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Študovaná lokalita
NPR Tajba



Výsledky
zber výskytových údajov 
1791–2020
 1236 nálezov, 113 zdrojov
 822 Streda nad Bodrogom
 782 NPR Tajba 

náhodné nálezy jedincov 
izolované populácie

súčasný areál 
 obmedzený, oblasti
 Východoslovenská nížina

(14 lokalít)
 povodie Ipľa (5 lokalít)
 fragmentácia
 knowledge gaps (kladiská

etc.)

distribučné dáta



vplyv klimatických faktorov na začiatok kladenia vajec

 najlepšia korelácia klimatických faktorov so začiatkom 
kladenia – 13 dní pred prvým nálezom kladenia

 v tomto čase – priemerná teplota vzduchu 15,7 °C, 
priemerná dĺžka slnečného svitu 8,1 h

 medziročné odchýlky od priemerných hodnôt 
spôsobovali významný posun v začiatku kladenia

Výsledky



analyzované populácie

morfometrická analýza piatich populácii korytnačiek močiarnych v strednej Európe

landmarky na pancieroch: karapax (495) & plastrón (436)

Výsledky



proporcie a znázornenie deformít pancierov

 HU&HUs – centrálny areál rozšírenia  signifikantne menej 
deformovaných jedincov

 AT&SK – populácie na okraji areálu rozšírenia  vyššia miera 
asymetrie pancierov

 vyššie hodnoty FA  indikátor zvýšenej miery genetického a 
environmetálneho stresu

 výsledky v súlade s central–marginal hypothesis

Výsledky

karapax plastrón

dodatočný štítok / abnormálny tvar panciera & štítku



analýza životaschopnosti populácie v NPR Tajba

 v prípade katastrofy (vyschnutie močiara) by došlo k 
vyhynutiu populácie v NPR Tajba do 52 rokov

Peter Havaš

III. 2014

IX. 2015

Výsledky



zničené znášky 

1996–2020
 524 zničených znášok 

na Tajbe
 56 pri obci Poľany
2021
 63 zničených znášok na 
Tajbe

migračné charakteristiky

 telemetria 7 jedincov v období 2017–
2021: nízka miera migrácie // 
lokalizované zimoviská // dokázaná 
estivácia

Výsledky

Peter Havaš



predácia hniezd

Výsledky

 primárny čuchový podnet pre 
predátorov  stopa po migrujúcej 
samici

 náhodný nález hniezd



Navrhované opatrenia

zdroj: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20594

 revitalizácia kladiska
 ochrana znášok
 obnova vodného režimu Tajby: 

odstránenie sedimentov // 
vybudovanie kanálov

 výskum celoslovenskej 
populácie



iné hrozby

stav slovenskej 
populácie



Júlia Bodnárová
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