplyvňuje aj druhová skladba a priestorová štruktúra vegetácie. Kvantitatívne a kvalitatívne
zmeny vo floristickom zložení a diverzite nižších a vyšších rastlín na zjazdovkách v oblasti
NAPANT−u podrobne hodnotia ŠEFFER & STANOVÁ (1999). Mikrohabitatovou selekciou
niektorých druhov drobných cicavcov sa v poslednom období na území Slovenska zaobe−
rali MIKLÓS & ŽIAK (2002).

ROZBOR ŠTRUKTÚRY SPOLOČENSTIEV DROBNÝCH
ZEMNÝCH CICAVCOV (INSECTIVORA, RODENTIA)
NA ZJAZDOVKÁCH V OBLASTI VRÁTNEJ DOLINY

ANALYSIS STRUCTURE OF THE SMALL MAMMALS
COMMUNITIES (INSECTIVORA, RODENTIA)
ON SKI−SLOPES IN AREAS VRÁTNA VALLEY

Ladislav HLÔŠKA

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 201 − 216
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Cieľom výskumu bolo opakovaným vzorkovaním jednotlivých pokusných plôch zistiť
aktuálne druhové spektrum a priestorovú distribúciu drobných cicavcov, aktuálne hodnoty
ich denzity, biomasy a jej energetickej hodnoty. Na základe získaných kvantitatívnych
a kvalitatívnych údajov bol urobený pokus o rekonštrukciu časopriestorových zmien
v zoskupeniach porovnávaných spoločenstiev mikromamálií na zjazdovkách s rôznou in−
tenzitou využívania.

METODIKA A MATERIÁL

V priebehu 2 rokov (2003 a 2004) bolo v teréne založených 7 pokusných plôch. Štyri
z týchto pokusných plôch (59, 60, 64,  65 a 69) mali rozlohu 75 x 75 m. V štvorcovom
spone, vo vzdialenosti 15 m, bolo rozmiestnených 72 drevených živolovných pascí (2 na
každom z chytacích bodov). Veľkosť kvadrátu a dĺžka exponovania pascí sa riadila metodi−
kou, ktorú na základe štatistického testovania závislosti medzi veľkosťou úlovku a veľkosťou
plochy odporúča vo svojej práci PELIKÁN (1975). Dve plochy (70 a 71), skúmané na lyžiar−
skom svahu na Grúni, mali veľkosť 90 x 90 m . Na ploche tejto veľkosti je rozložených 81
drevených živolovných pascí debničkovitého typu v spone 10 m. Po presnej determinácii,
určení pohlavia, zvážení a označkovaní sú jedince vypúšťané späť na lokalitu (WILSON et al.
1996). Dĺžka jednej odchytovej série trvala štandardne 3 dni a 3 noci, pričom odchyt na
ploche prebiehal kontinuálne, pričom za celé obdobie výskumu bolo odchytených celkovo
183 jedincov patriacich k 8. druhom.

Štatistická analýza dát
Odchytené exempláre drobných cicavcov boli spracované zaužívanými taxonometric−

kými metódami. Sledované boli nasledujúce morfometrické charakteristiky: hmotnosť (G),
dĺžka tela (LC), dĺžka chvosta (LCd), dĺžka zadného chodidla (LTP), dĺžka ušnice (LA).

Zo získaných morfometrických údajov boli vypočítané základné štatistické charakte−
ristiky polohy a variability. Údaje o hmotnosti boli použité na výpočet čerstvej biomasy
podľa vzorca B=D . W (g . ha −1) a jej energetickej hodnoty (DYKYJOVÁ et al. 1989). U väčšiny
drobných cicavcov zodpovedá 1 g čerstvej hmotnosti energetická hodnota približne 6 280
J (GÓRECKI 1965, MYRCHA 1969).

Na testovanie jednoduchých hypotéz na základe porovnávania dvoch výberov kvanti−
tatívnych charakteristík prostredia sa v prípade normálnej distribúcie testovaných premen−
ných používal dvojstranný, dvojvýberový T − test, ak údaje nespĺňali predpoklad normali−
ty, tak potom sa použil neparametrický Mann−ov− Whitney−ov test (LEPŠ 1996).

Vzťahy medzi abundanciou, resp. prezenciou/absenciou mikromamálií a sledovanými
charakteristikami prostredia (environmentálnymi premennými), boli vyhodnotené pomo−
cou mnohonásobných lineárnych regresných modelov alebo jednofaktorovej analýzy roz−
ptylu s metódou porovnania všetkých párov (Bonferroniho test).

Vzťahy medzi drobnými zemnými cicavcami a environmentálnymi premennými na
študovaných plochách boli analyzované pomocou mnohorozmernej priamej gradientovej
analýzy, označovanej tiež ako kanonická korešpondenčná analýza (LEPŠ & ŠMILAUER 2000).
Všetky štatistické analýzy sa realizovali s použitím štatistického programu NCSS 2004
(HINTZE 2001), pri kanonickej korešpondenčnej analýze sa použil program Canoco for Win−
dows ver.4.5 (TER BRAAK & ŠMILAUER 1998).

Sledované kvalitatívne a kvantitatívne premenné na všetkých analyzovaných pokus−
ných plochách (Tab. 1).

Charakteristika sledovaného územia
Skúmané územie predstavujú lyžiarske zjazdovky vo Vrátnej doline na území Národ−
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ného parku Malá Fatra. Lyžiarske svahy v oblasti Snilovského sedla siahajú až do subal−
pínskeho vegetačného stupňa so zachovanými zvyškami vápnomilnej vegetácie
s roztrúsenou borovicou horskou (Pinus mugo). Pokusné plochy na zjazdovke v oblasti
Grúňa sa nachádzajú v horskom vegetačnom stupni, kde na odlesnenom svahu prevláda
fytocenóza charakteristická pre mezofilné pasienky (obr. 1).

VÝSLEDKY

Štruktúra spoločenstiev mikromamálií lyžiarskeho svahu v oblasti Snilovské sedlo
Pokusná plocha č. 59

Z hľadiska prevládajúcej rastlinnej formácie je možné skúmaný biotop charakterizovať
ako fytoasociáciu so Sesleria tatrae. Priemerné hodnoty sledovaných charakteristík prostre−
dia a kvantitatívnej štruktúry vegetačného profilu sú uvedené v tab. 2. V tomto type spolo−
čenstva bol potvrdený výskyt 4 druhov mikromamálií (Sorex araneus, Pitymys subterraneus,
Muscardinus avellanarius a Sicista betulina).

Výsledky štatistického testovania hypotézy o rozdieloch niektorých charakteristík
prostredia (predovšetkým pokryvnosti a výšky jednotlivých vegetačných poschodí) na plo−
chách preferovaných mikromamáliami a na plochách, kde ich prítomnosť nebola v čase
výskumu zaznamenaná, potvrdila signifikantné rozdiely v prípade pokryvnosti krovinné−
ho poschodia (U

s
=140; n

1
=476; n

2
=85; P=0,0361). Na základe výsledku testovania je mož−

né s určitou pravdepodobnosťou vysloviť predpoklad, že drobné cicavce v danom type spo−
ločenstva preferujú mezohabitaty, kde sa hodnota pokryvnosti krovinného poschodia re−
prezentovaného rozvoľneným porastom Pinus mugo, pohybuje okolo 30 %. Mezohabitaty,
kde drobné cicavce absentovali, sa vyznačovali nízkou hodnotou pokryvnosti, nepresahu−
júcou vo všetkých analyzovaných prípadoch hodnotu 10 %. K mezohabitatom zbaveným
krovinnej vegetácie patrí na pokusnej ploche aj priestor, ktorým prechádza trasa lyžiarske−
ho vleku v Oštiepkovej mulde. V tomto type spoločenstva bol vizuálne pozorovaný aj je−
den jedinec Sicista betulina.

Z  nameraných údajov bola pre zistené druhy mikromamálií vypočítaná  denzita, bio−
masa a ďalšíe populačné parametre (tab. 3).

Pokusná plocha č. 60
Na pokusnej ploche č. 60 absentovalo krovinné poschodie a aj druhové zloženie bylin−

nej etáže bolo v porovnaní so susednou plochou č. 59 uniformnejšie. Tieto skutočnosti sa
odrazili aj vo výslednej diverzite spoločenstva mikromamálií. Navyše spoločenstvo je po−
značené antropogénnym vplyvom pastvy a košarovania dobytka v minulosti, čoho dôka−
zom je okrem iného aj výskyt nitrofilného rastlinného spoločenstva v blízkosti hornej sta−
nice sedačkovej lanovky Vrátna dolina − Snilovské sedlo.

V monocenóze skúmanej plochy bol zastúpený druh Pitymys subterraneus. Edifikáto−
rovým taxónom bylinnej etáže bol druh Alchemilla sp., ktorá tu dosahovala takmer 100 %
pokryvnosť. Okrem nízkej druhovej diverzity fytocenózy, bola zaznamenaná aj nízka denzita
Pitymys subterraneus. Na základe výslednej disperzie a denzity tohto drobného hlodavca
sa zdá, že lokalita je využívaná iba migrujúcimi jedincami pri vyhľadávaní potravných
zdrojov. Biomasa Pitymys subterraneus dosahovala v dobe výskumu hodnotu iba 46,8 g/
ha.

Pokusná plocha č. 64
Z fytocenologického aspektu patrí skúmané spoločenstvo do subalpínskych vápno−

milných trávinnobylinných porastov. Rovnako ako pre plochu č. 59 je aj pre analyzovanú
plochu charakteristcká prítomnosť krovinného poschodia, v ktorom najvyššiu pokryvnosť
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dosahuje Pinus mugo, ako asektátorové taxóny sa k nej pridružujú Salix silesiaca a solitér−
ne jedince Picea abies nízkeho vzrastu. Pokusná plocha svojou okrajovou časťou zasahuje
do dráhy lyžiarskeho vleku v Oštiepkovej mulde. Plocha je v zimnom období využívaná
na lyžiarske športové aktivity.

Spoločenstvo mikromamálií tvorila iba druhová populácia Sorex araneus s denzitou
1,8 ex./ha. Na disperziu daného insektivorného druhu v oblasti lyžiarskych zjazdoviek majú
okrem iných faktorov signifikantne pozitívny vplyv najmä pokryvnosť machového a kro−
vinného poschodia.

Pokusná plocha č. 65
V  subalpínskych vápnomilných trávinnobylinných porastoch bola exponovaná plo−

chaležiaca asi 100 m od lyžiarsky využívaného svahu. Zahrňovala pestrú mozaiku bioto−
pov v rozvoľnenom zápoji borovice horskej (Pinus mugo). Plocha vzhľadom na minimálne
aktuálne antropické zaťaženie plnila funkciu referenčnej pokusnej plochy. Jej priemerná
nadmorská výška bola porovnateľná s plochou č. 59 (tab. 2).

Taxocenózu skúmaného spoločenstva tvorili tri druhy mikromamálií (Sorex araneus,
Clethrionomys glareolus a Pitymys subterraneus). Druhové populácie sa vyznačovali níz−
kymi hodnotami denzity aj biomasy (tab. 4).

Vegetačný profil mikrohabitatov využívaných jedincami Sorex araneus je tvorený
machovým, bylinným i krovinným poschodím. Pokryvnosť E

0
 zodpovedala hodnote 20 %,

pokryvnosť E
1 
70 % a E

2
 30 %. Výška E

2
 bola 140 cm a E

1
 30 cm. Podobne stratifikovaný

vegetačný profil bol zaznamenaný aj v rámci mikrohabitatu využívaného druhom Pitymys
subterraneus, pričom v porovnaní s mikrohabitatom Sorex araneus vykazoval vyššie hod−
noty výšky E

1 
i E

2
, ako aj vyššiu pokryvnosť E

2
. Tretí člen spoločenstva drobných cicavcov,

Clethrionomys glareolus, preferoval na danom stanovišti mikrohabitaty s vyššou pokryv−
nosťou E

0
.

Štruktúra spoločenstiev mikromamálií lyžiarskeho svahu v oblasti Grúňa
Pokusná plocha č. 69

Pokusná plocha sa rozprestiera na rozhraní zmiešaného, smrekovo−bukového lesného
porastu a bezlesia, na ktorom je majoritným travinné spoločenstvo mezofilných pasienkov
v horskom vegetačnom stupni. Z deteriorizačných vplyvov mali na vývoj daného typu spo−
ločenstva vplyv najmä pasenie a košarovanie oviec. Z aktuálne pôsobiacich záťaží je to
predovšetkým prevádzkovanie lyžiarskej zjazdovky v zimných mesiacoch. Na lyžiarskom
svahu sa v zimnom období do roku 2004 nepoužívalo umelé zasnežovanie.

Blízkosť súvislých lesných spoločenstiev a zastúpenie solitérnych stromov (Picea abies
a Fagus sylvatica) na pokusnej ploche spôsobili, že spoločenstvo mikromamálií tvorili 2
sylvikolné druhy; Clethrionomys glareolus a Apodemus flavicollis. Ich dominanciu
v spoločenstve podmieňovala i fáza gradačného cyklu. Vzostupný trend početnosti sa pre−
javil u oboch druhov drobných cicavcov už počas vegetačnej sezóny v roku 2003. V jarných
mesiacoch a začiatkom letnej sezóny ich početnosť v lesných ekosystémoch Krivánskej
Fatry kulminovala. Na analyzovanej ploche dosahovala vyššiu denzitu a súčasne aj bioma−
su Apodemus flavicollis (tab. 6). Tabuľka obsahuje aj súhrnný prehľad kvantitatívnych zna−
kov pre sympatricky sa vyskytujúci druh Clethrionomys glareolus.

Preferenciu prevládajúcej bylinnej synúzie bolo možné detailnejšie analyzovať iba na
početnejšej vzorke Apodemus flavicollis (n = 20). Najčastejšie sa vyskytovala vo fytoaso−
ciácii s dominanciou druhov Agrostis sp. (n = 7) alebo Hypericum maculatum (n = 5).
Potom nasledovali fytoasociácie s dominanciou Arrhenatherum sp. (n = 3). Menej často sa
Apodemus flavicollis vyskytovala na miestach, kde v E

1
 dominoval niektorý z týchto rast−

linných taxónov: Festuca rubra, Galium palustre, Luzula sylvatica alebo Cirsium sp. Prie−

204



merná výška bylinného poschodia bola však v prípade Apodemus flavicollis 36,1 cm, zatiaľ
čo pri jedincoch Clethrionomys glareolus dosahovala len 27,5 cm. Štatistické testovanie
rozdielu sa však nemohlo uskutočniť z dôvodu príliš malého výberu získaného u druhu
Clethrionomys glareolus. Diferencie boli zaznamenané i pri vzájomnom porovnávaní kvan−
titatívnych hodnôt vyjadrujúcich pokryvnosť a výšku stromového poschodia, ako aj po−
kryvnosť bylinnej synúzie. Ako euryeknejší člen spoločenstva sa prejavil druh Apodemus
flavicollis (obr. 2).

Pokusná plocha č. 70
Pokusná plocha č. 70 sa svojím charakterom zaraďuje taktiež k biotopom mezofilných

pasienkov. Z hľadiska deteriorizačných antropogénnych vplyvov ju môžeme priradiť me−
dzi plochy so stopami po pasení a košarovaní v minulosti. Z aktuálnych záťaží je to lyžova−
nie a údržba lyžiarskej zjazdovky a prevádzkovanie lyžiarskeho vleku, ktorého trasa pretí−
na pokusnú plochu.  Plochu charakterizovala absencia machového poschodia a vysoká po−
kryvnosť tráv (tab. 5).

Spoločenstvo mikromamálií analyzovanej plochy tvorilo v dobe výskumu 5 druhov.
Vo vzorke najpočetnejšie zastúpeným druhom bol druh Pitymys subterraneus (n = 11),
ktorý spoločne s ďalšími 3 druhmi patril k eudominantným členom skúmaného spoločen−
stva mikromamálií. Subrecedentné zastúpenie mal v zoocenóze Sorex araneus. Najvyššia
denzita bola zaznamenaná u druhu Clethrionomys glareolus (tab. 7). V bylinnom poschodí
mikrohabitatov preferovaných druhom Sorex araneus dominovala Rubus caesius alebo tra−
vinné taxóny. Microtus agrestis bol zastihnutý vo fytoasociácii s dominanciou Agrostis sp.

Obdobné mikrohabitaty uprednostňoval aj Clethrionomys glareolus, ktorý sa okrem
toho vyskytoval aj na miestach s dominanciou Rubus caesius. Distribúciu dominantných
druhov rastlín v mikrohabitatoch ostatných členov analyzovanej taxocenózy drobných ci−
cavcov zobrazuje stĺpcový graf na obr. 3.

Vegetačný profil mikrohabitatov v teritóriách druhových populácií mikromamálií je
charakterizovaný skupinou kvantitatívnych ukazovateľov, ktorých kombinácie najlepšie
vyjadrujú vertikálnu štruktúru fytocenózy. S použitím procedúry jednofaktorovej analýzy
rozptylu boli testované medzidruhové rozdiely v preferencii určitých hodnôt pokryvnosti
a výšky vegetačných poschodí. Signifikantné rozdiely medzi druhmi boli zistené v prípade
výšky a pokryvnosti stromového poschodia a pokryvnosti bylinného poschodia (tab. 8).
Hodnoty výšky bylinného poschodia sú u všetkých druhov viacmenej rovnaké, čo vyplýva
z určitej homogénnosti rastovej formy travinných taxónov na pokusnej ploche.

Na základe výsledkov Bonferroniho testu mnohonásobného porovnania všetkých pá−
rov možno konštatovať, že najviac sa odlišujú preferovanými hodnotami kvantitatívnych
ukazovateľov výšky stromového poschodia Pitymys subterraneus od Clethrionomys glare−
olus a Sorex araneus od Pitymys subterraneus.

Pokusná plocha č. 71
Topografické a fytocenologické charakteristiky plocha sú identické s plochou č. 70

(tab. 5.). V spoločenstve skúmaného biotopu, tvorenom 6 druhmi mikromamálií, mali eu−
dominantné zastúpenie 2 hrabošovité hlodavce (Pitymys subterraneus a Microtus agres−
tis). Prvý z uvedených druhov dosahoval v období výskumu denzitu až 145, 2 ex./ha, čo
zodpovedá biomase 2642,4 g/ha. Populačná hustota druhu Microtus agrestis sa v tom is−
tom časovom intervale pohybovala okolo 71,6 ex./ha, pri biomase 2062,2 g/ha. Zvyšné
štyri taxóny dosahovali podstatne nižšie hodnoty populačných parametrov (tab. 9). Sylvi−
kolné druhy, Clethrionomys glareolus a Apodemus flavicollis, mali v danom spoločenstve
recedentné, resp. až subrecedentné zastúpenie, čo je spôsobené väčšou šírkou odlesneného
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pásu v priestore lyžiarskeho svahu a nízkou pokryvnosťou stromovej a absenciou krovin−
ného poschodia.

Na základe výsledkov jednofaktorovej analýzy rozptylu boli posudzované rozdiely
v preferencii vegetačného profilu medzi dvomi vo vzorke najpočetnejšími druhmi hrabo−
šovitých hlodavcov Microtus agrestis a Pitymys subterraneus. Hodnoty štyroch sledova−
ných kvantitatívnych ukazovateľov vegetačného profilu sa od seba neodlišovali, čo potvr−
dzujú aj výsledky ANOVA (tab. 10).

VÝSLEDKY GRADIENTOVEJ ANALÝZY (CCA)
Na posúdenie vplyvu sledovaných environmentálnych faktorov (premenných) bola

použitá gradientová analýza. Pokusné plochy a druhy drobných cicavcov sa ordinujú pod−
ľa osí a faktov, ktoré prešli cez Monte Carlo permutačný test.

Grafickým výstupom je ordinačný graf (obr. 4). Mnohonásobný lineárny regresný mo−
del, do ktorého bolo zahrnutých 7 environmentálnych faktorov, segregoval zoskupenie 3
faktorov pokryvnosti a výšky vegetačných poschodí, u ktorých bol preukázaný signifikantný
vplyv na distribúciu a početnosť mikromamálií v zvolenom regresnom modeli. Signifikant−
nými faktormi sú pokryvnosť machového poschodia (pE

0
), pokryvnosť krovinného poscho−

dia (pE
2
) a pokryvnosť bylinného poschodia (pE

1
). Pokryvnosť machového poschodia

a pokryvnosť bylinného poschodia sú pozitívne korelované s prvou ordinačnou osou, ktorá
oddeľuje plochy s nízkou až nulovou pokryvnosťou krovinného poschodia.

Početnosť a distribúcia Sorex araneus pozitívne koreluje so zvyšujúcou sa pokryvnos−
ťou krovinného poschodia. Pokusné plochy č. 59, 65 a 64, nachádzajúce sa v subalpínskom
stupni, sú korelované s druhou ordinačnou osou, ktorá segreguje plochy s väčším sklonom
svahu, od plôch s nižším sklonom. Podobný efekt, aj keď menej korelovaný, možno v rámci
uvedených plôch sledovať aj pri druhu Clethrionomys glareolus. Početnosť Apodemus fla−
vicollis sa zvyšuje v smere pokryvnosti machového a bylinného poschodia, pričom väzba
na tieto faktory sa najintenzívnejšie prejavila na pokusnej ploche č. 69. Plochy 60, 70 a 71
sú charakterizované absenciou, resp. nízkymi hodnotami pokryvnosti krovinného
a machového poschodia. Táto kombinácia environmentálnych premenných má vplyv na
výslednú početnosť a disperziu jedincov Pitymys subterraneus na týchto dvoch pokusných
plochách. Početnosť a distribúcia Microtus agrestis sa zvyšuje zasa v smere rastúcej po−
kryvnosti bylinného poschodia.

DISKUSIA

Drobné cicavce a ich distribúcia sú do značnej miery ovplyvnené horizontálnou
i vertikálnou štruktúrou vegetácie. Táto im poskytuje buď priamo trofickú bázu, úkryt pred
predátormi alebo nepriamo vhodnejšie mikroklimatické podmienky (VLASÁK 1986). Zme−
ny vo fytocenózach sa zákonite odrážajú aj na zmenách v štruktúre zoocenóz, ako to kon−
štatujú napr. LOSOS et al. (1984).

Vegetácia na lyžiarskych svahoch v oblasti Vrátnej doliny nesie do istej miery známky
antropickej deteriorizácie (pastva a košarovanie v minulosti, prevádzkovanie lyžiarskych
svahov v súčasnosti). Lyžiarske svahy v oblasti Snilovského sedla a Grúňa sa od seba líšia
nielen nadmorskou výškou a štruktúrou vegetačného krytu, ale aj intenzitou aktuálnych
deteriorizácií súvisiach priamo alebo nepriamo s prevádzkovaním lyžiarskych svahov.

Zjazdovky v oblasti Snilovského sedla sa vyznačujú výraznou fragmentáciou pôvod−
ne súvislejších rastlinných spoločenstiev subalpínskeho stupňa, s vysokým podielom pô−
vodných a zachovalých rastlinných a na ne viazaných spoločenstiev. Fragmentácia a vznik
menších izolovaných plôch podporujú vyššiu denzitu drobných cicavcov ako veľké, súvis−
lé habitaty. Túto hypotézu podporujú v súčasnosti výsledky viacerých štúdií (YAHNER 1988,
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PATTON 1994, ANDRÉN 1995). Pôvodné fytocenózy sa vyznačujú vyššou biodiverzitiou, čo
sa odráža aj vo vyššej diverzifikovanosti skúmaných spoločenstiev mikromamálií. Tento
efekt sa prejavuje v závislosti na stupni zachovalosti aj na menších plochách, najmä na
ekotonoch. Vo vyšetrovaných spoločenstvách bol celkovo zaznamenaný výskyt piatich
druhov drobných cicavcov, z ktorých dva druhy (Muscardinus avellanarius a Sicista betu−
lina) patria k vzácnym členom zoocenóz zaradeným do ekosozologického zoznamu (ŽIAK

& URBAN 2001). Lyžiarsky svah na Grúni sa vyznačuje viac pozmenenou štruktúrou fyto−
cenóz mezofilných pasienkov vyvinutých na odlesnenom páse v montánnom vegetačnom
stupni. Tomu zodpovedala aj štruktúra spoločenstiev mikromamálií s vyšším zastúpením
a populačnou hustotou druhov hlodavcov sukcesných formácií (Microtus agrestis a Pitymys
subterraneus). Druh Microtus agrestis je podľa Dudicha a Stollmanna (DUDICH & ŠTOLL−
MANN 1980) druhom typickým pre vlhké lúky v iniciálnych štádiách zarastania bylinnou
vegetáciou. Podobne z hľadiska habitovej frekvencie charakterizujú vo svojej práci druh
Pitymys subterraneus ako druh euryekný Darola so Stollmannom (DAROLA & ŠTOLLMANN

1981). O väčšej antropickej záťaži skúmanej lokality svedčí aj výskyt stepikolného Micro−
tus arvalis.

Jednotlivé druhy drobných cicavcov vykazovali určitú afinitu k niektorým sledova−
ným habitatovým premenným kvalitatívnej, resp. kvantitatívnej povahy. Ukázalo sa, že
v rozvoľnených porastoch kosodreviny (Pinus mugo) uprednostňujú drobné cicavce mik−
rohabitaty so signifikantne vyššou pokryvnosťou tejto dreviny (P < 0.05). Hustota vegetá−
cie môže pozitívne korelovať s nárastom druhovej diverzity drobných cicavcov, ako to
potvrdzujú napr. výsledky štúdie Monadjema (MONADJEM 1997). Na základe výsledkov
výskumu je možné s určitou pravdepodobnosťou vysloviť predpoklad o priamej závislosti
druhovej diverzity mikromamálií na biodiverzite a vertikálnej stratifikácii vegetácie
v preferovaných mikrohabitatoch. Najvyššia diverzita drobných cicavcov bola zistená
v subalpínskom stupni so zachovalými vápnomilnými travinno−bylinnými porastami (4
druhy), najnižšia v monocenózach s dominanciou buď druhov rodu Alchemilla sp., resp.
Rubus sp., ktoré preferoval v čase výskumu druh Pitymys subterraneus. So stúpajucou dru−
hovou i priestorovou heterogenitou vegetačného profilu sa preukázateľne zvyšuje
v spoločenstvách mikromamálií tendencia k zhlukovitej disperzii jedincov, zatiaľ čo
v uniformnejšom prostredí sa približuje k rovnomernej. Pri vysokej populačnej hustote
sympatrických druhov mikromamálií sa prejavuje nedostatok vhodných mikrobiotopov
pričom sa stupňujú prejavy itrašpecifickej a interšpecifickej kompetície o priestor, zdroje
potravy atď., ako to vo svojej práci konštatuje TURČEK (1960).

Iná situácia v distribúcii a diverzite drobných cicavcov bola zistená na ekotone s lesnými
spoločenstvami na lokalite Grúň. Tu spoločenstvá mikromamálií otvorených biotopov vý−
razne obohacovala zložka sylvikolných taxónov, reprezentovaných druhmi Apodemus fla−
vicollis a Clethrionomys glareolus tvorenú migrujúcimi jedincami, bez zreteľnej preferen−
cie k sledovaným charakteristikám prostredia. Výrazne sa ich vplyv uplatnil najmä vo ve−
getačnej sezóne roku 2004, kedy ich početnosť v lesných ekosystémoch kulminovala. Gra−
dačný cyklus má v horských podmienkach Krivánskej Fatry spravidla šesťročnú periodici−
tu, čo potvrdzujú aj terénne výsledky systematického sledovania denzity týchto dvoch dru−
hov v  časovom intervale 1996 − 2004. Maximálne hodnoty denzity, zaznamenané v jeseni
2003 v lesných ekosystémoch montánneho stupňa NPR Chleb, dosahovali u druhu Apo−
demus flavicollis 72 ex./ha a u Clethrionomys glareolus dokonca až 184 ex./ha. (HLÔŠKA

2004). Rozpätie denzít presahuje 50 − 100 ex./ha, ktoré pre druh Clethrionomys glareolus
v podmienkach Európy uvádza napr. MITCHELL − JONES et al. (1999).

Vysoká denzita bola nameraná počas vegetačného obdobia roku 2004 na zjazdovke na
Grúni u dvoch druhov hrabošovitých cicavcov (Pitymys subteranneus a Microtus agres−
tis). Pri stredných až nízkych hodnotách denzity boli medzi druhmi zistené signifikantné
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rozdiely v selekcii mikrohabitatov diskriminovaných podľa rozdielov v pokryvnosti bylin−
nej synúzie, ako aj pokryvnosti a výške stromového poschodia. Pri kulminácii amplitúdy
gradačného cyklu vyššie spomenutých druhov sa diferencie v preferovaných habitatových
premenných už nejavili ako signifikantné. Závislosť habitatovej preferencie u drobných
hlodavcov od ich početnosti, fertility a taktiež od prevládajúcich podmienok habitatu, kon−
štatuje aj PUCEK (1983).

ZÁVER

Počas dvoch vegetačných sezón rokov 2003 a 2004 sa na 7 pokusných plochách reali−
zoval kvalitatívno−kvantitatívny výskum drobných cicavcov v biotopoch na lyžiarskych
zjazdovkách v oblasti Vrátnej doliny (NP Malá Fatra). Celkovo bolo odchytených 182 je−
dincov patriacich k 8. druhom.

S intenzitou údržby a charakterom využívania lyžiarskych svahov sa pravdepodobne
zvyšuje antropická záťaž na rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Z dlhodobého hľadiska ve−
die k ich sukcesným zmenám, čo sa odráža v diverzite, distribúcii a habitatovej selekcii
zistených druhov mikromamálií. Sústavný monitoring populačnej dynamiky drobných ci−
cavcov na trvalých pokusných plochách vo vzťahu k vybraným habitatovým premenným
môže mať zásadný význam pre manažovanie a usmerňovanie zimných športových aktivít
na území NPR Chleb a celého Národného parku Malá Fatra.
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Tab. 1 Sledované charakteristiky prostredia
Tab. 1 Characteristics of the environment

Premenná Charakteristika sledovanej premennej

Spec druh odchyteného drobného cicavca
ChyB číselné označenie chytacieho bodu
Abun počet odchytených jedincov
Inkl sklon svahu meraný v°
NVys nadmorská výška v m
GeoP geologické podložie
Or orientácia voči svetovým stranám
PTyp pôdny typ
HSkel prezencia/absencia hrubého skeletu (0,1)
NHum druh nadložného humusu
EdifE1 dominujúci taxón E

1

AsekE1 asektátorové taxóny E
1
 s pokryvnosťou > 10 %

PDE1 počet druhov prítomných v E
1
 na ploche 2 x 2 m

VysE1 priemerná výška E
1
 v cm

PokrE1 pokryvnosť E
1
 v %

HP podiel holej pôdy bez vegetácie v %
EdifE2 dominujúci taxón E

2

AsekE2 asektátorové taxóny E
2

VysE2 priemerná výška E
2
 v cm

PokrE2 pokryvnosť E
2
 v %

PKrov počet krov na ploche 10 x 10 m
PDE2 počet druhov prítomných v E

2
 na ploche 10 x 10 m

EdifE3 dominujúci taxónE
3

AsekE3 asektátorové taxóny E
3

VysE3 priemerná výška E
3
 v m

PokrE3 pokryvnosť E
3
 v %

PStro počet stromov na ploche 10 x 10 m
PHStro priemerná hrúbka stromov (meraná vo výške 1,3 m) v cm
PokrE0 pokryvnosť E

0
 v %

Deter deteriorizácia súvisiaca s lyžovaním − prezencia/absencia (1,0)
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Tab. 2 Charakteristiky prostredia pokusných plôch (Snilovské sedlo, 2003), n = 144
Tab. 2 Characteristics environment of the study plots (Snilovské sedlo, 2003), n = 144

Premenná / Pokusná plocha číslo 59 60 64 65 Spolu
Variable / Experimental plot size Total

Názov lokality Oštiepková Jamy Oštiepková Chlebské
Mulda mulda kotle

Priemerný sklon v ° 18,4 16,2 29,2 24,3 22,0
Prevládajúca orientácia NNE N N N N
Priemerná nadm. výška (m n.m.) 1470 1450 1445 1468 1458
Perióda odchytu (dni/noci) 3 3 3 3 12
Rozloha pokusnej plochy (ha) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Počet chytacích bodov 36 36 36 36 144
Priemerný počet druhov E

3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Priemerná výška E
3 
(m) 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9

Priemerná pokryvnosť E
3 
(%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Priemerný počet druhov E
2

1,0 0,0 1,2 1,0 1,1
Priemerná výška E

2 
(cm) 124,4 0,0 122,5 97,2 113,3

Priemerná pokryvnosť E
2 
(%) 23,4 0,0 6,1 14,8 14,7

Priemerný počet druhov E
1

8,9 0,0 6,4 6,2 7,2
Priemerná výška E

1 
(cm) 24,1 20,0 26,9 60,0 37,7

Priemerná pokryvnosť E
1 
(%) 70,2 100,0 90,3 86,7 82,7

Priemerná pokryvnosť E
0 
(%) 0,0 0,0 6,8 21,1 9,3

Vysvetlivky: E
3
 − stromové poschodie, E

2
 − krovinné poschodie, E

1
 − bylinné poschodie, E

0

− machové poschodie
Abbreviations: : E

3
 − tree layer, E

2
 − shrub layer, E

1
 − plant layer, E

0
 − moss layer

Tab. 3 Druhové spektrum, n − rozsah výberu, H − populačná hustota v n . ha
−1
, B − bi−

omasa v g . ha
−1
, B

kJ
 − energetická hodnota biomasy v kJ . ha

−1
, D − dominancia v %

mikromamálií na pokusnej ploche č. 59
Tab. 3 Species diversity, n− choice dimension, H − population density in n. ha

−1
, B − bi−

omass in g. ha
−1
, B

kJ
 − energetic value of the biomass in kJ . ha

−1
, D − dominance in %

small mammals on the study plot No. 59

Druh / Species n H B B
kJ

D

Sorex araneus 1 1,8 24,3 155,9 16,7

Pitymys subterraneus 3 4,6 51,5 316,5 50,0

Muscardinus avellanarius 1 1,1 19,8 113,0 16,7

Sicista betulina 1 1,8 10,0 62,8 16,7

Suma / Total 6 9,3 105,6 648,2 100,0
Počet druhov / No. of species 4
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Tab. 4 Druhové spektrum, n − rozsah výberu, H − populačná hustota v n . ha
−1
, B − bi−

omasa v g . ha
−1
, B

kJ
 − energetická hodnota biomasy v kJ . ha

−1
, D − dominancia v %

mikromamálií na pokusnej ploche č. 65
Tab. 4 Species diversity, n− choice dimension, H − population density in n. ha

−1
, B − bi−

omass in g. ha
−1
, B

kJ
 − energetic value of the biomass in kJ . ha

−1
, D − dominance in %

small mammals on the study plot No. 65

Druh / Species n H B B
kJ

D

Sorex araneus 1 1,0 21,1 132,4 33,3

Clethrionomys glareolus 1 0,8 26,6 316,5 33,3

Pitymys subterraneus 1 1,2 37,6 236,4 33,3

Suma / Total 3 9,3 85,4 685,3 100,0

Počet druhov / No. of species 3

Tab. 5 Sledované charakteristiky prostredia (Grúň, 2004), n = 198
Tab. 5 Characteristics of the environment (Grúň, 2004), n = 198

Premenná / Pokusná plocha číslo Spolu
Variable / Experimental plot size 69 70 71 Total

Názov lokality Grúň Grúň Grúň
Priemerný sklon v ° 19,1 19,0 19,0 19,0
Prevládajúca orientácia N N N N
Priemerná nadmorská výška (m n.m.) 1000 1050 1050 1033
Perióda odchytu (dni / noci) 3 3 3 12
Rozloha pokusnej plochy (ha) 0,5 0,8 0,8 2,1
Počet chytacích bodov 36 81 81 198
Priemerný počet druhov E

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

Priemerná výška E
3 
(m) 4,8 2,5 2,5 3,3

Priemerná pokryvnosť E
3 
(%) 9,6 5,9 5,9 7,2

Priemerný počet druhov E
2

0,0 0,0 0,0 0,0
Priemerná výška E

2 
(cm) 6,4 0,0 0,0 6,4

Priemerná pokryvnosť E
2 
(%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Priemerný počet druhov E
1

9,2 7,7 7,7 8,2
Priemerná výška E

1 
(cm) 33,8 33,6 33,6 33,7

Priemerná pokryvnosť E
1 
(%) 82,1 95,5 95,5 91,0

Priemerná pokryvnosť E
0 
(%) 40,8 0,0 0,0 40,8

Vysvetlivky: E
3
 − stromové poschodie, E

2
 − krovinné poschodie, E

1
 − bylinné poschodie, E

0

− machové poschodie
Abbreviations: : E

3
 − tree layer, E

2
 − shrub layer, E

1
 − plant layer, E

0
 − moss layer
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Tab. 6 Druhové spektrum, n − rozsah výberu, H − populačná hustota v n .ha−1, B − bio−
masa v g . ha−1, Bkj − energetická hodnota biomasy v kJ . ha−1, D − dominancia v %
mikromamálií na pokusnej ploche č. 69
Tab. 6 Species diversity, n− choice dimension, H − population density in n. ha−1, B − bi−
omass in g. ha−1

1
, Bkj − energetic value of the biomass in kJ . ha−1, D − dominance in %

small mammals on the study plot No. 69

Druh / Species n H B B
kJ

D

Clethrionomys glareolus 2 1,6 25,8 162,1 9,1

Apodemus flavicollis 20 10,5 231,9 1456,6 90,9

Suma / Total 22 12,1 257,8 1618,7 100,0

Počet druhov / No. of species 2

Tab. 7 Druhové spektrum, n − rozsah výberu, H − populačná hustota v n . ha−1, B −
biomasa v g . ha−1, B

kj 
− energetická hodnota biomasy v kJ . ha−1, D − dominancia v %

mikromamálií na pokusnej ploche č. 70
Tab. 7 Species diversity, n− choice dimension, H − population density in n. ha−1, B −
biomass in g. ha−1, B

kJ
 − energetic value of the biomass in kJ . ha−1, D − dominance in

% small mammals on the study plot No. 70

Druh / Species n H B B
kJ

D

Sorex araneus 1 1,0 14,0 87,9 3,8

Clethrionomys glareolus 4 12,0 194,4 1220,8 15,4

Pitymys subterraneus 11 11,8 248,4 1559,7 42,3

Microtus agrestis 5 5,0 127,5 800,7 19,2

Apodemus flavicollis 5 10,0 280,0 1758,4 19,2

Suma / Total 26 39,7 864,3 5427,5 100,0
Počet druhov / No. of species 5

Tab. 8 Výsledky jednofaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA) vo vzorkách  drobnými
cicavcami preferovaných kvantitatívnych charakteristík vegetačného profilu. (5 dru−
hov drobných cicavcov a výška a pokryvnosť vegetačných poschodí) á = 0,05
Tab. 8 Results of the ANOVA analysis in the samples of the small mammals in the ve−
getation profile. (5 species of small mammals, height and coverage of the vegetation
layers) á = 0,05

Zdroj rozptylu DF Súčet štvorcov Priemerný štvorec F − test P

výška E
3

4 308,519 77,129 4,24 0,0097
pokryvnosť E

3
4 3505,597 876,399 5,70 0,0022

výška E
1

4 152,307 38,487 0,96 NS
pokravnosť E

1
4 3392,520 948,129 6,07 0,0015
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Tab. 9 Druhové spektrum, n − rozsah výberu, H − populačná hustota v n . ha−1, B − bi−
omasa v g . ha−1, Bkj − energetická hodnota biomasy v kJ . ha−1, D − dominancia v %
mikromamálií na pokusnej ploche č. 71
Tab. 9 List of species, n − extent of selection, H − population density (n . ha−1), B − bio−
mass (g . ha−1), BkJ − energetic value of biomass (kJ . ha−1), D − dominance (%)
of Micromammalia on study plot no. 71

Druh / Species n H B B
kJ

D

Sorex araneus 7 1,0 8,9 56,0 5,6
Clethrionomys glareolus 2 3,0 59,1 371,1 1,6
Pitymys subterraneus 84 145,2 2642,4 16594,1 67,7
Microtus arvalis 1 1,2 22,9 144,1 0,8
Microtus agrestis 29 71,6 2062,2 12950,8 23,4
Apodemus flavicollis 1 1,1 37,4 234,6 0,8

Suma / Total 124 223,1 4832,9 30350,8 100,0
Počet druhov / No. of species 6

Tab. 10 Výsledky jednofaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA) vo vzorkách  drobnými
cicavcami preferovaných kvantitatívnych charakteristík vegetačného profilu. (2 dru−
hy drobných cicavcov a výška a pokryvnosť vegetačných poschodí) á = 0,05, Chí −
kvadrát = výsledok neparametrického Kruskal − Wallisovho testu
Tab. 10 Results of one−factor analyses of diffusion (ANOVA) in samples of small
ground mammals preferred quantitative characteristics of vegetation profile

Zdroj rozptylu DF Chí − kvadrát P
výška E

3
1 0,5730 NS

pokryvnosť E
3

1 0,4095 NS
výška E

1
1 1,7234 NS

pokryvnosť E
1

1 0,5825 NS
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Obr. 1 Mapa skúmaného územia − kružnice ohraničujú priestor s presnejšou lokali−
záciou pokusných plôch v teréne
Fig. 1 Map of the investigated region − circles showed localisation of the study plots

Obr. 2 Distribúcia drobných cicavcov na ploche č. 69 podľa edifikátorov bylinného
poschodia (Grúň, júl 2004)
Fig. 2 Distribution of the small mammals on the study plot No. 69 according to edifi−
cators of the plant layer (Grúň, July 2004)
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Obr. 3 Distribúcia drobných cicavcov na ploche č. 70 podľa edifikátorov bylinného
poschodia (Grúň, august 2004)
Fig. 3 Distribution of the small mammals on the study plot No. 69 according to edifi−
cators of the plant layer (Grúň, August 2004)

Obr. 4 Ordinačný graf kanonickej korešpondenčnej analýzy (CCA). Vysvetlivky: 59
− 71 − pokusné plochy, pE0 − pokryvnosť machového poschodia, pE1 − pokryvnosť by−
linného poschodia, pE2 − pokryvnosť krovinného poschodia
Fig. 4 Ordination diagram of Canonical correspondence analysis (CCA). Explana−
tion: 59 − 71− experimental size, pE0 − cover of moss layer, pE1 − cover of plant layer,
pE2 − pover of shrub layer
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Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, SK − 960 53 Zvolen; e−mail: krsiak@savzv.sk

ABSTRACT

Successfulness of nest−box occupancy by dormice was tested using three various type
of nest−boxes; special wooden „dormouse nest−boxes“ (with entrance oriented towards the
trunk) for dormice (3 localities), common wooden „bird nest−boxes“ (2) and sawdust−con−
crete „bat−boxes“ (1). Nest−boxes were controlled in May − September 2004. There were
occurred three dormouse species; Edible Dormouse (Glis glis), Common Dormouse (Muscar−
dinus avellanarius) and Forest Dormouse (Dryomys nitedula). Dormice occupied 35% of
all nest−boxes (n = 185). Regarding comparison of various type of nest−box construction,
dormice preference for „dormouse nest−boxes“ was confirmed. Mentioned type of nest−
boxes has the most suitable construction and position for these tree−hollow dwellers. Diffe−
rence in occupancy of two different sizes of dormouse nest−boxes by individual dormouse
species was not found (what can corroborate primary importance of entrance orientation
for successful occupancy of nest−boxes by dormice).

Key words: nest−boxes, dormice

ÚVOD

Plchy ako obyvatelia stromových dutín osídľujú často aj vtáčie búdky. Oproti pod−
mienkam prírodných dutín sú metodicky vhodnejšie na ekologické a etologické štúdie du−
tinových druhov cicavcov a ich vzťahov k iným, dutiny obývajúcim skupinám živočíchov.
Pre potreby štúdií jednotlivých skupín živočíchov boli preto vyvinuté rôzne typy búdok,
alebo ich modifikácie. Ich konštrukcia sa rôzni, hlavne však zohľadňuje prirodzené nároky
týchto živočíchov na vlastnosti úkrytu. Búdky sú vyrábané z dreva, drevobetónu (cf. GAIS−
LER et al. 1977, JUŠKAITIS 1997c, FULÍN 1998) alebo aj plastu, kvôli lacnejšej výrobe (MOR−
RIS & TEMPLE 1998). Plchy najčastejšie obsadzujú vtáčie búdky počas obdobia hniezdenia
vtákov (niekedy zničia násadu vajec alebo ojedinele usmrtia aj mláďatá resp. dospelé vtá−
ky) alebo po opustení hniezd vtákmi (JUŠKAITIS 1995, KRIŠTÍN 1995, KRIŠTÍN et al. 2001).
Popri plchoch obsadzujú tieto búdky aj iné skupiny cicavcov (JUŠKAITIS 1997b, 1999, 2000,
2002, KRIŠTÍN et al. 2001, PUCHALA 2004). Pri špeciálne zameraných štúdiách na plchy sa
používajú klasické vtáčie búdky, ktoré majú otvor orientovaný ku kmeňu stromu, čím sa
znižuje konkurencia s vtákmi (JUŠKAITIS 1997a, c, 1999, 2000, 2002). Plchy sú schopné
obsadiť aj špeciálne búdky pre netopiere (KAŇUCH et al. 2004).

Cieľmi tejto práce bolo 1) porovnať obsadenosť rôznych typov búdok (plšie, vtáčie,
netopierie) cieľovou skupinou plchov, s ohľadom na ich konštrukčné špecifiká a 2) zistiť
možnú preferenciu rôznej veľkosti plšej búdky jednotlivými druhmi plchov.

KTORÉ BÚDKY SÚ NAJLEPŠIE PRE PLCHY?

WHICH NEST−BOXES ARE THE BEST FOR DORMICE?

Branislav KRŠIAK & Peter KAŇUCH

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 217 − 223
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METODIKA A MATERIÁL

Pre porovnanie úspešnosti obsadzovania búdok plchmi boli použité tri typy búdok: 1)
Drevené búdky pre plchy (ďalej ako „plšie“ búdky) s otvorom posunutým ku bočnej stene
búdky a orientovaným ku kmeňu stromu v dvoch veľkostiach (typ A − 14 × 14 × 27 cm, otvor
s priemerom 3 cm; typ B − 17 × 17 × 30 cm, otvor s priemerom 4 cm). Búdky boli zavesené
na stromoch vo výške 2,5−3 m v líniách (2 lokality) alebo štvorcovej matrici (3 × 10 búdok
− 1 lokalita), vždy s rozostupom 50 m medzi búdkami. Na každej z troch línií bol pomer
menších búdok ku väčším cca 2:1; 2) Drevené búdky pre vtáky, „sýkorníky“ s rozmermi 14
× 14 × 27 cm, otvor s priemerom 3 cm. Búdky boli zavesené na stromoch vo výške do 2 m
v líniách s rozostupom 70 m medzi búdkami; 3) Drevobetónové búdky pre netopiere
s vnútorným priemerom 14 cm, výškou 45 cm a otvorom 6 × 2 cm umiestnením v spodnej
časti búdky, orientovaným od kmeňa. Búdky boli zavesené na stromoch vo výške cca 4 m
vo štvorcovej matrici (4 × 7 búdok), vzájomne od seba vzdialené 50 metrov. Vplyv odliš−
ného rozmiestnenia búdok (línia alebo matrica v poraste), resp. umiestnenia (vo vnútri
alebo na okraji porastu) nebol v tejto analýze zohľadňovaný, avšak to mohlo mať istý vplyv
na samotné obsadzovanie búdok.

Kontroly týchto plôch boli robené nepravidelne v období máj až september 2004. Spo−
lu bolo vykonaných 22 kontrol (celkom 15 kontrol na plších búdkach, 3 na vtáčích a 4 na
netopierích). Nepomer medzi kontrolami jednotlivých typov búdok mohol ovplyvniť cel−
kový výsledok, avšak pobytové znaky zvierat (hniezda, trus a zvyšky potravy) sa nachá−
dzali v búdkach počas celej doby, bez ohľadu na počet vykonaných kontrol. Pri kontrole
bol určený druh obyvateľa búdky (aj podľa pobytových znakov). Pri nájdení plchov sa
podľa možností zisťovalo okrem druhu aj pohlavie a vek.

CHARAKTERISTIKA LOKALÍT
Študované územie predstavovalo šesť lokalít, ktoré sa nachádzali v troch orografic−

kých celkoch stredného Slovenska (obr. 1). Tu boli rozmiestnené plšie (3 lokality), vtáčie
(2) a netopierie búdky (1).

Plšie búdky
1) Látky (Veporské vrchy, DFS 7483) − Husto zapojená asi 40−ročná smreková mono−

kultúra s vtrúseným bukom, rakytou a brezou, so zvyškami obytných a hospodárskych
budov (JV sklon, 850−900 m n. m., 31 búdok); Stráže (Kremnické vrchy, DFS 7480) −
Dubovo−hrabový 60−70−ročný les (hrab − 60 %, dub − 30 %, buk − 10 %, V až JV sklon, 320−
350 m n. m., 33 búdok); 3) Kováčová 1 (Kremnické vrchy, DFS 7380) − Jedľovo−bukový
80−ročný les (buk − 80 %, jedľa − 15 %, lipa, hrab, dub − 5 %, JZ sklon, 450−480 m n. m., 33
búdok).

Vtáčie búdky
1) Slatinka (Zvolenská kotlina, DFS 7481) − Dubovo−hrabový rôznoveký les (50−120

rokov), kde miestami v podraste dominuje lieska (hrab − 80 %, dub − 20 %, J až JV sklon,
400−450 m n. m., 30 búdok); 2) Kováčová 2 (Kremnické vrchy, DFS 7380) − Jedľovo−
bukový 80−ročný les (buk − 80 %, jedľa − 15 %, lipa, hrab, dub − 5 %, JZ sklon, 450−480 m
n. m., 30 búdok).

Netopierie búdky
1) Kováčová 3 (Kremnické vrchy, DFS 7380) − Bukovo−dubový 90−ročný les bez pod−

rastu (dub − 60 %, buk − 35 %, hrab − 5 %, V sklon, 420−450 m n. m., 28 búdok).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Na sledovaných šiestich lokalitách bol zistený výskyt troch druhov plchov: plch sivý
Glis glis (Linnaeus, 1766), plšík lieskový Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) a
plch lesný Dryomys nitedula (Pallas, 1778). Tri druhy plchov obsadili 35 % všetkých bú−
dok (n = 185). Glis glis obsadil 30 búdok, pričom 12 % plších búdok (n = 97) a 27 %
vtáčích búdok (n = 60), čo je v porovnateľné s výsledkami Gaislera et al. (GAISLER et al.
1977). Je to však stále menej ako uvádza JUŠKAITIS (2000) z Litvy, kde v niektorých rokoch
zistil až 60 %−nú obsadenosť búdok. Glis glis využíval aj  7 % netopierích búdok (n = 28).
Muscardinus avellanarius obsadil celkovo 31 búdok, pričom 30 % plších búdok − podobne
ako uvádza JUŠKAITIS (1997c, 2000) z Litvy a 7 % netopierích búdok. Dryomys nitedula
obsadil 4 búdky, čo boli 4 % plších búdok. Výsledok je takmer zhodný s prácou Gaislera et
al. (GAISLER et al. 1977). Na základe týchto zistení môžeme konštatovať vysokú variability
obsadzovania jednotlivých typov búdok, na čo má určite vplyv aj samotný charakter bioto−
pu, potenciálna ponuka prirodzených úkrytov a veľkosť populácie plchov, kde sa búdky
nachádzali.

Obsadenosť rôznych typov búdok
Rôzne typy búdok boli využívané rôznym pomerom jednotlivých skupín dutinových

obyvateľov (MANOVA Wilks’  = 0,023, d.f. = 6, p < 0,001). Pri celkovom vyhodnotení
obsadzovania búdok bolo potvrdené, že plchy najviac obsadzovali plšie búdky (aj v pome−
re k ostatným tam zisteným skupinám živočíchov), ktoré sú konštrukciou a umiestnením
pre nich najvhodnejšie (Bonferroni párové porovnanie, p < 0,05) (obr. 2). Aj keď výška ich
umiestnenia nebola ideálna, pretože pri výskumoch v Litve bolo zistené, že M. avellana−
rius preferoval najvyššie umiestnené búdky − vo výške 4 m (JUŠKAITIS 1997c). Vzhľadom na
konkurenciu medzi jednotlivými obyvateľmi rôznych búdok, vo vtáčích búdkach zhruba
dvojnásobne prevládali vtáky oproti plchom, podobne ako v netopierích búdkach, kde nad
plchmi dvojnásobne prevládali aj netopiere. Ako uvádza HENZE (1983), M. avellanarius sa
bojí ostrej obrany sýkoriek a dokonca môže byť niektorými vtáčími hniezdičmi aj usmrte−
ný (JUŠKAITIS 1995). Rozdiely v obsadzovaní búdok medzi jednotlivými lokalitami boli
pravdepodobne spôsobené okrem typu použitých búdok aj vplyvom biotopu a výskytu
potenciálnych dutinových konkurentov. Keďže šlo o nesystematický zber dáta a vplyv vyš−
šie spomenutých faktorov nebol vylúčený, vo výsledkoch prezentujeme iba najúspešnejšie
lokality, tzn. lokality s najvyššou mierou obsadzovania plchmi (obr. 3).

Preferencia veľkosti plšej búdky jednotlivými druhmi plchov
Porovnaním dvoch veľkostných typov plších búdok neboli zistené rozdiely v percen−

tuálnom podiele obsadenosti druhmi M. avellanarius a D. nitedula (obr. 4). Nezistenie
preferencie pre určitú veľkosť búdky len môže potvrdzovať primárny význam orientácie
otvoru búdky pre ich úspešné obsadzovnie plchmi. V prípade druhu G. glis bol vyšší podiel
obsadenosti menších búdok pravdepodobne spôsobený vplyvom umiestnenia búdok v línii
na okraji porastu, kde boli sústredené takmer všetky zaznamenané jedince (okraje porastov
zrejme viac preferujú). Ako faktor úspešného obsadzovania plších búdok plchmi, sa skôr
javila vzdialenosť búdky od kmeňa stromu. Táto skutočnosť bola zistená na lokalite Stráže,
kde boli búdky necielene vešané s väčšou medzerou medzi otvorom búdky a kmeňom
stromu. Tam boli potom búdky výrazne viac obsadzované vtákmi (Parus major), pre ktoré
bol takto uľahčený prístup.

Poznámky k obsadzovaniu búdok plchmi v sezónne
Začiatkom mája (5. 5. 2004) boli v búdkach zistené prvé jedince M. avellanarius.
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Posledné jedince boli zaznamenané v septembri (9. 9. 2004). Začiatkom júna (6. 6. 2004)
boli nájdené vrhy M. avellanarius a samice rodili aj druhý krát v priebehu júla (11. 7.
2004). Druhy G. glis a D. nitedula sa v búdkach objavili až v júli (11.−12. 7. 2004), pričom
samice s mláďatami boli zistené najmä v auguste − G. glis (9. 8. 2004) a D. nitedula.(23. 8.
2004). Ešte v polovici septembra boli pozorované slepé mláďatá v hniezde v búdke pre
netopiere (Kováčová 3). Na lokalite Kováčová 1 po nástupe G. glis sa M. avellanarius
z búdok úplne vytratil. Predpokladáme, že G. glis sa v búdkach pravdepodobne zdržiaval
až do októbra (cf. KRIŠTÍN 1995).
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Obr. 1 Porovnávané lokality s plšími, vtáčími a netopierími búdkami v oblasti stred−
ného Slovenska
Fig. 1 Compared localities with dormouse and bird nest−boxes and bat−boxes in cen−
tral Slovakia

Obr. 2 Obsadzovanie rôznych typov búdok jednotlivými skupinami živočíchov
Fig. 2 Occupancy of various nest−boxes (Plšie búdky = Dormouse nest−boxes, Vtáčie
búdky = bird nest−boxes, Netopierie búdky = Bat−boxes) by selected groups of dwel−
lers  (Plchy = dormice, iné hlodavce = other rodents, netopiere = bats, vtáky = birds)
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Obr. 3 Obsadzovanie búdok na vybraných lokalitách (A − Látky, B − Kováčová 1, C −
Kováčová 3)
Fig. 3 Occupancy of nest−boxes in selected localities (A − Látky, B − Kováčová 1 =
dormouse nest−boxes; C − Kováčová 3 = bat−boxes; Plchy = dormice, Iné hlodavce =
other rodents, netopiere = bats, vtáky = birds)
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Obr. 4 Obsadzovanie dvoch veľkostných typov plších búdok jednotlivými druhmi pl−
chov (Typ A − menší typ, Typ B − väčší typ, viď metodika)
Fig. 4 Occupancy of two different sizes of dormouse nest−boxes by dormice
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Botanická záhrada UK, pracovisko Blatnica, SK − 038 15; e−mail: obuch@rec.uniba.sk

ABSTRACT

Tawny Owl uses caves and rock shelters of karst regions as a daily roost. At those
places could be found remains of its diet of various age. For dating of remains is used
simplified criterion − subfossil stuff occur lower in sediment layers, subrecent in surface
layer, and recent material is formed from fresh pellets of owl. Given are samples from three
localities of Veľká Fatra Mts (Central Slovakia): Havranovo in massif of the Tlstá Mt. near
village of Blatnica, valley Bystrická dolina, and Izbica near Dolný Harmanec village.

Subfossil material from Havranovo refer to a certain influence of man at surrounding
environment with deforestation and pasturing. Material is characterised with a high diver−
sity of wood and steppe mammals. Characteristic steppe species are Cricetus cricetus and
Apodemus microps for this period. In subrecent period dominate steppe species Microtus
arvalis. In the recent pellets of Tawny Owl are found almost wood species of mammals at
this locality.

Samples from the valley Bystrická dolina is characterised with a fluent development of
wood fauna during Holocene, without distinct influence of man at surroundings. Occurren−
ce of Pleistocene species Microtus nivalis and Microtus gregalis dwindle in big sample
from cave Krpcovo, but wood species of mammals are dominating already.

More expressive specialisation of Tawny Owl at hunting of bats was found out from
subrecent material of cave Izbica (13 species). After the cave was opened to the public,
Tawny Owl has had roost in nearness of the cave, but it has hunted bats only sporadically.

In subfossil stuff from both areas was found dormaus Dryomys nitedula, which absent
in subrecent and recent material of Veľká Fatra. Endemic species Pitymys tatricus was
found in all of periods mentioned (subfossil to recent) near Blatnica and Dolný Harmanec
also. In the fresh pellets of Tawny Owl are abundant Evertebrata, especially Coleoptera and
Limacidae. Their remnants in older samples were not found, they decompose evidently
with time.

Key words: Tawny Owl diet, subfossil, subrecent, Veľká Fatra Mts

ÚVOD

Sova obyčajná (Strix aluco) je polyfágny predátor listnatého a zmiešaného lesa. Domi−
nantnou zložkou jej potravy sú cicavce (Mammalia, 3 z koristi). Z množstva recentných
vzoriek jej potravných zvyškov som opísal 7 základných typov potravy na území Sloven−
ska (OBUCH 1992a, 2005).

Zastúpenie cicavcov v recentnej potrave sov vo Veľkej Fatre vyhodnocujem v osobitnej

SUBFOSÍLNA A SUBRECENTNÁ POTRAVA SOVY
OBYČAJNEJ (STRIX ALUCO) VO VEĽKEJ FATRE

SUBFOSSIL AND SUBRECENT DIET OF TAWNY OWL IN THE
VEĽKÁ FATRA MTS.

Ján OBUCH

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 225 − 235
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práci (OBUCH 2002). Subfosílne (SF) a subrecentné (SR) vzorky potravy S. aluco z Veľkej
Fatry prezentujú viaceré práce: OBUCH & DAROLA 1980 z Gaderskej doliny (Mammalia),
OBUCH 1990 z Havranova a Bystrickej doliny (diagnostické druhy v dendritoch podobnos−
ti), OBUCH 1992b, 1994, 1998a (Chiroptera) a OBUCH 1998b (Gliridae). V iných pohoriach
Slovenska skúmali SF a SR vzorky pôvodom od S. aluco SCHAEFER 1974, 1975 pri Muránskej
jaskyni v Belianskych Tatrách (in: OBUCH 1992b) a LOŽEK & HORÁČEK 1988 v jaskyni Maš−
taľná v Slovenskom krase (in: OBUCH 1998c).

Vo vzorkách z roku 1976 z Havranova, ktoré sú uložené v zbierkach Považského mú−
zea v Budatíne, som preurčil všetky zložky potravy S. aluco a vo vzorkách z r. 1978 až 1980
z Bytrickej doliny som determinoval druhy rodu Apodemus. Takto skompletizovaný mate−
riál zo SF a SR obdobia porovnávam so súhrnom zberov vývržkov S. aluco za posledných
30 rokov z rovnakých lokalít (recent − R).

MATERIÁL A METODIKA

V práci vyhodnocujem osteologický materiál pôvodom z potravy S. aluco z 3 lokalít
vo Veľkej Fatre:
A. Havranovo v masíve Tlstej, pravostranná dolinka v strednej časti Konského dolu asi
1,5 km od Gaderského potoka, 740 − 770 m n.m., k.ú. Blatnica, zbery z roku 1976 (opis
zberov tiež v práci OBUCH & DAROLA 1980). Hrubým písmom sú uvedené názvy z tab. 1.
Subfosílny materiál (SF):
Sonda, ktorá sa nachádza v previse nad Jaskyňou na Vyhni (Piesočná j.), zbery 9.−10.6.1976
z vrstiev: 50−55 cm, 40−45 cm, 23−28 cm, 3−23 cm. Hlbšie vrstvy sondy: 70−90 cm už
považujem za fosílne a nepochádzajú z potravy S. aluco. Vrstva 0−30 cm obsahuje materi−
ál, ktorého príslušnosť k jednotlivým vrstvám nie je jednoznačná.
Okno − nálezisko kostí asi 50 m na V od Sondy. Kosti sa nachádzali medzi balvanmi, ktoré
zrejme spadli zo stien veľkého previsu, v ktorom v minulosti slúžili ako úkryt pre S. aluco,
zber 7.5.1976.
Subrecentný materiál (SR), zbieraný z povrchových vrstiev:
Balkón asi 3 m vyššie nad Sondou, zber 9.6.1976
Diery − poličky asi 2 m nad Balkónom, zber 9.6.1976
J. stena − jaskynka vo výške asi 5 m v južnej stene asi 50 m na J od náleziska Okno, zber
31.8.1976
j. Havr. − jaskyňa Havranovo (Jaskyňa Izabely Textorisovej), police v strope vo výške 6−8
m , zber 9.6.1976. Jaskyňa sa nachádza asi 500 m na S od Okna.
Recentný materiál (R): Čerstvé vývržky od S. aluco som zbieral v rokoch 1976 až 2001
z miest: Sonda, Okno a jaskyňa Havranovo
C. Bystrická dolina, skaly na pravej strane nad ústím doliny, 650 − 670 m n.m., k.ú. Dolný
Harmanec, zbery z r. 1978 a 1980. Hrubým písmom sú uvedené názvy z tab. 3.
j. Krpcovo, SF − jaskyňa Krpcovo (jaskyňa pri železničnom tuneli), zbery 12.7. a 19.11.1978
pri zadnej stene jaskyne vo vrstve sintru 5−20 cm na ploche asi 1 m2.
j. Krpcovo, SR − jaskyňa Krpcovo, zber 12.7.1978 z povrchovej vrstvy v rôznych častiach
jaskyne, hlavne na balvanoch a pod nimi.
Previs, SF − vysoké skalné abri asi 800 m na JZ od j. Krpcovo. Kosti sa nachádzali pod
balvanom, ktorý v minulosti v strope slúžil pre S. aluco ako úkryt a neskôr sa odtrhol.
Zbery 19.11.1978 a 28.1.1979.
Komín, SR − detrit z povrchovej vrstvy zo skalného komína v spodnej časti skál asi 400 m
na JZ od j. Krpcovo, zber 22.7.1978
Recentný materiál (R): čerstvé vývržky S. aluco z rokov 1978 až 2005 z Komína, spod
brečtanu pri vchode do j. Krpcovo a a z previsu v hornej časti skál.
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D.  Izbica, 810 − 820 m n.m., k.ú. Dolný Harmanec
SR − zo vstupnej siene Harmaneckej jaskyne, nazývanej Izbica. Kosti sa nachádzali na
balvanoch a pod nimi, zbery 16.4. a 23.11.1980.
R − čerstvé vývržky S. aluco som zbieral v rokoch 1980 až 1990 vo V stene pod jaskyňou.

V tab. 1 a 3 sú uvedené kvantitatívne údaje o zastúpení druhov koristi S. aluco
v jednotlivých SF a SR vzorkách z Havranova a Bystrickej doliny, v tab. 2 a 4 sú vyhodno−
tené sumy vzoriek z porovnávaných období SF, SR a R. Poradie druhov je usporiadané na
základe podobností výrazných odchýlok od priemeru MDFM (OBUCH 2001). Plusové (+)
MDFM sú označené v rámikoch. V druhej časti tabuľky (pod prerušovanou čiarou) sú dru−
hy bez MDFM v poradí od najpočetnejších k menej početným. V tab. 2 a 3 sú nižšie uve−
dené niektoré málopočetné druhy, ktoré sú významné pre porovnávacie obdobia SF, SR
a R. V tab. 5 sú uvedené všetky determinované taxóny, usporiadané podľa zoologického
klasifikačného systému.

Pri delení vzoriek do jednotlivých období vychádzam z práce Ložeka (LOŽEK 1973).
Subfosílne obdobie SF: 200 (500) − 10 000 rokov zahŕňa starý až mladý holocén od prebo−
reálu po subrecent. Subrecentné obdobie SR: 50 − 200 (500) rokov zužujem na novovek,
v ktorom prevládalo intenzívnejšie využívanie horských oblastí pastvou najmä pod vply−
vom valašskej kolonizácie. Recentné obdobie R: 0 − 30 rokov udávam v rozpätí rokov
počas ktorých som zbieral nerozložené vývržky S. aluco.

VÝSLEDKY

A. Havranovo (tab. 1 a 2)
Vrstva Sondy 50−55 cm sa vyznačuje doznievaním výskytu niektorých pleistocénnych

druhov: Dicrostonyx torquatus a Lagopus mutus, ale prevládajú druhy tzv. parkovej kraji−
ny, t.j. rozvoľneného lesa s nelesnými plochami. Niektoré druhy naznačujú určitý vplyv
pastvy, ktorý sa mohol rozširovať do Veľkej Fatry z Turčianskej kotliny v období neskorej
doby kamennej (eneolit, pred 4 000 rokmi). Parkový charakter okolitého prostredia sa udr−
žiaval aj v dobe bronzovej (pred 3 000 rokmi), ku ktorej možno priradiť vzorku Sondy 23−
28 cm s početnejším zastúpením stepných druhov Cricetus cricetus a Apodemus microps.
Vzorky z vrstvy Sondy 3−23 cm a z Okna boli zatriedené do doby železnej (latén, pred
viac, ako 2000 rokmi) aj na základe determinácie ulít slimákov z tejto vrstvy Ložekom
(OBUCH & DAROLA 1980). Vyznačujú sa vyšším podielom lesných hlodavcov Apodemus
flavicollis a Clethrionomys glareolus a plchov Glis glis a Muscardinus avellanarius.

Subrecentné obdobie (vzorky: Balkón nad Sondou, Diery nad Balkónom, Južná stena
a jaskyňa Havranovo) sa vyznačuje silnejším odlesnením okolitého prostredia, ako
v subfosílnom období. Jedná sa zrejme o vplyv valašskej kolonizácie, spojenej s likvidáciou
lesov a následným pasením oviec. Vo vzorkách výrazne dominuje Microtus arvalis (až 60
%) so sprievodnými druhmi A. microps, Apodemus sylvaticus a Rana temporaria. V tomto
odobí chýba druh C. cricetus, charakteristický pre vzorky zo SF obdobia z Gaderskej doli−
ny, tiež plch Dryomys nitedula a doznieva výskyt Eliomys quercinus, Micromys minutus,
Mus cf. musculus a Crocidura leucodon. Zo synantropných druhov sa objavuje Rattus norve−
gicus.

Vo vývržkoch S. aluco z recentného obdobia dominujú lesné druhy A. flavicollis, C.
glareolus, Sorex araneus a M. avellanarius. V rokoch populačného minima uvedených dru−
hov sa S. aluco viac žíví žabami (R. temporaria) a slizniakmi (Limacidae). Bezstavovce
(Evertebrata) sa v SR a SF vzorkách nenachádzajú. Pravdepodobne sa ich zvyšky časom
rozpadávajú.
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B. Bystrická dolina (tab. 3 a 4)
Na rozdiel od Havranova SF a SR vzorky z Bystrickej doliny dokumentujú vývoj ho−

locénnej fauny s podstatne menšími zásahmi človeka do okolitého lesného prostredia. Chýba
C. cricetus ako charakteristický stepný druh SF obdobia a M. arvalis sa vyskytuje až v SR
a R období s dominanciou pod 1 %.

Početná SF vzorka z jaskyne Krpcovo sa vyznačuje doznievaním výskytu pleistocén−
nej fauny, najmä druhov Microtus nivalis a Microtus gregalis a početným zastúpením via−
cerých druhov netopierov (15 druhov). Vzorka môže pochádzať z pomerne krátkeho obdo−
bia na prelome boreálu a atlantika (pred 8 000 rokmi), v ktorom sa vyskytovali ešte niekto−
ré nelesné prvky: A. microps, A. sylvaticus, Miniopterus schreibersi. V SR vzorke z j. Krp−
covo sú početnejšie lesné druhy: A. flavicollis, C. glareolus, Pitymys subterraneus,
z netopierov Myotis myotis. SF vzorka z Previsu sa líši od ostatných starších vzoriek
z Bystrickej dol. vyšším zastúpením druhov E. quercinus, Talpa europaea a R. temporaria.
Pochádza z teplejšieho obdobia stredného holocénu, pravdepodobne z epiatlantika pred 4
000 − 5 000 rokmi. Naznačuje to aj teplomilný druh Otus scops. Vek SR vzorky z Komína
nie je starší, ako 50 − 100 rokov a tesne nadväzuje na recentné zbery vývržkov na tomto
mieste.

Dominantný druh C. glareolus má v súhrnoch z porovnávaných období (tab. 4) rovno−
merné zastúpenie. Aj ďalšie subdominantné lesné druhy majú len malé výkyvy od prieme−
ru: A. flavicollis je početnejší v R a M. avellanarius so S. araneus v SR období. Dokumen−
tujú plynulý vývoj lesnej fauny len s miernym prenikaním stepných prvkov do tejto časti
Veľkej Fatry. Niektoré nelesné druhy tu zotrvávajú až do súčasnosti, napr. E. quercinus a C.
leucodon, endemický druh Pitymys tatricus sa recentne nachádza vo vývržkoch od Izbice
(tab. 5). D. nitedula sa podobne, ako v Havranove, vyskytol len v SF období.

 C. Izbica (tab. 5)
Vo vstupnej sieni Harmaneckej jaskyne sa sova zdržiavala zrejme do sprístupnenia

jaskyne pre verejnosť v 50. rokoch 20. storočia. Významnú zložku jeho potravy tvorili Chirop−
tera (13 druhov, 122 kusov). Hoci sa táto sova recentne držiavala v blízkosti jaskyne, netopie−
re lovila len sporadicky (vzorky z r. 1980 − 1990). Aj keď sa jedná o malý časový rozdiel
medzi porovnávanými vzorkami, prvá patrí podľa typologického členenia potravy S. aluco
(OBUCH 1992a) do typu D s vyšším podielom Chiroptera a druhá do typu E s vysokým podie−
lom Limacidae. Túto náhlu zmenu v potravnej stratégii S. aluco spôsobil človek zabránením
využívania bodového zdroja potravy častým vyrušovaním. Aj druhé miesto denného úkrytu
bola sova nútená v r. 1990 opustiť po umiestnení hygienického zariadenia nad skalnou ste−
nou. Odpadky dopadali len niekoľko metrov od miesta jej úkrytu.

DISKUSIA

Určovanie veku a pôvodu starších nálezísk kostí na skalách
Subfosílne a subrecentné náleziská zvyškov potravy S. aluco sú významným zdrojom

informácií o postglaciálnom vývoji fauny, najmä zmien v druhovom zastúpení drobných
cicavcov vplyvom rôznych faktorov. V práci porovnávam materiál z rôzne dlhých časo−
vých úsekov: dlhé subfosílne obdobie v rozmedzí niekoľko tisíc rokov s kratším niekoľko
sto ročným subrecentným úsekom a 30 ročným recentným materiálom. Veľkosť vzoriek
z týchto období je však približne rovnaká. Toto hrubšie časové členenie mojich vzoriek je
zapríčinené tým, že som nemal možnosť využiť špeciálne metódy na presnejšie datovanie
vzoriek. Použil som jednoduchú diferenciáciu: SF vzorky sa nachádzali v určitých vrstvách
zeminy a prevažuje v nich holocénna fauna, SR vzorky sú z povrchovej vrstvy zeminy 0−2
(5) cm, a R vzorky sú z nerozložených vývržkov S. aluco. Spravidla som zanechával časť
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SF vrstiev neporušenú pre prípad, že v budúcnosti bude možnosť ich datovania pomocou
izotopu C14. Datovanie SF vzoriek, odvodené z výskytu niektorých diagnostických dru−
hov, môže viesť k závažným omylom, ako napr. uvádza SCHAEFER (1974) na Muráni, alebo
WOLOSZYN (1970) v poľských Tatrách. Presnejšie datovanie do určitých období holocénu je
možné z vrstiev sond, kopaných vo valoch zeminy na báze skalných stien. Vrstvy majú
odlišnú zrnitostnú štruktúru zeminy a datujú sa na základe druhových spektier malakofau−
ny (LOŽEK 1973). Nevýhodou tejto metódy je, že zvyšky stavovcov sa nachádzajú vo vrstvách
zeminy len náhodne, spravidla v malom množstve a zväčša sa jedná o transport z okolia
s určitým časovým odstupom (OBUCH 1998c). Prípad Sondy v Havranove ukazuje na mož−
nosť odkrývania profilov priamo pod miestom denného úkrytu S. aluco. Táto sova vyhľadá−
va vhodné skalné komíny a previsy v krasových územiach v rôznych časových obdobiach,
prerušovaných obdobiami jej absencie v tomto skalnom útvare. Niektoré nálezisko, napr.
v j. Krpcovo, predstavuje veľkú vzorku z krátkeho časového úseku, možno z obdobia živo−
ta jedného jedinca sovy s užšou špecializáciou na lovenie netopierov. Zmenou stanovišťa,
napr. odpadnutím skalného výčnelku, zanikne vhodnosť miesta pre úkryt sovy, ako
v prípadoch Okna v Havranove, či Previsu v Bystrickej doline.

V niektorých prípadoch môžu rovnaké miesto využívať viaceré druhy predátorov. Pred−
pokladám to u náleziska Muráň I, kde SCHAEFER (1974) na základe nálezu jedného vývržku
usúdil, že kosti sú z hniezda Bubo bubo. Podľa situácie na tomto nálezisku a druhovej štruk−
túry usudzujem, že išlo hlavne o dlhodobú kumuláciu zvyškov potravy S. aluco s malou
prímesou potravy Corvus corax (OBUCH 1992b). Previs v horných skalách v Bystrickej doline
využívali C. corax niekoľko storočí ako nocovisko a ich vývržky som na tomto mieste
zbieral ešte v r. 2002, ale v rokoch 2004 a 2005 boli na tomto mieste vývržky S. aluco.
Hniezdo C. corax bolo v r. 2005 v blízkosti SF náleziska Okno v Havranove a niektoré
jeho vývržky boli na miestach, kde som v minulých rokoch zbieral vývržky S. aluco. Väč−
šie druhy Aves v niektorých vrstvách Sondy v Havranove môžu byť prímesou koristi od B.
bubo. Pri použitej kvantitatívnej analýze však táto prímes neovplyvnila výsledky (v tab. 1
až 4 uvádzam len početnejšie druhy).

SÚHRN

Sova obyčajná (Strix aluco) využíva na denný úkryt jaskyne a previsy krasových úze−
mí. Na takýchto miestach nachádzame rôzne staré zvyšky jej potravy. Pre ich datovanie
používame zjednodušené kritérium: subfosílny materiál sa nachádza hlbšie vo vrstvách
sedimentu, subrecentný v povrchovej vrstve a recentný je z čerstvých vývržkov sovy. Uvá−
dzajú sa zbery z 3 lokalít vo Veľkej Fatre (stredné Slovensko): Havranovo v masíve Tlstej
pri Blatnici, Bystrická dolina a Izbica pri Dolnom Harmanci.

Subfosílny materiál z Havranova poukazuje na určitý vplyv človeka na okolité prostredie
odlesnením a pastvou. Vyznačuje sa veľkou diverzitou lesných a stepných druhov cicav−
cov. Charakteristické stepné druhy pre toto obdobie sú Cricetus cricetus a Apodemus microps.
V subrecentnom období dominuje stepný druh Microtus arvalis. V recentných vývržkoch
S. aluco nachádzame na tejto lokalite takmer výlučne lesné druhy cicavcov.

Materiál z Bystrickej doliny sa vyznačuje plynulým vývojom lesnej fauny počas holo−
cénu bez výraznejšieho vplyvu človeka na okolité prostredie. Vo veľkej vzorke z jaskyne
Krpcovo doznieva výskyt pleistocénnych druhov Microtus nivalis a Microtus gregalis, ale
už dominujú lesné druhy cicavcov. Početne sú zastúpené netopiere (15 druhov). Ešte vý−
raznejšia špecializácia S. aluco na lovenie netopierov bola zistená v subrecentnom materi−
áli z jaskyne Izbica (13 druhov). Po sprístupnení jaskyne mala sova úkryt v blízkosti jasky−
ne, ale netopiere lovila len sporadicky.

V subfosílnom materiáli z oboch území sa nachádza Dryomys nitedula, ktorý
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v subrecentnom a recentnom materiáli z Veľkej Fatry chýba. Endemický druh Pitymys tat−
ricus sa vyskytoval vo všetkých porovnávaných obdobiach (subfosil až recent) pri Blatnici
aj pri Dolnom Harmanci. V čerstvých vývržkoch od S. aluco sú početné Evertebrata, najmä
Coleoptera a Limacidae. Ich zvyšky sa v staršom materiáli nenachádzajú, zrejme sa časom
rozkladajú.
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Tab. 1 Havranovo, subfosil až subrecent, usporiadaná tabuľka
Tab. 1 Havranovo, samples from subfossil to subrecent, rearranged table

Vek  (Age) SF SF−SR SR Suma
Vzorka (Sample) 50−55 40−45 23−28 3−23 Okno 0−30 BalkónJ.stena Diery j.Havr. Total %
Druhy (Species)
Dicrostonyx torquatus 1+6 6 0.28
Lagopus mutus 1+5 5 0.23
Cricetus cricetus 2 4 1+ 21  9  2  7 1−0 45 2.08
Apodemus flavicollis 8 28 1+137 1+134 1+92 1−18 1−22 1−6 2−8 3−3 456 21.09
Clethrionomys glareolus 3 6 21 1+48 20  4 2−0 1−0 1−0 1−1 103 4.76
Arvicola terrestris 1 1 3 1+10 3  2 2  1 1 24 1.11
Eliomys quercinus 1 1 1+9 2  3 1 1 18 0.83
Glis glis 4 16 1+21 1+17  8 1−1  1 1−0 1−0 68 3.15
Muscardinus avellanarius 3 12 28 1+36 1+29  6 1−3  2 2−0 1−4 123 5.69
Talpa europaea 3 2 8 8 5 1+9 1  1 2 39 1.80
Rana temporaria 4 9 1−16 1−22 1−11 1+26 1+33 1+26 15 13 175 8.09
Microtus arvalis 1−6 1−13 1−46 1−53 1−28  25 1+117 23 1+  67 1+84 462 21.37
Apodemus microps 1 9 1+37 1−8 2−1 1−1 11 1+16 1+  17 1−2 103 4.76
Apodemus sylvaticus 1−0 2−0 1−7 1−4  5 1−2 3 1+  14 2+39 74 3.42
Apodemus agrarius 5 10 4 2  1 2 1 1 26 1.20
Mus cf. musculus 2 1 4 4  3 2 3 2 21 0.97
Turdus philomelos 1 2 5 2 4  2 2 1 2 21 0.97
Pitymys subterraneus 1 3 7 4 2 1 1 1 20 0.93
Vespertilio murinus 2 4 3 6 1 3 1 20 0.93
Nyctalus noctula 1 1 3 6 5  2 2 20 0.93
Micromys minutus 1 1 3 5 3  1 1 3 18 0.83
Sorex araneus 1 5 6 4 1 17 0.79
Bufo bufo 3 4 1  3 2 13 0.60
Turdus merula 1 4 2 2  2 1 12 0.56
Mustela nivalis 2 1 5 1  1 1 1 12 0.56
Pipistrellus pipistrellus 1 2 3 2 1 1 1 11 0.51
Crocidura suaveolens 2 4 1 2 1 10 0.46
Microtus agrestis 3 4 2  1 10 0.46
Turdus pilaris 5 2 1  1 9 0.42
Sorex minutus 1 4 2 1 8 0.37
Eptesicus serotinus 1 2 2 1  1 1 8 0.37
Mammalia, 47 druh.(species) 43 104 376 397 248 1−102 174 1−62 116 150 1772 81.96
Aves, 53 druhov (species) 1+12 10 43 1−24 28 1+25 18 10 10 1−6 186 8.60
Amphibia,Reptilia,Pisces 4 9 1−24 1−27 1−14 1+30 1+36 1+31 15 14 204 9.44
Suma (Total) 59 123 443 448 290 157 228 103 141 170 2162 100.00
Index diverzity H’ 2.94 2.88 2.86 2.75 2.84 3.08 2.01 2.46 1.92 1.81 3.02
Vek:    SF 200 (500) − 10 000 rokov (years)
(Age)   SR  50 − 200 (500) rokov (years)
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Tab. 2 Havranovo, subfosil až recent, porovnanie sumárnych údajov, usporiadaná
tabuľka
Tab. 2 Havranovo, comparison of total dates from subfossil to recent, rearranged
table

Druhy  (Species) \ Vek (Age) SF SR R Suma %
Crocidura suaveolens 1+9  1 10 0.29
Nyctalus noctula 1+16  4 1−0 20 0.58
Glis glis 1+58 1−10  43 111 3.23
Eliomys quercinus 1+13  5 1−0 18 0.52
Muscardinus avellanarius 1+108 2−15  88 211 6.14
Micromys minutus 1+13  5 1−0 18 0.52
Cricetus cricetus 1+38  7 3−0 45 1.31
Arvicola terrestris 1+18  6 1−2 26 0.76
Apodemus agrarius 1+21  5 2−0 26 0.76
Apodemus flavicollis 1+399 2−57  212 668 19.42
Apodemus microps 1+56 1+47 4−0 103 3.00
Apodemus sylvaticus 1−11 2+63 3−1 75 2.18
Microtus arvalis 1−146 2+316 2−70 532 15.47
Clethrionomys glareolus  98 3−5 1+109 212 6.16
Sorex araneus 2−16 3−1 1+124 141 4.10
Sorex minutus  7 1−1 1+17 25 0.73
Rana temporaria 2− 62  113 1+245 420 12.21
Coleoptera sp. 4−0 4−0 2+159 159 4.62
Limacidae sp. 4−0 3−0 2+83 83 2.41
Salmo trutta 1−1  3  10 14 0.41
Pitymys subterraneus  17 1−3  15 35 1.02
Vespertilio murinus  15  5 1−4 24 0.70
Pipistrellus pipistrellus  9  2 1−0 11 0.32
Mus cf. musculus  11  10 1−1 22 0.64
Mustela nivalis  9  3 1−0 12 0.35
Bufo bufo  8  5 1−0 13 0.38
Talpa europaea  26  13  29 68 1.98
Turdus philomelos  14  7  17 38 1.10
Turdus merula  9  3  1 13 0.38
Microtus agrestis  9  1  3 13 0.38
Turdus pilaris  8  1  2 11 0.32
Erithacus rubecula  5  2  3 10 0.29
Sorex alpinus  1  1  7 9 0.26
Eptesicus serotinus  6  2  1 9 0.26
Dryomys nitedula  4 4 0.12
Crocidura leucodon  3  1 4 0.12
Pitymys tatricus  4  1  1 6 0.17
Rattus norvegicus  3  1 4 0.12
Mammalia, 47 druhov (species)  1168  604 1−733 2505 72.84
Aves, 56 druhov (species) 1+117 1+69 1−47 233 6.78
Amphibia,Reptilia,Pisces 1−78  126 1+255 459 13.35
Evertebrata 5−0 4−0 2+242 242 7.04
Suma (Total) 1363 799 1277 3439 100.00
Index diverzity H’ 3.01 2.55 2.52 3.04
Vek:    SF  200 (500) − 10 000 rokov (years)
(Age)   SR   50 − 200 (500) rokov (years)
            R     4 − 30 rokov (years)
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Tab. 3 Bystrická dolina, subfosil až subrecent, usporiadaná tabulka
Tab. 3 Valley Bystrická dolina, samples from subfossil to subrecent, rearranged table

Vek (Age) SF SR SF SR Suma
Druhy (Species) \ Lokalita (Site) j. Krpcovo previs komín Total %
Rhinolophus hipposideros 1+73  5 1−0 2−1 79 2.29
Vespertilio murinus 1+180 1−13 2−4 2−9 206 5.98
Nyctalus noctula 1+113 1−5  8 2−5 131 3.80
Pipistrellus pipistrellus 1+101 1−6 1−2  24 133 3.86
Barbastella barbastellus 1+50  5 1−0 1−3 58 1.68
Plecotus auritus 1+72  8 1−0 3−0 80 2.32
Miniopterus schreibersi 1+15 15 0.44
Sorex minutus 1+41  4  2 1−7 54 1.57
Microtus gregalis 1+15  2 1−0 17 0.49
Microtus nivalis 1+30 1−0 30 0.87
Myotis myotis 1−4 1+9  2  2 17 0.49
Pitymys subterraneus  37 1+21  6  23 87 2.53
Apodemus flavicollis  302 1+93 1−40  135 570 16.56
Clethrionomys glareolus  395 1+141 1+103  236 875 25.41
Eliomys quercinus 1+5  2 7 0.20
Rana temporaria  118  22 1+40  52 232 6.74
Talpa europaea 2−15 1−6 1+19 1+54 94 2.73
Sorex araneus 1−52  20  17 1+50 139 4.04
Glis glis 2−7  6  10 1+31 54 1.57
Muscardinus avellanarius 1−75  39  29 1+92 235 6.83
Microtus arvalis 1−0  1 1+10 11 0.32
Fringilla coelebs 1−0  1 1+9 10 0.29
Limacidae sp. 3−0 1−0  1 2+46 47 1.37
Arvicola terrestris 1−1  3  6 10 0.29
Eptesicus serotinus  17  9  4  7 37 1.07
Myotis bechsteini  15  1  2 18 0.52
Microtus agrestis  10  2 12 0.35
Neomys fodiens  3  1  5 9 0.26
Myotis brandti  8  1 9 0.26
Lacerta vivipara  9 9 0.26
Sorex alpinus  5  1  2 8 0.23
Salmo trutta  3  1  4 8 0.23
Apodemus microps  8 8 0.23
Apodemus sylvaticus  4  1 5 0.15
Dryomys nitedula  4 4 0.12
Crocidura leucodon  4  1  1  1 7 0.20
Pitymys tatricus  2  1 3 0.09
Otus scops  1 1 0.03
Rattus norvegicus  1 1 0.03
Mammalia, 45 druhov (species)  1673  400  260  712 3045 88.44
Aves, 33 druhov (species)  42  9 1+16  27 94 2.73
Amphibia,Reptilia,Pisces  134 1−23 1+40  56 253 7.35
Evertebrata 3−0 1−1  4 2+46 51 1.48
Suma (Total) 1849 433 320 841 3443 100.00
Index diverzity H’ 2.81 2.35 2.45 2.50 2.82
Vek:     SF 200 (500) – 10 000 rokov (years)
 (Age)   SR  50 – 200 (500)  rokov (years)
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Tab. 4 Bystrická dolina, subfosil až recent, porovnanie sumárnych údajov, usporia−
daná tabuľka
Tab. 4 Valley Bystrická dolina, comparison of total date from subfossil to recent, re−
arranged table

Druhy (Species) \ Vek (Age) SF SR R Suma %
Microtus gregalis 1+   17 1−     0 1−     0 17 0.32
Microtus nivalis 1+   30 1−     0 2−     0 30 0.56
Sorex minutus 1+   43  11  18 72 1.35
Apodemus microps 1+     8 8 0.15
Rhinolophus hipposideros 1+   73 1−     6 3−     0 79 1.48
Myotis bechsteini 1+   15  3 1−     1 19 0.36
Vespertilio murinus 1+ 184 1−   22 3−   10 216 4.04
Nyctalus noctula 1+ 121 1−   10 3−     2 133 2.49
Pipistrellus pipistrellus 1+ 103  30 2−   19 152 2.85
Barbastella barbastellus 1+   50 1−     8 3−     1 59 1.10
Plecotus auritus 1+   72 1−     8 3−     2 82 1.54
Miniopterus schreibersi 1+   15 1−     0 15 0.28
Myotis myotis  6 1+   11  7 24 0.45
Eptesicus serotinus  21 1+   16 2−     2 39 0.73
Fringilla coelebs 1−     1 1+     9  3 13 0.24
Talpa europaea 1−   34 1+   60  36 130 2.43
Sorex araneus 1−   69 1+   70  87 226 4.23
Pitymys subterraneus  43 1+   44 1−   28 115 2.15
Microtus arvalis 2−     0 1+   11  9 20 0.37
Muscardinus avellanarius 1− 104 1+ 131  136 371 6.95
Glis glis 1−   17 1+   37 1+   51 105 1.97
Apodemus flavicollis  342  228 1+ 445 1015 19.01
Coleoptera sp. 1−     3 1−     1 1+   27 31 0.58
Limacidae sp. 5−     1 1−   46 2+ 336 383 7.17
Clethrionomys glareolus  498  377  481 1356 25.39
Rana temporaria  158  74  93 325 6.09
Microtus agrestis  10  2  9 21 0.39
Sorex alpinus  5  3  10 18 0.34
Neomys fodiens  4  5  6 15 0.28
Salmo trutta  3  5  6 14 0.26
Arvicola terrestris  4  6  3 13 0.24
Lacerta vivipara  9  2 11 0.21
Eliomys quercinus  5  2  2 9 0.17
Turdus torquatus  2  7 9 0.17
Myotis brandti  8  1 9 0.17
Crocidura leucodon  5  2  1 8 0.15
Mammalia, 46 druhov (species)  1933  1112  1370 4415 82.68
Aves, 45 druhov (species)  58  36  58 152 2.85
Amphibia,Reptilia,Pisces  174  79  103 356 6.67
Evertebrata 5−   4 1−   47 2+ 366 417 7.81
Suma (Total) 2169 1274 1897 5340 100.00
Index diverzity H’ 2.84 2.53 2.31 2.76
Vek:     SF  200 (500) – 10 000 rokov
(Age)   SR   50 – 200 (500) rokov
            R     0 − 27 rokov

234



Tab 5 Dolný Harmanec, Izbica, subrecent a recent
Tab. 5 Izbica near Dolný Harmanec village, comparison of subrecent and recent
samples

Druhy Species \ Vek (Age)     SR    R Suma      %
Talpa europaea 2 16 18 1.86
Sorex araneus 9 34 43 4.44
Sorex minutus 2 7 9 0.93
Sorex alpinus 2 1 3 0.31
Neomys anomalus 1 1 0.10
Myotis mystacinus 3 3 0.31
Myotis brandti 5 5 0.52
Myotis bechsteini 1+6 1−0 6 0.62
Myotis myotis 2+73 3−5 78 8.06
Myotis blythi 4 4 0.41
Myotis dasycneme 3 3 0.31
Vespertilio murinus 4 4 0.41
Eptesicus serotinus 2 1 3 0.31
Eptesicus nilssoni 1 1 0.10
Nyctalus noctula 3 3 0.31
Pipistrellus pipistrellus 4 1 5 0.52
Barbastella barbastellus 1+11 1−1 12 1.24
Plecotus auritus 3 3 0.31
Glis glis 2 13 15 1.55
Muscardinus avellanarius 1−   8 57 65 6.71
Apodemus flavicollis 36 108 144 14.88
Clethrionomys glareolus 46 183 229 23.66
Arvicola terrestris 6 6 0.62
Pitymys subterraneus 7 11 18 1.86
Pitymys tatricus 5 5 0.52
Microtus arvalis 15 15 1.55
Mustela erminea 1 1 0.10
Mammalia 1+237 465 702 72.52
Aegolius funereus 1 1 0.10
Erithacus rubecula 1 1 0.10
Turdus philomelos 1 2 3 0.31
Turdus sp. 1 1 0.10
Parus major 2 2 0.21
Parus caeruleus 1 1 0.10
Sitta europaea 1 1 0.10
Fringilla coelebs 3 3 0.31
Passeriformes sp. 2 1 3 0.31
Aves 4 12 16 1.65
Rana temporaria 1−6 54 60 6.20
Salmo trutta 1 2 3 0.31
Coleoptera sp. 15 15 1.55
Limacidae sp. 4−1 1+171 172 17.77
Suma (Total) 249 719 968 100.00
Index diverzity H’ 2.46 2.21 2.50
Vek:     SR 50− 100 rokov
(Age)     R 15 – 25 rokov
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KONFERENCIA „VÝSKUM A OCHRANA
CICAVCOV NA SLOVENSKU VII“
ZVOLEN, 14.−15.10. 2005

ZÁVERY ZO SIEDMEJ CELOŠTÁTNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE
„VÝSKUM A OCHRANA CICAVCOV NA SLOVENSKU“,

KONANEJ VO ZVOLENE V DŇOCH 14.−15.10. 2005

Konferenciu spoločne zorganizovali Štátna ochrana prírody SR – Centrum ochrany
prírody a krajiny Banská Bystrica, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen a Slovenská mamma−
liologická spoločnosť. Počas prvého dňa sa jej zúčastnilo 77 zaregistrovaných účastníkov
a druhý deň 53 zaregistrovaných účastníkov. Spolu bolo na konferencii  82 zaregistrova−
ných účastníkov zo SR, ČR, Poľska a Škótska, ktorí prezentovali 40 referátov a 13 poste−
rov.

Súčasťou konferencie boli aj dva workshopy „Zubor európsky na Slovensku
a v Karpatoch“ a „Priaznivé stavy druhov cicavcov európskeho významu a perspektívy ich
ochrany na Slovensku“. V rámci druhého účastníci prijali aj nasledovné závery:

− Venovať zvýšenú pozornosť realizácii schválených programov záchrany kamzíka
vrchovského tatranského a svišťa vrchovského
− Uskutočniť sčítanie veľkých šeliem v Chránenej poľovnej oblasti Poľana v rokoch
2005 a 2006
− Spracovať národné akčné plány veľkých šeliem na Slovensku (medveď, rys, vlk)
− Pokračovať v začatých projektoch zameraných na riešenie genetickej diverzity
vybraných taxónov cicavcov na Slovensku a iniciovať vznik ďalších
− Pokračovať v realizácii reštitúcie zubra hrivnatého a jeho monitoringu v Národnom
parku Poloniny
− Realizovať reštitúcie ďalších vyhynutých druhov na Slovensku (napr. norok európsky)
− Rozvíjať a podporovať výskum a monitoring netopierov v zimných a letných úkrytoch
− Intenzívnu pozornosť venovať výskumu a monitoringu druhov netopierov Nyctalus
lasiopterus a Hypsugo savii
− Venovať zvýšenú pozornosť riešeniu problematiky výskytu netopierov v urbánnom
prostredí
− Do konca roka 2005 sprístupniť na stránke ŠOP SR (www.sopsr.sk) komunikačnú
skupinu k pripomienkovaniu definícií priaznivých stavov živočíšnych druhov
− V pravidelných časových intervaloch (každé dva roky) na základe pripomienok
obnovovať a dopĺňať definície priaznivých stavov

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII, 2005: 237

237



Mgr. Michal Adamec Banská Bystrica
RNDr. Michal Ambros Nitra
Jaroslav Babic Zvolen
Mgr. Peter Bačkor Banská Bystrica
Mgr. Csaba Balázs Rimavská Sobota
Ing. Erik Baláž Tulčík
Mgr. Ivan Baláž, PhD. Nitra
Milan Ballo Liptovský Mikuláš
Mgr. Eva Bartošová Bratislava
Ing. Mária Boďová Vrútky
Miroslav Brezovský Tatranská Lomnica
Mgr. Josef Bryja, PhD. Brno, CZ
Peter Bryndza Revúca
RNDr. Jana Budayová Košice
Ing. Martin Ceľuch Zvolen
Ľubomír Cibuľa Spišská Nová Ves
Mgr. Alexander Čanády Košice
Mária Čápová Bratislava
Prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. Banská Štiavnica
Ing. Milan Ďurica Zvolen
Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. Nitra
Mgr. Jana Fričová Košice
Bc. Katarína Gregorová Zvolen
Ing. Bedřich Hájek Spišská Nová Ves
Mgr. Petra Hájková Brno, CZ
Doc. Ing. Pavel Hell, CSc. Zvolen
RSDr. Jozef Hlásnik Bratislava
RNDr. Ladislav Hlôška Považská Bystrica
Ing. Vladimír Hrúz Zvolen
Mgr. Štěpánka Hulová Praha, CZ
Ing. Barbara Chovancová Tatranská Lomnica
Vladimír Chovanec Tatranská Lomnica
RNDr. Viera Kacerová Liptovský Mikuláš
Mgr. Peter Kaňuch Zvolen
Mgr. Marcela Kocianová−Adamcová Banská Bystrica
Jozef Kormančík Spišská Nová Ves
Ing. Diana Krajmerová Zvolen
Ing. Michal Králik Liptovský Mikuláš
RNDr. Anton Krištín, CSc. Zvolen
RNDr. Ján Krištofík, CSc. Bratislava
Mgr. Xénia Kromerová Bratislava
Juraj Ksiažek Tatranská Lomnica

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOV
KONFERENCIE:

238



Miroslav Lehocký Spišská Nová Ves
Mgr. Roman Lehotský Bratislava
Ing. Peter Lešo Zvolen
Ing. Anna Macková Humenné
RNDr. Jozef Májsky Nemšová
Mgr. Radovan Malina Banská Bystrica
Mgr. Jan Matejů Praha, CZ
RNDr. Ladislav Mošanský, CSc. Košice
Magdaléna Necpalová Benice
RNDr. Petra Nová Praha, CZ
Ing. Ján Obuch Blatnica
Ing. Stanislav Ondruš Banská Bystrica
Mgr. Zuzana Pánisová Dolný Kubín
Zuzana Papsonová Spišská Nová Ves
Bc. Hana Patzenhauerová Brno, CZ
Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD. Zvolen
Doc. Kajetan Perzanowski Ustrzyki Dolne, PL
Miroslav Poláček Banská Bystrica
Ing. Roman Rajtar Banská Bystrica
Mgr. Robin Rigg Liptovský Hrádok / Aberdeen, UK
Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, PhD. Brno, CZ
Ing. Martin Sárossy Bratislava
Blažena Sedláková Tatranská Lomnica
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. Zvolen
RNDr. Michal Stanko, CSc. Košice
RNDr. Andrej Stollmann Hurbanovo
Pavol Surovec Zvolen
Martin Štefánik Trenčín
Ing. Ján Topercer, CSc. Blatnica
Marián Trnik Banská Bystrica
RNDr. Marcel Uhrin Revúca
Ing. Peter Urban, PhD. Banská Bystrica
Erika Urbanová Sliač
RNDr. Ivan Valach Zvolen
Mgr. Ľubomíra Vavrová Banská Bystrica
Marek Veľký Zvolen
Ivona Záhradníková Zvolen
Mgr. Barbora Zemanová Brno, CZ
Mgr. Dávid Žiak Bratislava

239


