Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
a
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zborník príspevkov
z vedeckého kongresu „Zoológia 2016“

Zuzana Krumpálová, Martina Zigová & Filip Tulis
(eds)

Nitra 2016

Editori
Zuzana Krumpálová, Martina Zigová & Filip Tulis
Garanti podujatia
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
RNDr. Anton Krištín, DrSc.
Vedecký výbor (recenzenti)
RNDr. Michal Ambros, PhD.
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.
doc. Vladimír Kubovčík, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Ing. Peter Lešo, PhD.
Mgr. Peter Manko, PhD.
RNDr. Roman Slobodník, PhD.
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Organizačný výbor
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. (predseda)
RNDr. Michal Ambros, PhD.
RNDr. Peter Bačkor, PhD.
Mgr. Henrich Grežo, PhD.
doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.
Mgr. Peter Manko, PhD.
Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
RNDr. Peter Petluš, PhD.
Ing. Viera Petlušová, PhD.
RNDr. Roman Slobodník, PhD.
Mgr. Michal Ševčík
Mgr. Filip Tulis, PhD.
Mgr. Martina Zigová
Mgr. Martin Zemko

Publikované príspevky boli recenzované. Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú
autori a recenzenti. Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Edícia: Prírodovedec č. 645
Formát: B5
Rok vydania: 2016
Miesto vydania: Nitra
Počet strán: 250
Tlač: Vydavateľstvo SPU v Nitre
Náklad: 150 kusov
© Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ISBN

978-80-558-1102-4

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu ani ilustrácie nemôžu byť použité na ďalšie šírenie
akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autora alebo vydavateľa.
Vedecké príspevky sú zoradené podľa priezviska autora príspevku v abecednom poradí.

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Program kongresu „Zoológia 2016“
24. november
2016 (Štvrtok)
0800 - 1000
1000 – 1100
1100 - 1115
1115 - 1200
1200 – 1315
1315 - 1430
1430 - 1445
1445 - 1615
1615 - 1645
1645 - 1745
1745 - 1800
1800 - 1900
1900 - 1915
1915 - 2000
2010 - 2045

25. november
2016 (Piatok)
0900 - 0945
0945 - 1000
1000 - 1115
1115 - 1130
1130 - 1230
1230 - 1400
1400 - 1445
1445 - 1500
1500 - 1630

Prednášková miestnosť P6
(hlavná budova FPV UKF v Nitre)
Príchod súčasníkov a registrácia
Otvorenie kongresu
Prestávka (15 min)
1. plenárna prednáška:
RNDr. Anton Krištín, DrSc.
Obed (jedáleň ŠD UKF Nitra, 10
min chôdze)
1. prednáškový blok
"Aj na vode aj na súši"
Prestávka (15 min)
2. prednáškový blok
"Zahnuté zobáky"
Prestávka (30 min)
3. prednáškový blok
"Žijú na úkor iných"
Prestávka (15 min)
4. prednáškový blok
"Žijú medzi nami"
Prestávka (15 min)
Valné zhromaždenie
Slovenskej zoologickej spoločnosti
film Stanislava Kováča
"Hory zver a strážcovia , dĺžka 33´

Prednášková miestnosť P2
(hlavná budova FPV UKF v Nitre)

Prednášková miestnosť P6
Prednášková miestnosť P2
(hlavná budova FPV UKF v Nitre)
(hlavná budova FPV UKF v Nitre
2. plenárna prednáška:
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD
Prestávka (15 min)
5. prednáškový blok
6. prednáškový blok
"Veľká veda na malých tvoroch"
"Ach, tie sexi chlpaté nohy"
Prestávka (15 min)
7. prednáškový blok
8. prednáškový blok
"S krídlami, či bez nich?"
"Ber ho!"
Obed (jedáleň ŠD UKF Nitra)
3. plenárna prednáška:
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Prestávka (15 min)
9. prednáškový blok
10. prednáškový blok
"Ich spoločným znakom sú
"Mladé nádeje"
mammae!"
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1630 - 1715
1715 - 1900

2000 - 0200

Prezentácia posterov (vestibul pri prednáškovej miestnosti P6 UKF v Nitre)
11. prednáškový blok
12. prednáškový blok
"Lietam v tom tiež, lietam v tom
"Do vody a von z vody..."
rád"
spoločenský večer (jedáleň ŠD UKF Nitra, 10 min chôdze)

26. november
Prednášková miestnosť P6
Prednášková miestnosť P2
2016 (Sobota)
(hlavná budova UKF v Nitre)
(hlavná budova FPV UKF v Nitre)
1000 - 1100
Ukončenie konferencie a vyhlásenie študentskej súťaže
Zmena programu vyhradená!
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Program kongresu „ Zoológia 2016“ Zoznam prednášok
24. – 26. novembra 2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

24. november 2016 (štvrtok)
0800 - 1000
1000 – 1015

1015 - 1030

prednášková miestnosť P6

1030 - 1100

Príchod účastníkov a registrácia
Otvorenie kongresu, organizačné informácie
(Ivan Baláž,
predseda organizačného výboru, Vladimír Kubovčík, predseda
Slovenskej zoologickej spoločnosti)
Príhovory prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekana Fakulty
prírodných vied UKF v Nitre a prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.,
rektora Technickej univerzity vo Zvolene
Laudatio na prof. Dr. Zoru Feriancovú-Masárovú, RNDr. Jozefa
Voskára, RNDr. Jozefa Brestovského, Mgr. Štefana Danka, prof.
RNDr. Jozefa Halgoša, DrSc. - moderuje Peter Urban

1100 - 1115

Prestávka (15 min)

1115 - 1200

1. plenárna prednáška: RNDr. Anton Krištín, DrSc. „Životné
stratégie ohrozeného druhu s túlavými topánkami: príbeh druhu
Lanius minor“

1200 - 1315

Obed (jedáleň ŠD UKF Nitra, 10 min chôdze)

1315 - 1430

1. prednáškový "Aj na vode aj na súši"
(predsedajúci Slavomír Stašiov)
Juraj Hajdú, Ladislav Pekárik, Jakub Fedorčák, Ján Koščo
„Mimoinundačné vody Dunaja ako významné refúgiá limnofilných
druhov rýb“
Martin Kundrát „A miniature giant: insight into the titanosaurian egg
from South America“
Ladislav Pekárik, Martin Farský „First data on the sterler (Acipenser
ruthenus) acoustic telemetry in the middle Danube“
Roman Rozínek „Vliv invazních druhů na českou a slovenskou
herpetofaunu“
Aleš Svoboda, Jiří Francek, Roman Rozínek „Herpetofauna
migrační trasy Staré Nechanice (2006 – 2016)“

1315 - 1330

1330 - 1345
1345 - 1400
1400 - 1415
1415 - 1430
1430 - 1445

Prestávka (15 min)

1445 - 1615

2. prednáškový blok - "Zahnuté zobáky" sekcia pod záštitou
Ochrany dravcov na Slovensku
(predsedajúci Roman Slobodník)
Marek Gális, Lucia Deutschová, Ján Šmídt, Ervín Hapl, Jozef
Chavko „Vysoká cena za pohodlie alebo rizikovosť elektrických vedení
pre voľne žijúce druhy vtákov“
Jozef Chavko „Fotopasce – významný nástroj monitoringu ekológie
živočíchov“
Marek Kouba „Hunting home range size of Tengmalm’s Owl
(Aegolius funereus) males during breeding season“

1445 - 1500

1500 - 1515
1515 - 1530
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1530 - 1545

1545 - 1600

1600 - 1615
1615 - 1645

Prestávka (30 min)

16 - 17

3. prednáškový blok - "Žijú na úkor iných"
(predsedajúci Peter Fenďa)
Peter Fedor, Martina Zvaríková, Rudolf Masarovič, Jana
Fedorová „Aktuálne výzvy a nástrahy v semiautomatizovanej umelo
inteligentnej identifikácii karanténnych škodcov“
Peter Fenďa „Čeľaď Otopheidomenidae (Acari, Mesostigmata)
v Európe“
Imrich Kašlík, Marián Janiga „Perové roztoče vrchárky červenkastej,
Prunella collaris“
Tomáš Najer, Daniel R. Gustafsson, Oldřich Sichra „Péřovky rodu
Philopteroides na Nové Guinei - Australasijská oblast jako centrum
rozšíření rodu“

45

45

prednášková miestnosť P6

1645 - 1700

1700 - 1715
1715 - 1730
1730 - 1745

1745 - 1800

Prestávka (15 min)

1800 - 1900

4. prednáškový blok - "Žijú medzi nami"
(predsedajúci Peter Fedor)
Rudolf Masarovič, Peter Fedor, Martina Zvaríková „Generalisti a
špecialisti v indikačnom potenciáli stratocenóz strapiek (Thysanoptera)
v pahorkatinnej dúbrave“
Michal Stanko „Nastali v posledných desaťročiach na Slovensku
zmeny v ekológii a fenológii kliešťov?“
Martina Zigová, Peter Klimant, Zuzana Krumpálová „Synúzie
bĺch (Siphonaptera) drobných zemných cicavcov v urbánnom prostredí
Nitry“
Martina Zvaríková, Peter Fedor, Rudolf Masarovič „Ako v
Rakúsko-Uhorsku vznikla svetová thysanopterológia“

1800 - 1815

1815 - 1830
1830 - 1845

1845 - 1900
1900 - 1915

Prestávka (15 min)

19 - 20

00

Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti

20 - 20

45

film Stanislava Kováča "Hory zver a strážcovia“ , dĺžka 33´

15
10

6

Roman Slobodník, Jozef Chavko, Jozef Lengyel, Michal Noga,
Boris Maderič „Vývoj, vybrané hniezdne charakteristiky a ochrana
populácie sokola červenonohého na JZ Slovensku“
Filip Tulis, Zuzana Krumpálová, Zbyšek Šustek, Michal Noga,
Roman Slobodník „Potrava dvoch sympatricky sa vyskytujúcich
druhov sokola červenonohého Falco vespertinus a sokola myšira F.
tinnunculus na JZ Slovensku“
Tomáš Veselovský, Ivan Baláž „Zimoviská myšiarok ušatých (Asio
otus) na Podunajskej nížine“

„Zoológia 2016“
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25. november 2016 (piatok)
0900 - 0945

2. plenárna prednáška: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD.
“Afričtí hlodavci - od klasické faunistiky k obecným evolučním
modelům”

0945 - 1000

Prestávka (15 min)

10 - 11

5. prednáškový blok "Veľká veda na malých tvoroch"
(predsedajúci Jozef Bryja)
Veronika Hulejová - Sládkovičová, Dávid Žiak, Peter Miklós, Ivan
Stolárik, András Gubányi, Gyözö Horváth „Success rate of DNA
isolation and PCR of Microtus oeconomus mehelyi museum specimens
(preliminary results)“
Jakub Kamenišťák, Peter Klimant, Ivan Baláž „Potrava
piskorovitých hmyzožravcov (Eulipotyphla) urbanizovaného prostredia
mesta Nitra“
Peter Klimant, Ivan Baláž, Zuzana Krumpálová, Alexandra
Klimantová „Hraboš poľný (Microtus arvalis) v urbanizovanom
prostredí mesta Nitra“
Denisa Matejdeszová, Zuzana Hrehová „Potential impact of pulp
and paper production on hematological indices of Apodemus flavicollis“
Peter Urban, Marcel Uhrin, Michal Ambros „Červený zoznam
cicavcov Slovenska“
6. prednáškový blok "Ach, tie sexi chlpaté nohy"
(predsedajúci Peter Ľuptáčik)
Ľudmila Černecká, Ján Černecký, Ivan Mihál, Martin Štefáník,
Stanislav Korenko “Dva nové druhy pavúčich parazitoidov
(Hymenoptera, Ichneumonidae) pre Slovensko a ich spektrum
hostiteľov”
Peter Gajdoš, Anna Šestáková, Ľudmila Černecká, Valerián Franc
“Pavúky Slovenska a ich pripravované slovenské názvoslovie”
Stanislav Korenko “Ekológia blanokrídlych parazitoidov pavúkov zo
skupiny Polysphincta group (Ichneumonidae, Ephialtini)”
Peter Ľuptáčik, Martina Šemeláková, Lenka Paučulová, Andrea
Parimuchová “Biológia panciernika Belba clavigera Willmann, 1954
a genetická príbuznosť populácií v Európe”

prednášková miestnosť P6

00

15

1000 - 1015

1015 - 1030

1030 - 1045

1045 - 1100
1100 - 1115
1000 - 1115

prednášková miestnosť P2

1000 - 1015

1015 - 1030
1030 - 1045
1045 - 1100

11:00 -11:15

1115 - 1130

Prestávka (15 min)

11 - 12

7. prednáškový blok "S krídlami, či bez nich?"
(predsedajúci Michal Stanko)
Peter Bačkor „Druhové spektrum netopierov vysokých pohorí
Západných Karpát“

30

prednášková
miestnosť P6

Michal Rendoš, Andrej Mock, Natália Raschmanová, Alexandra
Jászayová, Tomáš Jászay, Beáta Haľková, Peter Ľuptáčik,
Ľubomír Kováč “Čo sa ukrýva pod povrchom zalesnených svahových
sutín Západných Karpát?”

30

1130 - 1145
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prednášková
miestnosť P6

1145 - 1200

1200 - 1215

1215 - 1230
1130 - 1245

prednášková miestnosť P2

1130 - 1145

1145 - 1200
1200 - 1215

1215 - 1230

1230 - 1245

1245 - 1400

Obed (jedáleň ŠD UKF Nitra, 10 min chôdze)

1400 - 1445

3. plenárna prednáška: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
„Vážky ako ich (ne)poznáme“

1445 - 1500

Prestávka (15 min)

1500 - 1630

9. prednáškový blok "Ich spoločným znakom sú mammae!"
(predsedajúci Ivan Baláž)
Ľubomír Botto, Jana Lendelová „Hodnotenie pohody prasníc a
ciciakov v pôrodných kotercoch na základe vybraných ukazovateľov
správania“
Martin Duľa, Miroslav Kutal „Početnosť a populačná hustota rysa
ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce“
Peter Urban „Kamzík vrchovský tatranský v Nízkych Tatrách – 40
rokov od ukončenia úspešnej reštitúcie“
Peter Urban, Jozef Bučko, Nuno Guimaraes „Golden jackal (Canis
aureus) a booming species in Slovakia?“
Gabriel Šaffa, Martin Hromada, Anna M. Kubicka „Je časovanie
menarché u ľudí adaptívnym znakom formovaným selekčnými tlakmi
prostredia?“

prednášková miestnosť P6

1500 - 1515
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Alexander Čanády, Peter Krišovský „Hniezdne tubusy a ich využitie
pri výskume rozšírenia a ochrany pĺšika lieskového (Muscardinus
avellanarius)“
Ladislav Mošanský, Michal Stanko, Alexander Čanády
„Poznámky k výskytu plcha sivého (Glis glis) vo vtáčích búdkach v
Slovenskom krase (Východné Slovensko)“
Andrej Mock, Marcel Uhrin „Fauna Košíc - príprava knižnej
publikácie“
8. prednáškový blok "Ber ho!"
(predsedajúci Peter Manko)
Iľja Krno, Fedinand Šporka, Pavel Beracko, Emília Mišíková –
Elexová „Dva nové druhy pavúčich parazitoidov (Hymenoptera,
Ichneumonidae) pre Slovensko a ich spektrum hostiteľov“
Pavel Beracko, Igor Matečný, Vladimír Košel „Zmeny dunajskej
vodnej malakocenózy za 23 rokov jej monitoringu“
Vladimír Hemala, Petr Kment, Igor Malenovský „Fylogenéza a
morfológia bzdôch z nadčeľade Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)
– priebežné výsledky“
Marek Semelbauer „Koľko variability znesie jeden druh?
Morfometrická analýza druhov Meiosimyza illota a M. mihalyi
(Diptera, Lauxaniidae)“
Dušan Šácha, Soňa Štefaniková „Výsledky značenia jasoňa
červenookého Parnassius apollo (L. 1758) na Vršatci v roku 2016
(Lepidoptera: Papilionidae)“

1515 - 1530
1530 - 1545
1545 - 1600
1600 - 1615

„Zoológia 2016“
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1500 - 1630

prednášková miestnosť P2

1500 - 1515
1515 - 1530

1530 - 1545

1545 - 1600

1600 - 1615
1615 - 1630

1630 - 1715
1715 - 1900
1715 - 1730

prednášková miestnosť P6

1730 - 1745
1745 - 1800
1800 - 1815

1815 - 1830

1830 -1845

1845 - 1900

10. prednáškový blok "Mladé nádeje"
(predsedajúci Zuzana Krumpálová)
Vladimíra Dekanová, Marek Svitok „Plasticita životných cyklov
podeniek rieky Hron“
Michaela Ďurkáčová, Michal Baláž, Lucia Hrčková „Druhové
bohatstvo migrujúcich vtákov v brehových porastoch VN Bešeňová
počas desiatich rokov“
Monika Krogmanová, Nikola Kovárová, Zuzana Krumpálová
„Prachové roztoče (fam. Pyroglyphidae) ľudských obydlí v Nitre a
Zlatých Moravciach“
Silvia Lelovicsová, Pavol Purgat, Zuzana Krumpálová „Vplyv
environmentálnych faktorov mestského prostredia Nitry na výskyt
pavúka Brigittea civica (Araneae)“
Jana Mesárošová, Barbora Holienková „Invázny potenciál druhu
Arion vulgaris“
Veronika Školová, Martin Ceľuch, Michal Baláž „Dynamika
početnosti zoskupenia raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula) v cestnom
betónovom moste v Ružomberku“
Prezentácia posterov
(vestibul pri prednáškovej miestnosti P6 FPV UKF v Nitre)
11. prednáškový blok "Lietam v tom tiež, lietam v tom rád"
(predsedajúci Michal Baláž)
Martin Hromada, Zuzana Ondrejová, Anna M. Kubicka, Tim
Sparks, Łukasz Myczko „Ovplyvňuje prítomnosť sympatrických
konkurentov morfológiu zobáka ďatľa - generalistu?“
Lucia Hrčková, Michal Baláž „Oriešok obyčajný (Troglodytes
troglodytes), ničiteľ vodnárích vajíčok?“
Michal Jenčo, Miroslav Demko & Matej Repel „Prehľad
krúžkovania vtákov na území Slovenska za roky 2014 a 2015“
Martin Korňan, Marek Svitok „Analýza druhových párov pomocou
nulových modelov vo vzorcoch časovej dynamiky ornitocenóz vyvracia
predpoklady kompenzačnej dynamiky: empirický Bayesov prístup“
Martin Korňan, Marek Svitok, Anton Krištín „Analýza druhových
asociácií nulovými modelmi v potravných gildách vtákov v časových
vzorcoch ornitocenóz odporuje predpokladom kompenzačnej dynamiky“
Samuel Pačenovský, Matej Repel, Miroslav Demko, Peter Chrašč
„Súhrn výsledkov monitoringu populácie a zhodnotenie vybraných
charakteristík biotopu bučiaka veľkého (Botaurus stellaris) a chochlačky
bielookej (Aythya nyroca) v CHVÚ Medzibodrožie v rokoch 2011 –
2016“
Roman Slobodník, Vladimír Slobodník „Zaujímavosti z 30 ročného
monitoringu búdok na západnom Slovensku“
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1715 - 1900
1715 - 1730

prednášková miestnosť P2

1730 - 1745
1745 - 1800

1800 - 1815
1815 - 1830

1830 -1845

1845 - 1900

2000 - 0200

12. prednáškový blok (prednášková miestnosť P2) - "Do vody a
von z vody..." predsedajúci Ladislav Pekárik
Simona Benčaťová, Eva Tirjaková „Adaptácie povrchových štruktúr
dormantných štádií dvoch druhov nálevníkov (Protista; Ciliophora)“
Jana Bozáňová, Andrea Rúfusová „Potočníky (Trichoptera) NP
Slovenský raj“
Stanislav David, Kornélia Petrovičová, Monika Ábelová
„Pasikavci (Odonata: Cordulegaster Lach, 1815) Slovenského
rudohoria“
Marta Illyová, Ladislav Pekárik, Zuzana Čiamporová –
Zaťovičová “Ostrovná biogeografia izolovaných vodných plôch“
Igor Kokavec, Pavel Beracko „Fitness druhu Gammarus fossarum
(Koch, 1836) v úseku rieky Čierny Váh s narušenou kontinuitou –
predbežné výsledky“
Kornélia Petrovičová, Stanislav David, Vladimír Langraf, Monika
Ábelová, Janka Schlarmannová „Výskyt druhov rodu Cordulegaster
(Odonata) v jelšovom pramenisku v areáli Rudných baní Pezinok“
Darina Šípošová, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová Zaťovičová „Rekolonizácia tatranských plies druhom Agabus guttatus
Paykull, 1798“
spoločenský večer "Nitriansky zvierací raut"
(jedáleň ŠD UKF Nitra, 10 min chôdze)

prednášková
miestnosť P6

26. november 2016 (sobota)
1000 - 1100

Zmena programu vyhradená!
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Zoznam posterov kongresu„ Zoológia 2016“
Poster session
25. november 2016 (piatok) 1630 - 1715 (vestibul pri prednáškovej miestonsti P6, FPV UKF v Nitre)
P 01

Peter Bačkor „Netopiere mesta Tvrdošín“

P 02

Attila Balázs “Druhová bohatosť vážok (Insecta: Odonata) Cerovej vrchoviny na Slovensku”

P 03

Tomáš Čejka „Štrkoviská – neznáme refúgiá mäkkýšov“

P 04

Andrea Čerevková, Jana Ondeková, Marek Renčo „Vplyv poškodenia smrekového lesa TANAPu
víchricou v máji 2014 na spoločenstvá pôdnych nematód“

P 05

Jakub Fedorčák, Ján Koščo, Karel Halačka, Ľubomír Šmiga, Juraj Hajdú, Ladislav Pekárik,
Peter Manko „Microhabitat preferences of individuals within hybrid complex Cobitis elongatoides x
C. tanaitica at the model stream Okna River (Danube basin“

P 06

Alexandra Hánová, Josef Bryja, Tatiana Aghová, Violaine Nicolas, Christiane Denys, Radim
Šumbera, Adam Konečný „Molecular phylogeny of African striped grass mice (genus
Lemniscomys)“

P 07

Vladimír Hemala „Priebežné výsledky mapovania bzdôch (Hemiptera: Heteroptera) blízkeho okolia
západotatranskej liptovskej obce Jalovec“

P 08

Mikołaj Kaczmarski, Anna Maria Kubicka, Martin Hromada „More robust head in females of
Carpathian newt Lissotriton montandoni in conditions of interspecific competition“

P 09

Ján Kicko „Možnosti využitia metód akustického monitoringu pri mapovaní populácie jastraba
veľkého (Accipiter gentilis)“

P 10

Jasna Kraljik, Anna Paziewska-Harris, Dana Miklisová, Lucia Blaňarová, Eva Špitalská,
Ladislav Mošanský, Martin Bona, Michal Stanko „The presence of vector-borne zoonotic bacteriae
in wild small mammals and their parasites“

P 11

Vladimír Langraf, Katarína Rozenbergová, Janka Schlarmannová, Kornélia Petrovičová,
Stanislav David „Bystruškovité (Carabidae) Štiavnických vrchov“

P 12

Vladimír Langraf, Katarína Rozenbergová, Janka Schlarmannová, Kornélia Petrovičová
„Chrobáky (Coleobtera) Poltárskej pahorkatiny so zameraním na bioindikačné druhy Bystruškovitých
(Carabidae)“

P 13

Peter Lindtner, Karol Ujházy, Vladimír Kubovčík „Poznámky k vegetačnej sukcesii na výhraboch
sysľa pasienkového“

P 14

Barbara Mangová, Milan Kozánek „Vplyv teploty na štádium kukly Tenebrio molitor Linnaeus,
1758 (Coleoptera, Tenebrionidae) – čiastkové výsledky k využitiu kukiel ako zdroja bielkovín“

P 15

Zuzana Matúšová, Ladislav Hamerlík, Richard Hrivnák, Milan Novikmec, Marek Svitok
„Vážky malých vodných nádrží (pondov): rozšírenie a ochranársky význam“

P 16

Zuzana Matúšová, Slavomír Stašiov, Karin Antalová „Príspevok k poznaniu vážok Ondavskej
vrchoviny“

P 17

Daniela Mizerovská, Josef Bryja, Violaine Nicolas, Erik Verheyen, Jan Kennis, Alain Didier
Missoup, Adam Konečný „Molecular phylogeny of the genus Praomys (Rodentia: Murinae) with an
emphasis on P. jacksoni species complex“
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P 18

Jozef Oboňa , Peter Manko, Lenka Demková, Matej Žiak „Pilotná štúdia variability farby
abdomenu pestrice Episyrphus balteatus (Syrphidae, Diptera) Pilot study of variation in abdomen
colour of Episyrphus balteatus (Syrphidae, Diptera)“

P 19

Ján Obuch, Karol Šotnár, Samuel Pačenovský „Zhodnotenie ekologických nárokov 4 druhov
lesných sov (Strigiformes) v CHVÚ Veľká Fatra“

P 20

Jana Ondeková, Andrea Čerevková, Marek Renčo „Spoločenstvá pôdnych nematód ako indikátory
zmien v ekosystéme bukového lesa prírodnej rezervácie Vysoký vrch po poškodení víchricou v roku
2014“

P 21

Ján Rudy, Andrej Mock „Makrosaprofágy (Oniscidea, Diplopoda) ako súčasť fauny kompostovísk“

P 22

Jakub Sigmund, Peter Fedor, Martin Štefánik „Potenciál intrašpecifickej variability Chirothrips
manicatus Haliday, 1836 (Tysanoptera: Thripidae) v indikácii starých environmentálnych záťaží –
predbežné výstupy“

P 23

Roman Slobodník, Dalibor Kaplán, Vladimír Slobodník, Michal Baláž
„Biológia a fenológia hniezdenia, disperzia mláďat sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej
Nitre“

P 24

Dušan Šácha „Výskyt pásikavca Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Odonata: Cordulegastridae)
v Považskom Inovci“

P 25

Ladislav Šnírer, Stanislav Hravančík, Andrej Dúbravský „Distribúcia a denzita výra skalného
(Bubo bubo) na Ponitrí v rokoch 2012 – 2016“

P 26

Martin Štefánik, Peter Fedor, Jakub Sigmund „Fenotypová plasticita strapiek Hercinothrips
femoralis v primárnej fáze introdukcie alochtónneho druhu“

P 27

Jerguš Tesák, Blažena Sedláková, Juraj Švajda, Peter Urban „Tatry – svišť – človek“

P 28

Marta Veselská, Adam Lauko, Ladislav Hamerlík, Milan Novikmec, Marek Svitok
„Porovnanie metód vzorkovania pakomárov vysokohorských pliesok“

P 29

Jana Těšíková, Dagmar Čížková, Sebastian Voigt, Jaroslav Piálek, Stuart J.E. Baird, Joëlle Goüy
de Bellocq „Murine Cytomegalovirus in the European House Mouse Hybrid Zone“

P 30

Matej Žiak „Plecoptera Slovaca“
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Príhovor dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
Som rád, že môžem pozdraviť účastníkov kongresu slovenských zoológov „Zoológia 2016“,
ktorý sa uskutočňuje na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sme radi, že v poradí
tretie podujatie organizuje naša Fakulta prírodných vied, konkrétne pracovníci Katedry
ekológie a environmentalistiky, na pleciach ktorých leží prípravná, organizačná a vedecká časť
kongresu.
Je mi cťou privítať Vás, špičkových zoológov zo Slovenska a Čiech. Tento kongres je
unikátny svojim rozsahom, nakoľko sústreďuje viac ako 130 nielen profesionálnych zoológov,
ale aj amatérskych záujemcov o zoológiu, bádateľov, učiteľov a študentov všetkých
akademických inštitúcií, pracovníkov štátnej správy a ochrany prírody, zástupcov
mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú ochrane a monitoringu fauny.
Ako je Vám zaiste známe naša Fakulty prírodných vied poskytuje vysokoškolské
vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.
Okrem náročnej pedagogickej činnosti sa tvoriví pracovníci významne podieľajú na riešení
projektov domácich vedeckých agentúr, ako aj na medzinárodných projektoch, štukturálnych
projektoch a 7. rámcového programu. Teší nás, že výsledky vedeckovýskumnej činnosti fakulty
majú významný vplyv na kultúru kvality vysokoškolského prostredia ako aj na úroveň
vzdelávacieho procesu.
V neposlednom rade som potešený, že na kongrese je tradíciou vzdať poctu niektorým z
najvýznamnejších zoológov Slovenska. Všetkým jubilujúcim zoológom srdečne blahoželám
a prajem veľa zdravia a radosti z mladej, nastupujúcej generácie zoológov.
Kongres zoológov je významným vedeckým podujatím v podmienkach Slovenskej
a Českej republiky a má plnú podporu vedenia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Všetkým
želám príjemný pobyt v meste pod Zoborom, na našej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,
aby kongres splnil svoje vedecké ako aj spoločenské ciele. Prajem príjemnú a tvorivú atmosféru
počas rokovania v sekciách a organizátorom ďakujem na vynaložené úsilie a prácu pri jeho
príprave a usporiadaní.

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
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Príhovor predsedu Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
Je pre mňa mimoriadnou cťou, že sa môžem prihovoriť účastníkom kongresu „Zoológia
2016“, 20. Feriancove dni. S radosťou vítam účastníkov všetkých významných zoologických
pracovísk na Slovensku, od vedeckých ústavov, cez vysokoškolské pracoviská, až po orgány
ochrany prírody a mimovládne organizácie. Veľkým potešením pre nás je účasť kolegov –
zoológov – z Českej republiky. Veľmi ma teší, že medzi prihlásenými účastníkmi je hojne
zastúpená mladá generácia študentov zo všetkých troch stupňov vysokoškolského
vzdelávania.
V tejto slávnostnej chvíli máme možnosť na malé zastavenie, krátke bilancovanie
a ohliadnutie sa za uplynulými dvomi rokmi. Niektorí naši významní zoológovia sa dožili
prekrásnych jubileí a nám sa tak naskytla vzácna príležitosť pripomenúť si ich. Sú nimi prof.
RNDr. Zora Feriancová-Masárová, DrSc. (85 rokov v roku 2015), dlhoročná pracovníčka SAV
a Univerzity Komenského v Bratislave a protagonistka Feriancových dní (práve v tomto roku
by boli 20.); RNDr. Jozef Voskár (80 rokov v roku 2016), zoológ Krajského ústavu štátnej
ochrany prírody v Prešove, odborník na ekológiu vlka a rozšírenie a ochranu vydry; prof.
RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. (70 rokov v roku 2016), svetový špecialista na tzv. „krvcicajúcich
trápičov“ z radu dvojkrídlovcov; Mgr. Štefan Danko (70 rokov v roku 2016), významný
slovenský ornitológ európskeho formátu a zoológ Zemplínskeho múzea v Michalovciach
a RNDr. Jozef Brestovský (70 rokov v roku 2016), zoológ a učiteľ, autor metodiky plošnej
deratizácie miest a obcí. Dovoľte, aby som im v mene svojom, ako aj v mene všetkých členov
Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV poďakoval za čas a energiu, ktorú nám po celé tie
roky nezištne venovali, a zároveň im poprial pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a ďalších
úspechov v zoológii! Tento kongres oslávencom venujeme ako prejav nášho uznania a obdivu
k ich celoživotnej práci a jej významu pre rozvoj slovenskej zoológie.
Dovolím si pripomenúť životné jubileá ďalších našich významných zoológov, ktoré oslávili
v tomto, prípadne minulom roku: RNDr. Josef Řeháček, DrSc. (85 rokov), RNDr. Ján Salaj, DrSc.
(85 rokov), Ing. Anton Šály, CSc. (85 rokov), RNDr. Milan Trpiš, CSc. (85 rokov), prof. RNDr.
Ivan Orzsagh, CSc. (75 rokov), RNDr. Karol Pachinger, CSc. (75 rokov), RNDr. Jozef Dúha, CSc.
(70 rokov), RNDr. Jozefína Jedličková, CSc. (70 rokov), RNDr. Ján Kleinert, CSc. (70 rokov)
a RNDr. Vladimír Košel, CSc. (70 rokov). Tiež im prajem v mene Slovenskej zoologickej
spoločnosti všetko najlepšie!
Tichú spomienku venujme aj zoológom, ktorí sa významných životných jubileí nedožili:
prof. RNDr. Oskárovi Feriancovi, DrSc. (nedožitých 110 rokov), RNDr. Jaroslavovi Hrbáčkovi,
DrSc. (nedožitých 95 rokov), prof. RNDr. Jánovi Patočkovi, DrSc. (nedožitých 90 rokov), prof.
RNDr. Františkovi Vilčekovi, CSc. (nedožitých 90 rokov), doc. RNDr. Jánovi Guličkovi, CSc.
(nedožitých 90 rokov), RNDr. Milanovi Ertlovi, CSc. (nedožitých 85 rokov), RNDr. Eve Ertlovej,
CSc. (nedožitých 85 rokov), RNDr. Štefanovi Paulovovi, CSc. (nedožitých 85 rokov), doc. RNDr.
Dušanovi Matisovi, CSc. (nedožitých 80 rokov), RNDr. Milanovi Labudovi, DrSc. (nedožitých
70 rokov) a RNDr. Mikulášovi J. Lisickému, CSc. (nedožitých 70 rokov). Počas svojho života sa
stali majstrami zoológie. Pred rokom nas pri dopravnej nehode v Afrike nečakane opustil aj
RNDr. Peter Lupták. Česť ich pamiatke!
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Snahou predsedníctva Slovenskej zoologickej spoločnosti je priblížiť organizované aktivity
čo najbližšie k členskej základni a osloviť aj ďalších potenciálnych záujemcov o zoológiu. Preto
sa kongres v roku 2012 konal vo Zvolene, v roku 2014 na východe Slovenska v Prešove
a tohtoročné stretnutie je na západe Slovenska v Nitre. Nitra – „Matka slovenských miest“ – je
jedným z najstarších miest na Slovensku s bohatou históriou. Sídlia tu hneď dve významné
univerzity: o niečo staršia Slovenská poľnohospodárska univerzita, ktorej história siaha až do
prvej polovice 20. storočia a o niečo mladšia Univerzita Konštantína Filozofa, ktorá bola
konštituovaná v rokoch 1996 a 1997, ktorej historické korene však siahajú do 50. rokov
minulého storočia. Práve na jej pôde sa teraz na niekoľko dní stretáva veľká časť zoologickej
obce zo všetkých kútov Slovenska, aby tu jej členovia mohli diskutovať, vymeniť si navzájom
skúsenosti a nové vedecké poznatky, nadviazať nové kontakty a priateľstvá, inšpirovať sa do
ďalšej tvorivej výskumnej práce i zabaviť sa v neformálnej atmosfére. Pevne verím, že sa
organizátorom a všetkým zúčastneným podarí, aby bol tento kongres úspešný a držím im
v tom palce!
Dovoľujem si vysloviť poďakovanie členom organizačného a vedeckého výboru kongresu
za odvedenú náročnú prácu pri príprave podujatia. Vedeniu Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre a Fakulte prírodných vied UKF v Nitre a spoluorganizátorom ďakujem za pomoc
a spoluprácu. Vďaka patrí všetkým prihláseným účastníkom kongresu, bez ktorých by sa
samozrejme ani nemohol uskutočniť. Moje poďakovanie patrí tiež sponzorom, ktorí svojou
podporou významne prispeli k úspešnej organizácii našej spoločnej akcie.
Na záver ešte raz prajem našim vzácnym jubilantom všetko najlepšie a účastníkom
kongresu „Zoológia 2016“ príjemné a plodné rokovanie na pôde Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre!
Doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.
predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
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Prof. Dr. Zora Feriancová–Masárová jubiluje
Anton Krištín
Ústav ekológie lesa SAV, Slovenská akadémia vied, Ľudovíta Štúra 2, SK-960 53, Zvolen, e-mail: kristin@savzv.sk

Je jednou z vedúcich osobností slovenskej zoológie, ornitologička a vzor svedomitého
a dobrého človeka. Uvedomil som si to už na škole (Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave v r. 1980–1985), neskôr na výborovkách Slovenskej ornitologickej
spoločnosti, na redakčných radách Tichodromy i na iných
odborných zoologických podujatiach. Aj tam, kde to
občas aj „vrelo“, dokázala zachovať pokoj a rozvahu
a rozdávať ju aj do okolia. Je bývalou predsedníčkou
Slovenskej ornitologickej spoločnosti a dlhoročnou
funkcionárkou Slovenskej zoologickej spoločnosti.
Narodila sa 1. 3. 1930 v Pliešovciach pri Zvolene, v
rodine klasika slovenskej zoológie Prof. Dr. Oskára
Ferianca (1905–1985). Bola ním silne ovplyvnená aj vo
svojej profesionálnej dráhe, čo pekne opísala
v spomienkach na otca v r. 2005 pri 100-ročnom jubileu
jeho narodenia. Ocko (obr. 1), a tiež nádherná slovenská
príroda, ju formovali od malička, a tak sa jej príroda stala
nielen koníčkom, ale aj povolaním. Svoje detstvo, rodinu
i často neľahké životné príbehy opísala v knižke, ktorú
vydala v samizdate v r. 1999 a darovala aj mne, čo
považujem za dôveru a uznanie a za čo som jej zaviazaný
Obr. 1. Zorka s ockom Prof. Dr. O.
Feriancom v Rimavskej Sobote v r.1934
(FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ 1999).
(Foto: archív Prof. Dr. Feriancovej Ako píše aj v týchto svojich pamätiach, jej život bol
Masárovej).
silne ovplyvnený aj postavením jej ocka. A to v tom
pozitívnom i negatívnom slova zmysle. Už ako jeden a polročná sa sťahuje s rodinou do
Rimavskej Soboty, ako tri a pol ročná do Zvolena, 8 ročná do dnešných Turčianskych Teplíc,
atď., atď. Jej pohyb počas detstva ju však pravdepodobne zocelil natoľko, že dokázala zvládnuť
aj neľahké vojnové a povojnové roky.
Po maturite v r. 1948 sa zapísala na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave,
kde v r. 1950 začína študovať zoológiu (obr. 2). Tu sa stretáva s množstvom zaujímavých ľudí
a aj s takými známymi kolegami, akými boli neskôr Doc. Dr. J. Gulička (1925–2009) a Dr. J.
Darola (1928–2000) (obr. 3). Štúdium končí v roku 1952 rozšíreným rigoróznym pokračovaním
ako RNDr. Nastupuje na Slovenskú akadémiu vied a umení (neskôr od r. 1953 sa táto mení na
Slovenskú akadémiu vied), kde od 1.4. 1953 robí vo Faunistickom laboratóriu SAV. Ašpirantúru
robí u Prof. Komárka na Karlovej Univerzite v Prahe a v r. 1957 obhajuje prácu „Stavovce
slovenských ryžovísk a ich vzťah k ryži“.
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Obr. 2. Počas vysokoškolských
štúdií (1948-1952) (Foto: archív
Prof. Dr. Feriancovej -Masárovej).

Vo svojom profesnom životopise uvádza do r. 1969
hlavné pracovisko SAV, neskôr ako hlavné pracovisko
Univerzitu Komenského, kde pôsobila na rozličných
zoologických a ekologických katedrách a ústavoch. Jej
podrobný profesný životopis do r. 1999, ako aj zoznam
publikácii do r. 1990, je uvedený v práci MATOUŠKA (2000).
Pani profesorka je vo svojom živote mimoriadne aktívna po
vedeckej, pedagogickej i organizačnej stránke. Ďalej aktívne
publikuje, je významnou súčasťou Slovenskej ornitologickej
spoločnosti,
ktorú
zakladala
a bola
aj
hybným
článkom rozvoja
celej
zoológie
na
Slovensku
i Československu. Zaslúžený dôchodok trávi v Bratislave,
kde sa teší zo svojich vnučiek. Donedávna navštevovala aj
svoje materské pracovisko v Bratislave a zúčastňovala sa
pravidelne aj redakčných rád časopisu Tichodroma i v pre u
blízkom i ďalekom Zvolene.

Príspevok
o pestrom
živote
takého človeka, akým je pani
profesorka Feriancová-Masárová nie
je možné spísať na týchto pár
riadkov. Je možné len pripomenúť,
že ani vojna, ani politické zmeny
nedokážu zmeniť náplň života
a postoje človeka zanieteného pre
prírodu, ktorému sa ornitológia stala
skutočne povolaním.
Veľa zdravia a šťastia pani
profesorka, a nech sa ešte dlho tešíme
z Vašej prítomnosti!

Obr. 3. S kolegami J. Guličkom (vľavo) a J. Darolom
(vpravo) vo Vysokých Tatrách v r. 1952 (Foto: archív Prof.
Dr. Feriancovej-Masárovej).

Literatúra
FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ Z, 1999: Čriepky (môjho života). Vydané vo vlastnom náklade, Bratislava.
MATOUŠEK B, 2000: Významné životné jubileum Univ. Prof. RNDr. Zory Feriancovej-Masárovej, DrSc. — Tichodroma,
13: 11–39.

/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Osemdesiatnik Jozef Voskár, prírodovedec a titulárny kanonik
Michal Ambros
Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, SK-949 01, Nitra, e-mail: michal.ambros@sopsr.sk

Popredný slovenský prírodovedec, pedagóg a duchovný RNDr. Jozef Voskár, sa tento rok
dožíva úctyhodného životného jubilea – osemdesiat rokov.
Narodil sa 10.10.1936 v Riečke - obci pri Banskej Bystrici, kde prežil detstvo a mladosť a
dostalo sa mu tu aj základné vzdelanie. Ako vnuk kostolníka miestnej fary bol horlivým
miništrantom a amatérskym organistom, občas zastupujúc neprítomného kantora. Jeho častá
a aktívna prítomnosť v chráme Božom ho posilňovala v myšlienke stať sa kňazom. Žiaľ,
päťdesiate roky minulého storočia neboli vhodnou dobou na
naplnenie týchto túžob. Vtedajšia moc zlikvidovala mužské aj
ženské kláštory, ako aj diecézne semináre. Cirkev, zvlášť
gréckokatolícka, sa stala ideologicky nežiadúcou, čo
vyvrcholilo internáciou biskupov, kňazov, rehoľníkov ba aj
laikov. Táto situácia nakoniec spečatila aj jeho „osud“, a tak
zvolil alternatívne riešenie pre ďalší život. Gymnázium A.
Sládkoviča v Banskej Bystrici ukončil v roku 1954 a následne
odchádza študovať do Bratislavy. Tu absolvuje v roku 1958
Fakultu prírodných vied Vysokej školy pedagogickej a vydáva
sa na dráhu pedagóga, najprv ako stredoškolský profesor na
gymnáziu v Lipanoch (1958 – 1961), neskôr ako krajský
Obr. 1. RNDr. Jozef Voskár
metodik na Krajskom pedagogickom ústave v Prešove (1961 1965). Nakoniec v jeho profesijnom živote víťazí vzťah k prírode a nasledujúcich 30 rokov (19651991) sa stáva pracovníkom na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody. Neskôr, po reorganizácii Krajského ústavu štátnej ochrany prírody v Prešove, pôsobí
ako odborný pracovník, zoológ a špecialista pre ochranu fauny. Medzi tým, v roku 1968, po
absolvovaní postgraduálneho štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave, získava titul doktora prírodných vied (RNDr.). Svetielko nádeje na slobodný
duchovný život svitol v roku 1968 v čase avizovanej obrody vtedajšieho štátneho zriadenia a po
opätovnom obnovení gréckokatolíckej cirkvi. Lenže eufória ´68. roku zakrátko pominula a prišli
roky tvrdej normalizácie. A tak sa naďalej venuje práci, ktorá ho napĺňa uspokojením. Je
spoluautorom dokumentov, ako sú Územný priemet ochrany prírody a Návrh preventívnych
opatrení ochrany prírody pre jednotlivé okresy na východnom Slovensku. Jeho duši blízka je
hlavne ornitológia (vodné vtáctvo), ktorej sa intenzívne venoval v rámci svojej profesie. K jeho
záujmom patrí však aj teriológia. V regióne východného Slovenska sa úspešne venuje
problematike vlka, vydry, bobra, mačky divej, rysa a medveďa. Z ostatných skupín fauny sa
osobitne venoval korytnačke močiarnej a užovke stromovej. Ako profesionálny ochranca
prírody aktívne pracoval aj pri budovaní siete chránených území na východnom Slovensku.
Špeciálne sa venoval rozpracovaniu niektorých chránených území, napr. rybníky Senné a
Zemplínska Šírava. Ako prvý ohlasuje dva nové druhy pre avifaunu Slovenska (Limicola
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falcinellus a Chettusia gregaria). Výsledky svojej práce ako zoológa a aktívneho ochrancu prírody
zhmotnil v podobe publikačnej činnosti, kde bol mimoriadne plodný. V oblasti ornitológie,
teriológie a ochrany prírody publikoval do roku 1992 viac ako 175 prác.
Jeho celoživotnou túžbou však bolo poslanie kňazské. Tajne, proti vôli vtedajšej moci,
prijíma za pomoci niektorých kňazov z pastorácie diakonské (1978) a neskôr kňazské svätenie
(1979). Do roku 1991 však pôsobí mimo pastorácie. Po tomto roku sa rozbieha jeho cesta
duchovného. Čo nemohol legálne dosiahnuť v politicky nepriaznivých päťdesiatych rokoch, to
realizuje s horlivosťou jemu vlastnou v nasledujúcich rokoch. Nastupuje do služieb
gréckokatolíckeho biskupského úradu, kde v rokoch 1991 až 1993 pôsobí ako archivár. Od roku
1993 pracuje ako odborný asistent na Gréckokatolíckej fakulte Prešovskej univerzity, potom
pôsobí vo farnosti Renčišov s filiálkou v Lačnove, neskôr pracuje ako duchovný správca
Gréckokatolíckej diecéznej charity.
Láska k prírode a jej ochrane ho sprevádza aj na jeho pastoračnej ceste, čo sa odrazilo aj
v jeho pedagogickej činnosti na gréckokatolíckej fakulte, kde vyučuje environmentálnu
výchovu. Aktivity jubilanta k tejto problematike sú mnohostranné: pôsobí ako člen Rady pre
otázky viery a ekológie a ako člen Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov
Slovenska. Ochrana prírody a duchovná viera ostali pre neho navždy dve blízko seba stojace
entity. Samozrejme Jozef Voskár má k tomu veľmi blízko. Ako sám vraví, "nikdy som neprestal
byť biológom, zoológom a ekológom, aj keď teraz pracujem v duchovnej oblasti." Je
spolutvorcom viacerých študijných učebných textov (napr. Environmentalistika pre teológov) o
výchove k ochrane životného prostredia. Stále verí, že ľudia – a nielen na Slovensku - pochopia
nutnosť ochrany životného prostredia, aj keď to vníma ako dlhodobý proces a dodáva "Otázka
vzťahu k prírode je aj morálny problém".

/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Sedemdesiatnik - RNDr. Jozef Brestovský
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, SK-949 74 Nitra, email: zkrumpalova@ukf.sk

Jubilant RNDr. Jozef Brestovský sa narodil 26. marca 1946 v Nitre. Základnú školu a neskôr
Strednú poľnohospodársku technickú školu navštevoval v Nitre, kde v roku 1964 zmaturoval s
vyznamenaním. Potom nasledovalo štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, študijný odbor biológia – chémia, ktoré ukončil štátnou záverečnou
skúškou a obhajobou diplomovej práce na tému Príspevok k poznaniu Apterygota dubovo-hrabového
lesa v Bábe pri Seredi. Následne v roku 1972 obhájil
rigoróznu prácu na tému - Apterygota dubovohrabového lesa a bol mu priznaný titul doktora
prírodných vied.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval
ako odborný pracovník na Katedra zoológie na
Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Od roku
1971 bol na Okresnej hygienickej stanici v Nitre na
Odbore
epidemiológie,
na
oddelení
Obr. 1. RNDr. Jozef Brestovský
dezinfekcie,dezinsekcie a deratizácie. Neskôr
(Foto: archív RNDr. Jozefa Brestovského ).
pracoval v Referenčnom laboratóriu pre entomológiu
ako vedúci laboratória. Za dosiahnuté vynikajúce výsledky mu Ministerstvo zdravotníctva a
Hlavný hygienik SR zriadili Referenčné laboratórium pre entomológiu, ktoré plnilo funkciu
národného referenčného laboratória pre lekársku entomológiu a humánnu dezinsekciu s
celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 1986 bol pri založení Združenia pre realizáciu
biotechnológií pri Spoločnom liahárenskom podniku v Nitre - Párovské Háje. Dr. Brestovský tu
pracoval ako vedúci výroby a aplikácie vajíčkového parazitoida - Trichogramma. Od roku 1981
do roku 2008 bol ako samostatne zárobkovo činná osoba a v roku 1993 (pôsobnosť až doteraz)
založil spoločnosť BIODECONTA, spol. s r.o. Nitra, kde je konateľom, riaditeľom a majiteľom.
Poskytuje služby v oblasti dezifekcie a regulácie škodlivých živočíichov.
Jozef Brestovský sa už od útleho detstva sa veľmi intenzívne zaujímal o okolitú prírodu.
Pozoroval zvieratá, ich správanie a životné prejavy. Ako školák navštevoval rôzné krúžky
a v dospelom veku odovzdával deťom svoje poznatky a skúsenosti. Úspešne sa zúčastňoval
rôznych súťaží s prírodovednou tématikou v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.
Po skončení štúdia na Univerzite Komenského pracoval ako člen výboru Slovenskej
entomologickej spoločnosti pri SAV, kde mal na starosti prácu s mládežou. V tejto dobe
spracoval metodiku a propozície súťaže pre deti “Poznaj a chráň prírodu svojej socialistickej
vlasti”. V časopise “Elektrón” uverejnil sériu článkov o zbieraní a preparovaní hmyzu a
fotografické tabule rôznych druhov hmyzu zaradených do súťaže a ešte mnoho ďalších článkov
s touto a podobnou tématikou. Na základe výsledkov a svojej aktivity pri práci s mládežou bol
požiadaný, aby pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre prírodovednú záujmovú činnosť
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Ústrednej rady Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže, za čo dostal rôzné
vyznamenania. Pracoval v komisiách Biologickej olympiády na úrovni okresu a kraja. Pod jeho
vedením boli vypracované aj práce BO na rôzne témy na úrovni základných, stredných škôl a
gymnázií.
Ako externý účiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Nitre vyučoval predmet
Dekontaminácia, na Pedagogickej fakulte v Nitre viedol praktiká z predmetu Mikroskopická
technika. Prednášal entomológiu a dezinsekciu na kurzoch DDD (dezinfekcia, dezinsekcia a
deratizácia). V spoluautorstve zostavil učebné texty ako študijnú pomôcku pre kurzy DDD.
Počas výstavby vodného diela na Dunaji stupeň Gabčíkovo prednostne riešil aktuálne
problémy životného a pracovného prostredia v oblasti budovania vodného diela v súvislosti s
kalamitami komárov. Pre vládu SR spracoval koncepciu boja proti komárom. Súčasťou návrhu
bolo aj vymedzenie práv a povinností hygienickej služby v boji proti kalamitným komárom.
Tento vypracovaný návrh bol vládou SR prijatý a schválený.
Zvýšenú pozornosť venoval Jozef Brestovský aj narastajúcemu zahmyzeniu zdravotníckych
zariadení na Slovensku hmyzom z radu Blattoidea. Výsledky boli spracované do záverečnej
správy a boli vydané hlavným hygienikom SR a achválené ako Štandardný postup na
odšvábenie zdravotníckych zariadení v SR.
Ako prvý na Slovensku spracoval metodiku plošnej deratizácie miest a obcí na úspešnú
reguláciu počtu premnožených hlodavcoch, najmä potkanov v intravilánoch obcí a miest.
Už od detstva patrí medzi fotografov prírody. Jeho fotografie sa objavovali a objavujú v
mnohých popularno-vedeckých časopisoch a knihách o prírode a jej ochrane. Získal aj certifikát
profesionálného fotografa. Jeho tvár poznáme aj z médií, kde poskytuje odborné poradenstvo v
kalamitných situáciách.
Jubilantovi, doktorovi Jozefovi Brestovskému, želáme dobré zdravie, veľa tvorivých síl,
optimizmu a elánu v ďalších rokoch života.

/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Mgr. Štefan Danko 70-ročný
Jozef Chavko
Ochrana dravcov na Slovensku, Raptor protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-84104 Bratislava, Slovensko,
e-mail: chavko@dravce.sk

Štefan Danko sa narodil 20. 10. 1946 v Košiciach. V r. 1965 zmaturoval na Strednej
priemyselnej škole hutníckej. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite P. J. Šafárika v
Košiciach v odbore všeobecná biológia. V r. 1970 štúdium ukončil a získal titul prom. biol.
(neskôr Mgr.). Nastúpil na študijný pobyt na Katedru ekológie a systematickej zoológie
Univerzity P. J. Šafárika. Po reorganizácii katedry v r. 1972 odchádza do Východoslovenských
strojární, kde pracuje ako technológ. Od 1. 6. 1973 začal pracovať v Zemplínskom múzeu v
Michalovciach, kde bol až do odchodu na dôchodok, ako zoológ, resp. vedúci prírodovedného
oddelenia.
Štefan začal odborne pracovať už v r. 1962, odkedy si robil pravidelné záznamy. Spoznal
Ing. Aristida Mošanského, ktorý mu bol učiteľom. Okrem publikovania výskytov vzácnych
druhov na východe Slovenska spracoval hniezdne
populácie dravcov pohoria Veľký Milič, pričom tieto
údaje sú dodnes mimoriadne významné z hľadiska
populačnej ekológie. Mgr. Štefan Danko sa venoval
predovšetkým štúdiu orla kráľovského, krikľavého a
malého, kane popolavej a iných dravcov. Zo sov získal
unikátne výsledky u sovy dlhochvostej a myšiarky
močiarnej. Dlhodobo pracoval a pracuje aj na výskume
bahniakov (najmä v oblasti Senného), netopierov,
Obr.1. Štefan Danko
drobných cicavcov a robí i rozbory vývržkov niektorých
(foto: archív Mgr. Štefana Danka)
druhov sov. Okrúžkoval viac ako 10 tisíc vtákov, z toho
takmer tretinu tvorili dravce. Mnohé spätné hlásenia sú jedinečné, predovšetkým u dravcov.
Ťažisko Dankovej práce treba vidieť v dvoch rovinách. Prvou je muzeálna činnosť. Vytvoril
muzeálne zbierky, ktoré majú nesmiernu hodnotu. Popri tejto činnosti získal veľa dokladových
preparátov resp. fotografií významnej faunistickej hodnoty, niektoré z nich boli prvými
dokladmi pre Československo, resp. Slovensko (napr. hniezdenie Phalacrocorax pygmaeus,
Hieraetus pennatus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Calandrella brachydactyla a i.).
Významnou oblasťou, v ktorej sa Š. Danko realizoval, bola odborno-organizačná práca. Od
začiatku inklinoval ku dravcom a sovám. Bol rozhodujúcou osobnosťou pri vzniku Skupiny pre
výskum a ochranu dravcov a sov v Československu v r. 1975, bol jej prvým dlhoročným vedúcim
a dodnes je čestným predsedom RPS (Ochrana dravcov na Slovensku). Z každoročných správ,
ktoré boli rozosielané postupne vznikol časopis Buteo. Taktiež z jeho iniciatívy vzniká v r. 1984
Východoslovenský ornitologický klub a Štefan Danko sa stáva jeho predsedom. Počas činnosti
Klubu vznikol aj časopis Milvus (neskôr premenovaný na Haju) ako prvý slovenský
ornitologický časopis vôbec, ktorý Danko redigoval. Veľmi významné aktivity má v oblasti
fotografovania a filmovania živočíchov, predovšetkým dravcov, sov a vodných vtákov. Patrí
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vôbec k našim najvýznamnejším fotografom, jeho zábery sú početne publikované (doma ale aj
vo viacerých zahraničných publikáciách) a jeho dia-show, síce dosť zriedkavé, ale o to
žiadanejšie boli aj na niekoľkých konferenciách (Zvolen, Přerov). Potvrdením kvality jeho
záberov bolo aj ocenenie tretím miestom na svetovej výstave fotografií dravcov a sov v Izraeli v
r. 1987. Vyústením jeho dlhoročnej odbornej práce bolo
koordinovanie mapovania vtákov na východnom
Slovensku v r. 1995 – 2002 a hlavné editorstvo významnej
monografie „Rozšírenie vtákov na Slovensku“, ocenenej
cenou Literárneho fondu. Bol hlavným autorom druhu
Aquila heliaca v európskej monografii „The Atlas of
European Breeding Birds“.
V roku 2007 Mgr. Danko odchádza do dôchodku,
zároveň mu bola udelená pamätná medaila k 50. výročiu
vzniku múzea. V tom istom roku s RNDr. Miroslavom
Obr.2. Štefan Danko pri značení orlov
Draveckým založili časopis Slovak Raptor Journal, v
(foto: archív Mgr. Štefana Danka)
ktorom bol do roku 2012 spolueditorom. V roku 2010
dostal Cenu primátora mesta Michalovce za rozvoj muzeálnej činnosti a za odbornoorganizačnú prácu v oblasti zoológie a koncom roka 2015 dostal Cenu Zemplínskeho múzea za
vedecký prínos a dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji múzea. V tomto období začal pracovať na
vydávaní monografií. V roku 2008 vyšla kniha Vtáctvo „Senného“ v minulosti a následne spolu
so Štefanom Pčolom vychádza monografia Vtáctvo Vihorlatských vrchov a ich predhorí, v roku
2010 s kolektívom vychádza Vtáctvo Slánskych vrchov, v roku 2011 Netopiere Vihorlatských
vrchov a druhé vydanie Vtáctva Senného v minulosti a dnes. V roku 2014 so Samuelom
Pačenovským vydávajú Vtáctvo Volovských vrchov. V roku 2012 ako spolueditor spolu s RNDr.
Jánom Krištofíkom vydávajú monografiu Cicavce Slovenska ktorú ocenil Literárny fond
Prémiou za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy.
V neposlednom rade vyjadrených činností nemožno nespomenúť jeho čestné členstvo v Magyar
Madártani Egyesület (Maďarská ornitologická spločnosť), čestné členstvo v Českej společnosti
ornitologickej, v Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a členstvo v BirdLife
österreich. Píše sa rok 2016, Mgr. Štefan Danko neúnavne monitoruje hniezdne populácie orla
kráľovského a orla krikľavého na východnom Slovensku a intenzívne chytá a skúma netopiere
vo Vihorlatských vrchoch. V posledných rokoch od jari do jesene pracuje a odpočíva s
manželkou na chalupe v Priekope pri Sobranciach. Zároveň ale nachádza milé potešenie v
dcérinej vnučke Hannah a vnukovi Kaiovi, ktorí ho navštevujú z ďalekej Austrálie, kde sa
rozhodli žiť. A rovnako synových vnukov, Terezky a Lukáša, ktorí sú tým najcennejším, čo
prináša Štefanovi radosť zo života.
Bez nadsadenia možno povedať, že Mgr. Štefan Danko patrí svojou prácou a prístupom
medzi najvýznamnejším ornitológov na slovenskej scéne, bez jeho skúsenosti a mnohých
zásadných publikácií si Slovenskú ornitológiu nemožno ani predstaviť. Za jeho prácu mu patrí
veľké poďakovanie a predovšetkým úcta.

/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Jozef Halgoš - učiteľ, ekológ, parazitológ a jubilant
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF, SK-949 74 Nitra, email: zkrumpálova@ukf.sk

Profesor RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. sa v týchto dňoch dožíva 70. narodenín. Narodil sa
23. novembra 1946 v Soblahove pri Trenčíne. Základnú školu navštevolval v obci, strednú všeobecnú školu ukončil maturitou v roku 1965 v Trenčíne. V tom istom roku bol prijatý na
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského na odbor biológia - chémia, kde po
ukončení tretieho ročníka bol prijatý na špecializáciu
zoológia. Po úspešnom absolvovaní štúdia na
Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského
v roku 1970 získal aj titul RNDr. Neskôr absolvoval
ašpirantúru na Parazitologickom ústave ČSAV v Prahe
a mu bol udelený vedecký titul CSc. Vedeckú hodnosť
DrSc. obhájil v roku 1989 na Zoologičeskom Institute
Akademii Nauk v Leningrade. Predsedníctvom SAV mu
bol udelený v roku 1990 vedecký stupeň vedúci
Vedecký pracovník I. V roku 2000 na Technickej
Univerzite v Banskej Štiavnici získal pedagogickovedeckú hodnosť docenta v odbore Ochrana prírody a
v roku 2003 ho prezident Slovenskej republiky menoval
za vysokoškolského profesora v odbore ekológia.
Od roku 1970 až doposiaľ pracuje na
Obr. 1. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komneského,
(Foto: archív RNDr Jozefa Halgoša
DrSc).
spolu 46 rokov! Po ukončení štúdia pracoval štyri roky na
Katedre zoológie a ekológie PRIF UK ako odborný asistent, od roku 1974 bol na Zoologickom
ústave PriF UK a od roku 1999 na Katedre ekológie PRIF UK. Na uvedených pracoviskách
zastával rôzne funkcie - tajomník Zoologického ústavu, vedúci Oddelenia parazitológie, zástupca
riaditeľa, riaditeľ. Od roku 1999 do roku 2011 zastával funkciu vedúceho Katedry ekológie.
V pedagogickom procese viedol cvičenia z parazitológie, prednášky z medicínskej
entomológie, entomológie. medicínskej zoogeografie. Je autorom skrípt Cvičenia z parazitológie
a spoluautorom knihy Lékařská entomologie a životní prostředí. Pôsobil a pôsobí vo
viacerých komisiách napr. ako predseda komisie pre štátne záverečné skúšky z ekológie a člen
komisie pre štátne záverečné skúšky z fyziotaktiky a ekosozológie, predseda rigoróznej
komisie z ekológie, člen a garant Slovenskej odborovej komisie doktorandského štúdia z
parazitológie a ekológie, člen komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z
parazitológie a ekológie, člen komisie VEGA pre biologicko-ekologické vedy, člen vedeckej rady
ÚZ SAV, člen vedeckých rád viacerých vedeckých časopisov.
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Vo vedeckom výskume sa zaoberá najmä biológiou a ekológiou krvcicajúcich
dvojkrídlovcov (muškovité, komáre). Doteraz publikoval viac ako 150 vedeckých prác. Viedol
viacero výskumných a grantových úloh.
Profesor Jozef Halgoš sa zúčastnil mnohých zahraničných expedícií, zameraných na
výskum ektoparazitického hmyzu, a to v Mongolsku (9-krát), Vietname (2-krát), v bývalých
krajinách ZSSR (5-krát), ale aj v Afrike, v Tanzánii, na Blízkom Východe, v Maroku, Tunise,
Líbyi, Egypte, Grécku, alebo v Španielsku.
Pri príležitosti životného jubilea bol odmenený Parazitologickou spoločnosťou pri SAV
medailou akademika Hovorku, medailou K. Brančika, medailou S. Prowázka a striebornou
medailou udelenou Prif UK pri príležitosti 50. ročného jubilea fakulty. Je členom a
funkcionárom viacerých vedeckých spoločností pri SAV - Parazitologickej, Zoologickej aj
Entomologickej. V roku 2011 mu obec Soblahov udelila Čestné občianstvo. V roku 2011 bol
odmenený rektorom UK Zlatou medailou UK za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť
a Zlatou medailou rektora Sliezskej Univerzity v Katowiciach v Poľsku. V roku 2012 mu
udelila Technická Univerzita vo Zvolene Cenu TU Zvolen za ekológiu, ktorú udeľuje raz za
päť rokov.
Aktívne pôsobí v jazdeckom športe. Od mladosti mal veľké zaľúbenie v jazdectve. Kone
ho fascinovali a učarovali mu. V roku 1987 získal titul Majster Československa v drezúre
družstiev. Do dnešných dní ja aktívny, teraz už ako rozhodca v medzinárodných súťažiach.
Veľkou mierou prispel k rozvoju a propagácii tohto športu mnohokrát bol za túto činnosť
ocenený.
Profesor Jožko Halgoš je aktívny učiteľ, parazitológ, ekológ a dipterológ, pravidelne chodí
na jazdecké súťaže, ale je to aj majster slova a pera. Vydal zbierky básní, napr. Vyznanie vetru
a Vyznanie vetru a času. Je aj predsedom redakčnej rady Soblahovských novín.
Doposiaľ je slobodný, bezdetný a bez auta. Je vášnivý cestovateľ. Aj napriek tomu, že nie je
priateľom počítačov, že je občas trošku lenivý, tak trošku neporiadny chlap, ale všade chodí s
kravatou je zástancom elegancie.
Je nám veľkou cťou zablahoželať Jožkovi Halgošovi, priateľovi a dobrému človeku, k jeho
významnému životnému jubileu. Pevné zdravie, veľa optimizmu, dobrú náladu na cestách a
veľa gurmánskych zážitkov. To všetko Ti, drahý Jožko, prajú účastníci kongresu Zoológia 2016!
AD MULTOS ANNOS

/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Druhové spektrum netopierov vysokých pohorí Západných
Karpát
Peter Bačkor
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Andraščíkova 618/1, SK-085 01, Bardejov, e-mail: peter.backor@gmail.com
Abstract Between altitude 1 465 – 2 634 m a.s.l. in Western Carpathians Mts. (Vysoké, Západné and Nízke Tatry) we
recorded seven bat species: Barbastelle bat (Barbastella barbastellus), Brandt's Bat/Whiskered bat (Myotis
mystacinus/Brandtii), Brown Big-eared bat (Plecotus auritus), Daubenton's bat (Myotis daubentonii), Noctule bat (Nyctalus
noctula), Northern bat (Eptesicus nilsonii) and Particoloured bat (Vespertilio murinus) in glacial lake, dwarf pine forest, peak
and sub and alpine environment. The bat occurrence (mainly bat shelter) in high altitude could be under the positive
synantropic effect of human activity (e g. mountain cottages). The dominant species over the 2 000 m a.s.l. were Brown
Big-eared bat and Northern bat.
Key words bats, species, high altitude, Tatry Mts., Slovakia

Úvod
Údaje o výskyte netopierov na Slovensku sa tradične viažu k 1) zimoviskám (napr. UHRIN
et al. 2002); 2) k samičím zoskupeniam resp. k výskytu jedincov v podkrovných priestoroch
(napr. BAČKOR et al. 2007, BOĎOVÁ & OBUCH 2006) alebo k 3) jesenným agregáciám resp.
k výskytu jedincov v urbánnom prostredí ako sú mestá a pod. (napr. CEĽUCH et al. 2006, CEĽUCH
& KAŇUCH 2005). V poslednom období s rozvojom a zdokonaľovaním technických možností
detekcie a určovania hlasov netopierov (digitálne nahrávacie zariadenia) a kombináciou
odchytu do nárazových sietí sa výskum presúva aj do 4) lesného prostredia (napr. KAŇUCH et a.
2008, CEĽUCH & KROPIL 2008).
Údaje o výskyte netopierov z polôh nad 1500 m n. m. z územia Slovenska, resp. lokalít nad
hornou hranicou lesa, chýbajú. Strohé údaje z vysokých pohorí (nad 1 500 m n. m.) sú
zosumarizované v atlase cicavcov Slovenska (KRIŠTOFÍK & DANKO 2012). Napr. Tatry
(Východné) – masív Svinice, 2250 m n. m, ucháč svetlý (PIKSA 2005) alebo Tatry (Východné) –
Ťažká dolina, 2200 m n. m., večernica pestrá (PJENČÁK et al. 2004).
Cieľom práce je dokladovať výskyt netopierov nad hornou hranicou lesa v izohypse od
1 465 – 2 634 m n. m.

Metodika
Prezencia, resp. aktivita netopierov bola zaznamenávaná pomocou realtime detektoru
ultrazvukových signálov Batlogger® (typ M a A, Elkon a.g., Švajčiarsko) so statickým
automatickým nahrávaním na pamäťové médium. Čas nahrávania bol definovaný od 20:30 do
4.30 hod. Nahrávanie signálov prebehlo v mesiacoch júl, august a september 2016. Rozsah
nahrávaných frekvencií bol definovaný od 15kHz do 155kHz, ktoré postačujú na zachytenie
všetkých druhov netopierov. Nahrávanie sa uskutočnilo na 18 lokalitách (75 % plesá, 15 % chata,
10 % štít) v orografických celkoch Nízke Tatry (Ďumbierske) a Tatry (Západné a Východné).
Podľa najnovšieho zoogeografického členenia patria lokality v rámci terestrického biocyklu do
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oblasti Palearktickej, podoblasti Eurosibírskej, provincie stredoeurópskych pohorí,
podprovincia Karpatských pohorí (JEDLIČKA & KALIVODOVÁ 2002a, b). Analýza signálov bola
spracovaná v programe Batexplorer® s následným určeným druhu/druhov, skupiny resp. rodu
podľa kľúčov (www.ceson.org a BARADAUT 2015).

Výsledky a diskusia
Spolu sme nahrali 17 049 nahrávok (zahrňovali aj iné zvuky ako hlasy netopierov, napr.
hmyz a pod.), ktoré obsahovali 379 003 hlasov/zvukov v celkovej dĺžke 1 227 minút (20,5 hod.).
Priemer na lokalitu predstavoval približne 947 nahrávok. Najviac nahrávok bolo v Nízkych
Tatrách (n = 1 800, chata M. R. Štefánika) a najmenej vo Vysokých Tatrách (n = 11, Modré pleso).
V izohypse 1 465 – 2 634 m n. m. sme zatiaľ determinovali spolu 7 druhov netopierov: netopier
fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/Brandtii), netopier vodný (Myotis daubentonii), raniak
hrdzavý (Nyctalus noctula), večernica severská (Eptesicus nilsonii), večernica pestrá (Vespertilio
murinus), ucháč svetlý (Plecotus auritus) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Medzi
dominantné druhy patrila večernica severská a ucháč svetlý. V nadmorských výškach nad 2 000
m n. m. sme zaznamenali večernicu severskú, ktorá patrí pravdepodobne medzi bežné druhy
vysokohorského prostredia. Tak isto sa nám podarilo zachytiť aj migrujúce druhy, ako napr.
raniak hrdzavý.

Záver
Štúdia prináša prvé komplexnejšie údaje o rozšírení netopierov v biotopoch nad hornou
hranicou lesa. Kosodrevina, skalné biotopy (skalná sutina, skalné steny, blokoviská a pod.),
vysokohorské jazerá – plesá a alpínske travinno-bylinné spoločenstvá predstavujú miesta s
výskytom a pomerne bežnou aktivitou netopierov. Výskyt a aktivita netopierov do určitej miery
súvisí aj prítomnosťou človeka v podobe vysokohorských chát resp. budov, ktoré môžu
predstavovať potenciálne miesta úkrytu netopierov v tomto prostredí.
Poďakovanie Táto štúdia vznikla aj za podpory Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku ako malý členský projekt.
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Netopiere mesta Tvrdošín
Peter Bačkor
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Andraščíkova 618/1, SK-085 01, Bardejov, e-mail: peter.backor@gmail.com
Abstract In Tvrdošín town was studied presence of bats in different urban habitats. We were used two basic research
methods: a) netting and b) recording bats calls (static and mobile via the car). Altogether we were determinated and
recorded seven species: Myotis myotis, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Pipistrellus nathusii, Vespertilio murinus,
Eptesicus nilssoni and Nyctalus noctula. The predominant species was Myotis daubentonii, which wes recorded and netted
in water habitats (river Orava, stream Oravica and water dam Tvrdošín). In urban area such as block of flats and building
was recorded ordinary species Nyctalus noctula. In general, the results are in accordance with similar studies dealing with
occurrence in bats in urban area.
Key words bats, netting, detectoring, Northern Slovakia

Úvod
Mestá v súčasnosti predstavujú vhodné prostredie pre výskyt a úkryt živočíchov, netopiere
nevynímajúc. ,,Objavenie nových“ druhov netopierov pre Slovensko je naviazané aj na urbánne
prostredie (napr. CEĽUCH & ŠEVČÍK 2006). Prvotné údaje o výskyte netopierov zo širšieho okolia
Tvrdošína nájdeme už na prelome 19. storočia v prácach KOCYANA (1888). Dokladuje výskyt
siedmich druhov: podkovár malý (Rhinolophus hipposiederos), netopier fúzatý (Myotis
mystacinus), večernica pestrá (Vespertilio murinus), večernica malá (Pipistrellus pipistrellus),
večernica pozdná (Eptesicus serotinus), večernica severská (Eptesicus nilssonii) a ucháč svetlý
(Plecotus auritus). Výskyt netopierov v období hibernácie je zaznamenaný v blízkej Brestovskej
jaskyni (BOBÁKOVÁ et al. 2001, GAISLER & HANÁK 1972).
Údaje o výskyte stavovcov z intravilánu mesta Tvrdošín sumarizujú STOCKMANN (1976) a
KARASKA (2001). Podrobným prieskumom chiropterofauny Hornej Oravy (aj v urbánnom
prostredí) sa zaoberala HRUBOŠOVÁ (2011). Komplexnejšie údaje o výskyte netopierov
v intraviláne mesta Tvrdošín v súčasnosti absentujú.

Metodika
Na zistenie prezencie alebo absencie netopierov boli použité dve metódy výskumu, ktoré
korešpondujú so základnými postupmi výskumu podľa BATTERSBYHO (2010) a CEĽUCHA &
KAŇUCHA (2009). Išlo o: a) odchyt do nárazových sietí, b) nahrávanie ultrazvukových signálov
tzv. detektoring, ktorý zahŕňal aj c) autodetektoring po transekte (bližšie pozri CEĽUCH et al.
2015). Prieskum sa uskutočnil v roku 2013. Detail lokalít: 1a. potok Oravica, ul. Mútna (cca 50 m
od ústia do rieky Orava); 2a. potok Oravica, ul. Vojtaššáková, most cesty R3, 3b. sútok rieky
Orava a potoka Oravica, 4b. časť Medvedzie – most cez rieku Orava ul. Staničná, 5c. transekt:
štátna cesta č. 520, ul. Školská, kruhový objazd v strede mesta, štátna cesta č. 59 a Medvedzie. V
rámci databanky fauny Slovenska spadá lokalita do kvadrátu DFS 6683 (www.dfs.sk). V
biogeografii resp. zoogeografii patrí skúmané územie do oblasti Západných Karpát vonkajšieho
obvodu – Oravská kotlina (ČEPELÁK 1980). Podľa najnovšieho zoogeografického členenia
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terestrického biocyklu patrí územia do podkarpatského úseku provincie listnatých lesov,
Eurosibírskej podoblasti Palearktickej oblasti (JEDLIČKA & KALIVODOVÁ 2002ab). Analýza
signálov bola spracovaná v programe Batexplorer® s následným určeným druhu/druhov,
skupiny resp. rodu podľa kľúčov (www.ceson.org a BARADAUT 2015).

Výsledky a diskusia
V intraviláne mesta Tvrdošín sme zistili spolu sedem druhov netopierov: netopier obyčajný
(Myotis myotis), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier fúzatý (Myotis mystacinus),
večernica parková (Pipistrellus nathusii), večernica pestrá (Vespertilio murinus), večernica
severská (Eptesicus nilssoni) a raniak hrdzavý (Nyctalus noctula). V meste nebola zaznamenaná
žiadna letná samičia kolónia netopierov v podkrovných priestoroch. Dominantným druhom (D
> 90 %) vodného prostredia (potok Oravica, rieka Orava) je netopier vodný, ktorý sa vyskytuje
na vodných plochách mesta Tvrdošín, ako rieka Orava, VN Tvrdošín a potok Oravica.
Dokumentovaný bol na lokalitách 1a, 2a, 3b a 4b. Zaujímavým nálezom je odchyt večernice
severskej a netopiera fúzatého na lokalite 2a. Pomerne bežným druhom urbanizovného
prostredia je raniak hrdzavý, ktorý bol nahraný po celom meste, resp. transekte v časti
Medvedzie a tak isto v koridore vodných tokov, resp. VN. Podarilo sa nám zdokladovať aj
výskyt večernice parkovej, ktorej hlasy boli nahraté na autotransekte v blízkosti VN Tvrdošín.
Nahrávaným netopierov sme ešte zistili večernicu pestrú.

Záver
Jednoduchý inventarizačný prieskum netopierov mesta Tvrdošín dokladuje výskyt
siedmich druhov. Tento počet nemôžeme pokladať za konečný, nakoľko prieskum prebehol len
v malom rozsahu počas jednej sezóny. Jeho výsledky dopĺňajú chýbajúce údaje o výskyte
niektorých druhov na lokálnej úrovni.
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Druhová bohatosť vážok (Insecta: Odonata) Cerovej vrchoviny
na Slovensku
Attila Balázs¹,², Stanislav David² & Otakar Holuša¹
¹ Department of Forest Protection and Wildlife Management, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University Brno,
Zemědělská 3, CZ-613 00, Brno, e-mail: balazsaeko@gmail.com, holusao@email.cz
² Department of Ecology and Environmentalistics, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, SK–949 01, Nitra, email: sdavid@ukf.sk
Abstrakt Cerová vrchovina (oblasť geomorfologického celku) patrí medzi málo prebádané miesta ohľadom výskytu
vážok (Odonata). Prieskumom mokradí, ktorý bol uskutočnený v rokoch 2012-2016, sme zistili 39 druhov vážok na 30
lokalitách. Zo získaného druhového spektra sme podľa aktuálneho Karpatského červeného zoznamu vážok (ŠÁCHA et al.
2014), 35 druhov zaradili do kategórie Málo dotknutý (Least Concern). Šidielko Coenagrion ornatum (druh európskeho
významu podľa Smernice o biotopoch 92/43/EEC) a vážka Sympetrum pedomontanum patria do kategórie Takmer ohrozený
(Near Threatened), kým druh šidielka Coenagrion scitulum a ligotavka Somatochlora flavomaculta patria do kategórie
Údajovo nedostatočný (Data Deficient). Potvrdili sme výskyt aj zoogeograficky zaujímavé druhy vážok, akými sú
napríklad - Crocothemis erythrea, Sympetrum meridionale alebo Sympetrum fonscolombii. Cenné údaje sa týkajú druhu
Cordulegaster bidentata, ktorý bol v Cerovej vrchovine zistený prvýkrát v roku 2013 (nález lariev na 2 lokalitách), našim
výskumom je druh známy z 3 lokalít. Na tomto hydrologicky dosť chudobnom, ale zachovalom území, sa našla
prekvapivo vysoká biologická diverzita vážok - najbohatšou (19 druhov) lokalitou bol zaplavený lom v Konrádovciach
(k. ú. Konrádovce, 7785A2, 373 m n. m.), vďaka nulovému predačnému tlaku rýb, vegetačnej sukcesie v rôznych štádiách
vývoja a heterogénnym podmienkam lokality.
Kľúčové slová vážky, Cerová vrchovina, druhová rozmanitosť, vodný hmyz
Poďakovanie Príspevok vznikol s podporou VEGA č. 2/0171/16.
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Adaptácie povrchových štruktúr dormantných štádií dvoch
druhov nálevníkov (Protista; Ciliophora)
Simona Benčaťová & Eva Tirjaková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava 4, e-mail:
bencatova.simona@gmail.com, tirjakova@fns.uniba.sk

Abstract On the basis of samples taken from the two different localities of Slovakia we have recorded Cyrtohymena
quadrinucleata and Halteria grandinella (Ciliophora: Spirotrichea). The species were cultivated under laboratory conditions
and grown at room temperature on lettuce and grain medium. Resting cysts of species were investigated, using live
observation. We focused primarily on morphological adaptations of resting cysts originating from different types of
habitats. In addition to basic knowledge we describe some unique characteristics of the surface ornamentation of resting
cysts. The work describes conditions that affect process of encystation, too.
Key words adaptations, Ciliophora, encystation, excystation, morphology, resting cyst

Úvod
Nálevníky tvoria najrozmanitejšiu skupinu jednobunkových organizmov, ktorá sa počas
svojho vývoja dokázala prispôsobiť širokému spektru podmienok prostredia. V aktívnom stave
prežívajú vo všetkých typoch limnických i terestrických biotopov. Nepriaznivé podmienky
zvyčajne prežívajú v štádiu rezistentných cýst. Procesy encystácie a excystácie napriek tomu, že
sú nevyhnutnou súčasťou životných cyklov nálevníkov, sú relatívne slabo preskúmané. Sú
ovplyvnené viacerými endogénnymi a exogénnymi faktormi, napr. teplotou, pH, svetlom,
salinitou, prítomnosť predátorov a pod. (VERNI & ROSATI 2011). Schopnosť prežívania v cyste
zabezpečuje najmä cystická stena so špecifickou vnútornou a povrchovou štruktúrou. Cieľom
práce bolo sledovať povrchové štruktúry rezistentných cýst dvoch druhov nálevníkov žijúcich
v odlišných prostrediach (terestrické vs. limnické).

Metodika
Vzorky s pozitívnym nálezom druhu Cyrtohymena quadrinucleata pochádzali z machu na
lokalite Jesenské (48° 18´ 14,76´´N; 20° 4´ 23,52´´ E) odobratej dňa 14. 11. 2014, a druhu Halteria
grandinella z rieky Dunaj na lokalite Kľúčovec (47° 48´ 7,096´´N; 17° 38´ 45,043´´ E) dňa 13.
11.2015. Vzorky machu boli vložené do mikroténových vrecúšok a uskladnené v laboratóriu.
Na kultiváciu sme využili metódu „nezavodňovaných Petriho misiek“ (non-flooded Petri dish
method) (VĎAČNÝ & FOISSNER 2012). Aktívne jedince boli následne kultivované v Petriho
miskách s využitím tekutých kultivačných médií (ražný a šalátový nálev). Vzorka z Dunaja bola
odobratá z litorálu a následne kultivovaná v 250 – 300 ml Erlenmayerových bankách pridaním
2 – 3 zrniek obilia k pôvodnej kultúre. V takto pripravených vzorkách sme indukovali
encystáciu. Proces bol stimulovaný zmenou vlhkosti, resp. vyčerpaním potravných zdrojov. Na
pozorovanie aktívnych aj dormantných štádií sme použili svetelný mikroskop Leica DM 1000
s kamerou EC3.
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Výsledky a diskusia
Po úspešnej indukcii encystácie oboch druhov sme sa sústredili hlavne na opis povrchovej
morfológie rezistentných cýst a zhodnotenie jej významu vzhľadom na typ prostredia, v ktorom
sa sledované druhy vyskytujú.
Cysty druhu Cyrtohymena quadrinucleata (izolovaný z machu) dosahovali veľkosť 50 – 65 μm
(aktívne jedince 140 – 160 μm). Cysty sa vyznačovali výraznou sýtožltou farbou a špecifickou
ornamentáciou na povrchu. Cystická stena bola tiež žltá a pozostávala z troch základných
vrstiev – ekto-, meso- a endocysty. Endocysta a mesocysta boli pomerne tenké. Súčasťou
ektocysty (1,5 – 2 μm) boli typické výbežky kužeľovitého tvaru so zaobleným až špicatým
koncom. Veľkosť výbežkov varírovala v rozpätí dĺžky 2,5 – 4 μm a šírky 2,5 – 4 μm. Počet
výbežkov bol 76 – 92. Nejednotný tvar výbežkov môže byť odrazom rýchlo sa meniacich
podmienok prostredia, v ktorom sa daný druh vyskytuje. Predpokladáme, že špecifický povrch
sa podieľa na ochrane bunky a aj na distribúcii v prostredí (ľahšie prichytenie o vektora a pod.).
Základné údaje o morfológii cýst zodpovedajú údajom, ktoré publikoval BERGER (1999).
Význam výbežkov tohto typu potvrdzujú aj ďalší autori (CORLISS & ESSER1974 a VERNI & ROSATI
2011). Cysty podobnej štruktúry sme zaznamenali aj u druhov Cyrtohymena candens a C.
tetracirrata, čo súvisí s výskytom v podobnom type prostredia. Na základe toho sa ukazuje
možnosť využitia cýst v taxonómii a systematike, čo naznačujú aj výsledky práce FOISSNERA
(2009) a FOISSNERA et al. (2007).
Druh Halteria grandinella sme izolovali z litorálu rieky Dunaj. Aj u tohto druhu sme
zaznamenali rezistentné cysty so špecifickou povrchovou ornamentáciou. Cysty dosahovali
veľkosť cca 35 – 40 μm (aktívne štádiá 40-50 μm). Veľkostnú variabilitu cýst sme nezaznamenali.
Cystická stena bola typická trojvrstvová. Vrstvy boli pomerne tenké (1 - 1,5 μm). Súčasťou
ektocysty bola mukózna vrstva, ktorej úlohou je udržanie vlhkosti na povrchu encystovanej
bunky. V nej boli prichytené kužeľovité až ihlicovité výbežky, ktoré dosahovali dĺžku cca 3 – 4
μm. Boli oveľa tenšie ako výbežky u druhu C. quadrinucleata. Predpokladáme, že predlžovanie
a stenšovanie výbežkov na povrchu cýst zväčšuje povrch bunky čo zabezpečuje nadnášanie vo
vodnom stĺpci aj distribúciu pomocou vodných prúdov. Základná štruktúra a funkcia cýst
zodpovedala výsledkom publikovaným v prácach FOISSNER et al. (2007) a KATZ et al. (2005).
Výbežky podobného typu nie sú ojedinelé u zástupcov žijúcich v limnických biotopoch. SMITH
& PERSSON (2005) ich zaznamenali aj u viacerých druhov rodu Scripsiella (napr. S. trochoidea, S.
ramonii) zo skupiny Dinoflagellata. Okrem toho títo autori predpokladajú význam takýchto
„ostrých“ výbežkov aj pri ochrane voči predátorom.

Záver
Povrchové štruktúry rezistentných cýst nálevníkov zohrávajú významnú úlohu pri
prežívaní nálevníkov a ich distribúcii. Druhy C. quadrinucleata a H. grandinella obývajú
ekologicky odlišné prostredia, čo potvrdili aj špecifické výbežky na povrchu ich rezistentných
cýst. Výbežky sa odlišovali veľkosťou a usporiadaním. Vplyv prostredia sa prejavuje nielen
v morfológii povrchov cystických štádií, ale aj v samotných procesoch encystácie a excystácie.
Poďakovanie Príspevok vznikol za finančnej podpory Grantu Univerzity Komenského č. UK/24/2016 a VEGA 1/0114/16.
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Zmeny dunajskej vodnej malakocenózy za 23 rokov jej
monitoringu
Pavel Beracko1, Igor Matečný2 & Vladimír Košel 3
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Abstract This study, as a part of complex environmental monitoring initiated by the construction of the GabčíkovoNagymaros waterworks system, was designed to assess long-term temporal trends (from 1991 to 2013) in freshwater
molluscan communities and their ecological indices in different habitats of the Danube floodplain in Slovakia. Mollusc
samples were taken seasonally at 6 sites that represent various habitat types in terms of their hydrological connectivity
and position of dam impact. Multivariate techniques were used to detect variability and trends in composition of the
molluscan communities over the study period, and change-point analyses were performed to identify the time points of
significant change in the ecological indices of communities (e.g. species richness, abundance, diversity). A total of 40 (32
gastropods and 8 bivalves) species were identified in the investigated floodplain area. The multivariate analysis (nMDS
and two-way crossed ANOSIM), based on both presence/absence and quantitative data, discerned four significantly
different communities inhabiting the main channel and side arms. At the main channel sites, nMDS analysis clearly
demonstrated a one-way shift in community composition and four main breaks were identified in the values of the
univariate community indices over the study period. Reversible community changes were found in the side arms,
especially in the plesiopotamal side arm type. This was also associated with a smaller overall modification of community
metrics there, the extent of which was evidently influenced by the hydrological connectivity of these habitats to the main
Danube channel.
Key words biodiversity, floodplain, ecological impact assessment, habitat.

Úvod
Niekoľkoročný kontinuálny monitoring je fundamentálna požiadavka pri dokumentovaní
dlhodobých zmien vo vodných ekosystémoch a identifikovaní prirodzených a antropicky
indukovaných zmien v riečnej krajine (NAIMAN et al. 1995). Výstavba a zprevádzkovanie
vodného diela Gabčíkovo bola primárnym impulzom k spusteniu dlhodobého komplexného
monitoringu dunajskej vodnej bioty, ktorý je kontinuálne realizovaný od roku 1989 až po
sučasnosť. Po vybudovaní vodného diela došlo v ramennej sústave Dunaja k dvom zásadným
zmenám tj. 1) prietok v hlavnom toku výrazne poklesol (z 2025 m3.s-1 na 200 až 600 m3.s-1) a 2)
vodná hladina v prilahlých ramenách začala výrazne kolísať (KRNO 1999). Práve strata
konektivity hlavného toku s ramenou sústavou ako nasledok poklesu vodých hladin,
izolovanosť priľahlých vodných habitátov a prudké kolísanie hladín sú povvažované za
najvýraznejší element ovplyvňujúci biodiverzitu a zmeny v štrukturálnom zložení malakocenóz
veľkých riek (MOUTHON 1998).
V tejto štúdii sme sa pokúsili charakterizovať zmeny spoločenstva vodných mäkkýšov
v rôznych typoch akvatických biotopov v Dunajskej ramennej sústave za ostatných 23 rokov jej
monitoringu, pričom sme si stanovili dva základné ciele i.) identifikovať trajektórie zmien
skúmaných spoločenstiev vodných mäkkýšov v priestorovom a časovom rozmere dunajského
riečneho systému ii.) determinovať časové body, kedy došlo k signifikantným zmenám
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v štrukturálnom zložení a ekologických parametroch spoločenstiev naprieč monitorovacím
obdobím.

Metodika
Monitorovacie uzemie Dunaja sa nachádzalo medzi riečnym kilometrom 1799,5 km a 1840
km. Monitoring prebiehal na 6 stacionároch. Štyri stacionáre boli situované priamo vo
vnutrozemskej delte (v uzemí priamo ovplyvnenom vodným dielom) a dva kontrolné stacianáre
mimo priameho dosahu vodného diela. Monitorovacie profily pokrývali všetky typy riečnych
biotopov tj. od eupotamalu po plesiopotamal. Detailny opis skumaných lokalít je uvedený
v štúdii ILLYOVÁ & MATEČNÝ (2014). Variabilita a trendy druhového posunu spoločenstiev počas
skúmaného obdobia boli analyzované mnohorozmernými štatistikami, kým časové body
signifikantných zmien ekologických metrík spoločenstiev boli identifikované "changepoint"
analýzou.

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo identifikovaných 40 druhov mäkkýšov (32 druhov ulitníkov a 8 druhov
lastúrnikov). Mnohorozmernými analýzami (nMDS a dvojcestnej krížovej ANOSIM) boli
identifikované 4 odlišné spoločenstvá mäkkýšov - spoločenstvo hlavného toku a 3 spoločenstvá
ramennej sústavy. Počas skúmaného obdobia bol zistený v hlavnom toku (obr. 1) jednosmerný
posun v druhovom zložení spoločenstva so štyrmi jasne identifikovatelnými obdobiami tj,
dvoma obdobiami relatívnej stability spoločenstva a dvoma obdobiami výrazných zmien
v taxonomickom zložení spoločenstva. Prvé obdobie spoločenstva jasne súviselo
s prevádzovaním vodneho diela, zatiaľ čo druhé zodpovedalo masívnej invázii býčka
čiernehoústeho (Neogobius melanostomus) v slovenskom useku Dunaja (JURAJDA et al. 2005).
Množstvo štúdii ako napr. BORZA et al. (2009) poukazuje na fakt, že mäkkýše tvoria dominantnú
zložku potravy býčka čiernoústeho. Reverzibilné zmeny malakocenóz boli zistené v ramenách,
reflektované taktiež celkovo menšou zmenou ich ekologických metrík, pričom jej rozsah bol
jasne ovplyvnený hydrologickou konektivitou daného habitátu k hlavnému toku.

Obr. 1: Trajektórie posunu spoločenstiev vodných mäkkýšov počas ich 23 ročného
monitoringu v troch rôznych biotopoch dunajskej vnútrozemskej delty.
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Záver
Táto štúdia poukázala na dôležitosť dlhodobých výskumov pre pochopenie a determinaciu
trendu vývoja u bentických spoločenstiev. Vo vývoji dunajských vodných malakocenóz sa
ukázali ako kľúčové elementy: i. strata prepojenia vodných habitátov ako následok vybudovania
vodného diela a ii. invázia býčka čiernoústeho a teodoxa riečneho. Výsledky našej štúdie jasne
dokumentujú fakt, že deštrukcia habitátov, zmeny hydrologického režimu, záplavy a biologické
invázie sú najčastejšie príčiny definujúce trendy sukcesie akvatických spoločenstiev veľkých
riek v ostatných niekoľkých rokoch (RICCARDI 2006).
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou Vega, projekt číslo 1/0056/16.
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Hodnotenie pohody prasníc a ciciakov v pôrodných kotercoch
na základe vybraných ukazovateľov správania
Ľubomír Botto1 & Jana Lendelová2
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, SK-951 41,
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Abstract Aim of this work was welfare evaluation of sows and piglets in four types of farrowing pens with crate on the
basis of selected behaviour indicators. First type of farrowing pens (K-1) measured 3.84 m2, floor in the pen was divided
to solid and slotted part and was without bedding. Second type of pens (K-2) measured 4.32 m2 and was without bedding.
Pen floor was slotted and part under sow was solid. The 3th and 4th type of pens (K-3 a K-4) measured 3.84 m2 and 3.52–
4.28 m2 and solid pen floor was bedded. Selected behaviour parameters were evaluated in this type pens, in which 12, 13,
14 and 12 sows with their litters were observed.
The sows lay longer time in the pens of K-2, K-3 and K-4 type then in the K-3 pen (p<0.001). In the K-4 pens sows lay
longer on their side than on their belly, but in the farrowing pens of K-1 and K-2 type reversal (p<0.001). The sows lay the
longest time on their side in the K-4 pens (77.58%) and the shortest time in the pens of K-1 type (10.53%, p<0.001). The
longest lying on the belly was observed in the pens of K-2 type and the shortest in the K-4 pens (59.64% and 13.94%). The
sows stood and sat longer time in the pens of K-1 type (27.19% and 24.56%, p<0.001). Piglets used the area with local
heating the longest time in the K-2 pens and the shortest time in the K-4 pens (63.28% and 5.58% of time, p<0.001). Piglets
spent the longest time at the udder of sow in the pens of K-4 type and the shortest time in K-1 pens (52.76% and 12.70%).
In other area of pen piglets spent the longest time in the K-3 pens and the shortest time in the pens of K-2 type (45.03%
and 20.68%). Piglets devoted to suckling, including massage, the longest time in the K-4 pens and the shortest time in the
K-1 pens (44.79% and 2.59%), what corresponded to duration of sows lying on their side.
Presented evaluation indicates that behaviour of sows in both types of farrowing pens without bedding was differed from
habitual standard, what partly manifested also in utilization of pen area by piglets and in the time who spent piglets at
the udder of sows.
Key words behaviour parameters, sow, piglets, farrowing pen, crate

Úvod
Rozšíreným systémom ustajnenia dojčiacich prasníc s ciciakmi sú individuálne pôrodné
koterce s fixáciou v boxe, v ktorých aj napriek svojim výhodám dochádza k obmedzovaniu
voľného pohybu, prirodzeného správania a tým aj pohody ošípaných (BAXTER et al. 2011).
Relevantnými indikátormi zlej pohody prasníc s fixovaním v pôrodných boxoch sú najmä
problémy s líhaním (BONDE et al. 2004). Problematikou hodnotenia životnej pohody v chovoch
ošípaných sa zaoberali BONDE (2003), ŘÍHA et al. (2003) a COURBOULAY & FOUBERT (2007).
Významnou súčasťou hodnotenia životnej pohody ošípaných je ich správanie. Avšak
interpretácia odlišností v správaní obyčajne nie je jednoznačná, zvlášť ak sa týka zvierat
ustajnených v rozdielnych systémoch chovu (TEMPLE et al. 2011).
Práca sa zaoberá hodnotením pohody dojčiacich prasníc s ciciakmi v štyroch typoch
pôrodných kotercov s fixáciou prasnice v boxe na základe vybraných ukazovateľov správania.
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Metodika
Hodnotili sme 4 typy pôrodných kotercov s boxom pre fixáciu prasnice, 2 bezpodstielkové
(K-1, K-2) a 2 s podstielaním (K-3, K-4). V kotercoch K-1 (3,84 m2) s členenou plnou boxitovou
a plastovou roštovou podlahou mali prasiatka nad elektrickou výhrevnou doskou (0,4 m 2)
odklápaciu striešku s infralampou. V kotercoch K-2 (4,32 m2) v plastovej roštovej podlahe časť
pod prasnicou bola plná a prasiatka mali k dispozícii dva plastové teplovodné panely
zabudované v podlahe (0,48 m2). V kotercoch typu K-3 (3,84 m2) s plnou podlahou mali
prasiatka nad elektrickou výhrevnou doskou (0,4 m2) odklápaciu striešku a infralampou. V
kotercoch K-4 s plnou podlahou (3,52–4,28 m2) prasiatka mali k dispozícii elektrickú výhrevnú
dosku (0,36 m2) a odklápaciu striešku. Kŕmenie prasníc vo všetkých typoch kotercov sa
realizovalo dávkovačmi s mechanickým vyprázdňovaním. V hodnotených objektoch bolo
podtlakové vetranie s reguláciou, okrem pôrodnice s kotercami typu K-4.
Z ukazovateľov správania prasníc sme hodnotili ležanie na boku (pravom, ľavom), ležanie
na bruchu, státie a sedenie. Pri ciciakoch sme registrovali ich pobyt v priestore s lokálnym
ohrevom a v ostatnom priestore koterca, pobyt pri vemene prasnice (celkový) a zvlášť záujem o
cicanie vrátane masáže pred a po cicaní. Etologické pozorovania prasníc a ciciakov v uvedených
typoch pôrodných kotercov sme uskutočnili priamym pozorovaním s počtom 12, 13, 14 a 12
prasníc aj s ich vrhmi. Pri spracovaní údajov sme použili analýzu rozptylu a Tukeyho HSD test
pre stanovenie preukaznosti rozdielov.

Výsledky a diskusia
Prasnice v pôrodných kotercoch typu K-2, K-3 a K-4 ležali 1,79, 1,82 a 1,90-krát dlhšie ako
v kotercoch K-1 (p<0,001), v ktorých ležanie trvalo 48,25 % času. Prasnice v podstielaných
kotercoch K-4 ležali dlhšie na boku ako na bruchu (77,58 % oproti 13,94 %, p<0,001). V
bezpodstielkových kotercoch K-1 a K-2 prasnice naopak dlhšie ležali na bruchu ako na boku (3,6
a 2,2-krát, p<0,001). Prasnice v polohe na boku ležali najdlhšie v kotercoch K-4 a najkratšie
v kotercoch K-1 (77,58 % oproti 10,53 %, p<0,001). Dlhšie ležanie na boku bolo priaznivé nielen
z hľadiska odpočinku prasníc, ale aj z pohľadu dojčenia, pretože prasiatkam poskytovalo väčšiu
možnosť prístupu k ceckom (VALROS et al. 2002, BERKEVELD et al. 2007). Prasnice na bruchu
najdlhšie ležali v kotercoch K-2 a najkratšie v kotercoch K-4 (59,6 % a 13,9 %, p<0,001). Pri ležaní
na bruchu prasiatka nemali možnosť prístupu k ceckom prasnice. Z hľadiska dojčenia ležanie
na pravom či ľavom boku nehzohráva úlohu, pokiaľ je celkové ležanie v polohe na boku
dostatočne dlhé.
Prasnice najdlhšie stáli a sedeli v bezppodstielkových kotercoch K-1 s delenou podlahou
(27,19 % a 24,56 %, p<0,001). Najkratšie státie bolo v podstielaných kotercoch K-4 (3,64 %).
Prasnice najkratšie sedeli v kotercoch s roštovou podlahou K-2 (3,01 % času), v ktorých státie
(10,24 % času), z dôvodu zvýšenej šmykľavosti podlahy, využívali iba v prípade kŕmenia, pitia,
kalenia a močenia. Problémy s líhaním sú považované za relevantné indikátory zlej pohody
prasníc fixovaných v pôrodných boxoch (BONDE et al. 2004). Z hľadiska welfare pomerne dlhé
sedenie prasníc v kotercoch K-1 môže znamenať narušenú pohodu (ŘÍHA et al. 2003). Prasnice
mohli v sede zotrvávať dlhšiu dobu vďaka väčšej stabilite predných nôh na plnej boxitovej
podlahe v prednej časti kotercov. Sedenie prasnice využívali aj pri zmene polohy ležania.
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Prasiatka najdlhšie využívali priestor s lokálnym ohrevom v kotercoch K-2 a najkratšie
v kotercoch K-4 (63,3 % oproti 5,58 % času, p<0,001). Pri vemene prasnice strávili najdlhší čas
v kotercoch K-4 a najkratší čas v kotercoch K-1 (52,76 % oproti 12,70 % času, p<0,001).
V ostatnom priestore koterca (mimo priestoru s lokálnym ohrevom) prasiatka preukazne
najdlhší čas strávili v kotercoch K-3 a najkratší v kotercoch K-2 (45,03 % oproti 20,68 % času,
p<0,001). Cicaniu (vrátane masáže) prasiatka venovali dlhší čas v pôrodných kotercoch K-4
a najkratšie v kotercoch K-1 (44,79 % a 2,59 % času, p<0,001), čo bolo nielen v dôsledku dlhšieho
celkového ležania prasníc, ale aj dlhšieho ležania v bočnej polohe.

Záver
Menej priaznivé podmienky pre pohodu prasníc sme zaznamenali v oboch typoch
bezpodstielkových pôrodných kotercov, v ktorých prasnice ležali kratšie na boku ako na bruchu
a stáli dlhšie ako v kotercoch s podstielaním. V dôsledku toho aj pobyt prasiatok v priestore so
svojou matkou a pri vemene prasnice trval v bezpodstielkovom ustajnení kratšiu dobu ako
v podstielaných kotercoch.
Poďakovanie Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu APVV č. 15-0060. Podporený bol aj projektom CEGEZ č.
26220120073 Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Potočníky (Trichoptera) NP Slovenský raj
Jana Bozáňová & Andrea Rúfusová
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičová 6, SK-842 15, Bratislava, e-mail:
bozanova.jana@gmail.com
Abstract The remarkable feature of karst streams is highly variable hydrological regime what have a significant impact
on life in karst water systems. Thus, this research analysed caddisfly communities of the Slovak Paradise NP considering
specific conditions of the selected biotopes. In total of 57 caddisfly species belong to 13 families were recorded at 18
sampling sites. The caddisfly communities were significantly influenced by the altitude, stream slope, stream order,
stream width and maximal water temperature.
Key words caddisflies, Trichoptera composition, karst springs, karst streams

Úvod
Krasové územie je charakteristické vysokou variabilitou hydrogeologických faktorov.
Rovnako je tomu aj na bohato členených krasových planinách NP Slovenský raj, ktoré sú z
pohľadu habitatovej rozmanitosti zaujímavým územím pre ekologické štúdie (LESKOVJANSKÁ et
al. 2006). Práve preto je naším cieľom zistiť vplyv environmentálnych faktorov na taxonomickú
štruktúru spoločenstiev potočníkov v rôznych typoch krasových habitatov NP Slovenský raj.

Metodika
Semikvantitatívne jarné, letné a jesenné odbery makrozoobentosu boli vykonané na 18
lokalitách NP Slovenský raj metódou ,,kicking technique“ (HYNES 1961), s použitím
hydrologickej sieťky s veľkosťou ôk 0,5 mm. Biologický materiál bol fixovaný v 4% roztoku
formaldehydu a v laboratóriu boli larvy skupiny Trichoptera určené do najnižšej možnej
taxonomickej úrovne (WARINGER 2011). Na analýzu vplyvu environmentálnych faktorov (tab. 1)
na taxonomické zloženie spoločenstiev potočníkov sme použili redundančnú analýzu (RDA)
v programe Canoco for Windows (TER BRAAK & ŠMILAUER 1998).

Výsledky a diskusia
Z 18 skúmaných lokalít NP Slovenský raj sme determinovali 1738 lariev a 57 druhov
potočníkov patriacich do 13 čeľadí: Beraeidae, Rhyacophilidae, Sericostomatidae,
Polycentropodidae, Limnephilidae, Odontoceridae, Glossosomatidae, Psychomyiidae,
Philopotamidae, Hydropsychidae, Brachycentridae, Goeridae a Lepidostomatidae. Medzi
druhovo najpočetnejšie čeľade patrili Limnephilidae s 18 druhmi a Rhyacophilidae s 10 druhmi.
Najpočetnejší rod Rhyacophila bol prítomný takmer na všetkých lokalitách s výnimkou lokality
Piecky (L_12).
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Tabuľka 1. Charakteristika lokalít (KRIŠTOFOVIČOVÁ 2010)
lokalita

nadm. výška
m n. m.

spád
‰

šírka toku zatienenie
rád toku
max. teplota diverzita substrátu
m
%
(Strahler, 1957)
°C
(Shannon & Weaver)

L_1 Hornád 1

553

11

11

65

5

15

L_2 Hornád 2

510

9,6

20

60

5

15,5

1,45

L_3 Hornád 3

430

5,5

25

15

5

17,5

1,09

L_4 Hnilec 1

914

20

4

30

3

10

1,47

L_5 Hnilec 2

860

13

7

40

4

14

1,69

L_6 Hnilec 3

817

8,9

7

25

4

13

1.51

L_7 VBV prameň

785

160

0,4

0

1

10

1,25

L_8 VBV 1

750

50

2

60

2

12

1,52

L_9 VBV sútok

553

20

6

70

4

13

1,40

L_10 Lesnica

486

35

3,5

50

3

12,5

1,52

L_11 Suchá Belá

600

133

2

90

2

13,5

1,30

L_12 Piecky

640

61

1

100

3

13

1,16

L_13 Zejmarská roklina

860

173

2

100

1

11

1,68

L_14 Stratenský potok

840

200

1

15

1

10,5

1,18

L_15 Podlesok prameň

555

40

0,4

20

1

12

1,47

L_16 Bajzloch prítok

670

105

1,5

70

2

12,5

1,09

L_17 Veľký Sokol

675

79

2,5

90

3

10

1,21

L_18 Kopanec prameň

925

152

0,5

0

1

11

1,26

1,48

Na lokalite Hodnád 3 (L_3) výrazne dominoval druh Hydropsyche incognita. Druhové zloženie
potočníkov 18 skúmaných lokalít NP Slovenský raj bolo štatisticky preukazne (hladina
významnosti p = 0.05) ovplyvnené environmentálnymi faktormi: nadmorská výška, spád toku,
šírka toku, maximálna teplota a rád toku (obr. 1), ktorých hodnoty sú uvedené v tab. 1.

Obr. 1 Analýza RDA druhového zloženia potočníkov a environmentálnych faktorov
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Záver
Na skúmaných lokalitách NP Slovenský raj sme zaznamenali 57 druhov potočníkov. Zistili
sme, že environmentálne faktory nadmorská výška, šírka, spád, rád toku a maximálna teplota
významne pôsobia na štruktúru spoločenstiev potočníkov, čoho dôsledkom sú rozdiely
v taxonomickej štruktúre spoločenstiev potočníkov medzi jednotlivými skúmanými lokalitami.
Poďakovanie Práca bola vypracovaná v rámci grantu VEGA 1/0255/15.
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African rodents - from biodiversity surveys to general
evolutionary models
Josef Bryja1,2
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Studenec, Studenec 122, CZ-675 02, Koněšín, e-mail:
bryja@brno.cas.cz
2 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, CZ-611 37, Brno
1

Abstract Zambezian, Somali-Masai and Ethiopian biogeographical regions are spreading in a wide belt around the Congo
Basin from Angola to Ethiopia. They are dominated by savannahs and woodlands, but there are also the highest African
mountains with tropical forests and Afroalpine habitats. Phylogeographic structure of animals living in these areas is
relatively poorly known and often limited to large-sized species of mammals, thus reducing the power of
phylogeographical interpretations. Thanks to intensive collection of fresh samples from small mammals in the last decade,
it is now possible to use the comparative phylogeographic approach to assess the role of past climate and geomorphology
on evolution of biodiversity of rodents inhabiting various habitat types. Most of the phylogeographic studies in Eastern
Africa have been focused on taxa living in mountain forests, while savannah species were largely overlooked. By
analyzing genetic data of widespread rodents living in open habitats, we provide evidence for Pleistocene refugia of
savannah-woodland habitats during otherwise unsuitable climatic conditions. Subsequent population expansions were
often stopped by large water bodies (e.g. Zambezi, Kafue or Lake Malawi) and forested mountains (e.g. Eastern Arc
Mountains), which is confirmed by largely concordant spatial genetic structure among different rodent taxa. We also
detected several secondary contact zones that can serve as models for speciation studies and represent important hotspots also for organisms associated with rodents, e.g. viruses or host-specific parasites.
Key words Biogeography, Sub-saharan Africa, speciation, host-parasite co-evolution, savannahs, phylogeography
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Hniezdne tubusy a ich využitie pri výskume rozšírenia a
ochrany pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius)
Alexander Čanády1 & Peter Krišovský2
Ústav biologických a ekologických vied, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesová 11, SK-046 54, Košice; e-mail:
alexander.canady@upjs.sk, alexander.canady@gmail.com
2 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, SK-040 01, Košice, e-mail: peter.krisovsky@vsmuzeum.sk
1

Abstract Monitoring of animal populations is an important tool since human behavior has led many species to near
extinction. In the present study were showed and discussed nest tube monitoring for surveying the hazel dormouse
(Muscardinus avellanarius). The study was conducted in Eastern Slovakia (Šemša, 48°40'42.9''N, 21°08'21.1''E, 353 a.s.l.).
Totally 50 tubes were used in monitoring site, spaced at about 20 m intervals. Results showed that the hazel dormouse
well occupy exposed tubes. The occurrence of nests and several individuals of M. avellanarius were confirmed. Therefore
we suggest that these tubes are very good for their useful for conservation research.
Key words nest-tubes, hazel dormouse, research and conservation, Slovakia

Úvod
Vlastnosťou druhov čeľade plchovité (Glyridae) je využívanie prirodzených dutín stromov
alebo štrbín vo vegetácii na prečkávanie svetelnej periódy 24-hodinového cyklu alebo pri
budovaní letných hniezd. Preto už v roku 1998 bola navrhnutá účinná metodika na sledovanie
výskytu plcha sivého (Glis glis) v jeho prirodzenom biotope pomocou špeciálnych tubusov, ktoré
imitovali tieto prirodzené dutiny (MORRIS & TEMPLE 1998, CHANIN & WOODS 2003, BRIGHT ET AL.
2006, HÚDOKOVÁ & ADAMÍK 2011, ČANÁDY & KRIŠOVSKÝ 2014). Vo vyššie uvedených prácach bol
zároveň uvedený aj spôsob ich výroby a použitia. Pre zjednodušenie a celkove zníženie
nákladovosti na ich výrobu ČANÁDY & KRIŠOVSKÝ (2014) modifikovali ich výrobu použitím
tetrapakových úzkych škatúľ od džúsov, resp. mlieka, pričom ich pôvodne výrobné rozmery
spĺňali podmienky pre ich následne použitie. Zároveň potvrdili ich veľmi vhodné využitie pri
výskume prezencie/absencie druhu na skúmanom území (ČANÁDY & KRIŠOVSKÝ 2014, nepubl.).
V predkladanom príspevku, na základe trojročných skúseností s ich použitím, poukazujeme na
vhodnosť ich použitia nielen pri výskume rozšírenia druhu, ale aj následnej aplikácie pri
ochrane v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Metodika
V období rokov 2014 - 2016 bol uskutočnený výskum na území východného Slovenska na
území Košickej kotliny v katastri obce Šemša (DFS 7393, 48°40'42,9''N, 21°08'21,1''E, 353 m n. m.).
Skúmaný biotop predstavoval ekotón bukovo-dubového lesa a poľného biotopu v dĺžke 1000
m. V krovitej etáži dominovali druhy Prunus spinosa a Rubus fruticosus. Celkovo bolo vyložených
50 tubusov a boli upevnené na konároch pomocou sťahovacích pások v 20 metrových odstupoch
od seba. Každému tubusu bolo priradené poradové číslo a bol zaznamenaný GPS údaj o jeho
polohe. Rovnako bol zaznamenaný druh stromu (kra) a výška umiestnenia nad zemou. Kontrola
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tubusov bola uskutočňovaná v pravidelných mesačných intervaloch (ČANÁDY & KRIŠOVSKÝ
2014).

Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov za trojročné obdobie výskumu môžeme konštatovať, že jedince pĺšika
lieskového veľmi dobre obsadzovali exponované tubusy. Obsadenosť jedincami, resp. výskyt
letných hniezd potvrdilo každoročne približne 20 % úspešnosť ich využitia. Naše výsledky tak
potvrdzujú aj literárne údaje (CHANIN & WOODS 2003, BRIGHT et al. 2006, HÚDOKOVÁ & ADAMÍK
2011). Pozitívnou výhodou, okrem nízkej nákladovosti, je aj pomerne jednoduchá kontrola s
potvrdením ne/prítomnosti sledovaného druhu na skúmanom území (biotope). Preto túto
neinvazívnu metódu odporúčame aj pre jej použitie pri monitoringu pracovníkmi Štátnej
ochrany prírody v územiach s rôznym stupňom ochrany. Menšou nevýhodou je pri väčšej
dennej aktivite pĺšika lieskového únik jedincov počas kontroly, čo sťažuje získanie
podrobnejších údajov o vekovej a pohlavnej štruktúre populácie. Počas obdobia sme použili
jednoduchšiu líniovú metódu umiestnenia, počas ktorých bol zaznamenaný výskyt 4 ex. (r.
2014), 4-5 ex. (r. 2015) a 7 ex. (r. 2016) M. avellanarius. Pre získanie a vyhodnotenie hustoty
populácie odporúčame preto exponovanie rôzneho počtu tubusov kvadrátovou metódou. Tento
spôsob kladenia, spolu so značením jedincov, umožňuje získanie bližších poznatkov o pohybe
a domovských okrskoch jednotlivých jedincov.
Výskum rovnako potvrdil ich využívanie aj inými druhmi drobných cicavcov (rod
Apodemus) a vtákov do veľkosti sýkoriek. Treba však podotknúť, že vzhľadom na materiál, z
ktorého boli tubusy vyrobené, dochádzalo k ich väčšiemu poškodeniu ohryzom samotnými
jedincami. Napriek tomu, celoročné exponovanie z dôvodov overenia „prežitia“ tubusov, ako aj
z dôvodu, že jedince si pamätajú hniezdne úkryty potvrdili, že použiteľnosť prevažnej väčšiny
je minimálne počas dvoch vegetačných období bez ich úplnej výmeny, resp. len výmenou
šuplíka, ktorý slúži na rýchlu kontrolu (bližšie pozri ČANÁDY & KRIŠOVSKÝ 2014). Na základe
vlastných skúsenosti ale odporúčame v zimnom období počas poslednej kontroly odstrániť
všetky zvyšky po konzumácii plodov, ako aj letné hniezda, aby sa predišlo zbytočnému
zamáčaniu a hnilobnému procesu.

Záver
Trojročné skúsenosti potvrdili vhodnosť využitia hniezdnych tubusov pri výskume
ne/prítomnosti pĺšika lieskového na danom území, resp. v skúmanom type biotopu. Naopak, za
najväčšiu nevýhodu považujeme únik jedincov pri kontrole, čo znemožňuje získanie dôležitých
údajov o pohlavnej a vekovej štruktúre populácie. Preto v ďalšom období chceme ďalej
modifikovať tubusy na formu búdok a následne vyskúšať ich účinnosť.
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Štrkoviská – neznáme refúgiá mäkkýšov
Tomáš Čejka
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23, Bratislava, e-mail: t.cejka@gmail.com
Abstract In the 2013-2016, we conducted a malacological survey at 23 gravel pits in the Danubian lowland, SW Slovakia.
During the fieldwork, we used conventional methods of sampling; mostly sweeping by a hemispherical metal kitchen
strainer from both natant and submerged vegetation and also from bottom sediments. At each site, one person has
collected molluscs for 30 to 45 minutes. A total of 23 species were found in the whole surveyed territory, it is 33.3% from
the whole current species richness of the aquatic mollusc fauna in the Danubian lowland. Physella acuta were the most
frequent species (96% of sites) and Radix auricularia, Dreissena polymorpha and Gyraulus cf. parvus were recorded at 30.4–
39.1% of sites.
Key words Mollusca, non-indigenous species, gravel pits, refuges

Úvod
Väčšina prírodných vodných biotopov Podunajskej nížiny bola premenená počas
melioračných aktivít v 30. až 80. rokoch 20. storočia. Viaceré lokality boli odvodnené systémom
kanálov, iné boli odstavené od hlavného toku hrádzami, či jednoducho zasypané. Jedným z
novovznikajúcich antropogénnych biotopov boli, najmä po 2. svetovej vojne, hromadne a
živelne vznikajúce zavodnené zemníky po ťažbe štrku, tzv. štrkoviská, ktoré sú odvtedy
potenciálnym útočiskom pre lokálnu vodnú faunu.
Doterajší výskum vodných mäkkýšov sa doteraz zameriaval najmä na prirodzené a
poloprirodzené biotopy, poslednou, komplexnou faunistickou prácou je práca ČEJKU et al.
(2015). Malakofaune štrkovísk sa na území Podunajskej nížiny nevenovala doteraz žiadna
pozornosť, preto považujeme ich faunistický a ekologický výskum za dôležitý a z hľadiska
vplyvu refúgií na biodiverzitu aj za veľmi aktuálny.
Jedným z cieľov, ktorým sa zaoberá aj tento príspevok, bolo zistiť, aké druhy (z hľadiska
ekologických nárokov a sozologickej významnosti) nachádzajú útočisko v týchto sekundárnych
biotopoch.

Metodika
V rokoch 2013-2016 sme robili výskum 23 štrkovísk, pričom sme vybrali len také, ktoré
vznikli de novo, teda nie tie, ktoré boli vytvorené prebagrovaním starých zazemnených či
zazemňujúcich sa ramien.
Vzorky vodných malakocenóz sme odoberali v rokoch 2013–2015 tri razy do roka (jar, leto,
jeseň). Za jednu vzorku sme považovali súbor jedincov zozbieraný počas 30–45 minút
hydrobiologickou sieťou (priemer 30 cm, veľkosť ôk 0,5 mm) z makrovegetácie a dna litorálnej
zóny. Determinačne bezproblémové druhy boli počítané priamo v teréne, ostatné
zakonzervované etanolom a neskôr určené v laboratóriu.
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Výsledky a diskusia
Na 23 lokalitách sme zaznamenali 23 druhov mäkkýšov (16 druhov ulitníkov, 7 lastúrnikov;
Tab. 1), najčastejším druhom bol nepôvodný ulitník Physella acuta (95,7 % lokalít), ktorého
možno považovať za charakteristický druh štrkovísk, pomerne časté boli aj druhy Radix
auricularia (39,1 %), Dreissena polymorpha a Gyraulus cf. parvus (oba po 30,4 %). Až 21 druhov
(91,3 %) patrilo medzi generalistov, dva druhy (Anodonta cygnea, Unio tumidus) s výskytom len
na jednej lokalite, patrili k špecialistom. Tretina druhov (26 %) patrila k nepôvodným druhom
slovenskej malakofauny.
Výsledky nášho výskumu potvrdili hypotézu, že malakofauna štrkovísk sa vyznačuje
nízkou alfa-diverzitou, s výskytom ekologicky nenáročných, sčasti aj nepôvodných druhov.
Tieto charakteristiky sa týkajú aj sukcesne relatívne vyspelých štrkovísk. K podobným záverom
dospeli v britských štrkoviskách POWELL & SOUTH (1978) a v Poľsku STRZELEC & SERAFIŃSKI
(2004). Títo autori študovali aj malakofaunu prebagrovaných zazemňujúcich riečnych ramien,
kde zistili aj ekologicky náročnejšie druhy, napr. Stagnicola corvus, Gyraulus rossmaessleri alebo
Segmentina nitida.
Tabuľka 1. Zoznam druhov mäkkýšov zistených 23 štrkoviskách na Podunajskej nížine (druhy sú zoradené
zostupne, podľa frekvencie). PL – počet lokalít s výskytom druhu; F (%) – frekvencia výskytu v percentách.
Hviezdičkou sú označené nepôvodné druhy.
DRUH

PL

F (%)

*Physella acuta (Drap., 1805)

22

95.7

Radix auricularia (L., 1758)

9

39.1

*Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

7

30.4

*Gyraulus cf. parvus (Say, 1817)

7

30.4

Bithynia tentaculata (L., 1758)

6

26.1

Anodonta anatina (L., 1758)

5

21.7

Lymnaea stagnalis (L., 1758)

5

21.7

Stagnicola palustris (Müll., 1774)

3

13.0

Viviparus contectus (Millet, 1813)

3

13.0

*Ferrissia fragilis (Tryon, 1863)

2

8.7

Gyraulus crista (L., 1758)

2

8.7

Hippeutis complanatus (L., 1758)

2

8.7

Musculium lacustre (Müll., 1774)

2

8.7

Anodonta cygnea (L., 1758)

1

4.3

*Corbicula fluminea (Müll., 1774)

1

4.3

Galba truncatula Müll., 1774

1

4.3

Pisidium casertanum (Poli, 1791)

1

4.3

Planorbarius corneus (L., 1758)

1

4.3

Planorbis planorbis (L., 1758)

1

4.3

*Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)

1

4.3

Radix balthica (Drap., 1805)

1

4.3

Unio tumidus Philipsson, 1789

1

4.3

Viviparus acerosus (Bourg., 1862)

1

4.3
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Záver
Výsledky prieskumu 23 štrkovísk na Podunajskej nížine ukazujú, že tieto sekundárne
biotopy nie sú vhodným útočiskom pre ekologicky náročnejšie (najmä limnofilné) druhy
vodných mäkkýšov. Z 23 druhov patrilo 21 k eurytopným až euryekným druhom, šesť druhov
(t.j. 26 %) bolo pre slovenskú faunu nepôvodných.
Poďakovanie Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore agentúry VEGA (projekty č. 2/0113/13 a 2/0102/14).
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Vplyv poškodenia smrekového lesa TANAPu víchricou v máji
2014 na spoločenstvá pôdnych nematód
Andrea Čerevková, Jana Ondeková & Marek Renčo
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, SK-040 01, Košice, e-mail: cerev@saske.sk; renco@saske.sk
Abstract Nematode communities were investigated and monitored during several years (2006-2013) in Norway spruce
forest in High Tatra National Park, Slovakia. Unfortunately, in May 2014 natural windstorm damaged investigated forest.
This event, together with preliminary obtained results thus allowed compare the effect of season and windstorm damage
on soil nematode assemblages. The forest destruction by windstorm has a significant effect on the total nematode
abundance, abundance of predators and herbivores migratory endoparasites, as well as nematode species diversity. The
abundance of bacterivorous significantly increased after windstorm, abundance of omnivores, fungivores, and herbivore
ectoparasites and epidermal/root hair feeders showed an opposite trend. Of the evaluative indicators, Shannon species
diversity (H´spp), maturity index (MI), maturity index 2-5 (MI2-5), sigma maturity index (∑MI), enrichment index (EI)
and structure index (SI) significantly decreased after windstorm. Overall nematode communities differed significantly
before and after forest injury. These results thus supported the role of nematode communities as potential indicators of
environmental conditions and their disruption.
Key words windstorm, soil nematodes, biodiversity, disturbance, forest, ecological indices.

Úvod
V novembri 2004 zasiahla územie TANAPu v novodobých dejinách zatiaľ najväčšia veterná
smršť, ktorá po sebe zanechala obrovské škody. Navyše časť územia s nespracovanou kalamitou
bola v máji 2005 postihnutá požiarom, čo bola ďalšia rana pre ekosystém (FLEISHER 2008). Za
účelom sledovať dopad týchto katastrof a systému obhospodarovania lesa po kalamite na lesný
ekosystém TANAPu v krátkodobom aj dlhodobom časovom horizonte, správa parku vytýčila 4
trvalé výskumné plochy 1) kontrola – víchricou nepoškodený les 2) les poškodený vetrom
s vyťažením spadnutého dreva 3) les poškodený vetrom s ponechaním kalamitného dreva 4) les
poškodený vetrom a požiarom; na ktorých niekoľko rokov po kalamite prebiehal intenzívny
výskum zmien pôdnych, teplotných a hydrologických podmienok, fauny, flóry atď. vrátane
spoločenstiev pôdnych nematód (ČEREVKOVÁ & RENČO 2009; RENČO & ČEREVKOVÁ 2015; RENČO
et al. 2015). Bohužiaľ, 10 rokov neskôr, v máji 2014 zasiahla územie TANAPu ďalšia veterná
smršť, ktorá úplne zdevastovala plochu smrekového lesa, ktorá slúžila ako kontrola od roku
2005. Toto nám poskytlo ideálnu príležitosť analyzovať priamy vplyv poškodenia lesa víchricou
na spoločenstvá pôdnych nematód, nakoľko sme štruktúru spoločenstiev nematód na tejto
ploche (pred jej poškodením) sledovali a analyzovali od roku 2006. Naopak, štúdie realizované
po veternej kalamite z roku 2004 začali prebiehať až po vytýčení výskumných plôch (FLEISHER
2008) teda nebol známy stav ekosystému a jeho parametre pred kalamitou na týchto
výskumných plochách.
Na základe predchádzajúcich výsledkov sme predpokladali, že zmeny v spoločenstve
pôdnych nematód po kalamite z roku 2014 budú podobné ako tie, ktoré nastali po kalamite
v roku 2004 čo by nám poskytlo priamy dôkaz, že spoločenstvá pôdnych nematód sú vhodný
bioindikátory narušenia ekosystému.
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Metodika
Výskum sme realizovali v prirodzenom smrekovom lese TANAPu. Pred kalamitou v roku
2014, výskumnú plochu pokrýval 120 ročný les (80% Picea abies, 20% Larix decidua), s bohatou
vegetáciou machov, Vaccinium myrtillus a Oxalis acetosella (ŠOLTÉS et al. 2010). V rámci
dlhodobého výskumu pôdnej nematódofauny, v roku 2013 (október) sme na ploche odobrali 5
priemerných pôdnych vzoriek. Následne v máji 2014 došlo k jej poškodeniu a zničeniu veternou
kalamitou. V októbri 2014 (5 mesiacov po kalamite) sme preto opäť zrealizovali odber pôdnych
vzoriek. Nematódy sme izolovali zo 100 g pôdy, mikroskopicky identifikovali do úrovne druhu
a analyzovali spoločenstvá na základe počtu druhov, abundancie, zastúpenia trofických skupín
(YEATES 1993) a ekologických indexov (FERRIS et al. 2001) a indexu diverzity (SHANNON a WEAVER
1949).

Výsledky a diskusia
Poškodenia sú prirodzenou súčasťou všetkých ekosystémov a preto ich nemôžeme
považovať za nečakané a nezvyčajné udalosti. Avšak nie je možné predpovedať, kde a ktorý
ekosystém bude poškodený resp. zasiahnutý prírodným živlom (oheň, víchrica, záplavy),
ani analyzovať tu spoločenstvá vhodných indikátorov (flóra, fauna) pred udalosťou. Poškodenie
časti smrekového lesa TANAPu víchricou v roku 2014, údaje o štruktúre spoločenstiev nematód
ktoré sme mali k dispozícii z tohto lesa pred jeho poškodením nám ponúkli ideálnu príležitosť
analyzovať priamy vplyv významnej zmeny ekosystému na tieto spoločenstvá.
Celkovo sme identifikovali 54 druhov z 39 rodov pôdnych a parazitických nematód rastlín.
Zistili sme preukazné rozdiely v spoločenstve nematód pred a po kalamite. Po kalamite, celková
abundancia nematód v pôde stúpla, druhová diverzita nematód klesla, ale celkový počet
druhov zostal podobný ako pred kalamitou. Poškodenie lesa malo vplyv aj na trofickú štruktúru
spoločenstiev nematód. Celková abundancia aj podiel baktériofágov v spoločenstve stúpol po
kalamite, naopak abundancia mykofágov, omnifágov a parazitov rastlín klesla po kalamite.
Nízka abundancia predátorov v kyslej smrekovej pôde, komplikuje ich použitie ako indikátorov
poškodenia ekosystému. Dominantným druhom (bez ohľadu na dátum odberu) v smrekom lese
TANAPu bol Acrobeloides nanus (20,47%), nasledovali druhy ako Malenchus exiguus, Filenchus
vulgaris, Plectus communis, Plectus parvus and Tylencholaimus mirabilis. Spolu tieto druhy tvorili
až 55% z celkovej nematódofauny.
Zmeny v spoločenstve nematód sa prejavili aj na hodnotách ekologických a funkčných
indexov. Shannon index druhovej diverzity (H'spp), Index zrelosti “Maturity index” (MI),
Maturity index 2-5 (MI2-5), Sigma maturity index (∑MI), Enrichment index (EI) a Structure
index (SI) preukazne klesli po kalamite.
Avšak podľa našich záverov získaných viacročným výskumom po kalamite v roku 2004,
v nasledujúcich rokoch pravdepodobne dôjde k postupnej obnove spoločenstva pôdnych
nematód (RENČO et al. 2015). Predpokladáme pokles dominancie baktériofágov, hoci zostanú
prevládajúcimi druhmi v spoločenstve; a naopak, rast počtu druhov citlivých na stres
(omnifágy). Podobne predpokladáme aj rast populácií parazitov rastlín spolu so sekundárnou
sukcesiou vegetácie, nárastom hustoty koreňovej hmoty a diverzity rastlín.
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Záver
Analýza spoločenstiev voľne žijúcich pôdnych a parazitických nematód rastlín
v ekosystéme smrekového lesa TANAPu pred a po poškodení víchricou preukázala že
nematódy sú dobrí indikátori zmien v ekosystéme.
Poďakovanie Táto práca vznikla za finančnej podpory projektu VEGA 2/0013/16 (0.5) a projektu “Centrum Excelentnosti pre
Parazitológiu“ (kód ITMS: 26220120022) na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj“ financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (0.5).
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Dva nové druhy pavúčích parazitoidov (Hymenoptera,
Ichneumonidae) pre Slovensko a ich spektrum hostiteľov
Ľudmila Černecká 1, Ján Černecký2, Ivan Mihál1, Martin Štefánik3 & Stanislav
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Abstract The parasitoid wasps Zatypota picticollis Thomson 1888 and Reclinervellus nielseni (Roman 1923) were recorded
for the first time in Slovakia. The species were found on specimens of orb web spider Cyclosa conica (Pallas 1772) in beechfir forest.
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Úvod
Lumky Zatypota picticollis Thomson 1888 a Reclinervellus nielseni (Roman 1923) patria do
skupiny Polysphincta-group (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini), ktorých zástupcovia sú
výlučne ektoparazitoidi pavúkov. Celosvetovo je so 49 opísanými druhmi (YU et al. 2012)
najpočetnejším rod Zatypota Forster 1869. Na Slovensku boli zatiaľ zistené 4 druhy tohto rodu:
Z. bohemani (Holmgren, 1860), Z. anomala (Holmgren, 1860), Z. percontatoria (Mueller, 1776), Z.
discolor (Holmgren, 1860) (hymenoptera.cz 2016). Všetky 4 druhy sú asociované s pavúkmi
snovajúcimi trojrozmernú sieť a to s pavúkmi z čeľade Theridiidae (3 druhy) a Dictyniidae (Z.
anomala) (ZWAKHALS 2006). Rod Reclinervellus je reprezentovaný 4 druhmi a nájdeme ho v celom
Palearkte. V Európe bol sporadicky nájdený iba druh Reclinervellus nielseni (Roman 1923), ktorý
je rozšírený v rámci palearktu od Veľkej Británie až po Japonsko, no na Slovensku nebol doteraz
zistený. R. nielseni je výlučne viazaný na pavúkov z rodu Cyclosa (Araneidae) snovajúcich
dvojrozmerné siete, ale druhovo sa jeho spektrum hostiteľov líši podľa regiónu, ktorý obýva.
V Európe je tento druh asociovaný s druhom Cyclosa conica (Pallas 1772), v Japonsku je jeho
hlavným hostiteľom druh Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand 1906 (FITTON et al. 1987,
TAKASUKA et al. 2015, 2017). Biológia lumkov je vo všeobecnosti pozoruhodná a úzko previazaná
s biológiou pavúkov. Dospelá samička napadne pavúka, dočasne ho paralyzuje a prilepí vajíčko
na jeho telo. O pár dní neskôr sa vyliahne larva prvého instaru, ktorá začína sať pavúčiu
hemolymfu otvorom, ktorý vyhryzne na pavúčom exoskelete. Pavúk je stále aktívny, snová
siete, loví bez obmedzení. Avšak po dosiahnutí posledného instaru vývoja, larva pavúka zabije,
skonzumuje a následne sa zakuklí. Práve v tomto obdoví larvy sa u veľkej časti týchto lumkov
dá pozorovať manipulácia správania pavúčieho hostiteľa, a to predovšetkým jeho snovacej
činnosti. Ten pod vplyvom doteraz neidentifikovaných látok pozmení architektúru svojej siete
alebo vybuduje novú netypickú sieť, tzv. „zmanipulovanú sieť“. Na takejto ochrannej sieti sa
larva lumka následne zakuklí a bezpečne vyvíja až do dospelosti, kedy kokón opustí (e.g.
KORENKO 2015). Hoci lumkovia z Polysphincta group napadajú rôzne druhy pavúkov, spektrum
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hostiteľov u jednotlivých druhov je veľmi úzke. Každý druh lumka je asociovaný s taxonomicky
príbuznými pavúkmi (často je dokumentovaný iba jeden druh pavúka ako hostiteľa)
s podobnou ekológiou vrátane architektúry pavúčej siete (napr. NIELSEN 1923, FITTON et al. 1987,
KORENKO et al. 2011, 2015, KORENKO & PEKÁR 2011), tak je to aj u skúmaných druhoch R. nielseni
a Z. picticollis (TAKASUKA et al. 2017).

Metodika
Výskum bol zrealizovaný na študijnej ploche Kováčová (48˚38ʼ04.8ˮ N, 19˚04ʼ12.4ˮ E; 475–
490 m a.s.l.), pri Zvolene, jedná sa o bukovo-jedľový les. Vzorky boli odobraté z plochy
ekologický stacionára (ES), ktorý patrí k tzv. Long-Term Ecosystem Research (LTER) sites
network v Európe. Formou oklepov a individuálnym zberom boli chytané juvenilné jedince
križiaka kužeľového (Cyclosa conica). Na lokalite sme sledovali početnosť hostiteľa a početnosť
parazitoida v larválnom štádiu (larva na abdomene pavúka) v rôznych častiach sezóny.
Parazitované jedince s viditeľne zachytenými larvami lumkov na abdomene boli dochované
v experimentálnych arénach v laboratórnych podmienkach. Pavúčí hostitelia boli kŕmení živou
potravou (Drosophila melanogaster Meigen, 1830 a Drosophila hydei Sturtevant, 1921) aby sa larva
mohla vyvinúť do dospelca. Ďalej sme sledovali snovaciu činnosť pavúkov v experimentálnych
arénach a zmeny v správaní (snovacej činnosti) u pavúkov vyvolané larvou lumka v poslednom
instare vývoja.

Výsledky a diskusia
Skúmaný materiál: Kováčová, okres Zvolen, tri larvy prichytené o druh C. conica: leg. 5. 6.
2013, kukla: 12. 6. 2013, dospelý lumok: 17. 6. 2013 (1♀, R. nielseni); leg. 29. 10. 2015, kukla: 2. 2.
2016, dospelý lumok: 16. 2. 2016 (1♀, R. nielseni); leg. 29. 10. 2015, kukla: 8. 1. 2016, dospelý lumok:
20. 1. 2016 (1♀, Z. picticollis).
V laboratórnych podmienkach sme dochovali z hostiteľa C. conica dva druhy parazitických
lumkov Zatypota picticollis Thomson 1888 a Reclinervellus nielseni (Roman 1923). Obe boli prvým
údajom pre územie Slovenska. V experimentálnych arénach chovaní pavúčí hostitelia snovali
pre tento druh typické pravidelné okrúhle siete so stabilimentom (nápadná dekorácia, tvorená
zosilnenými vláknami v tvare špirály a iných línií, môže obsahovať aj zvyšky koristi). No
v období, kedy larva parazitoida dospela do posledného instaru a pripravovala sa pavúka
skonzumovať a zakukliť sa, správanie pavúka bolo pozmenené. Pod vplyvom parazitoida,
pavúk C. conica začal redukovať určité štruktúry svojej siete. Hoci larvy oboch druhov
parazitoidov vyvolali redukciu radiálnych vlákien a špirály, celkový dizajn zmanipulovanej
siete, ktorá slúžila na zakuklenie larvy parazitoida a jej ochranu počas štádiu kukly, bol druhovo
špecifický. Pred manipuláciou parazitované jedince C. conica vytvorili dvojrozmerné siete s 3339 radiálnymi vláknami vrátane 34-38 špirálových línií v hornej časti siete a s 26-29 špirálovými
líniami v dolnej časti siete. Zmanipulovaná sieť C. conica vyvolaná larvou Z. picticollis
neobsahovala špirálu a stabilimentum. Radiálne vlákna boli spradené dohromady a vytvorili
silnejšiu štruktúru siete, ich počet sa významne zredukoval z počtu 27 na 7. Zmanipulovaná sieť
C. conica vyvolaná larvou R. nielseni obsahovala časť špirály a výraznú cik-cak-dekoráciu
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(stabilimentum) nad a pod centrálnou časťou siete, kde sa larva zakuklila. Vlákna boli taktiež
spradené dohromady a tým tvorili silnejšiu dvojrozmernú štruktúru. Oproti manipulovanej sieti
Z. picticollis počet radiálnych vlákien bol zredukovaný menej výrazne t.j. z 39 na 18.

Záver
V rámci tejto štúdie sa nám len na troch parazitovaných jedincoch z jednej lokality podarilo
potvrdiť dva nové druhy osičiek pre Slovensko. Ich výskyt sa na Slovensku predpokladal, keďže
sa vyskytujú aj v iných európskych krajinách. Druh Z. picticollis bol v Európe zaznamenaný
z krajín: Veľká Británia, Holandsko, Španielsko, Nemecko, Švajčiarsko a Poľsko, druh R. nielseni
z krajín: Rakúsko, Bielorusko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Veľká
Británia a Česká republika (YU et al, 2012, TAKASUKA et al. 2017). Výsledky taktiež poukazujú na
kompetíciu medzi týmito dvoma parazitoidmi a rozdelenie si potravnej niky na danej lokalite,
keďže oba druhy parazitujú na jednom hostiteľovi. Druhy sa taktiež líšia spôsobom manipulácie
snovacej činnosti hostiteľa, kedy architektúra zmanipulovanej siete sa významne líši medzi
nimi. Ich areál výskytu sa prekrýva na území Európy, kde sa pravdepodobne prekrývajú aj ich
ekologické nároky.
Poďakovanie Tento výskum bol podporený grantom vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 2/0035/13 a 2/0039/14. Poďakovanie
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Abstract Material of the cordulegastrid species have been collected from 3 geomorphological units from Slovak Ore
Mountains. Cordulegaster bidentata was confirmed at 12 localities in 5 quadrants of a Databank of Slovak Fauna,
represented by 1♂ 3 exuviae and 30 larvae (altogether 13 records). Cordulegaster heros was found from 33 localities,
represented by 6♂ 2♀ 5 exuviae and 343 larvae (48 records). It was found out an appearance of 270 species in Stolica Hills
in 8 localities. Revúcka vrchovina highlands that is Eastern located has been studied the most intensively area. There were
Cordulegaster species confirmed in 26 localities by 95 individuals. Volovské Hills are North-east part of Slovak Ore
Mountains. We studied the appearance of the Cordulegaster species in surroundings of village Slovinka in Poráčska dolina,
Gelnická dolina and Lacemberská dolina Valley; we have found the presence of 25 individuals at 7 localities. We found
the presence of one species C. heros in South-western part of Slovak Ore Mountains. It was confirmed a common
occurrence of both Cordulegaster species in the middle part, in localities in the vicinity of Turčok, Hanková and Hrlica
villages. We found only C. bidentata presence in the East part of Slovak Ore Mountains (surroundings of Slovinky). The
boundary between localities of presence of C. heros (the West part of territory) and C. bidentata (the East part of territory)
is approximately in valley near Muráň stream. An unresolved question is why both species do not appear in the whole
territory of Slovak Ore Mountains, because an oxymoron is that forest streams provide appropriate habitat reproductive
conditions for both Cordulegaster species.
Key words: Cordulegaster bidentata, Cordulegaster heros, Odonata, the Slovak Ore Mountains, distribution, Slovakia.

Úvod
Problematike výskytu druhov rodu Cordulegaster (pásikavce) na Slovensku sme sa venovali
na kongrese zoológov v roku 2014 v Prešove (DAVID & JANSKÝ 2014). Rod Cordulegaster je na
Slovensku zastúpený druhmi C. heros subsp. heros Theischinger, 1979 (patrí do taxonomického
komplexu boltoni, tzv. „východná podskupina“) a C. bidentata subsp. bidentata Sélys, 1843
(taxonomický komplex bidentata). Habitatovou preferenciou druhov sú lesné úseky vodných
tokov, preto sa nazývajú aj „lesné“ vážky. Za vyriešenú môžeme považovať problematiku počtu
druhov pásikavcov pre územie Slovenska. Pásikavec Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) sa
na Slovensku doposiaľ nevyskytuje, aj keď STRAKA (2004) uvádza z územia Veľkej Fatry
spoločný výskyt druhov Cordulegaster bidentata aj C. boltoni. V poznámke k výskytu druhov
rodu Cordulegaster uvádza DAVID (2002), že výskyt C. boltoni na Slovensku nebol potvrdený
vlastným výskumom, ani revíziou zbierkového materiálu. K podobnému záveru dospeli
odonatológovia ŠÁCHA (2010) a na základe podrobného výskumu pásikavcov na Slovensku aj
HOLUŠA & KÚDELA (2010). Oba druhy sú najväčšie európske vážky, v červenom zozname IUCN
sú zaradené do kategórie ohrozenia NT (takmer ohrozený). V karpatskom zozname ohrozených
druhov (ŠÁCHA et al. 2014) je Cordulegaster heros zaradený do kategórie NT a C. bidentata je
zaradený do kategórie LC (málo dotknutý druh). Podľa prílohy Smernice Rady 92/43/EHS je C.
heros aj druhom európskeho významu, je tzv. „anexový druh“.
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Výskytu vážok v Slovenskom rudohorí (Muránska planina) sa venoval v rokoch 1978-1980
STRAKA (1981). Medzi 19 zistenými druhmi vážok je aj nález Cordulegaster bidentata (lokalita
Tisovec – Hradová, 1980, 1♂). ŠÍBL (2001) vo výsledkoch výskumu vážok Muránskej planiny
pásikavce neuvádza. Z geomorfologického celku Slovenský kras STRAKA (1984), ani DAVID &
FULÍN (1996) pásikavce neuvádzajú. Rozšírenie druhov rodu Cordulegaster v slovenských
pohoriach uskutočnil v rokoch 1997 až 2009 O. Holuša. V Slovenskom rudohorí, v Revúckej
vrchovine a Stolických vrchoch potvrdil výskyt oboch druhov pásikavcov (HOLUŠA & KÚDELA
2010). Vychádzajúc zo známych lokalít výskytu C. heros v Malých Karpatoch má výskyt v
Slovenskom rudohorí charakter arely s 200 km disjunkciou. Na základe týchto údajov bola
Revúcka vrchovina a Stolické vrchy vybrané pre monitoring „anexového“ druhu C. heros.
Cieľom príspevku je doplnenie poznatkov o distribúcii druhov rodu Cordulegaster v
Slovenskom rudohorí.

Metodika
Skúmané územie – Slovenské rudohorie patrí k najväčším geomorfologickým oblastiam
Západných Karpát na Slovensku s rozlohou približne 4000 km2. Podľa regionálneho
geomorfologického členenia (MAZÚR & LUKNIŠ 1980) sa skladá z 8 geomorfologických celkov
(obr. 1). Výskum rozšírenia vážok sme uskutočnili v rokoch 2013 až 2016 na 31 lokalitách
v Volovských vrchoch, Stolických vrchoch a Revúckej vrchovine. Pri terénnom výskume sme
pracovali metódami semikvantitatívneho výskumu vodného hmyzu. Zamerali sme sa najmä na
zisťovanie výskytu lariev rozhrabávaním ílovito-piesčitého substrátu (kicking metóda) vo
vhodných mikrohabitatoch a jeho zachytávaním do hydrobiologickej sieťky. Odchytené jedince
sme po determinácii vypustili na mieste odchytu, pre potvrdenie determinácie sme odobrali len
jednotlivé jedince lariev z lokalít. Nálezové údaje sme doplnili excerpciou publikovaných
údajov. Adulty vážok sme určovali podľa DIJKSTRA & LEVINGTON (2006), larvy podľa
HEIDEMANN & SEIDENBUSCH (1993). Grafické výstupy boli spracované v prostredí ArcMap 10.1
(Esri ®).

Výsledky a diskusia
Vzorkovaním vodných tokov v skúmanom území Slovenského Rudohoria a excerpciou
údajov bol potvrdený výskyt druhov Cordulegaster bidentata a C. heros na 43 lokalitách v počte
390 jedincov (7♂ 2♀ 8 exúvií a 373 lariev; 61 nálezových záznamov) v 9 kvadrátoch Databanky
Fauny Slovenska (obr. 1). Cordulegaster bidentata bol v skúmanom území zistený v počte 34
jedincov (1♂ 0♀ 3 exúví a 30 lariev; 13 nálezových záznamov z 12 lokalít v 1 kvadráte DFS).
Cordulegaster heros evidujeme z územia v počte 356 jedincov (6♂ 2♀ 5 exúvií; 343 lariev; 48
nálezových záznamov z 33 lokalít z 8 kvadrátov DFS) (tab. 1).
Dosiaľ získaný materiál pásikavcov Slovenského rudohoria je z 3 geomorfologických
celkov. V Stolických vrchoch bol zistený výskyt na 8 lokalitách v počte 270 jedincov.
Cordulegaster bidentata bol zistený len na lokalite Tisovec - Hradová (1♂, lgt. V. Straka, 1981) a
Hrlica (Hrbský potok – 1Ex 1L, lgt. S. David, 2015). Na lokalite Hrlica početne dominoval C.
heros (2♂ 4Ex 258L). Východnejšie sa nachádzajúca Revúcka vrchovina bola skúmaná
najintenzívnejšie. Pásikavci boli zistení na 26 lokalitách v počte 95 jedincov (4♂ 2♀ 1Ex 88L).
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Spoločný výskyt oboch druhov pásikavcov bol zistený na lokalite Turčok - potok Turčok (C.
bidentata 1L, C. heros 4L). Na dvoch lokalitách bol zistený výskyt len C. bidentata (Hanková prítok potoka Kotelnica 1L a Hanková - Hankovský potok 1L). Volovské vrchy sú
severovýchodnou časťou Slovenského rudohoria. Výskyt pásikavcov sme vzorkovali na lesných
potokoch pri obci Slovinky v Poráčskej, Gelnickej a Lacemberskej doline. Zistili sme výskyt len
C. bidentata na 7 lokalitách v počte 2Ex 23L.

Obr. 1: Distribúcia lokalít C. bidentata a C. heros na Slovensku (Spišsko-gemerský kras je uvedený ich podcelkami
Muránska planina a Slovenský raj).

Podľa súčasných znalostí o rozšírení pásikavcov v Slovenskom rudohorí je zrejmá odlišná
distribúcia druhov. V juhozápadnej časti územia (Rimavská Baňa, Kokava n/Rimavicou,
Ratkovské Bystré, Sirk) bol doposiaľ zistený výskyt len C. heros. V severozápadnej časti
Slovenského rudohoria (Slovinky) bol zistený výskyt len druhu C. bidentata. Spoločný výskyt
oboch druhov bol zistený na lokalitách Hrlica Turčok a Hanková. Prechodné pásmo výskytu
druhov ide dolinou potoka Muráň. Ako uvádza HOLUŠA & KÚDELA (2010) a podľa našich
výskumov rozšírenia pásikavcov na Slovensku (S. DAVID, K. PETROVIČOVÁ, in litt.) má výskyt C.
heros v Slovenskom rudohorí izolovaný charakter (arela). Vzdušná vzdialenosť od lokalít na
Tabuľka 1: Materiál Cordulegaster heros a C. bidentata z oblasti Slovenského rudohoria.
Zdroj údajov

Dátum

Počet lokalít

DFS

MNM

C. bid/C. her

C. bid

David (in litt.)

2013-2016

11/22

7190, 7191, 7287,
7386, 7387, 7484, 275-624
7485, 7486

Holuša, Kúdela (2010)

5.-6.9.2009

0/12

7386, 7387

Straka (1981)

25.06.1980

1/0

7385

Spolu lokalít/jedincov

12/34

Počet jedincov

5/6

275-516

C. her

3Ex 30L

6♂ 2♀ 5Ex
304L

0

39 L

1♂

0

34

356

Vysvetlivky: C. bid- Cordulegaster bidentata; C. her- Cordulegaster heros; DFS- kvadráty sieťového mapovania použitého v
Databanke fauny Slovenska; MNM- nadmorská výška; Ex- exúvie; L- larvy.
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západnom Slovensku je len 111 km. Naopak, od najbližších lokalít výskytu C. heros v Maďarsku
(Šoproňské vrchy, Mecsekské vrchy) je vzdušná vzdialenosť až 270 km. Populácia C. heros
v Slovenskom rudohorí môže byť výsledkom diaľkového výsadku zo slovenského jadra
populácie v Malých Karpatoch.

Záver
V juhozápadnej časti Slovenského rudohoria bola potvrdená silná a zrejme aj stabilná
populácia C. heros (24 lokalít, 355 jedincov, z toho 343 lariev) Vo východnej časti orografického
celku bol zistený výskyt len C. bidentata. Spoločný výskyt lariev bol zistený v strednej časti
územia na lokalitách Turčok, Hanková a Hrlica. Približná hranica medzi druhmi ide údolím
potoka Muráň. Materiál lariev bol v rôznych vývojových instaroch, z čoho usudzujeme
dlhodobé vhodné podmienky pre rozmnožovanie. Nevyriešenou otázkou zostáva, prečo sa oba
druhy nevyskytujú v celom území Slovenského rudohoria, keďže lesné potoky poskytujú
vhodné habitatové podmienky pre rozmnožovanie oboch druhov pásikavcov.
Poďakovanie Príspevok vznikol s podporou VEGA, No. 2/0171/16.
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Plasticita životných cyklov podeniek rieky Hron
Vladimíra Dekanová & Marek Svitok
Technická univerzita vo Zvolene, Masaryka 24, SK - 960 06, Zvolen, email: dekanovav@gmail.com; svitok@tuzvo.sk
Abstract The aims of this study were to reconstruct life cycles of four mayfly (Ephemeroptera) species: Ephemerella ignita,
Ephemerella mucronata, Rhithrogena semicolorata, Epeorus assimilis at two sites and to assess the importance of environmental
control on growth rates. E. mucronata, R. semicolorata and E. assimilis showed univoltine winter life cycles while E. ignita
had univoltine summer cycle. E. ignita showed countergradient variation in growth patterns and R. semicolorata showed
temperature-dependent growth between sites.
Key words life cycle, population dynamics, Hron, Ephemeroptera

Úvod
Mnoho vlastností životného cyklu je geneticky fixovaných no napriek tomu sú životné cykly
do značnej miery plastické, pričom dôležitú úlohu zohrávajú lokálne podmienky prostredia,
najmä teplota a potravné zdroje (WHITMAN a AGRAWAL 2009; HENDRY 2016). Porovnávanie
populačnej dynamiky jedného druhu v rôznych podmienkach ponúka pohľad na to, ako tieto
faktory ovplyvňujú načasovanie životných cyklov (ROWE a LUDWIG 1991; NYLIN a GOTTHARD
1998). Cieľom výskumu bolo preto posúdiť plasticitu cyklov modelových druhov podeniek
a zároveň porovnať ich rýchlosť rastu medzi dvoma lokalitami na rieke Hron.

Metodika
Materiál bol vzorkovaný v rokoch 2005-2006 na lokalitách Beňuš (543 m n. m., priem. ročná
teplota vody = 6,5°C) a Vaľkovňa (704 m n. m., 5,7°C) (detaily v práci SVITOK 2005). Životné cykly
druhov sme stanovili na základe histogramov početnosti veľkostných tried a boli vizuálne
porovnané. Rýchlosť rastu vychádzala z nárastu priemernej hmotnosti jedincov medzi
odberovými dátumami a jej rozdiely medzi lokalitami v priebehu jednotlivých rastových období
boli porovnané na základe analýzy kovariancie (ANCOVA). Vzťah medzi teplotou vody a
množstvom potravy (chlorofyl a, bentický organický materiál) bol posúdený pomocou
neparametrickej korelačnej analýzy v programe R.

Výsledky a diskusia
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že priebeh životných cyklov modelových druhov sa
zhodoval s publikovanými údajmi. Druh E. ignita vykazoval univoltinný letný životný cyklus,
ostatné druhy univoltinný zimný (BRITTAIN 1990; BAUERNFEIND & SOLDÁN 2012). Jedince
na chladnejších, vyššie položených lokalitách s nižšou teplotou vody majú tendenciu dosahovať
dlhší životný cyklus kvôli dlhšie trvajúcim menej vhodným podmienkam prostredia. Tento fakt
potvrdili aj naše výsledky, pretože sme pri všetkých druhoch (okrem E. assimilis) pozorovali
emergenciu na Vaľkovni o mesiac neskôr ako na Beňuši. Rozdiely v rýchlosti rastu medzi
lokalitami boli štatisticky preukázané u druhu E. ignita, pričom na lokalite Beňuš druh
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dosahoval výrazne pomalší rast lariev (F(1,148) = 17,7, P < 0,0001) ako prejav tzv. countergradient
variation (obr. 1). Populácie vo vyšších zemepisných šírkach s nižšou teplotou vody (u nás
Vaľkovňa) rastú rýchlejšie kvôli kompenzácii kratšieho obdobia rastu (SHAMA et al. 2011). Druh
R. semicolorata na lokalite Beňuš dosahoval výrazne rýchlejší rast lariev (F (1,249) = 10,7, P = 0,0012)
čo pravdepodobne súvisí so zistením, že rýchlosť rastu tohto druhu bola v silnom pozitívnom
vzťahu k priemernej teplote vody (Spearman ρ = 0,81, p = 0,007). Druh E. mucronata a E. assimilis
dosahovali na oboch lokalitách porovnateľnú rýchlosť rastu, pričom žiadny zo sledovaných
abiotických faktorov výrazne neovplyvnil rast populácií čo naznačuje tzv. latitudinal
compensation (SHAMA et al. 2011).

Obr. 1: Porovnanie rastu lariev E. ignita a R. semicolorata na lokalitách Beňuš a Vaľkovňa. Línie reprezentujú
priemernú rýchlosť rastu pre porovnávané rastové obdobie.

Záver
Naša práca sa snaží poukázať na to, že vzhľadom k vnútrodruhovej variabilite životných
cyklov je dôležité pristupovať ku skúmaniu ich vlastností individuálne a nevychádzať len zo
všeobecných zákonitostí a predpokladov. Zistené výsledky naznačujú význam latitudinálnej
kompenzácie pre prežívanie podeniek v odlišných teplotných podmienkach.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. SK-UA-2013-0023.
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Početnosť a populačná hustota rysa ostrovida (Lynx lynx)
v CHKO Kysuce
Martin Duľa1,2 & Miroslav Kutal1,3
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa, Zemědelská 3, ČR-613 00, Brno, e-mail:
martindulazoo@gmail.com
2 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Kotlářská 2, ČR-611 37, Brno
3 Hnutí DUHA Olomouc, Dolní Náměstí 38, ČR-779 00, Olomouc, e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
1

Abstract This research is dedicated to abundance and population density estimations of the Eurasian lynx (Lynx lynx) on
the area of interest in protected landscape area (PLA) Kysuce using white-flash cameras in combination with spatial
capture recapture models (SCR) in consecutive winter seasons (2015, 2016) of determination monitoring. The intention is
to use non-invasive methods in order to obtain data for long-term population monitoring programmes, management
plans and conservation of the lynx in the West Carpathians.
During intensive deterministic camera trapping, 7 independent lynx individuals in the first winter season (january-march)
and eight lynx individuals in the second winter season (november-january) were recorded in the Kysuce PLA. By
combining the various parameters and approaches of suitable habitat the average population density was estimated
around 1.9–2.14 of individual per 100 km2 of suitable habitat in first season and around 0.87–1.08 of individual per 100
km2 of suitable habitat in second season.
Key words lynx, abundance, population density, SCR, camera trapping
Acknowledgements Supported by Czech-Slovak Cooperation programme and part of the micro-project : „Analysis of large
carnivore occurrence and landscape permeability in the West Carpathians and the proposal of measures for their protection“
CZ/FMP.10/0300.
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Druhové bohatstvo migrujúcich vtákov v brehových porastoch
VN Bešeňová počas desiatich rokov
Michaela Ďurkáčová 1, Michal Baláž 1, Lucia Hrčková2
1
2

Katedra biológie a ekológie, PF KU, Hrabovská cesta 1, SK-034 01, Ružomberok; e-mail: michal.balaz@ku.sk
Katedra zoológie, PriF UK, Mlynská dolina Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava; e-mail: hrckova@fns.uniba.sk

Abstract Results of birds ringing in the same locality can be used for the estimation of the bird species diversity. This is
true mainly for non-breeding season when the birds are not registered according their territorial behaviour (male singing).
Thanks to bird ringing during post-breeding movements and migration can be identified important localities which are
used by birds for several years. Here we present results of the ten year bird ringing in the riparian vegetation near the
water dam Bešeňová (northern Slovakia). Altogether 1283 individuals of 50 species were registered during non-breeding
seasons of 2007 – 2016. According the results of the rarefaction method we suppose, that the results for relevant estimation
of the bird species diversity of this locality were obtained after three or four years.
Key words species diversity estimation, bird ringing, rarfeaction

Úvod
Dlhodobý monitoring vtáctva na jednej lokalite môže prinášať mnohé cenné poznatky
o zmenách v sledovanom spoločenstve. Na zistenie základných štrukturálnych charakteristík
však častokrát stačí kratšie obdobie. Dôležité informácie o vtáčích zoskupeniach sa v niektorých
prípadoch dajú získať aj metódou odchytu a krúžkovania vtákov. Takéto údaje je možné
z výsledkov krúžkovania získať vďaka pravidelným odchytom za použitia jednotnej metodiky.
Na Slovensku sa v poslednej dobe stále častejšie objavujú výsledky z jednotných krúžkovacích
programov (napr. OLEKŠÁK et al. 2007, GÁLFFYOVÁ 2010, KERESTÚR & MOJŽIŠ 2012), pričom
niekedy prinášajú údaje z dlhšieho časového obdobia.
Cieľom príspevku je zhodnotiť výsledky odchytov vtákov v brehových porastoch VN
Bešeňová v desiatich po sebe nasledujúcich rokoch a stanoviť obdobie, v ktorom sa dá vykonať
relevantný odhad druhovej bohatosti spoločenstva pri takto zvolenej metodike.

Metodika
Druhové bohatstvo vtákov bolo sledované pomocou odchytu a krúžkovania migrujúcich
(potulujúcich sa) jedincov. Počas jednotlivých rokov (2007-2016) bol vykonaný rôzny počet
odchytových sérií (jedna až osem), pri ktorých boli použité siete rôznej celkovej dĺžky (34 – 92
m). Siete boli exponované vždy od skorého večera do neskorého rána nasledujúceho dňa
a kontrolované v hodinovej periodicite. Pre potreby tohto príspevku boli vybrané len odchytové
série v mimohniezdnom období (apríl a od poslednej dekády júla po október, resp. začiatok
novembra).
Porovnávané boli súčty po jednotlivých rokoch (sumár po prvom roku, po druhom, po
treťom atď.) a bolo sledované zvyšovanie druhového bohatstva a indexu diverzity. Na
štandardizovanie dát, ktoré by umožnilo ich vzájomné porovnanie, bola použitá metóda
zrieďovania (rarefaction) a dáta boli upravené na jednotný počet jedincov.
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Vtáky boli odchytávané v brehových porastoch VN Bešeňová (Liptovská kotlina, severné
Slovensko). Inštalované boli v bylinnej a krovinnej vegetácii v záplavovej časti VN. Medzi
krovinami dominovali vŕby (Salix spp.) a čremcha (Padus racemosa), bylinná etáž bola tvorená
najmä chrastnicou (Phalaris arundinacea) a inváznymi zlatobyľami (Solidago sp.).

Výsledky a diskusia
Počas desiatich rokov sme odchytili a označili celkovo 1283 vtákov (45 – 277) patriacich k 50
druhom (16 – 30). Medzi najpočetnejšie druhy patrili Sylvia atricapilla s dominanciou nad 21 %,
Erithacus rubecula s 13 % dominanciou a Phylloscopus collybita s dominanciou viac ako 10 %. Ako
dominantné druhy (nad 5 %) možno ešte hodnotiť P. trochilus a S. borin. Celkovo eudominantné
a dominantné druhy tvorili spoločne viac ako 60 % všetkých zaznamenaných vtákov.
Každoročne boli odchytené druhy E. rubecula, Turdus merula, S. atricapilla, S. borin, P. collybita
a P. trochilus. Naopak, až takmer štvrtina druhov (12) boli zaznamenané len v jednom odchyte
a len po jednom jedincovi.
Druhové bohatstvo a index diverzity spoločenstva sa každým nasledujúcim rokom
zvyšovali a počet zaznamenaných druhov v jednotlivých rokoch pozitívne súvisel s počtom
odchytených jedincov. Nárast počtu druhov, ako aj indexu diverzity, sa však po tretej (resp.
štvrtej) odchytovej sezóne spomalil a rástol len nepatrne. To potvrdili aj výsledky rarefaction
analýzy, ktoré poukazujú na veľmi vyrovnané hodnoty druhovej bohatosti a indexu diverzity
po treťom roku stanovených na štandardizovanej vzorke jedincov (obr. 1).

Obr. 1: Odhad počtu druhov (a) a indexu diverzity (b) na štandardizovanej vzorke jedincov

Záver
Napriek skutočnosti, že počet druhov vo vzorke sa logicky zvyšuje s narastajúcim počtom
zaznamenaných jedincov, na základe našich výsledkov možno predpokladať, že veľmi podobné
výsledky by bolo možné dosiahnuť za menej ako polovicu času. Predpokladáme, že
k relevantným odhadom druhovej bohatosti spoločenstva a indexu diverzity by sa v prípade
prezentovanej vzorky pozostávajúcej z desiatich odchytových sezón bolo možné dopracovať už
po troch, resp. štyroch rokoch.
Poďakovanie Prezentácia príspevku bola podporená grantom GAPF 2/26/2016
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Aktuálne výzvy a nástrahy v semiautomatizovanej umelo
inteligentnej identifikácii karanténnych škodcov
Peter Fedor1, Martina Zvaríková1, Rudolf Masarovič1 & Jana Fedorová2
Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava,
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Abstract The contribution opens new horizons in applied entomology to solve the problem of phenotypic plasticity in
allochtonous economic thrips (Thysanoptera) in the initial phase of their introduction into farmland. This phase includes
an increase in morphological (morphometric) intraspecific variability with discrepancy effect on automated online RIS
(remote identification system) modules in artificially intelligent detection of pathogenic organisms. To analyse and solve
its specific mechanisms will generate a key to increase effectiveness of online identification systems based on modern
information technologies of integrated phytosanitary care.
Key words artificial intelligence, Thysanoptera, remote identification systems

Úvod
Promptná a spoľahlivá identifikácia reálnych aj potenciálnych inváznych druhov je
nesporne kľúčom k efektívnym krokom na minimalizáciu s nimi spojených ekonomických
problémov. Tradičné metódy identifikácie patogénnych inváznych organizmov, vrátane
karanténnych elementov, sa už tradične odvíjajú od dichotomických kľúčov, zohľadňujúcich
aktuálne taxonomické revízie a čoraz častejšie koketujúcich s paralelnými molekulárnymi
analýzami (Mehle et Trdan, 2012).
Naozaj rapídny progres v informačných technológiách podčiarkuje možnosti vývoja celkom
nových oblastí taxonómie a identifikácie druhov (Fedor et al., 2014). Jednou z nových výziev je
nesporne potenciál umelých neurónových sietí. Aj v tejto rovine sa však okrem potenciálu v RIS
(remote identification systems) systémoch fytosanitárnej praxe objavujú viaceré nástrahy,
vrátane fenoménu fenotypovej plasticity (napr. na úrovni morfometrických dát) v primárnej
fáze invázie.

Metodika
Metodika práce je viazaná na analýzu matice morfometrických dát v systéme umelých
neurónových sietí, s osobitným dôrazom na aplikáciu mnohovrstvového perceptrónu
„multilayer perceptrons", ktorý operuje s algoritmom spätného šírenia (back propagation). Na
báze 20 zväčša morfometrických, ale aj nominálnych premenných predovšetkým antenálnych,
thorakálnych či abdominálnych štruktúr meraných na zdigitalizovaných snímkach s presnosťou
na 3 stotiny mikrometra bolo možné v takzvanej fáze trénovania systému navrhnúť optimálnu
architektúru neurónovej siete.

Výsledky a diskusia
Prednáška predstavuje výsledky aktuálneho potenciálu prostredia umelej inteligencie pri
semiautomatizovanej identifikácii hmyzu. Práve v nie ojedinelých prípadoch druhov (nielen
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inváznych), často s diskutabilným taxonomickým statusom, kde tradičné morfologické metódy
nestačia na preklenutie vnútrodruhovej variability a metódy molekulárnej biológie nie sú
dostupné napr. z finančného hľadiska v rozvojových krajinách, kde sú problémy s
fytopatogénnymi druhmi najmarkantnejšie, objavuje sa celkom nezávisle potenciál systémov
umelej inteligencie. Toto možno trochu neskromné vyhlásenie možno demonštrovať aspoň
jedným konkrétnym príkladom. Základná deskriptívna štatistická evaluácia podčiarkuje
vysoký stupeň fenotypovej plasticity dvoch sledovaných druhov Thysanoptera (Thrips sambuci
a T.
fuscipennis,
Thripidae)
a vzájomné
prekryvy
jednotlivých
morfologických
(morfometrických) premenných v procese ich vzájomného odlíšenia. Pre potenciál masívneho
premnoženia v poľnohospodárskej krajine je správne odlíšenie ekonomicky významného T.
fuscipennis, od pomerne bežného a neškodného T. sambuci kľúčom k následnej druhovo
špecifickej ochrane plodín.
No už faktorová analýza, ktorá bola vo svojej podstate navrhnutá na detekciu hypotetických
latentných premenných naznačuje, že rozdiely jednoznačne existujú. Následná aplikácia
umelých neurónových sietí navrhla optimálnu trojvrstvovú architektúru (17 – 4 – 2), teda
štruktúru vstupnej vrstvy so 17 morfometrickými premennými, skrytú vrstvu so 4 operujúcimi
uzlami a výstupnú vrstvu s možnosťami dvoch druhov, teda T. sambuci a T. fuscipennis s takmer
neuveriteľnou 100% mierou reliability.
Osobitný zreteľ je nutné venovať pochopeniu mechanizmov a špecifík fenotypovej plasticity
alochtónnych ekonomicky významných druhov Thysanoptera, ktorá v iniciálnej fáze
introdukcie v urbánnej krajine. Tento jav býva sprevádzaný rozšírením intrašpecifickej
variability morfologických (morfometrických) premenných s diskrepančným impaktom na
čoraz častejšie využívané automatizované online RIS moduly v umelo inteligentnej detekcii
patogénnych organizmov. Obdobie krátko po introdukcii charakteristické ako perióda hľadania
optimálnej stratégie druhu úspešne etablovať populáciu, je kľúčom ku riešeniu aplikácie
moderných informačných technológií do online identifikačných systémov podporujúcich
integrovaný prístup fytosanitárnej praxe.

Záver
Prostredie umelo inteligentných systémov naberá na význame aj v oblasti
semiautomatizovanej identifikácie ekonomicky významných Thysanoptera, najmä z hľadiska
ich detekcie prostredníctvom RIS systémov. Aktuálnou výzvou pre ich optimalizáciu však
okrem iného ostáva aj špecifikum fenotypovej plasticity v primárnej fáze introdukcie.
Poďakovanie Príspevok bol finančne podporený grantom VEGA 1/0104/16 a 1/0103/14.

Literatúra
FEDOR P, PEŇA-MENDEZ E M, KUCHARCZYK H, VAŇHARA J, DORIČOVÁ M, PROKOP P, 2014: Artificial neural networks in
online semiautomated pest discriminability: an applied case with 2 Thrips species. Turkish Journal of Agriculture
and Forestry, 38: 111–124.
MEHLE N, TRDAN S, 2012: Traditional and modern nethods for the identification of thrips (Thysanoptera) species. Journal
of Pest Science, 85: 179–190.

/prednáška/

71

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Microhabitat preferences of individuals within hybrid complex
Cobitis elongatoides x C. tanaitica at the model stream Okna
River (Danube basin)
Jakub Fedorčák1, Ján Koščo1, Karel Halačka2, Ľubomír Šmiga3, Juraj Hajdú1,
Ladislav Pekárik4 & Peter Manko1
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. Novembra č. 1, SK-081 16, Prešov,
e-mail: jakub.fedorcak@smail.unipo.com
2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, Květná 170/8,CZ-603 00, Brno, e-mail: halacka@ivb.cz
3 Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárného lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, SK-041 81, Košice,
e-mail: smiga.lubomir@gmail.com
4 Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 32, Bratislava, email: ladislav.pekarik@savba.sk
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Abstract Loaches of the genus Cobitis are represented by diploid-polyploid hybrid complexes of C. elongatoides x C.
tanaitica species at the basins of Slovakia. Within complexes, there is a coexistence of the sexually and asexually
reproducing individuals. Sexually reproduced individuals are represented by diploid males and females. Asexual
individuals are represented by the gynogenetically reproducing polyploid females, mostly triploid (3n). According to
literature it is known, that in addition of different sexual strategy, individuals vary in the selected physiological and
morphological aspects. On the contrary the exact information about the habitat preferences of loaches with different levels
of ploidy are rare. Thus, the aim of this study is to identify a potential difference in the habitat preferences of natural
clones and their donor species. Three partial localities at the Okna river basin near Sobrance city (Slovakia) were selected
as the model area, where the loaches are eudominant species. Status of the ploidy was detected with the using of flow
cytometry, data on the microhabitat preferences were obtained using point sampling method. RDA analyses of 220
samples were performed in the R statistical software environment (R Core Team 2013). The ANOVA permutation test
confirmed the significance of the RDA1 axis (p < 0.001) and RDA2 axis (p < 0.001) with the explained variability of 15.6%.
Both significant axes represented significant influence of the substrate type on presence of biotypes.
Key words Cobitis, polyploids, ordination analysis, biotype, gynogenesis, distribution
Acknowledgements The study was supported by grants - VEGA 1/0916/14, GAČR P506/13-12580S and grant of the University
of Prešov GaPU 7/2016.
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Family Otopheidomenidae (Acari, Mesostigmata) in Europe
Peter Fenďa
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava, e-mail: fenda@fns.uniba.sk
Abstract Members of the mite family Otopheidomenidae Treat, 1955 (Acari: Mesostigmata) are parasites of insects. Family
comprises 10 genera and 31 named species, who behave as haemolymph suckers on Lepidoptera (Otopheidomeninae),
Heteroptera (Treatiinae), Orthoptera (Katydiseiinae) and Isoptera (genus Eickwortius). Species of the genus Hemipteroseius
Evans, 1963 have been found on bugs (Pyrrhocoridae and Lygaeidae) in tropics (Congo, Nigeria, India, Mexico, Panama,
and Carribean islands). The only European species Hemipteroseius adleri Costa, 1968 was described from Israel and later
the species has been found in Europe (Poland, Lithuania, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, and Bulgaria) on the
red firebug Pyrrhocoris apterus L. (Pyrrhocoridae). On the basis of our extensive material I suggest patterns of phenology
and distribution of Hemipteroseius adleri in Slovakia.

Key words Acari, Otopheidomenidae, Hemipteroseius, Slovakia
Acknowledgement This work was financially supported by KEGA grant No. 059UK-4/2014.

/prednáška/

73

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pavúky Slovenska a ich pripravované slovenské názvoslovie
Peter Gajdoš1, Anna Šestáková2, Ľudmila Černecká3 & Valér Franc4
Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, Pobočka Nitra, Akademická 2, SK-949 01, Nitra, e-mail: nrukgajd@savba.sk
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, SK-918 09, Trnava, e-mail: sestakova.anna@zupa-tt.sk
3 Ústav ekológie lesa SAV, Ľudovíta Štúra 2, SK-960 53, Zvolen, e-mail: cernecka@savzv.sk
4 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, SK-974 01, Banská Bystrica, e-mail:
Valerian.Franc@umb.sk
1
2

Abstract Authors present the draft of Slovak names for all valid spider species recorded from the territory of Slovakia.
Also they analysed history of using of Slovak spider nomenclature, criteria and principles used for creation of new
nomenclature.
Key words Araneae, checklist, Slovak nomenclature, spiders

Úvod
Pavúky sa v posledných rokoch stávajú populárnou skupinou živočíchov, a to aj napriek
stále pretrvávajúcim fóbiám u časti populácie. Iste k tomu napomohol rozšírený chov veľkých
tropických druhov, dostupnejšie informácie o obrovskom význame pavúkov v kolobehu látok
a energie vo veľkej väčšine suchozemských ekosystémov, ako aj viaceré popularizačné a
odborné publikácie, či internetové stránky zaoberajúce sa touto živočíšnou skupinou. Výskum
pavúkov sa za posledné obdobie výrazne zintenzívnil. V súčasnosti z územia Slovenska
evidujeme výskyt 971 druhov patriacich do 39 čeľadí. Zo zvýšeným záujmom o pavúky nastala
aj požiadavka vypracovania slovenského názvoslovia, ktoré by bolo bližšie verejnosti a ktoré by
ujednotilo doteraz používané názvy. V minulosti bolo vytvorených viacero slovenských verzií
mien bežných druhov, pričom najucelenejší zoznam sa nachádza v publikácii Tatry (SVATOŇ
2010), kde bolo použitých 136 slovenských názvov pavúkov. Stále však zostáva veľká časť
druhov len s latinským názvom. Zámerom našej práce je preto predstaviť širšej verejnosti a „dať
do používania“ slovenské názvoslovie pavúkov, ktoré boli na Slovensku dokumentované.

Metodika
V prvom rade sme pripravili aktuálny zoznam druhov, ktorý zohľadňoval všetky nové
údaje, informácie, taxonomické zmeny, ako aj výsledky redeterminácie pochybných druhov.
Databáza pavúkov bola následne ošetrená od pochybných údajov. V druhom bode sme si
stanovili hlavné kritéria tvorby slovenského názvoslovia pavúkov, ktoré odrážajú základné
princípy tvorby slovenských mien živočíchov:
1. Zachovanie a zohľadnenie významu pôvodného vedeckého druhového mena v slovenskom
mene. Špeciálnym prípadom sú tzv. privlastňovacie druhové názvy, obyčajne na počesť
objaviteľa alebo významného odborníka. Cudzie písmená boli zachované podľa odporúčaní
jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Ak nie je možné uplatniť prvý princíp, postupovali sme podľa
ďalších bodov.
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2. Vžité, dlhšiu dobu používané názvy, meniť len vo výnimočných, argumentmi zdôvodnených,
prípadoch.
3. Uplatnenie charakteristických morfologických znakov daného druhu.
4. Uplatnenie charakteristického biotopu daného druhu.
5. Uplatnenie typického správania, typickej stavby siete a pod.
Pri vytváraní nových názvov sme sa inšpirovali českým názvoslovím (KŮRKA & KOVAŘÍK
2003, KŮRKA et al. 2015), nakoľko sme nechceli vytvárať príliš odlišné názvoslovie, ktoré by
miatlo širokú verejnosť. Pri tvorbe názvoslovia bolo podstatným bodom vyvarovať sa duplicity,
ktorá môže vzniknúť pri rovnakom resp. významovo podobnom vedeckom mene v rovnakom
slovenskom rode. Nakoniec je potrebné dbať na to, aby boli názvy nielen gramaticky správne,
ale aj „pekné“ a zneli prirodzene.

Výsledky a diskusia
Za posledných 17 rokov od vydania Katalógu pavúkov Slovenska (GAJDOŠ et al. 1999) sa
takmer zdvojnásobil počet nálezových záznamov a skúmaných lokalít v databáze pavúkov
Slovenska (v r. 1999 – 72160 záznamov z 2656 lokalít, v r. 2016 – 149147 záznamov z 4770 lokalít).
Za toto obdobie nastali aj výrazné taxonomické zmeny, ako napr. opisy nových druhov (Eresus
moravicus Řezáč 2008, Dysdera moravica Řezáč 2014), synonymizácia (napr. Entelecara strandi
Kolosváry, 1934 je synonymum druhu Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925), BREITLING et al. 2016),
zmeny na rodovej úrovni (napr. Brigittea nahradila u niektorých druhov rod Dictina, MARUSIK
et al. 2014), ako aj vyriešenie statusu niektorých problematických a dubióznych druhov pavúkov
(BREITLING et al. 2016). Z databázy sme vyradili aj pochybné druhy ako sú napr. Araneus
pulcherrimus (Roewer, 1942), A. venatrix (C. L. Koch, 1838), Xysticus emertoni Keyserling, 1880,
Pardosa cribrata Simon, 1876, Segestria pantherina Doleschall, 1852.
V rámci jednej čeľade sme pre jednoznačnosť a jednoduchosť použili spravidla jedno rodové
meno. Dve rodové mená sme použili najmä v čeľadiach s veľkým počtom druhov, napr.
Linyphiidae (plachtárkovité), Salticidae (skákavkovité), resp. tam, kde sa druhy výrazne líšia,
napr. Agelenidae (kútnikovité), Cybaeidae (tieňomilovité). Až tri rody boli použité v
jedinej čeľadi Lycosidae (strehúňovité). Aj napriek snahe dodržať predovšetkým prvý princíp
tvorby názvoslovia, nebolo to vždy možné. Komplikácie tvorili druhy s rovnakým vedeckým
druhovým menom v rámci jedného slovenského rodového mena, napr. Panamomops affinis
Miller & Kratochvíl, 1939 (pavúčik lesostepný), Tapinocyba affinis Lessert, 1907 (p. nevýrazný),
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) (p. dvojfarebný) a Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 (p.
suchomilný) patriace do spoločného slovenského rodu pavúčik čeľade plachtárkovité. Iným
prípadom sú druhy, ktorých preklad vedeckého mena spôsobí dezinformáciu napr. Pardosa
parativaga (L. Koch, 1870) a P. palustris (Linnaeus, 1758). Slovo prativaga je odvodené od pratensis
= lúčny, slovo palustris znamená močiarny, bahenný. V skutočnosti tieto druhy preferujú opačný
biotop, a teda P. prativaga obľubuje močiare, preto sme ju nazvali strehúň lužný, a P. palustris
obýva lúky, preto získala meno s. lúčny. Nakoniec spomenieme bizardné mená, ktoré opäť
narušili prvý princíp. napr. Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) (plachtárka vrchovisková)
získala vedecké meno „nešťastná“, keď ju jej objaviteľ O. Pickard-Cambridge musel
premenovať. Zabudol, že meno Linyphia tubatrix už použil dva roky dozadu na iný druh pavúka.
Iným prípadom je Geolycosa vultuosa (strhúň balkánsky), kde vultuosus znamená škľabiaci sa.
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Naopak, Parasteatoda tabulata, ktorá získala meno podľa miesta nálezu (pod stolom), si ponechala
bizardné meno aj v slovenčine (snovačka stolová), nakoľko ide o kozmopolitný synantropný
druh. Publikované názvy, v ktorých sa vyskytovali bohemizmy, sme premenovali napr.
snovačka pečujúca (Phylloneta impressa) po novom snovačka starostlivá, pavučenka letná (Tiso
aestivus) po novom plachtárka letná. Ďalej publikované názvy, ktoré nemali výstižné
pomenovania, napr. snovačka pokútna (Steatoda bipunctata) má nové meno snovačka
dvojbodková, skákavka Wetringova (Talavera parvistyla) po novom skákavočka vrchovisková.
Našli sme aj zaujímavé názvy v starých populárno-náučných publikáciách, ktoré bolo nutné
premenovať (LUKNIŠ 1972, PONEC 1988) skakúň červenopásy (Philaeus chrysops) po novom
skákavka pestrá, postrežníky z čeľade Lycosidae sú teraz strehúne alebo sliediče.

Záver
Výsledkom nášho snaženia je 971 slovenských názvov druhov, 49 rodov a 39 slovenských
názvov čeľadí pavúkov. Veríme, že názvoslovie bude pozitívne prijaté a používané širokou
verejnosťou. Sme si vedomí, že biologická (a samozrejme i zoologická) terminológia je bohatou
súčasťou jazyka každého národa. Na jazykovú a etymologickú úroveň spracovania zoologickej
teminológie sa môžeme pozerať aj ako na „zrkadlo“ kultúrnej vyspelosti národa.
Poďakovanie Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu VEGA č. 2/0171/13
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Vysoká cena za pohodlie alebo rizikovosť elektrických vedení
pre voľne žijúce druhy vtákov
Marek Gális, Lucia Deutschová, Ján Šmídt, Ervín Hapl & Jozef Chavko
Ochrana dravcov na Slovensku, Raptor protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04, Bratislava, e-mail: dravce@dravce.sk
Abstract Distribution network of power lines has various forms of negative impact on different birds species. In this study,
power lines (22 kV and 110 kV) were monitored in 13 Special Protected Areas (SPAs) between December 2014 and
February 2016. Monitoring consisted of two phases (1st phase: December 2014 – March 2015, 2nd phase: April 2105 –
February 2016). Totally, 4 364 bird carcasses (determined to 86 species) have been recorded. The highest mortality caused
by electrocution has been recorded by Buteo buteo – 34 %, Pica pica – 20 %. The highest mortality caused by collision with
wires was recorded by Cygnus olor - 21 % and Phasianus colchicus - 13 %. The cause of death was determined for 3 909
individuals – of which 77 % was killed by electrocution and 22 % by collision with overhead wires.
Key words Power lines, electrocution, collision, bird mortality, conservation

Úvod
Vtáky sa neustále prispôsobujú novým antropogénnym prvkom v krajine. Medzi ne patria
aj distribučné siete, zabezpečujúce prenos elektrickej energie. Negatívny vplyv elektrických
vedení na vtáctvo sa prejavuje v dvoch rovinách - v podobe zásahov elektrickým prúdom alebo
nárazov do vodičov. Na riešení toho problému sa na Slovensku spolupodieľajú energetické
spoločnosti, štátne aj mimovládne organizácie viac ako 20 rokov. Vyvíjanie a testovanie prvých
tzv. „ekochráničiek“, nové typy konštrukcií a iné opatrenia, boli realizované už od roku 1990,
nasledoval prvý cielený výskum ku kolíziám v roku 2010 a analýzy dostupných výsledkov zo
zahraničia (AVIAN POWER LINE INTERACTION COMMITTEE 2006; AVIAN POWER LINE INTERACTION
COMMITTEE, 2012; RAAB et al. 2012; DEMERDZIEV 2014). Neustále získavanie nových poznatkov a
potreba systémového riešenia v danej problematike na území Slovenska, vyústili do projektu
LIFE Energia, v rámci ktorého sa od septembra 2014 do decembra 2019 realizujú aktivity
zamerané na ochranu vtáctva.

Metodika
Monitoring elektrických vedení 22 kV a 110 kV, bol vykonaný, v období december 2014 –
február 2016, v dvoch etapách. Prebiehal v trinástich chránených vtáčích územiach a ich okolí Záhorské Pomoravie, Dunajské Luhy, Lehnice, Kráľova, Ostrovné lúky, Dolné Považie, Parížske
močiare, Poiplie, Slovenský kras, Košická kotlina, Ondavská rovina, Medzibodrožie, Senianske
rybníky. Prvá etapa (december 2014 - marec 2015), vychádzala z manuálu určeného pre zápis
technických informácií o vedení a stanovenia príčin úhynov vtákov v okolí vedenia (OCHRANA
DRAVCOV NA SLOVENSKU, 2014). Druhá etapa (apríl 2015 – február 2016) bola vykonaná na
úsekoch so zvýšeným rizikom nárazov vtáctva identifikovaných počas prvej etapy a vychádzala
z vypracovaného manuálu (OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, 2015). Monitoring sa realizoval
viacnásobnými kontrolami vedení v rozsahu približne 7000 km, v projektových územiach
o rozlohe 8685 km2, vrátane 2250 km2 chránených vtáčích území. Predstavoval nosnú časť
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projektu LIFE Energia, za účelom zozbierania vstupných dát pre určenie najrizikovejších úsekov
elektrických vedení, navrhnutých na umiestnenie zviditeľňovacích prvkov.

Výsledky a diskusia
Počas monitoringu bolo zaznamenaných 4364 uhynutých jedincov, patriacich ku 86 druhom.
Najčastejšiu príčinu úmrtia predstavuje zásah elektrickým prúdom (3018 jedincov) s najväčším
zastúpením druhov - Buteo buteo (34 %), Pica pica (20 %), Corvus cornix (7 %). Až 889 jedincov
uhynulo v dôsledku nárazu do vodičov, s dominantným zastúpením druhov - Cygnus olor (21
%), Phasianus colchicus (13 %) a Turdus merula (7 %). V prípade 455 jedincov nebolo možné
jednoznačne stanoviť príčinu úmrtia (obr. 1). Jeden nález sa týkal prípadu streľby (Phalacrocorax
carbo) a tri otravy (Buteo buteo (2krát), Circus aeruginosus).
Z ohrozených druhov vtákov Slovenska (DEMKO et al. 2013) bol zaznamenaný úhyn: Anas crecca
(4 jedince), Aquila heliaca (6), Asio flammeus (1), Falco cherrug (8), Gallinago gallinago (1).
Z faunisticky zaujímavých údajov sme zaznamenali výskyt európsky významných druhov: Crex
crex, Lanius collurio, Muscicapa striata a Porzana parva.

10%

Stanovená príčina úmrtia

zásah prúdom
21%
náraz do vedenia
iná príčina/neznáma
69%
Obr. 1: Podiel (%) uhynutých jedincov vtákov z hľadiska stanovenej príčiny úmrtia.

Z hľadiska zásahu prúdom boli uhynuté jedince (n = 3018) zaznamenané v okolí 2941 stĺpov
22 kV vedenia, čo predstavuje 5 % všetkých monitorovaných stĺpov tohto typu. Z nich najvyšší
podiel (75 %) tvorili stĺpy bez ošetrenia konzoly a podperných izolátorov, 13 % tvorili stĺpy
s prítomným ochranným prvkom, 8 % tvorili stĺpy s poškodeným alebo nesprávne
nainštalovaným ochranným prvkom. Po prepočte celkového počtu zmapovaných stĺpov a počtu
stĺpov daného typu s lokalizovaným úhynom, vyšli ako najrizikovejšie rohové stĺpy
a križovatníky, kde 1 úhyn pripadá na 7 takýchto stĺpov. Ako najmenej rizikové sa ukázali
úsekové vypínače (1 úhyn/36 stĺpov) a distribučné transformátory (1 úhyn/66 stĺpov).
Z pohľadu nárazov do vedenia (n = 889) bolo 88 % úhynov lokalizovaných v okolí 22 kV
vedenia, zvyšných 12 % v blízkosti vedenia 110 kV. Najviac úhynov na kilometer elektrického
vedenia pripadá na CHVÚ Senianske rybníky (1,4 ex./1km), Ondavská rovina (1 ex./1km)
a Medzibodrožie (0,7 ex./1km), najmenej na CHVÚ Lehnice (0,23 ex./1km). Čiastkové výsledky
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z monitoringu (december 2014 – august 2016) sú publikované v rámci príspevku GÁLIS &
SLOBODNÍK (2016).
Na úseky v rozsahu 77 km, vyhodnotené ako najviac rizikové v rámci projektu, bude
umiestnených približne 8000 špeciálnych prvkov, ktoré zvýšia ich viditeľnosť pre vtáctvo. Je to
doposiaľ najrozsiahlejší takto cielený monitoring realizovaný na území Slovenska. Podľa
zistených údajov zachráni toto opatrenie ročne pred nárazom 600 jedincov rôznych druhov
vtákov, ktorých spoločenskú hodnotu odhadujeme na 1,5 milióna eur. Prínos projektu
z dlhodobého hľadiska spočíva tiež v univerzálnosti využitia vypracovanej metodiky pre
posudzovanie rizikovosti vedení.
Poďakovanie Výsledky sú prezentované v rámci projektu LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana
prioritných druhov vtákov v územiach NATURA 2000. Projekt podporila Európska únia.
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Mimoinundačné vody Dunaja ako významné refúgiá
limnofilných druhov rýb
Juraj Hajdú1, Ladislav Pekárik2, Jakub Fedorčák1 & Ján Koščo1
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. Novembra č. 1, SK-081 16, Prešov,
e-mail: hajdu.juraj@gmail.com
2 Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 32, Bratislava, email: ladislav.pekarik@savba.sk
1

Abstrakt: Počas dlhoročnej izolácie sa vo vodných biotopoch po vonkajšej strane dunajskej hrádze vyvinuli rybie
spoločenstvá charakteristické zastúpením limnofilných druhov. Vplyvom antropogénnych faktorov, ako je narušenie
vodného režimu, strata habitatov alebo šírenie inváznych druhov rýb, dochádza k ich postupnej degradácii a niektorým
z nich bez potrebného manažmentu hrozí zánik. Pomocou clusterovej analýzy sme identifikovali spoločenstvá s
významným zastúpením limnofilných druhov rýb v skúmanom území. Mnohorozmernými metódami sme preukázali
vzťah medzi vybranými faktormi prostredia a výskytom limnofilných druhov poukazujúci na ich preferencie k určitým
charakteristikám habitatov. Blatniak tmavý (Umbra krameri) a čík európsky (Misgurnus fossilis) našli priaznivé podmienky
pre výskyt v umelých laterálnych kanáloch, ktoré pripomínajú podmienkami zaniknuté močiare a plnia tak funkciu
dôležitých náhradných habitatov. Karas zlatistý (Carassius carassius) a ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus) prežívajú
v izolovaných mŕtvych ramenách a jazierkach bez priameho kontaktu s ostatnými vodami skúmaného územia. Na
základe poznatkov o habitatových preferenciách limnofilných druhov navrhujeme opatrenia na ochranu a manažment
ich populácií v skúmanom území.
Kľúčové slová mimoinundačné vody, ohrozené druhy, ordinačná analýza, ochranársky manažment
Poďakovani: Výskum bol podporený z grantov VEGA 1/0916/14, VEGA 1/0918/17 a čiastočne z VEGA 399 2/0102/14.
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Molecular phylogeny of African striped grass mice (genus
Lemniscomys)
Alexandra Hánová 1, Josef Bryja 2, Tatiana Aghová 1,2, Nicolas Violaine3,
Christiane Denys 3, Radim Šumbera 4 & Adam Konečný 1,2
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kamenice 753/5, CZ-625 00, Brno, e-mail:
alexhanova@seznam.cz
2 Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences, Studenec 122, CZ-675 02, Koněšín
3 Laboratoire Mammifères et Oiseaux, Département de Systématique et Evolution, Muséum National d'Histoire Naturelle Paris,
France
4 Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 1760, CZ-370 05, České Budějovice
1

Abstract Murine rodents form one of the most diverse, evolutionary successful as well as important group of extant
mammals, due to the significant role as vectors and reservoirs of zoonosis or agricultural pests. The fast and relatively
young diversification impedes our understanding of phylogenetic relationships and species delimitations of many murine
taxa. The striped grass mice (genus Lemniscomys) are distributed throughout Africa in 11 currently recognized species.
These are separated in three morphological groups characterized by different shape and numbers of stripes on the back:
a) group L. barbarus (L. barbarus, L. zebra and L. hoogstraali) with several continuous pale longitudinal stripes; b) group L.
striatus (L. striatus, L. macculus, L. bellieri and L. mittendorfi) with pale stripes diffused into short lines or dots; and c) group
L. griselda (L. griselda, L. rosalia, L. roseveari and L. linulus) with a single mid-dorsal black stripe. We describe phylogenetic
relationships between Lemniscomys species using mitochondrial and nuclear markers (cytochrome b and IRPB,
respectively) by combining new and already published sequences of nine species. The results show four main lineages
which do not always correspond to the phenotypic groups: a) L. striatus; b) L. griselda and L. rosalia; c) L. bellieri, L. macculus
and L. linulus; and d) L. mittendorfi, L. zebra and L. barbarus. The species L. zebra is paraphyletic and includes L. barbarus as
an internal lineage. Our results present the most comprehensive molecular phylogeny of the genus Lemniscomys to date
and suggest the need of further taxonomic investigation and reconsideration of current species.

Key words Lemniscomys, molecular phylogeny, cyt b, nuclear markers
Acknowledgement The research was funded by GACR project No. 15-20229S.
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Priebežné výsledky mapovania bzdôch (Hemiptera:
Heteroptera) blízkeho okolia západotatranskej liptovskej obce
Jalovec
Vladimír Hemala
Ústav botaniky a zoológie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-611 37, Brno, e-mail:
vladimir.hemala@gmail.com
Abstrakt Okolie obce Jalovec, situovanej na predhorí Západných Tatier v strednej časti Liptovskej kotliny v nadmorskej
výške okolo 700–750 m n. m., je z entomologického hľadiska pomerne málo preskúmané, z heteropterologického takmer
vôbec. Jediné doteraz publikované údaje o výskyte hmyzu v okolí obce sa vzťahujú k radu motýľov (Lepidoptera) (HRUBÝ
1964, REIPRICH 1977, KŘÍŽ 2011, HEMALA 2013, HEMALA & PANIGAJ 2014). Čo sa týka bzdôch (Heteroptera), početné nálezy
boli publikované z rôznych lokalít regiónu Liptova (napr. HORVÁTH 1880, 1885, 1897, BRANCSIK 1882, BALTHASAR 1936,
1937a, b, 1942, HOBERLANDT 1944, TURČEK 1964, ROUBAL 1965, ŠTEPANOVIČOVÁ 1968, ŠTYS 1976, VÁSÁRHELYI 1988, STEHLÍK
& VAVŘÍNOVÁ 1991, 1993, 1994, 1995a, b, 1996, 1998a, b, 1999, STEHLÍK & HEISS 2001, NOVIKMEC et al. 2015), avšak ani jeden
z nich z okolia obce Jalovec. Od roku 2012 prebieha v obci a jej okolí intenzívny a pravidelný faunistický prieskum bzdôch
za použitia rozličných metód odchytu. V súčasnosti mám zaznamenaných 84 druhov z 22 čeľadí, z ktorých ako
najzaujímavejšie a nové pre región Liptova možno uviesť nasledovné: Miris striatus (Linnaeus, 1758), Spilostethus saxatilis
(Scopoli, 1763), Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758), Eysarcoris venustissimus
(Schrank, 1776), Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758), Troilus luridus (Fabricius, 1775), Arma custos (Fabricius, 1794)
a zatiaľ presnejšie neurčený druh rodu Dicranocephalus Hahn, 1826. Z regionálneho hľadiska je pomerne zaujímavý aj
nález nehybného jedinca druhu Chlorochroa pinicola (Mulsant & Rey, 1852) na snehu na okraji ihličnatého lesa v decembri
roku 2013, ktorý pravdepodobne na snehovú pokrývku spadol z koruny ihličnatého stromu, na ktorom zimoval. Jedná sa
o druh, ktorý má na Slovensku len 11 doteraz známych lokalít – najbližšia z nich je Ružomberok (viď HOBERLANDT 1944,
STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1994). Druh je troficky viazaný hlavne na borovicu lesnú, vzácnejšie môže byť nájdený aj na jedli
alebo smreku. U druhov S. saxatilis, L. occidentalis a A. calcaratus sa jedná o nálezy lokalizované vo vyššej nadmorskej výške
a pomerne severne oproti doteraz známym nálezom týchto druhov na Slovensku, čo môže byť výsledkom klimatických
zmien spojených s trendom zvyšovania priemernej ročnej teploty ovzdušia v posledných rokoch. Veľmi prekvapujúci je
najmä nález posledného spomenutého druhu – Alydus calcaratus je totiž viac typický pre podstatne teplejšie oblasti
Slovenska než predstavuje úpätie Západných Tatier. Známy bol doteraz hlavne z nížin, pahorkatín a xerotermných lokalít
niektorých pohorí (napr. Štiavnické vrchy). V Štiavnických vrchoch avšak vďaka vyšším teplotám spôsobeným
prehrievaním substrátu na xerotermných svahoch vystupuje i do nadmorských výšok o celých 300 m vyšších než lokalita,
na ktorej bol v okolí Jalovca zaznamenaný. Najsevernejšia a k obci Jalovec zároveň najbližšia známa lokalita druhu A.
calcaratus na Slovensku je obec Rudinka v okrese Kysucké Nové Mesto (viď STEHLÍK & VAVŘÍNOVÁ 1995a), čo je dôvodom
domnievať sa, žeby sa druh mohol vyskytovať aj na ďalších doteraz neobjavených lokalitách v severnej časti Slovenska.
Priebežné výsledky prieskumu bzdôch okolia obce Jalovec ukazujú, že skúmaná lokalita má potenciál priniesť i ďalšie
faunisticky zaujímavé nálezy bzdôch do budúcna. Prieskum je súčasťou dlhodobého projektu Mapovanie bzdôch
(Heteroptera) Slovenska.
Kľúčové slová Hemiptera, Heteroptera, Slovensko, Liptov, Západné Tatry, Jalovec, mapovanie, faunistika
Poďakovanie Na tomto mieste by som rád poďakoval môjmu otcovi, Josefovi Hemalovi, za občasnú výpomoc pri zbere materiálu
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Fylogenéza a morfológia bzdôch z nadčeľade Pyrrhocoroidea
(Hemiptera: Heteroptera) – priebežné výsledky
Vladimír Hemala1, Petr Kment2 & Igor Malenovský1
Ústav botaniky a zoológie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-611 37, Brno, e-mail:
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2 Entomologické oddělení, Národní muzeum, Cirkusová 1740, CZ-193 00, Praha 9 – Horní Počernice, e-mail: sigara@post.cz
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Abstrakt Nadčeľaď Pyrrhocoroidea predstavuje veľmi zaujímavú skupinu bzdôch najmä vďaka prítomnosti
aposematického sfarbenia u väčšiny jej druhov, ako aj vďaka prítomnosti niekoľkých ekonomicky významných druhov
(napr. niektoré druhy rodu Dysdercus Guérin-Méneville, 1831 napádajú pestovaný bavlník) či druhov často používaných
ako modely pre účely rôznych vedeckých štúdií. Jedným z najznámejších zástupcov celej skupiny, žijúcim o. i. aj v
podmienkach strednej Európy, je cifruša bezkrídla, Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758). Nadčeľaď v súčasnosti zahŕňa 69
známych rodov s viac než 660 druhmi a je rozdelená do dvoch čeľadí: Largidae (2 podčeľade, 6 tribov, 23 rodov, cca. 210
druhov) a Pyrrhocoridae (žiadna podčeľaď ani tribus, 46 rodov, cca. 450 druhov). Obidve čeľade prvýkrát stanovili AMYOT
& SERVILLE (1843). VAN DUZEE (1916) chápal zástupcov čeľade Largidae ako podčeľaď Euryophthalminae v rámci čeľade
Pyrrhocoridae, avšak neskôr samostatný status čeľade Largidae akceptovali CHINA (1954), ŠTYS & KERZHNER (1975) a
HENRY (1988) na základe podstatných rozdielov v morfológii samičích genitálií. Po fylogenetickej stránke bola nadčeľaď
dosiaľ študovaná len v súvislostiach jej príbuznosti s ostatnými nadčeľaďami, avšak dosiaľ nikdy nebola študovaná jej
interná fylogenéza, ktorej ucelená rekonštrukcia by mohla pomôcť napr. pri riešení otázky klasifikácie alebo byť
odrazovým mostíkom pre testovanie rôznych evolučných i biogeografických scenárov.
Pre štúdium fylogenézy nadčeľade Pyrrhocoroidea plánujeme využiť komplexný súbor znakov získaných podrobným
štúdiom morfológie na vybraných, pokiaľ možno i nominotypických zástupcoch z jednotlivých rodov, pričom na to
využívame bohatý zbierkový materiál zapožičaný zo zbierok Moravského zemského múzea v Brne, Národného múzea
v Prahe a niekoľkých ďalších významných zahraničných múzeí. Na štúdium morfologických štruktúr využívame ako
optickú metódu, tak aj elektrónovú mikroskopiu a zameriavame sa hlavne na štruktúry, ktoré už boli s úspechom využité
pri rekonštrukciách fylogenézy u iných skupín bzdôch, ako napr. kutikulárne vývody pachových žliaz na zadohrudi,
rozmanité abdominálne štruktúry vrátane morfológie abdominálnych sternitov a umiestnenia spirákul a trichobotrií,
krídelná žilnatina, morfológia vonkajších i vnútorných genitálií u samcov aj samíc a i. Ako tzv. outgroups sme si pre účely
porovnania a stanovenia polarity znakov vybrali nominotypických zástupcov šiestich čeľadí z nadčeľadí Lygaeoidea
(Lygaeidae a Rhyparochromidae) a Coreoidea (Stenocephalidae, Coreidae, Alydidae a Rhopalidae) na základe
pravdepodobnosti ich relatívne blízkej príbuznosti k nadčeľadi Pyrrhocoroidea, ktorá bola podporená viacerými
fylogenetickými štúdiami na základe morfológie i molekulárnych dát (napr. HENRY 1997, XIE et al. 2005, HUA et al. 2008,
TIAN et al. 2011, YAO et al. 2012, YUAN et al. 2015).
V súčasnosti sme už na materiáli 61 rodov stihli podrobne preštudovať a spracovať porovnávaciu morfológiu
kutikulárnych vývodov pachových žliaz na zadohrudi, abdominálnych sternitov a usporiadanie trichobotrií na týchto
sternitoch. V našom príspevku prezentujeme tieto výsledky, ako aj plán ďalšieho postupu našej práce.
Kľúčové slová Hemiptera, Heteroptera, Pyrrhocoroidea, Pyrrhocoridae, Largidae, fylogenéza, morfológia
Poďakovanie Príspevok vznikol s podporou projektu Masarykovej univerzity č. MUNI/A/1164/2015.
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Oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), ničiteľ vodnárích
vajíčok?
Lucia Hrčková1 & Michal Baláž 2
1
2
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Abstract Destruction of eggs by small passerines is a relatively rare phenomenon that has been observed mainly in
members of two families, the Troglodytidae and Mimidae. We might have described the first case of Dippers (Cinclus
cinclus) egg destruction by Eurasian Wrens (Troglodytes troglodytes) in central Slovakia.
Key words egg destruction, competition, Eurasian Wren, White-throated Dipper

Úvod
Medzidruhové zničenie znášky malými spevavcami (Passeriformes) je pomerne vzácny
fenomén, ktorý je známy len u niektorých druhov z čeľade orieškovitých (Troglodytidae)
a spevákovitých (Mimidae) obývajúcich mierne a tropické pásmo Nového sveta. Nejedná sa
o predačné správanie, ale skôr o určitý spôsob zastrašovania s cieľom získať viac potravných
zdrojov, miest na hniezdenie, či dokonca spôsob ako sa vyvarovať prilákaniu predátorov
v spoločnom teritóriu. Navyše samce, ktoré týmto spôsobom zničia viac hniezd, majú vyššiu
šancu prilákať samice do teritória, čím sa zvyšuje ich reprodukčný úspech. Polygamné zväzky
sú pre druhy z čeľade Troglodytidae charakteristické (HOYO et al. 2005).

Metodika
V rámci výskumu hniezdenia vodnára potočného (Cinclus cinclus) na viacerých tokoch
severného Slovenska (okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš, sezóny 2007-2016) sa nám v
rokoch 2013, 2014 a 2016 podarilo zaznamenať päť prípadov, kedy si oriešky obyčajné
(Troglodytes troglodytes) postavili hniezdo priamo v hniezde vodnára potočného (C. cinclus)
(BALÁŽ et al. 2014, vlastné nepublikované údaje). Polobúdky pre vodnáre inštalované pod
mostami predstavujú podľa všetkého lákavé hniezdne miesta aj pre oriešky (DALLMANN 1987,
ARMSTRONG & WHITEHOUSE 1997, TYLER & ORMEROD 1997). Otázkou ostáva, do akej miery sú
oriešky schopné o hniezdne miesta bojovať s dominantnejšími druhmi, ako je napr. vodnár.

Výsledky a diskusia
19. 4. 2013 sme pri kontrole hniezda vodnára v polobúdke pod mostom (lokalita - Vyšný
Matejkovský potok - osada Vyšné Matejkovo - okres Ružomberok) našli opustenú dvojvaječnú
znášku vodnára (posledná kontrola pred nálezom bola 13. 4., kedy boli v hniezde dve vajíčka).
Po dôkladnejšom preskúmaní opustenej znášky sme zistili, že vajíčka mali mazľavý povrch (čo
naznačovalo, že z nich vyteká obsah). Obe vajíčka mali cca 2 mm dierky, ktoré boli situované
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približne na rovnakých miestach. Hniezdny materiál nebol narušený, takže predpokladáme, že
sa nejednalo o predáciu. V opustenom hniezde v danej hniezdnej sezóne už neboli zaznamenané
ďalšie pokusy o náhradné hniezdenie vodnárov. V nasledujúcej hniezdnej sezóne polobúdku
opätovne obsadili vodnáre, no neskôr bolo ich hniezdo prestavané hniezdnym materiálom
orieška obyčajného (BALÁŽ et al. 2014, vlastné nepublikované údaje).
Začiatok výstavby hniezd orieškov je stimulovaný početnými zrážkami v jarnom období,
pretože vlhký hniezdny materiál predstavuje pri výstavbe niekoľkých (9-12) hniezd pre samcov
manipulačnú výhodu (DALLMANN 1987). Tento fakt by mohol vysvetľovať, prečo oriešky často
obývajú identické biotopy ako vodnáre (DALLMANN 1987, ARMSTONG & WHITEHOUSE 1977).
Hniezdenie týchto dvoch druhov v tesnej blízkosti bolo zaznamenané vo viacerých štúdiách,
avšak výstavba hniezda orieška priamo v hniezde vodnára nám doposiaľ známa nie je (TYLER &
ORMEROD 1994). Oriešky obyčajné, podobne ako ich príbuzné druhy z Ameriky, nie sú
morfologicky prispôsobené na hĺbenie vlastných dutín, do ktorých si postavia hniezdo. Aj to je
jeden z dôvodov častých atakov amerických orieškov (napr. Cistothorus palustris, Troglodytes
aedon, Campylorhynchus brunneicapillus) na vajíčka iných druhov vtákov hniezdiacich v búdkach
(HOYO et al. 2005). Podobné správanie nebolo doposiaľ doložené u orieškov (ani iných vtáčích
druhov) obývajúcich Európsky kontinent. Z literatúry nám je známy len jeden prípad
agresívneho správania orieška obyčajného, ktorý aj napriek veľkostným rozdielom dokázal
odohnať vodnára z jeho vlastného hniezda (DALLMANN 1987).

Záver
Domnievame sa, že aj pri druhu oriešok obyčajný (T. troglodytes) mohlo dôjsť k podobnej
zastrašujúcej taktike spomínanej u príbuzných druhov z amerického kontinentu. Naše tvrdenie
môže podporovať fakt, že obe diery na zničených vodnárích vajíčkach sa zhodujú s približnou
veľkosťou zobáka orieškov. Navyše časté obsadzovanie vodnárích hniezd orieškami tiež
potvrdzuje, že medzi spomínanými druhmi dochádza k istej kompetícii o hniezdne miesta
v blízkosti vodných biotopov. Možné ničenie vodnárích vajec orieškami je však nutné do
budúcna odsledovať aj pomocou terénnych videozáznamov (napr. fotopasce, hniezdne kamery
a pod.).
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Ovplyvňuje prítomnosť sympatrických konkurentov morfológiu
zobáka ďatľa - generalistu?
Martin Hromada1, Zuzana Ondrejová1, Anna Maria Kubicka2, Tim H. Sparks3,4
& Łukasz Myczko4
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences,
University of Presov, 17. novembra 1, SK-081 16, Prešov, e-mail: hromada.martin@gmail.com, ondrejovazuzana@gmail.com
2 Department of Human Evolutionary Biology, Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Umultowska
89, PL-61 614, Poznań, e-mail: akubicka@amu.edu.pl
3 Faculty of Engineering, Environment and Computing, Coventry University, Priory Street, UK, Coventry CV1 5FB, e-mail:
thsparks@btopenworld.com
4 Institute of Zoology, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, PL-60 625, Poznań, e-mail: uki@au.poznan.pl
1

Abstract Character displacement, the phenomenon whereby differences among similar species whose distributions
overlap are exaggerated where the species co-occur, is still highly debated. In such a scenario, sexes and species should
diverge morphologically to reduce competition. To study this phenomenon, we have chosen three closely related species:
White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos, Greater Spotted Woodpecker D. major and Syrian Woodpecker D.
syriacus. In eastern Slovakia, all three species co-occur, but in central Poland, only D. major occurs. We have tested two
hypotheses: i) in presence of sympatric species, bill shape of D. major will differ not only from competitors, but also from
bill of the conspecifics from locality without competitors; and ii) sexual differences in D. major bill shape are more
pronounced in locality where sympatric competitors are not present. We compared the dorsal and lateral shapes of
maxillae using geometric morphometric methods. Bill measurements and photographs of three Slovak woodpecker
species were taken from museum specimens collected in 1957-1974 and, additionally, live Polish D. major were recorded
in 2013-2015 (N=217). We have found out pattern confirming the first prediction. However, did not confirmed second
hypothesis; on the contrary, we have found out D. major sexual dimorphism in bill shape in conditions of sympatry, which
is in contradiction with expectations. The geometric morphometrics appears to be a promising tool for investigation of
morphological characteristics and phenomena of character displacement and character release.
Key words bill shape, competition, geometric morphometrics, Dendrocopos, Slovakia, Poland

Úvod
Posun znaku (character displacement) - jav, keď sa zvýrazňujú rozdiely medzi podobnými
druhmi, ktorých areál rozšírenia sa prekrýva, je v ekológii stále pomerne diskutovaný (DAYAN
& SIMBERLOFF 2005, STUART & LOSOS 2013, DUFOUR et al. 2015). Podľa tohto scenára sa
sympatricky žijúce druhy (podobne však môžeme uvažovať i o pohlaviach) morfologicky
diferencujú, čo znižuje priamu konkurenciu medzi nimi. Na štúdium tohto javu sme zvolili tri
blízko príbuzné druhy: ďatľa bielochrbtého Dendrocopos leucotos, ďatľa veľkého D. major a ďatľa
hnedkavého D. syriacus. Na východnom Slovensku sa vyskytujú všetky tri druhy, pričom
generalista (D. major) žije sympatricky buď s D. leucotos alebo D. syriacus (podľa typu prostredia).
Na výskumnej lokalite v západnom Poľsku však žije iba D. major.
Testovali sme dve hypotézy: i) v prítomnosti sympatrických konkurentov sa tvar zobáka D.
major líši nielen od tvaru zobáka konkurentov, ale aj od zobáka rovnakého druhu z lokality bez
konkurentov; a ii) pohlavné rozdiely v tvare zobáka D. major sú výraznejšie na lokalite, kde nie
sú prítomné sympatrické konkurenty (LUTHER & GREENBERG 2011).
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Materiál a metódy
Porovnávali sme tvar zobáka adultov troch druhov ďatľov z dorzálneho a bočného pohľadu
pomocou geometrickej morfometrie, pomocou takzvanej semilandmark analýzy (obr. 1), ktorá
umožňuje aj porovnanie tvarov, ako zakrivenie a oblúk, bez výraznejších morfologických
štruktúr a bodov. Rozmery a tvar zobáka troch slovenských druhov ďatľov D. leucotos (20F,
14M), D. syriacus (13F, 20M) a D. major (43F, 46M) sme získali z múzejných vzoriek získaných v
rokoch 1957-1974, okrem toho sme náš materiál doplnili o zobáky živých D. major z Poľska (29F,
32M) z obdobia 2013-2015.

Obr. 1: A – dorzálny pohľad na zobák ďatľa so semilandmarkami, B – laterálny pohľad na zobák ďatľa so
semilandmarkami.

Výsledky a diskusia
Zistili sme vzor potvrdzujúci prvú predikciu: zobáky D. major na Slovensku, kde sa
vyskytuje sympatricky buď s D. leucotos alebo D. syriacus, sa naozaj signifikantne líšia nielen od
konkurentov, ale aj od D. major z Poľska. Druhú hypotézu sa nám potvrdiť nepodarilo, naopak,
zistili sme signifikantný sexuálny dimorfizmus v tvare zobáka D. major v podmienkach
sympatrie, čo je v rozpore s očakávaním.

Záver
Geometrická morfometria sa zdá byť sľubným moderným nástrojom pre výskum
ekologických javov súvisiacich s konkurenciou a zdieľaním niky, ako sú napríklad posun znaku
(character displacement) či uvoľnenie znaku (character release), keď je nutná kvantifikácia
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subtílnych odlišností, ako je zakrivenie morfologickej štruktúry, štúdium tvaru mäkkých častí
tela atď., ako aj vtedy, ak nie sú prítomné jasné anatomické štruktúry a body.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantom CEEPUS 507.511.61 pre AMK a LM a OPV ITMS 26110230119 pre MH a ZO.
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Success rate of DNA isolation and PCR of Microtus oeconomus
mehelyi museum specimens (preliminary results)
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Abstract Microtus oeconomus mehelyi Éhik, 1928 is endangered subspecies occurring in central Europe. The Hungarian
Natural History Museum owns large collections of this subspecies what would enable time-scale comparison of genetic
structure. For this purpose we tested isolation and PCR protocols. Complete genotypes were obtained from 58% of
historical samples where PCR success rate was 93%. Genotyping errors were detected among samples and among 13 loci.
Key words Microtus oeconomus mehelyi, time-scale genetic variation, Hungarian Natural History Museum, genotyping
errors

Introduction
Microtus oeconomus mehelyi Éhik, 1928 has distribution restricted just in contiguous and
relatively small areas of Hungary, Slovakia and Austria. This protected subspecies is
endangered by habitat fragmentation increasing in the last century (AMBROS 2010). Despite the
unfavourable conservation status of M. o. mehelyi, there is still no study dealing with its genetic
structure along the time of its habitat progressive degradation.
The Hungarian Natural History Museum owns the largest collection of M. o. mehelyi samples
in Europe, moreover coming from different decades. Confirmation or rejection of the hypothesis
of changes in genetic structure of M. o. mehelyi over time would have an extensive
implementation for the next conservation management and research effort as well.
However, molecular studies of samples from museum specimens are often problematic for
often incomplete specimen records, DNA can be in low quantity/quality and potentially
contaminated. Different preservation methods of museum specimens could contain different
extraction and PCR inhibitors. It is important that research using historical samples should be
carefully designed and assessed (WANDELER et al. 2007).

Methods
We chose all together 121 specimens for next sampling from skin or muscles (40 wet and 81
dried specimens) what were collected in Hungary and Slovakia (tab. 1). Samples were washed
in PBS overnight and then in sterile water for one hour and cut into small pieces. For DNA
extraction we used QiaAmp DNA Mini Kit and DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen) following
the manufacturer`s protocol. DNA concentrations of 20 wet and 20 dry specimen samples were
measured with a NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop Technologies). In the next
step microsatellite genotyping was performed using 14 microsatellite loci in 3 multiplex sets
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(published in HULEJOVÁ SLÁDKOVIČOVÁ et al. 2013) using touch-down PCR protocol.
In the first step we gained 3 PCRs of all the samples and those ones with PCR success lower
than 50% were excluded. The rest of samples (Tab.1) were independently genotyped several
times and consensus genotypes were examined as recommended by NAVIDI et al. (1992) to
control all potential sources of genotyping errors like false alleles (FA), allelic dropout (ADO)
and contamination.
We established the mean PCR success rate, the mean frequency of ADO and FA by Gimlet
v133. Then for populations from historical specimens (tab.1) and other populations from
Hungary (unpublished data) we detected putative null alleles (NA) using four different
programs as it was recommended by Dabrowski et al. (2014): Cervus 3.0, Genepop V4, MicroChecker 2.2 and ML-NullFreq. GenAlEx 6 was used to calculate Probability of identity (PI) and
PI for siblings (PIsibs).

Results and Discussion
The concentration of isolated DNA varied greatly within wet specimen samples (N=20; 3.4151.0 ng/µl) and within dry specimen samples as well (N=20; 3.1-100.9 ng/µl). We suggest the
PCR success did not depend just on the DNA concentrations but also on the presence or absence
of PCR inhibitors. Although several different techniques could be used, the way of preservation
is not known, thus we cannot test it.
From 121 museum samples 70 ex. were successfully genotyped, incomplete genotype was
obtained from 8 samples and 43 samples were excluded. We detected lower rate of PCR success
for samples from wet specimens than from dried specimens (fig. 1).

Fig. 1. PCR success rate for all the samples (A), dried (B) and wet specimens (C) with complete genotype (white);
incomplete genotype (light grey) and PCR failed (dark grey).
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Table 1. The list of used specimens and their genotyping success.
The year of
collection

Numbers of
used specimens

Numbers of
complete genotypes

Ásványráró (HU)

1990

3

2

Barbacsi-tó (HU)

1989

10

9

2001-2002

10

0

Fehér-tó (HU)

1987

3

1

Hanság (HU)

1974

3

2

2001-2002

10

1

1950

32

24

Locality

Kis Balaton (HU)

1964

24

22

Nagybajcs (HU)

1995

5

4

Orgovány (HU)

1952

1

1

Szigetköz (HU)

2004

5

0

Šamorín (SK)

1893

2

0

1902

2

0

1925

4

4

unknown*

6

0

1962

1

0

Tejfalusziget (HU)

Notes: * for 6 samples from locality Šamorín (SK) was not known collecting date but MIKLÓS et al. (2014) published its
date of evidence in the Hungarian Natural History Museum as 1924.

The significant presence of NA for marker Ma54 was confirmed in three out of nine
examined populations. Therefore we decided to exclude it from the next analysis. The mean PCR
success rate was 93% among loci and among samples. ADO occurred with frequency 5.4% across
loci and 4.7% across samples. The mean frequency of FA was 3.8 across loci and 4.7% across
samples. PI represents the probability that two randomly chosen individuals from population
would have the same multilocus genotype (WAITS et al. 2001). PI was sufficient to distinguish
between individuals from the same population (PI ˂ 0.001). PIsibs between closely related
individuals was also sufficiently low (PIsibs ˂ 0.001).
In the next steps of this research we will perform population genetic studies comparing timescale genetic variation between populations from the same locality but from different years and
also the comparison of genetic structure of populations from different historical localities in
Hungary and Slovakia.

Conclusions
From extensive collections of the Hungarian Natural History Museum were selected 121
samples of historical specimens and complete genotype was obtained from 70 samples (58%).
We have successfully tested isolation and PCR protocols for this type of samples. The
concentration of isolated DNA varied greatly. The rate of genotyping errors was 5.4% or lower
and combination of 13 loci was sufficient for suitable individual identification of individuals.
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Fotopasce – významný nástroj monitoringu ekológie živočíchov
Jozef Chavko
Ochrana dravcov na Slovensku, Raptor protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04, Bratislava, e-mail: chavko@dravce.sk
Abstract The phototraps have bacame an important method in recent period to gather data in the field of special ecology
of animals. The phototraps bring more knowledge that is not possible to obtain by common observation methods. Plenty
of interesting data were recorded during the continual monitoring of birds of prey and owls on nests during day and
night time. By presenting the most interesting records the author demonstrates different methods of processing and
evaluation of the gathered data in the form of pictures or videos. The phototraps represent new method of observation of
breeding, influence of predators, identification of individuals etc.. This all can be observed without any disturbance. It
means the data of natural behaviour are being evaluated. Data from nesting of 9 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) pairs
in the Malé Karpaty (Small Carpathians) Mountains during 18 breeding attempts were used in this work.
Key words phototrap, Malé Karpaty, Peregrine Falcon, observation

Úvod
Metódy monitoringu v posledných rokoch sú stále sofistikovanejšie. Vďaka telemetrii,
farebnému označovaniu alebo využívaním fotopascí získavame stále presnejší obraz o migrácii
alebo o viacerých oblastiach biológie živočíchov. Fotopasce sú na Slovensku využívané v stále
narastajúcej miere pri výskume (http://www.lifeneophron.eu), ochrane prírody
(http://www.cms.int
,http://www.muranska-planina.sk
sledovaní
zveri
http://slovakwildlife.org) a ďalších činnostiach. V rámci činností Ochrany dravcov na Slovensku
od roku 2011 boli využívané fotopasce najmä z dôvodu ochrany hniezd vzácnych druhov
dravcov - Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco vespertinus a zároveň aj na monitorovanie faktorov
pôsobiacich na úspešnosť hniezdenia a identifikácie hniezdiacich jedincov.

Metodika
Údaje boli zozbierané a vyselektované z foto a video záznamov fotopascí, ktoré boli
umiestnené v blízkosti aktívnych hniezd. Inštalácia prebiehala v prevažnej väčšine prípadov
v mimohniezdnom období, aby nenarušila prirodzené správanie vtákov počas hniezdenia. Za
celé sledované obdobie boli fotopasce nainštalované na hniezdach 9 párov Falco peregrinus počas
18 hniezdení (niektoré páry boli sledované viac rokov po sebe). V období rokov 2012 až 2016
bolo získaných spolu vyše 190 tisíc fotografií a vyše 10 tisíc video sekvencií. Z týchto boli
vyselektované pre účely tejto práce len niektoré dotýkajúce sa problematiky farebného
označovania dravcov, teritoriálneho správania a predácie na hniezdach.

Výsledky a diskusia
S cieľom získania informácii, ktoré nie je možné získať bežnými pozorovacími metódami,
bol výber údajov zameraný na:


odčítanie a identifikácia okrúžkovaných hniezdiacich jedincov
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V Malých Karpatoch bolo v rokoch 2012 až 2016 zaznamenané hniezdenie dvoch samíc
okrúžkovaných maďarskými farebnými odčítacími krúžkami len 9,9 km od seba. V prvej fáze
obsadenia historických hniezdisk týmito jedincami bol fotopascou v jednom prípade
zaznamenaný neúspešný pokus maďarskej samice o získanie hniezda obsadeného iným párom,
následne maďarská samica obsadila nainštalované umelé hniezdo na skale vzdialenej len 3,7 km
od hniezda atakovaného páru.
Prvá samica s maďarským odčítacím krúžkom 83 neúspešne zahniezdila v roku 2013,
samica bola okrúžkovaná ako mláďa na hniezde 23.5.2011 v pohorí Bakonský les, čiže v Malých
Karpatoch zahniezdila už v druhom roku, resp. treťom kalendárnom roku života 130 km
severozápadne od svojho rodiska. Druhá samica s maďarským odčítacím krúžkom P5 bola
zaznamenaná prvýkrát v roku 2013, ale úspešne zahniezdila a vyviedla 4 mláďatá v roku 2014.
Táto samica bola okrúžkovaná ako mláďa na hniezde 29.5.2009 v Pilišských vrchoch v
Maďarsku, čiže v Malých Karpatoch zahniezdila až v piatom roku života 123 km SZ od svojho
rodiska. Z dostupnej literatúry vyplýva, že ide o prvý nález tohto typu migrácie jedincov
maďarskej populácie na naše územie, kedy migrujúce jedince aj úspešne zahniezdili (BĚLKA
2008).


vybrané teritoriálne vzťahy na hniezde

Na historickom hniezdisku v Malých Karpatoch, ktoré bolo monitorované od roku 2004, bol
zaznamenaný neobvyklý prípad ataku samice inkubujúcej 4 vajcia. Táto bola 9.4.2015 atakovaná
mladou jednoročnou samicou priamo na hniezde. Po útoku sa samica už na hniezdo nevrátila
a prenechala ho mladej samici. V hniezde zostali 4 vajcia, o ktoré mladá samica neprejavovala
záujem. Po obsadení hniezda násada vajec zachladla a na hniezde dochádzalo len k prejavom
toku mladej samice s pôvodným samcom. V roku 2016 tento pár úspešne vyviedol 2 mláďatá.
Zo záznamov fotopasce je možné okrem iných zaujímavých skutočností presne vyšpecifikovať
aj priebeh preperovania zo šatu juvenilov do šatu adultných jedincov.
O ataku hniezdiacich adultných jedincov mladými jedincami s následkom zanechania
násady vajec pôvodnou samicou sa nepodarilo nájsť publikované údaje. Priebeh preperovania
je známy najmä z chovov v zajatí, avšak publikované údaje o celom jeho procese vo voľnej
prírode neposkytujú úplný obraz o viacerých parametroch a detailoch (FORSMAN 2016). To len
podčiarkuje význam využitia možností údajov získaných fotopascami.


priame vplyvy predátorov v priebehu hniezdenia

Zo záznamov fotopascí vyplýva, že kuny (Martes sp.) často navštevujú hniezda sokolov.
V roku 2013 sme na hniezde F. cherrug v búdke zaznamenali prípad, kedy kuna usmrtila 5
mláďat vo veku asi 40 – 42 dní krátko pred vyletením. Prekvapujúcou bola teda návšteva kuny
na hniezde F. peregrinus v Malých Karpatoch v roku 2015. Fotopasca zachytila Martes foina dňa
29.4.2015 o 00:20 hod. v polohe, kedy sa kuna pozerá len asi z pol metrovej vzdialenosti na
samicu sokola sťahovavého so 4 asi 10-dňovými mláďatami. Je zaujímavé, že k predácii nedošlo,
a to ani v neskoršom období, keď samica nebola prítomná na hniezde. Všetky 4 mláďatá úspešne
vyleteli.
Na historickom hniezde v Malých Karpatoch, kde hniezdi F. peregrinus od roku 2000,
fotopasca zaznamenala priebeh predácie Vulpes vulpes, kedy 4.5.2016 o 19:15 hod., napriek
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prítomnosti samice F. peregrinus priamo na hniezde, usmrtila 4 mláďatá vo veku asi 25 dní.
Samica aktívne bránila mláďatá, vzdialená len niekoľko desiatok centimetrov od líšky. Toto je
druhý zdokumentovaný prípad Vulpes vulpes na hniezde F. peregrinus na našom území.
Prvý prípad zaznamenal Martin Kostra, zoológ správy CHKO Strážovské vrchy strážnou
kamerou v Súľovských skalách v roku 2009. Tam tiež lišiak (Vulpes vulpes) usmrtil a postupne
z hniezda poodnášal 4 mláďatá.
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Ostrovná biogeografia izolovaných vodných plôch
Marta Illyová, Ladislav Pekárik & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Oddelenie geobotaniky, Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23, Bratislava, email: illyovamarta@gmail.com
Abstract The gravel-pits are exclusively newly formed water bodies by mining of the gravel and are filled by underground
water without any direct contact to other waterbodies fulfil the physical requirements of newly formed islands. If the
biota of these islands follow the principles of island biogeography is generally unknown. The cladocerans and copepods
species were selected to study the application of island biogeography to gravel pits. In total, 85 species was recorded, in
the gravel pits and native ponds. Multidimensional scaling (nMDS) showed the differences in the species composition of
the two groups of pond. In native ponds the higher species richness of phytophilous species recorded. Gravel pits
contributed with more pelagic and non-native species. Correlation analysis indicated exclusion of few explanatory
variables. Turbidity, alkalinity and salinity were excluded due to strong correlations with conductivity (salinity,
correlation = 0.99, p <0.001; turbidity, correlation=0.98, p=0.05; alkalinity, correlation=0.69, p<0.05). Following the results
of the model selection based on BIC, five variables were important for the best models describing the number of crustacean
species after 25 000 iterations (FIG). One physico-chemical parameter, the pH and four characteristics of pit size or location
were important for the best model. The number of crustacean species decreases with increasing water pH and distance
from the Little Danube. Multidimensional scaling showed the differences in the species composition of the two groups of
pond. In native ponds the higher species richness of phytophilous species and copepods was recorded. Gravel pits
contributed with more pelagic species, more non-native species.
Key words Cladocera, Copepoda, species diversity, gravel pit, Žitný ostrov inland

Úvod
Ostrovná fauna sa vyznačuje niektorými špecifikami, ktorými sa líši od väčších územných
celkov najmä na zachovanie rovnovážneho stavu (WHITTAKER & FERNÁNDEZ-PALACIOS 2007).
Nárast druhovej diverzity v ostrovných biotopoch je podľa rôznych teórií závislý od veľkosti
biotopu a množstva stanovíšť vhodných na osídlenie (OERTLI et al. 2002) alebo odľahlosti, resp.
dostupnosti ostrova pre osídľovanie novými druhmi (WILLIAMSON 1981). Teória predpokladá,
že časom by sa mal počet druhov na ostrove relatívne ustáliť, veľké ostrovy by mali podporovať
viac druhov a ich počet bude klesať s rastúcou odľahlosťou ostrova. V súčasnosti moderná
biogeografia aplikuje postupy ostrovnej ekológie pri výskume biodiverzity rôznych izolovaných
biotopov (TRIANTIS & BHAGWAT 2011). Aj umelo vybagrované vodné útvary, akými sú štrkoviská
a pieskovne, majú charakter novovzniknutých ostrovov. Sú vytvorené uprostred krajiny,
nemajú povrchové spojenie s inými vodnými telesami a dotované sú podzemnou vodou.
Imigrácia druhov do nich prebieha spočiatku rýchlo, ekosystémy sa vyznačujú značnou
nestabilitou, avšak po čase sa druhové spektrum ustáli (HUDEC 1998). Cieľom nášho výskumu
bolo overiť hypotézy súvisiace s teóriou ostrovnej biogeografie na izolovaných vodných
plochách (štrkoviskách).

Metodika
V oblasti Žitného ostrova je situovaných všetkých 54 lokalít, ktorých hlavným kritériom pri
výbere bola ich izolovanosť v krajine. Z nich bolo 24 umelo vybudovaných štrkovísk a 30
referenčných, resp. prirodzených vodných útvarov. Odbery boli realizované dvakrát (jar a jeseň)
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do roka (2013, 2014 a 2015), z voľnej vody a z litorálu. Vzorky zooplanktónu a aj na chemické
analýzy boli odoberané a spracované štandardnými metódami (HRBÁČEK et al. 1972). Fyzikálnochemické parametre sme merali in situ použitím multiparametrového prístroja HANNA HI
9828. Modelovali sme počet druhov v 24 umelo vybudovaných štrkoviskách vo vzťahu
k vybraným environmentálnym premenným (pH, turbidita, dusičnany, amoniak, fosforečnany,
alkalinita) a charakteristikám štrkovísk (veľkosť, pokryv makrovegetáciou, vek, vzdialenosť od
Dunaja, od Malého Dunaja, od Váhu, od najbližšej vodnej plochy, rybárske obhospodarovanie)
s využitím Generalizovaných lineárnych modelov s Poissonovým rozdelením chýb, kde sme
najlepší model vyberali podľa AIC. Na vyjadrenie vzťahu celého spoločenstva k daným
charakteristikám sme použili Nemetrické multidimenzionálne škálovanie (NMDS) a procedúru
„environmental fitiing“. Všetky analýzy boli spracované v programe R (OKSANEN et al. 2012).

Výsledky a diskusia
Z výsledkov výberu modelu (BIC), ktorý opisuje počet druhov planktonických kôrovcov,
bolo pre najlepšie opísanie modelu použitých päť parametrov, vybraných na základe 25000
iterácií (FIG): jeden fyzikálno-chemický parameter (pH) a štyri parametre vyplývajúce
z charakteristiky štrkoviska a jeho lokalizácie. Zistili sme, že počet druhov v štrkoviskách klesá
s rastúcou hodnotou pH a rastúcou vzdialenosťou od Malého Dunaja. Taktiež klesal počet
druhov s nárastom veľkosti vodného telesa, s nárastom vzdialenosti od najbližšieho kanála
a s nárastom izolácie štrkoviska od iných štrkovísk. Pri environmentálnych parametroch bola
zistená aj silná korelácia konduktivity a alkalinity (korelácia=0,69, p0,05).
Priemerný počet druhov planktonických kôrovcov v štrkoviskách bol 17 (max. 26, min. 9);
priemerný počet druhov v prirodzených vodách bol 21 (max. 34, min. 12). Štrkoviská sa
vyznačovali vyššou konštantnosťou výskytu inváznych druhov a väčším počtom pelagických
druhov. Výskyt a prevahu nepôvodných druhov kôrovcov v štrkoviskách možno dať do súvisu
so spôsobom ich šírenia s prevozom a výsadbou živých rýb (HUDEC 1998). Prevaha pelagických
druhov v štrkoviskách pravdepodobne súvisí so slabšie rozvinutou makrovegetáciou v nich.
V prirodzených vodách sa vyskytovalo viac zástupcov vzácnych druhov, vrátanej efemérnej
a fytofilnej fauny perloočiek a veslonôžok.

Záver
Na vyhodnotenie druhovej diverzity planktonických kôrovcov izolovaných vodných plôch
sme použili prístupy ostrovnej ekológie. Na výskum sme vybrali viacero umelo vybudovaných
štrkovísk situovaných v oblasti Žitného ostrova, rôznej veľkosti, veku a stupňa izolácie v krajine,
t.j. vzdialenosti od potenciálnych zdrojov šírenia druhov. Zistili sme, že počet druhov klesal
s nárastom vzdialenosti od Malého Dunaja a s nárastom hodnôt pH.
Poďakovanie Príspevok vznikol za podpory VEGA 2/0113/13.
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Prehľad krúžkovania vtákov na Slovensku za roky 2014 a 2015
Michal Jenčo, Miroslav Demko & Matej Repel
SOS/ BirdLife Slovensko, Námestie osloboditeľov 1, SK-071 01, Michalovce, email: kruzkysk@gmail.com
Abstract
In 2014, 56 ringers ringed altogether 52201 birds (154 species) . That number was 7.69% (4535 ex.) lower than previours
year 2013. The most numerous ringed species were Parus major 7528 ex, Hirundo rustica 5531 ex., Erithacus rubecula
2886 ex., Cyanistes caeruelus 2755 ex. and Phylloscopus collybita 2218 ex. In 2014 were together 6001 recoveries.
Altogether 171 recoveries were ringed abroad and re-trapped in Slovakia, 444 individuals were ringed in Slovakia and
re-trapped abroad. In 2015, 52 ringers ringed altogether 61059 birds (158 species). That number was 16.96% higher than
previous year 2014. The most numerous ringed species was P. major 10517 ex., H. rustica 7112ex., Sylvia atricapilla 5337
ex., C. caeruelus 4424 ex. E. rubecula 3059 ex. a P. collybita 2540 ex. In 2015, were 6889 recoveries. 107 recoveries were
ringed abroad and re-trapped in Slovakia. 424 individuals ringed in Slovakia and re-trapped abroad.
Key words: ringing data 2014, ringing data 2015, recoveries

Úvod
Krúžkovacia centrála Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko (ďalej len
„KC“) eviduje 90 krúžkovateľov k roku 2015. V roku 2014 aj 2015 aktívne krúžkovalo a
krúžkovacej centrále zaslalo údaje 59 krúžkovateľov. V oboch rokoch evidujeme aj
krúžkovateľov, ktorí svoje údaje nezaslali pričom krúžkovali a s centrálou nekomunikujú.
V tejto správe sú zahrnuté výsledky práce aktívnych krúžkovateľov za roky 2014 a 2015,
ktorí si svoje povinnosti plnili riadne a údaje zaslali do 31.1. daného roka. Krúžkovanie
vykonávali na základe rozhodnutí Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o
povolení výnimky zo zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Táto výnimka
(rozhodnutie č. 269/132/05-5.1) oprávňuje na krúžkovanie všetkých druhov vtákov okrem
vybraných druhov napr. sov, dravcov, volaviek a pod. Na základe výnimky (rozhodnutie č.
664/297/05-5.1) umožňuje členom združenie Ochrana dravcov na Slovensku výskum dravcov a
sov vrátane ich krúžkovania. V rokoch 2014 a 2015 sa krúžkovatelia zapojili do viacerých
projektov. Išlo hlavne o krúžkovanie metodikou CES na 9 stacionároch a v rámci výskumných
projektov VEGA alebo projektov cezhraničnej spolupráce prípadne interných grantov pracovísk
na univerzitách, výskumných ústavoch SAV alebo v rámci činnosti mimovládnych organizácií.

Výsledky a diskusia
Krúžkovanie
V roku 2014 na Slovensku krúžkovalo 58 krúžkovateľov. Spolu bolo okrúžkovaných 52 201
vtákov (154 druhov). Oproti roku 2013 je to pokles o 7,69 %. Najpočetnejším druhom bola Parus
major 7528 ex., nasledovali Hirundo rustica 5331 ex., Sylvia atricapilla 4544 ex., Erithacus rubecula
2886 ex., Cyanistes caeruelus 2755 ex. a Phylloscopus collybita 2218 ex.. 13 druhov prekročilo hranicu
1000 okrúžkovaných jedincov. Z nespevavcov prekročilo hranicu 50 ex. 11 druhov.
Najpočetnejšími boli Ciconia ciconia 511ex., Falco tinnunculus 202 ex., Dendrocopos major 119 ex.
Circus aeruginosus 103 ex., Larus cachinans 91ex., Ixobrychus minutus 90 ex., Aquila pomarina (Clanga
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pomarina) 71 ex., Strix aluco 69 ex., Falco cherrug 64 ex., Buteo buteo 58 ex. a Asio otus 54 ex. Medzi
ojedinelo krúžkované druhy patria - Glaucidium passerinum - 1ex., Caprimulgus europaeus - 1ex.,
Tachybaptus ruficollis - 1ex., Phylloscopus inornatus- 1ex. a Nucifraga caryocatactes - 2ex.
Za rok 2015 sa 52 krúžkovateľom podarilo okrúžkovať 61 059 vtákov (158 druhov).
Vporovnaní s predchádzajúcim rokom je to viac o 8858 jedincov čo predstavuje nárast o 16,96%
. Medzi najpočetnejšie druhy sa zaradili ako aj v minulom roku P. major 10 517ex., H. rustica
7112 ex., S. atricapilla 5337 ex.,
C. caeruelus 4424 ex, E. rubecula 3059 ex. a P. collybita 2540 ex. 12 druhov prekročilo 1000
okrúžkovaných jedincov. Z nespevavcov 8 druhov prekročilo hranicu 50 jedincov - C.ciconia 513
ex., F. tinnunculus 375 ex., L. cachinnans 153 ex., D. major 138 ex., C. aeruginosus 115 ex., I. minutus
88 ex., F. cherrug 65 ex., F. peregrinus 50 ex. Z ojedinelo krúžkovaných uvádzame Tetrao urogallus
- 1ex., Aegolius funereus - 1ex., O. scops - 1ex., C. europaeus - 1ex., Carduelis flammea - 2ex- a P.
inornatus - 2ex.
Spätné hlásenia
V roku 2014 evidujeme 6001 spätných hlásení, z toho 5269 v rámci Slovenska. Evidujeme
171 hlásení, kde vtáky bol krúžkované v zahraničí a kontrolované na území Slovenska. 444
hlásení je od jedincov, ktoré boli krúžkované na území Slovenska a následne boli odčítané
prípadne znovu odchytené v inej krajine (22centrál). Najvyšší počet hlásení sme evidovali z
Poľska (210) a z Maďarska (116).
Za rok 2015 evidujeme 6889 spätných hlásení, z toho 6358 v rámci Slovenska. V evidencii sa
nachádza 107 hlásení vtákov, ktoré boli krúžkované v zahraničí a kontrolované na území
Slovenska (12 centrál). Najpočetnejšími boli hlásenia z Maďarska (60 hlásení) a Poľska (20
hlásení). 424 hlásení jedincov, ktoré boli krúžkované na území Slovenska a zaznamenané v inej
krajine (25 centrál) Ako aj v roku 2014 najviac hláseni sme evidovali z Poľska (214) a z Maďarska
(77).
Poďakovanie patrí všetkým krúžkovateľom, ktorí sa v rokoch 2014 a 2015 aktívne podieľali na odchytoch a svoje údaje spracovali
a následne zaslali do krúžkovateľskej centrály. Iba na základe toho mohla vzniknúť táto správa.
/prednáška/
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More robust head in females of Carpathian newt Lissotriton
montandoni in conditions of interspecific competition
Mikołaj Kaczmarski1, Anna Maria Kubicka2 & Martin Hromada3
Poznań University of Life Sciences, Department of Zoology, Wojska Polskiego 71C, PL-60 625, Poznań, e-mail:
traszka.com@gmail.com
2 Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of Human Evolutionary Biology, Umultowska 89, PL-61 614, Poznań, email: akubicka@amu.edu.pl
3 University of Presov, Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, 17 novembra 1, SK-081 16,
Prešov, e-mail: hromada.martin@gmail.com
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Key words: geometric morphometrics, Alpine newt, interspecific competition, Mesotriton alpestris, Lissotriton montandoni

Introduction
Recent advances in geometric morphometrics analyses have enabled testing of more
sophisticated ecological hypotheses and allowed showing the illustration of differences in shape
between objects. We have used this approach for investigation of head shape of two news
species. That is why we tested following hypothesis: head shape of Carpathian newt Lissotriton
montandoni, reflects its diet specialisation, and is different in conditions with interspecific
competition and without competitor.

Material and methods
We have studied photographs of head shape in two species of newts: Mesotriton alpestris and
Lissotriton montandoni using museum collection, collected between 1958 and 1976. All specimens
of M. alpestris came from habitats where interspecific competition occurred. In turn, L.
montandoni newts came from two different types of populations: first one where they cohabited
with L. alpestris and second one, where presence of another newt specie was not recorded. In
every image of the head, 20 semilandmarks (abdominal view) and 17 landmarks (lateral view)
were digitised.

Results
We did not confirmed significant differences in the abdominal view of head shape between
L. montandoni from different populations in both sexes. However, the females of L. montandoni
from population where M. alpestris was also occurring were characterised by more massive head
and slightly longer mouth in the lateral view than females from the site where interspecific
competition did not occurred. Moreover, significant differences in the lateral and inferior view
of the head shape were noted between L. montandoni and M. alpestris from the same habitat.

Conclusions
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Our results confirmed the hypothesis that, in conditions of interspecific competition, head
shape of L. montandoni significantly differs from population without competition, but only in
females. This can be caused by different selection pressures, for example food competition, in
both types of populations. Differently shaped head may be an adaptation to diet, L. montandoni
females with longer mouth and robust basal part of head can feed on bigger invertebrates and
better compete with L. alpestris.
Acknowledgements This study was supported by CEEPUS; Young Scholars\' Research Grant from Polish Ministry of Science and
Higher Education (507.511.61); and OPV ITMS 26110230119.
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Potrava piskorovitých hmyzožravcov (Eulipotyphla)
urbanizovaného prostredia mesta Nitra
Jakub Kamenišťák 1, Peter Klimant 2 & Ivan Baláž 1
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK-949 74, Nitra, email: jakub.kamenistak@ukf.sk, ibalaz@ukf.sk
2 Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-848 05, Bratislava, email: peter.klimant@savba.sk
1

Abstract Caught Shrews come from continuous research (KLIMANT 2015), conducted over the years 2013-2015 in urban
areas of Nitra. Overall, we analyzed 70 of Shrew specimens belonging to the four species. We determinated 78.6 % of
shrew gastric content, but 21.4% gastric contents were not feasible because the content was completely consumed.
Laboratory processed were 43 specimens of Crocidura suaveolens, 5 specimens of Crocidura leucodon, 19 specimens of Sorex
araneus and 3 specimens of Sorex minutus. As the dominant component in the Shrews food is considered Diptera larvae
(family Bibionidae and Stratiomyidae), Coleoptera (with a predominance of families Staphylinidae and Curculionidae).
Significant representation in the gastric contents had Chilopoda (Lithobidae) and Diplopoda (Iulidae). We can confirm a
high similarity in the composition of the food between Sorex araneus, Crocidura suaveolens and partly Crocidura leucodon.
We found the Shrews food in various urban areas of Nitra. We confirmed the differences in the food spectrum between
the annual periods in which the species of the Shrews family were caught.
Key words Shrew. White-toothed shrew, food, invertebrate, urban areas.

Úvod
Polyfágne predátory, akými sú piskorovité hmyzožravce (Soricidae, Eulipotyphla), sa
dokázali adaptovať antropogénnemu prostrediu, v ktorom sa vyskytujú. Majú širokú toleranciu
k podmienkam prostredia v porovnaní s druhmi, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom prostredí,
nakoľko ich existencia je podmienená neustálym príjmom potravy. Výskyt hemisynantropných
drobných zemných cicavcov v urbanizovanom prostredí študovali viacerí autori, pričom ich
práce boli zamerané predovšetkým na konkrétne druhy a vo väčšine prípadov situované na
okolie Bratislavy a jej priľahlé časti (NEVŘELOVÁ 2008). Výskum potravy piskorovitých
hmyzožravcov realizovalo viacero autorov, pričom sa zamerali na biotopy lesného charakteru
(BAUEROVÁ 1982, KUVIKOVÁ 1985, KUVIKOVÁ 1986, KAMENIŠŤÁK, 2015), podobne ako aj
zahraničné štúdie zamerané na rovnakú problematiku (BUTTERFIELD et al. 1981, CHURCHFIELD
1984, CHURCHFIELD & RYCHLIK 2006, KLENOVŠEK et al. 2013). Štúdia zaoberajúca sa potravnou
ekológiou piskorovitých hmyzožravcov v intenzívne antropogénne využívanom prostredí na
Slovensku absentuje. Cieľom práce je zistiť skladbu potravy piskorovitých hmyzožravcov a
základné diferencie v zložení potravy v rámci troch urbánnych zón (pericentrálna, periferálna a
suburbánna) mesta Nitra.

Metodika
V rokoch 2013- 2015 realizoval KLIMANT (2015) odchyty drobných zemných cicavcov s
využitím klasických teriologických metód (MORRIS 1968, PUCEK & OLSZEWSKI 1971) na desiatich
cielene vybraných lokalitách mesta Nitra rozdelených do troch urbánnych zón - periferálna,
pericentrálna, suburbánna (ROSICKÝ 1978), pričom využil líniovú metódu exponovania pascí (50
pascí/ línia).

105

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Na analýzu potravy odchytených piskorovitých jedincov sme odoberali celú tráviacu
sústavu, nakoľko odber iba žalúdka je nedostatočný a dochádza k zisteniu minimálneho podielu
nestrávených častí v gastrálnom obsahu (PERNETTA 1976). Tráviace trakty boli mechanicky
vyčistené, obsah fixovaný v 70 % etylalkohole. Mechanickou selekciou sme dospeli k získaniu
determinačne významných častí bezstavovcov. Získané dáta sme testovali na prekryv
potravných ník pomocou Pianka indexu a šírku potravných ník druhov na základe indexu FBN
(food niche breadth).

Výsledky
Na základe determinácie zvyškov z obsahov tráviacich traktov sme celkovo potvrdili
prítomnosť 11 taxonomických skupín bezstavovcov s diferentným zastúpením pri jednotlivých
analyzovaných piskorovitých hmyzožravcov (tab. 1).

Opilionida

Oribatida

roztrávené
0,00

9,09

Crocidura suaveolens

0,00

7,44

53,72

Sorex araneus

6,61

1,65 1,65 8,26 0,00 0,00 3,31

1,65

0,00 1,65

4,13

2,48

31,40

Sorex minutus

0,83

0,00 1,65 1,65 0,83 0,00 0,00

0,00

0,00 0,83

0,00

0,00

5,79

Celkový súčet

23,14

1,65 7,44 21,4 1,65 8,26 6,61

10,74

1,65 3,31

4,13

9,92

100%

Oligochaeta

Chilopoda

0,00

0,83 0,00

Heteroptera

0,83 0,83

5,79

Gastropoda

3,31

0,00 1,65 10,7 0,83 8,26 3,31

Diptera

0,00 2,48 0,83 0,00 0,00 0,00

Diplopoda

0,83
14,88

Collembola

Crocidura leucodon

Druh / Potrava

Coleoptera

Hymenoptera

Celkový súčet

Tabuľka 1. Percentuálne zastúpenie zistenej potravy jednotlivých druhov piskorovitých

V potrave Crocidura leucodon (jedince odchytené v suburbánnej a periferálnej zóne) boli
zaznamenané Oligochaeta, Opilionida, larválne štádia Coleoptera, Chilopoda (Lithobidae),
Diplopoda (Iulidae) a Diptera (Bibionidae). Potrava Crocidura suaveolens (odchytená
v suburbánnej, periferálnej a pericentrálnej zóne) pozostávala z Heteroptera (Anthocoris
nemorum), Hymenoptera, Chilopoda a významné zastúpenie vykazovali larvy Diptera
(Bibionidae).V potrave Sorex araneus (odchytený len v periferálnej zóne) významne prevládali
larvy Diptera – Stratyomyidae, larvy a adultné Coleoptera (drobné Curculionidae a Carabidae),
v zimnom období Acari kohorty Oribatida a Collembola - Tomocerus sp. V potrave najmenej
zastúpeného druhu Sorex minutus (odchytený len v periferálnej zóne) boli vo väčšej miere
zastúpené Opilionida, Gastropoda a larválne štádiá Coleoptera.
S využitím Pianka indexu sme zaznamenali najvyšší prekryv potravných ník medzi
Crocidura suaveolens a Sorex araneus. Rovnako vysoký prekryv potravných ník vykazovali druhy
rodu Crocidura. Vysoký prekryv ník bol aj medzi druhmi Crocidura leucodon a Sorex araneus.
Konštatujeme, že najnižší prekryv potravnej niky v porovnaní s ostatnými druhmi vykazoval
druh Sorex minutus.
Na základe hodnotenia šírky potravných ník (FNB indexu) môžeme konštatovať, že najužšiu
potravnú niku má druh Crocidura suaveolens (FNB = 2,65). Tento druh je zo všetkých sledovaných
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druhov najviac špecializovaný na konkrétne druhy koristi (predovšetkým Heteroptera,
Hymenoptera a Diptera). Čiastočne menšiu špecializáciu vykazuje druh Crocidura leucodon (FNB
= 2,81), nasleduje Sorex araneus (FNB = 3,58). Najširšiu potravnú niku sme zaznamenali u Sorex
minutus (FNB = 4,75), ktorý zo všetkých sledovaných druhov vykazoval najnižšiu potravnú
špecializáciu.

Záver
Analýze obsahu tráviacich traktov sme podrobili 70 jedincov štyroch druhov z odlišných
typov urbánnych zón v meste Nitra. Rozborom žalúdočného obsahu Crocidura suaveolens sme
zistili prezenciu 8 taxonomických skupín bezstavovcov, ktorých kvalitatívno-kvantitatívne
zastúpenie sa odlišovalo vzhľadom na urbánnu zónu mesta Nitra, avšak najväčšiu variabilitu
potravy sme zaznamenali u jedincov odchytených v periferálnej zóne. Menšiu variabilitu
v potrave vykazoval druh Crocidura leucodon. Pri analýze potravy Sorex araneus sme dospeli
k zisteniu, že druh nie je náročný na potravu, a to predovšetkým v zimnom období, keďže je jej
dostupnosť obmedzená. Na základe výsledkov sumárneho zhodnotenia potravy medzi
sledovanými druhmi sme zaznamenali podobnosť potravy medzi druhmi Sorex minutus a
Crocidura leucodon. Potrava Crocidura suaveolens bola variabilnejšia ako potrava Sorex araneus.
Najväčšiu variabilitu potravy sme potvrdili pri jedincoch odchytených v suburbánnej zóne,
čo pravdepodobne indikuje vhodnosť biotopov pre drobné cicavce, resp. že jednotlivé lokality
sú tvorené prevažne biotopmi bez väčších zásahov človeka. Z výsledkov vyplýva, že mesto
Nitra ako prostredie poskytuje široké spektrum potravnej ponuky, pričom medzi študovanými
druhmi existuje potravná kompetícia.
Poďakovanie: Práca bola podporená grantom KEGA 025UKF-4/2016.
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Perové roztoče vrchárky červenkastej Prunella collaris
Imrich Kašlík & Marián Janiga
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Abstract Feather mites are chelicerate arthropods of the class Arachnida, subclass Acari and live as obligatory permanent
symbionts of birds. Two feather mite species - Analges sp. and Proctophyllodes megaphyllus, their population characteristics,
structure and patterns were studied and compared to the yearly cycle of the host – alpine accentor, Prunella collaris. The
hosts are migratory birds which spend most of the year and breed in their summer territories in the alpine zone, whilst
they winter in lower altitudes. Both feather mite species recorded from the hosts show significant differences in mean
abundance throughout the year. Both with peaks in spring, however following different patterns.
Key words Alpine accentor, ectoparasites, acari, population dynamics

Úvod
Perové roztoče sú obligatórne permanentné symbionty žijúce výhradne na vtákoch a sú
vysoko špecializované na život, pohyb a vyhľadávanie potravy v perí. Najbežnejšie sa vyskytujú
na povrchu letiek a veľkých pier alebo v spodnej vrstve jemného peria. Živia sa najmä
uropygiálnou sekréciou a nečistotami v nej zachytenými, to sú najmä prach, peľ a riasy
(O´CONNOR 1982, BLANCO et al. 2001). Niektoré štúdie preukázali negatívny efekt týchto
symbiontov na rast a zdravie ich hostiteľov (BROWN & BROWN 1986, ALVES 1997). Napriek tomu
iní autori nepreukázali negatívny dopad roztočov na život a sexuálny výber ich hostiteľov
(PACEJKA et al. 1998). Možné však je, že negatívny dopad týchto symbiontov je maskovaný inými
faktormi (CLAYTON et al. 1992). V tejto štúdii sa zameriavame na ekológiu a populačnú
dynamiku roztočov žijúcich v perí vrchárky červenkastej (Prunella collaris, Scopoli 1769).
Konkrétne ide o zatiaľ nepopísaný druh Analges sp. n., žijúci v spodnej vrstve peria a
Proctophyllodes megaphyllus (Trouessart 1885) žijúci v primárnych letkách. Vrchárka červenkastá
žije v polygynandrických rodinách a chýbajú jej typické prejavy sociálneho správania. Jedným
z cieľov výskumu bolo objasniť aké stratégie volia roztoče, aby prekonali zdanlivé bariéry
šírenia.

Metodika
Vzorky roztočov z vrchárok boli získané medzi rokmi 1986 a 2015 na lokalitách
nachádzajúcich sa vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre (Západné
Karpaty, Slovensko). Dané lokality sa nachádzajú v alpínskej zóne nad porastom kosodreviny
(Pinus mugo) a ich distribúcia nie je kontinuálna, ale je skôr členitá, čo je typické pre vysoké
pohoria (JANIGA, nepublikované). Vrchárky žijú v teritóriách zasahujúcich od alpínskych lúk až
po skalné štíty. Tu vrchárky hniezda v skalných stenách, puklinách a dutinách, z ktorých
schádzajú za potravou, či už ide o hmyz alebo semená. Samice prilietajú zo zimovísk v apríli,
kedy je najvhodnejšou metódou odchytu použitie sklapných pascí (Janiga, in verb).
Ide o kovový rám potiahnutý sieťou, ktorý sa po uvoľnení spúšťacieho mechanizmu za pomoci
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pružiny uzavrie, čím neškodne uväzní daného jedinca. Od mája do augusta je najvhodnejšou
metódou použitie hmlových sietí v kombinácii s reprodukovaním spevu vrchárok. Tie si hája
svoje teritórium a sú hlasom votrelca lákané bližšie k sieti. Po odchyte boli vrchárky zmerané,
okrúžkované a, okrem hlavy, celé umiestnené do fumigačného zariadenia na 15 minút. Roztoče
v perí boli usmrtené výparmi chloroformu a vytrasené do plastového vrecúška. V laboratóriu
boli vzorky triedené a uchovávané v etanole (97%) alebo ako trvalé preparáty zaliate v
kanadskom balzame. Z celkovo 148 chytených jedincov vrchárok na sebe nieslo 51 hostiteľov
338 kusov roztočov Analges sp. a 2144 kusov P. megaphyllus. Na štatistické spracovanie dát bol
použitý software Quantitative parasitology 3.0 (REICZIGEL & RÓZSA 2005). Quantitative
Parasitology 3.0. Budapest) a Minitab 17, štatistický software (Minitab Inc., Pennsylvania). Rok
bol rozdelený na 4 obdobia špecifické rôznou typológiou správania hostiteľov.

Výsledky a diskusia
Prevalencia roztočov Analges sp. n. bola 34.5% s priemernou intenzitou 6.63 a priemernou
abundanciou 2.284. Priemerná intenzita a abundancia bola signifikantne vyššia v lete v
porovnaní s jeseňou (p=0.0314, p=0.0173, respektívne). V lete bola prevalencia vyššia ako na jar.
Prevalencia P. megaphyllus bola 65.5%, premerná intenzita 22.10 a priemerná abundancia
14.47. Priemerná intenzita bola signifikantne vyššia v lete v porovnaní s jeseňou a jarou
(p=0.0468, p=0.0326, respektívne). Mediánová intenzita v lete a na jeseň bola vyššia ako na jar
(p=0.007, p=0.002). Priemerná abundancia bola vyššia v lete ako na jeseň (p=0.0240). Samice
týchto roztočov mali signifikantne vyššiu priemernú abundanciu ako nymfy (p=0.0234). Takisto
mali samice vyššiu prevalenciu v porovnaní so samcami, a tí s nymfami (p=0.0206, p=0.000,
respektívne).
Výsledky G-testu (Chi-square goodness-of-Fit test) preukázali pre oba druhy signifikantné
rozdiely v priemerných intenzitách v rámci ročných období (p=0.001 pre Analges; p=0.002 pre P.
megaphyllus). Jar bola pre oba druhy obdobím s najväčšími priemernými intenzitami, avšak pre
Analges sp. bol zaznamenaný podstatne výraznejší rozdiel. To dávame za následok rozdielnym
stratégiám a časovaniu disperzie týchto symbiontov medzi hostiteľmi.

Záver
Analges sp. využíva vertikálnu cestu disperzie s mnohými nymfami najmä počas obdobia
rozmnožovania hostiteľa, zatiaľ čo P. megaphyllus nasleduje bežný trend s väčšinou disperzie
prebiehajúc na jeseň v čase formovania agregácií pred zimovaním. Kontrastne má tento druh
najnižšie zastúpenie v nymfách.
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Possibilities of acoustic monitoring in Northern Goshawk
(Accipiter gentilis) population census
Ján Kicko
ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197, SK–013 03, Varín, e-mail: jan.kicko@sopsr.sk
Abstract. The little known Northern Goshawk spring morning vocalizations were used in its population census. The
research was conducted in southern part od Malá Fatra Mts.- in Sučany valley and smaller adjacent valleys. Five recorders
were conducted at 54 points from 26th of February to 7th of April. Points were evenly distributed (NNR = 1,32; Z = 4,45;
p = 0,000008), with an average nearest neighbor distance of 414 metres. The recordings were analyzed in Audacity
software. Three Goshawk territories were discovered while each one was detected from at least two adjacent points.
Key words Northern Goshawk, morning vocalizations, Malá Fatra Mts.
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Hraboš poľný (Microtus arvalis) v urbanizovanom prostredí
mesta Nitra
Peter Klimant1, Ivan Baláž2, Zuzana Krumpálová2 & Alexandra Klimantová3
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-848 05, Bratislava, email: peter.klimant@savba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74, Nitra, email: ibalaz@ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk
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Abstract The research is focused on population of the Common vole in the urban environment of Nitra city. The
investigation was conducted during 12/2012 – 5/2015, on 10 study sites classified into three urban zones among the urban
– rural gradient. Microtus arvalis represented the eudominant species (41,5%, 521 ex.) of small mammals. It´s occurrence
was confirmed in all urban zones: in the pericentral zone (rel. abundance= 0,63), in the peripheral zone (rel. abundance=
10,2), in the suburban zone (rel. abundance= 2,94). His evidence in the urban center was explained as an impact of the
river Nitra, which can serve as an biocorridor for small mammals. In this research we also assessed the seasonal dynamic
of M. arvalis in different urban zones.
Key words Common vole, urbanized environment, urban – rural gradient, Slovakia.

Úvod
Na Slovensku bolo uskutočnených niekoľko výskumov zameraných na drobné cicavce
v urbanizovanom prostredí mesta, napríklad v Bratislave: AMBROS & KALÚZ (1987), NEVŘELOVÁ
(2008) a ďalší. V Českej republike sa výskumu drobných cicavcov v mestách venovali v Brne PELIKÁN et al. (1983), v Prahe – ČIHÁKOVÁ & FRYNTA (1996).
Hraboš poľný patrí k najhojnejším druhom z drobných cicavcov na Slovensku. Druh sa na
našom území vyskytuje vo veľkom počte na poliach, lúkach a pastviskách od 100 – 2100 m n. m.
(KRIŠTOFÍK & DANKO 2012). Počas 3 – 4 rokov často pozorujeme premnoženie (fluktuáciu)
populácie. Výskyt hraboša poľného na lokalitách v blízkosti mesta Nitra potvrdili viacerí autori:
LIGAČ (1991), AMBROS et al. (1986), BALÁŽ (2006), JANČOVÁ et al. (2008).

Metodika
Ako modelové územie pre výskum drobných cicavcov sme vybrali urbanizované prostredie
mesta Nitra. Vymedzených bolo 10 študijných lokalít, ktoré boli zaradené v gradiente mestookolitá krajina v rôznych vzdialenostiach od geografického stredu mesta. Lokality sme číslovali
podľa vzrastajúcej vzdialenosti od stredu mesta a klasifikovali podľa ROSICKÉHO (1978) do troch
urbánnych zón: a) pericentrálna zóna (centrum mesta) lokality 1 – 4, b) periferálna zóna
(kontaktné územie) lokality 5 – 6, c) suburbánna zóna (človekom najmenej pozmenené lokality)
lokality 7 – 10.
Odchyt drobných cicavcov prebiehal štandardnými teriologickými metódami podľa MORRIS
(1968). Drobné cicavce boli odchytávané líniovou metódou umiestnenia pascí, odchytová línia
pozostávala z 50 ks pascí. Odchytová séria prebiehala raz počas ročného obdobia: jar, leto, jeseň,
zima (podľa metodiky TISCHLER 1955), v intervale 3–4 po sebe nasledujúce dni. Spolu bolo
vykonaných 299 kontrol jednotlivých lokalít, súhrnne bolo exponovaných 14950 pascí/nocí. Ako
návnada bol použitý štvorček tkaniny impregnovaný zmesou použitého oleja, tuku a pomletých
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orechov a ako prídavná návnada ovsené vločky. Taxonomická determinácia jedincov drobných
cicavcov bola posúdená podľa BALÁŽA et al. (2013).

Výsledky a diskusia
Výskum cicavcov bol zrealizovaný v období od 12/2012 do 5/2015 (počas 10 odchytových
sérií) na 10 lokalitách v troch zónach (pericentrálna, periferálna, suburbánna) urbanizovaného
prostredia mesta Nitra. Hraboš poľný predstavoval najčastejšie odchytávaný druh
s dominanciou 41,5% (521 jedincov) z celkovo 13 zistených druhov drobných cicavcov vo
výskume. Vyskytoval sa takmer na všetkých lokalitách (okrem lokality 1) a v každej urbánnej
zóne: pericentrálna zóna (rel. abundancia 0,63; 22♂♂, 15♀♀), periferálna zóna (rel. abundancia
10,2; 148♂♂, 145♀♀, 13 neurčené) a suburbánna zóna (rel. abundancia 2,94; 72♂♂, 98♀♀, 8
neurčené). Maximálnu relatívnu abundanciu dosahoval v periferálnej zóne, čo možno vysvetliť
blízkosťou veľkoblokových polí v okolí odchytových línií. Pre prehľadnosť výskytu hraboša
poľného sme vypracovali schému modelového územia mesta Nitra vyjadrujúcu gradient mesto
– okolitá krajina (obr. 1). Pomerne vysoký výskyt hraboša poľného v mestskom prostredí
(lokalita 2) si vysvetľujeme vplyvom rieky, ktorá preteká v tesnej blízkosti odchytovej línie, kde
brehový násyp môže zohrávať úlohu biokoridoru, pozdĺž ktorého môžu migrovať drobné
cicavce do urbánneho prostredia, podobne ako to uvádzajú GORTAT et al. (2014). Tento druh sme
v centrálnej časti mesta pozorovali vo zvýšenej miere v čase gradácie populácie počas leta 2014,
podobne ako v práci PELIKÁN et al. (1983).

Obr. 1: Schéma gradientu mesto-okolitá krajina s charakteristickými krajinnými štruktúrami (budovy, vegetácia,
vodné toky). * - index relatívnej abundancie hraboša poľného na lokalitách; horizontálne čiary - relatívna
abundancia hraboša poľného počas ročných období na lokalitách.

Z hľadiska sezónnosti sme počas výskumu (10 odchytových sérií) zachytili gradáciu
početnosti druhu, kedy na jar 2013 dosahoval minimálne hodnoty, počas roku 2014 nastalo
postupné zvyšovanie početnosti druhu, ktoré vyvrcholilo v lete a na jeseň 2014. V nasledujúcom
období (zima 2014) abundancia rapídne klesala až do jarného obdobia 2015 (obr. 2).
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Obr. 2: Sezónna dynamika hraboša poľného v urbanizovanom prostredí mesta Nitra.

Záver
Výskumom hraboša poľného v urbanizovanom prostredí Nitry sme zistili negatívny vplyv
urbanizácie na jeho populáciu. Zároveň sme potvrdili významnosť rieky pretekajúcej cez
mestské prostredie, ktorá plní funkciu biokoridoru.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR VEGA 2/0174/15 a VEGA 1/0109/13.
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Fitness druhu Gammarus fossarum (Koch, 1836) v úseku rieky
Čierny Váh s narušenou kontinuitou (predbežné výsledky)
Igor Kokavec & Pavel Beracko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava, e-mail:
kokavec@fns.uniba.sk
Abstract The aim of this paper was to detect changes in relative fitness (life strategy) of Gammarus fossarum in the dammed
Čierny Váh River. The fitness was calculated by multiplying the relative pairing success and relative fecundity separately
for males and females. We found out a significant decline in female and male fitness at site below the dam. On the other
hand a significant increase of body length in both sexes was recorded at this site. That indicate that G. fossarum is able to
response the stressors by a change in reproduction/growth ratio. The results supported the capability of relative fitness to
be a tool for assessing changes in life strategies of benthic gammarids.
Key words fecundity, precopula pairs, life strategy, zonation, discontinuity

Úvod
Fitness vyjadruje prežívanie jedincov, najmä vo vzťahu k ich plodnosti, sexuálnej zdatnosti
a životaschopnosti. Výpočet fitnes na základe výberu partnerov a plodnosti samíc bol prvý krát
uskutočnený u druhu Gammarus duebeni vo Veľkej Británii (MCCABE & DUNN 1997) a u druhu
Gammarus fossarum nebol zatiaľ aplikovaný. Druh G. fossarum sa zaraďuje do skupiny r–
stratégov, čo znamená, že v nepriaznivých podmienkach si dokáže udržať optimálny
reprodukčný a kompetičný stav (KUBÍČEK et al. 1999). Cieľom tejto štúdie je preto, zistiť zmeny
životnej stratégie vyjadrenej ako fitnes druhu G. fossarum pod vplyvom diskontinuity vodného
toku ako stresoru.

Metodika
Rieka Čierny Váh je podhorským tokom pretekajúcim cez Národný park Nízke Tatry.
V rokoch 1972-1983 v jej dolnej polovici prebehla výstavba PVE Čierny Váh, čím došlo
k narušeniu pôvodnej konektivity toku. Na základe výsledkov predchádzajúcej štúdie, vodná
nádrž významne ovplyvňuje teplotný režim, transport organickej hmoty a biomasu nárastov
spodného úseku toku (BOKOROVÁ & KOKAVEC 2015) a taktiež kvalitu a kvantitu druhového
spektra makrozoobentosu (HANDANOVIČOVÁ & NAVARA 2015).
V pozdĺžnom profile rieky bolo zvolených 6 lokalít. V roku 2015 bol v mesačných
intervaloch od apríla do októbra na lokalitách uskutočnený kvantitatívny odber
makrozoobentosu modifikovaným surberovým bentomerom (25x25 cm, 0,0625 m2) v počte 13–
17 opakovaní. Po častiach bol materiál presunutý do väčšej podložnej misky, z ktorej boli po cca.
15 minútach odobraté všetky prítomné kopulujúce páry. Každý pár bol umiestnený do osobitnej
skúmavky a fixovaný 70 % etanolom. Zvyšný bentický materiál bol vo vzorkovnici fixovaný 4
% formaldehydom. V laboratóriu boli z materiálu vybraté rôznonôžky, ktoré boli následne
určené do druhu. Jedincom bola zmeraná dĺžka tela, určené pohlavie a u samíc zistená plodnosť.
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Relatívny fitness jedincov druhu G. fossarum bol vypočítaný ako súčin úspešnosti párenia
(vytvorenia kopulačného páru) a relatívnej plodnosti jedincov (MCCABE & DUNN 1997). Vzťah
medzi veľkosťou jedinca a úspešnosťou párenia pre jednotlivé pohlavia bol kvantifikovaný na
základe logistickej regresie. Vzťah medzi veľkosťou samice a jej plodnosťou bol modelovaný
prostredníctvom Poissonovej distribúcie pravdepodobnosti, pomocou lineárnej regresie bola
testovaná závislosť dĺžky tela samíc od dĺžky tela kopulujúcich samcov. Na zistenie
signifikantných rozdielov medzi lokalitami boli výsledky testované pomocou analýzy rozptylu
(jednocestná ANOVA). Výpočty a analýzy boli uskutočnené v programe Statgraphics Centurion
XVI. Výsledky obsahujú vyhodnotený materiál zo začiatku sezóny rozmnožovania v apríli až
máji na 4 lokalitách, jednej nad (L2) a troch pod (L3, L4, L5) nádržou PVE Čierny Váh.

Výsledky a diskusia
Kým v apríli takmer na všetkých lokalitách dominovali dospelé jedince, v máji už
dominovali juvenily a v spoločenstve tvorili cca. 55-60 %. Čo sa týka denzity populácie, v apríli
bola najvyššia denzita 482 jed./m2 zistená na lokalite L3 pod nádržou. Na lokalite L2 nad
nádržou bola 131 jed./m2 a na lokalite L4 69 jed./m2. Na lokalite L2 nad nádržou bola 131 jed./m2
a na lokalite L4 69 jed./m2. Na lokalite L5 nebol v apríli zaznamenaný ani jeden jedinec druhu G.
fossarum. V máji bola najvyššia denzita v populácii zistená pod vodnou nádržou na lokalite L3
až 1562 jed./m2, na lokalite L2 bola denzita 608 jed./m2, pričom na vzdialenejších lokalitách L4
a L5 bola približne rovnaká a to 159, resp. 169 jed./m2. Výsledky logistickej regresie potvrdili
signifikantnú závislosť medzi úspešnosťou párenia a dĺžkou tela samčích aj samičích jedincov
na všetkých profiloch. Štatisticky signifikantné boli aj výsledky testovania závislosti veľkosti
znášky od dĺžky tela samičky. Na základe týchto modelov bol vypočítaný fitness pre obe
pohlavia na skúmaných lokalitách. Analýza variancie výsledkov fitness odhalila štatisticky
preukazné rozdiely medzi lokalitami len pre samce (jednocestná ANOVA, F=13,12; p<0,001).
Najväčší rozdiel bol zistený medzi lokalitami L2 a L3 (Fisherov LSD post hoc test, p<0,001). Hoci
analýza rozptylu relatívneho fitness pre samice nevyšla štatisticky významne, následný post hoc
test vykázal signifikantný rozdiel medzi L2 a L3 lokalitou (p<0,05). V prípade lokality L2, ktorá
nie je ovplyvňovaná činnosťou vodnej nádrže a tiež na lokalite L4 bol priemerný fitness jedincov
vyšší u samcov ako u samíc. Pod nádržou (L3) a na lokalite L5 bol priemerný fitness samcov
nižší ako u samíc.
Vo všeobecnosti bol pod nádržou u oboch pohlaví zaznamenaný pokles priemerného fitnessu
jedincov (obr. 1). Tento pokles možno vysvetliť najmä nízkou úspešnosťou párenia. Kým nad
nádržou tvorili kopulujúce páry spolu 13,3 %, pod nádržou len 6,8 %. V populácii pod nádržou
sme zistili pokles aj v parametri relatívnej plodnosti u oboch pohlaví. Analýza rozptylu
poukázala na signifikantné rozdiely v dĺžke tela samcov (jednocestná ANOVA, F=22,88;
p<0,001) a samíc (jednocestná ANOVA, F=27,3; p<0,001) medzi lokalitami.
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Obr. 1: Priemerné hodnoty fitnes na skúmaných lokalitách pre samce (vľavo) a samice (vpravo)

V prípade lokality pod nádržou mali samce aj samice signifikantne väčšiu dĺžku tela ako
nad nádržou (Fisher´s LSD post hoc test, p<0,05). Na základe výsledkov možno uvažovať o tom,
že pod nádržou dochádza k hromadeniu adultných jedincov migrujúcich z dolného úseku
(MEIJERING 1972), pričom v prípade vysokej hustoty populácie môže byť potlačené
rozmnožovanie na úkor rastu jedincov, ako to bolo zistené u inváznych druhov rýb (ZÁHORSKÁ
et al. 2013). Konkrétnejšie výsledky prinesie až spracovanie ďalšieho materiálu.

Záver
Signifikantný pokles relatívnej fitness pod nádržou pri vyššej denzite populácie
a signifikantne väčšej priemernej dĺžke tela oboch pohlaví v porovnaní s opačným stavom nad
nádržou indikuje, že tento parameter dokáže reflektovať zmeny v životných stratégiách
bentických rôznonôžok pod vplyvom stresorov, akými sú vodné nádrže.
Poďakovanie Tento príspevok vznikol za podpory projektu VEGA 1/0119/16.
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Ekológia blanokrídlych parazitoidov pavúkov zo skupiny
Polysphincta group (Ichneumonidae, Ephialtini)
Stanislav Korenko
Katedra agroekologie a biometeorologie, FAPPZ, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, CZ–165 21, Praha 6 –
Suchdol, email: korenko.stanislav@gmail.com

Abstrakt Osičky zo skupiny Polysphincta group (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini) sú
koinobiontní ektoparazitoidi, ktorí sú výlučne asociovaní na pavúčích hostiteľov (Araneae).
Ekológia týchto parazitoidov je stále málo prebádaná. Doterajšie poznatky dokladujú veľmi
zaujímavé a jedinečné vzťahy medzi týmito parazitoidmi a ich hostiteľmi. Počas svojho vývoja
je larva parazitoida nosená pavúkom na svojom brušku a takýmto spôsobom je svojím
hostiteľom chránená. Kritickým obdobím pre parazitoida je štádium kukly, kedy je pavúk už
usmrtený a skonzumovaný. Túto stratu „bodyguarda“ rieši larva v poslednom instare (pred
zakuklením) manipuláciou správania pavúka. Pavúk pred svojou smrťou vybuduje z pavúčieho
vlákna ochrannú štruktúru, ktorá slúži parazitoidovi ako ochrana počas štádia kukly. Zmeny v
architektúre sieti pavúkov vyvolané larvou týchto blanokrídlych parazitoidov sú druhovo
špecifické. Na druhej strane, niektoré charakteristiky štruktúry pozmenenej siete sú zdieľané
medzi taxonomicky, či biologicky príbuznými druhmi. Poznatky o vzťahoch týchto osičiek
a pavúkov nám pomáhajú pochopiť ich vzájomnú ko-evolúciu a sú nápomocné i pri riešení
taxonomických problémov tejto skupiny.
Kľúčové slová pavučina, manipulácia správania, interakcia hostiteľ-parazitoid
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Analýza druhových párov pomocou nulových modelov vo
vzorcoch časovej dynamiky ornitocenóz vyvracia predpoklady
kompenzačnej dynamiky: empirický Bayesov prístup
Martin Korňan1,2 & Marek Svitok3
Centrum pre ekologické štúdie, Ústredie 14, SK-013 62, Veľké Rovné, e-mail: martin.kornan@gmail.com
Katedra aplikovanej zoológie a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 20, SK-960 53,
Zvolen, e-mail: martin.kornan@tuzvo.sk
3 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka
2117/24, SK-960 53, Zvolen, e-mail: svitok@tuzvo.sk
1
2

Abstrakt Kompenzačná dynamika predpokladá inverzné vzorce populačnej dynamiky druhov z podobnými nárokmi na
ekologické zdroje tzv. negatívne druhové asociácie alebo segregáciu. Hlavným cieľom tejto štúdie je testovať túto
hypotézu na vzorke dynamiky 19 hniezdnych (10−57 rokov) ornitocenóz rôznych biotopov (lesy, park, nelesné
spoločenstvá) pomocou binárnych nulových modelov (algoritmy SIM2 a SIM9) v kombinácii s indexami C-skóre
a Sørensenov index. Všetky simulácie boli robené v programe Pairs 1.0, pričom bolo použitých 1 000 iterácií a hladina
významnosti α=0,05. Výber signifikantných párov bol robený pomocou štandardného kritéria intervalu spoľahlivosti
a dvoch konzervatívnych Bayesových kritérií založených na priemere a intervale spoľahlivosti. Celkovo bolo
analyzovaných 21 402 druhových párov pomocou troch štatistických kritérií. Sumárne, SIM2 algoritmus v kombinácii
s oboma indexami indikoval prevahu pozitívnych druhových asociácií, oproti tomu SIM9 algoritmus indikoval
dominanciu negatívnych asociácií berúc do úvahy všetky kritériá výberu signifikantných druhových párov. Počet
pozitívnych párov determinovaných SIM2 algoritmom sa pohyboval v rozpätí od 359 do 56 v závislosti od
konzervatívnosti kritéria, u SIM9 algoritmu to bolo od 189 do 6 signifikantných párov. Počet negatívne asociovaných
párov sa pohyboval u SIM2 algoritmu v rozmedzí 157 do 7 párov v závislosti od konzervatívnosti kritéria. SIM9
algoritmus klasifikoval vyšší počet segregovaných párov 224 až 17. Počet párov s možnou biologickou podstatou
segregácie bol podstatne menší a reprezentoval 0,40,0 % párov v matici. Naše výsledky nepodporujú predpoklady
kompenzačnej dynamiky v časových vzorcoch ornitocenóz, čo odporuje teórii medzidruhovej konkurencie a jej významu
v organizácii ornitocenóz.
Kľúčové slová kompenzačná dynamika, nulové modely, ornitocenózy
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Analýza druhových asociácií nulovými modelmi v potravných
gildách vtákov v časových vzorcoch ornitocenóz odporuje
predpokladom kompenzačnej dynamiky
Martin Korňan1,2, Marek Svitok3 & Anton Krištín4
Centrum pre ekologické štúdie, Ústredie 14, SK-013 62, Veľké Rovné, e-mail: martin.kornan@gmail.com
Katedra aplikovanej zoológie a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 20, SK-960 53,
Zvolen, e-mail: martin.kornan@tuzvo.sk
3 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka
2117/24, SK-960 53, Zvolen, e-mail: svitok@tuzvo.sk
4 Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, SK-960 53, Zvolen, e-mail: kristin@savzv.sk
1
2

Abstrakt Medzidruhová konkurencia je dlhodobo chápaná ako jeden z hlavných faktorov určujúcich organizáciu
spoločenstiev. Pokiaľ existujú kompetičné vzťahy medzi druhmi, tak druhy s podobnými nárokmi na potravu by mali
vykazovať negatívne druhové asociácie a oddelenie (segregáciu) v časových a priestorových vzorcoch spoločenstiev. Túto
hypotézu sme testovali na vzorke 19 hniezdnych ornitocenóz v dlhšom časovom rade (10−57 rokov) v rôznych biotopoch
(lesy, park, nelesné spoločenstvá) pomocou kvantitatívnych nulových modelov (algoritmy IA a IT) v kombinácii s
tromi indexami (počet šachovnicových jednotiek, počet agregovaných jednotiek a Chaovej index podobnosti
spoločenstiev). Všetky hniezdiče ornitocenóz boli klasifikované do potravných gíld v zmysle a priori prístupu. Všetky
simulácie boli robené v programe Turnover 1.1, pričom bolo použitých 10 000 iterácií a hladina významnosti α=0,05.
Analýzy nulovými modelmi 75 gíld z 19 ornitocenóz naznačujú silnú dominanciu agregácií (58 %) a približne rovnaký
pomer segregácií (20 %) a náhodných asociácií (22 %) sumarizujúc výsledky všetkých algoritmov a indexov. Z potravných
gíld vykazovali evertebratofágy na kmeni preukazne vyššiu mieru agregácií, zatiaľ čo fytofágy mali tendenciu byť
segregované. Výsledky naznačujú, že kompenzačná dynamika nie je hlavným fenoménom determinujúcim dynamiku a
organizáciu gíld a ornitocenóz.
Kľúčové slová kompetícia, ornitocenóza, potravné gildy
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Hunting home range size of Tengmalm’s Owl (Aegolius
funereus) males during breeding season
Marek Kouba
Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, CZ–165 21,
Praha 6 – Suchdol; e-mail: marekkouba8@gmail.com
Abstract During the breeding seasons 2006 – 2010 totally 20 Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) males were caught,
equipped with tail-mounted transmitters and radio-tracked through the VHF (very high frequency) telemetry. Individuals
were tracked around the water reservoir Fláje (730 – 960 m a. s. l.) in the Krušné hory Mts. in order to find out mean value
of home range size and to explore what factors determine the size of hunting home range in Tengmalm’s Owl males
during breeding season in different years. Whole region in question was deeply damaged by air-polution calamity at the
end of the seventies of the last century when most of forest stands situated over the altitude of 500 m died and, therefore,
most of natural nesting holes was lost. For this reason, 233 nest boxes suitable for breeding of Tengmalm’s Owls have
been successively hung up in this area since 1999. The data collection was made by using radio receivers AOR 8000 and
MVT-9000 connected with thee-element Yagi antennas. Locations of nocturnal hunting were gained by triangulation.
Individual hunting home ranges (n = 20) were based on 99±45 (±SD; median: x = 121) locations on average. Average size
of hunting home range within breeding season was counted as follows: 154±54 ha (x = 153 ha) according to 90% kernel
density estimator (KDE), 191±66 ha (x = 187 ha) in case of 95% KDE and 179±87 ha (x = 157 ha) according to minimum
convex polygon (MCP). The monitoring of each male took place 4.7±1.7 nights on average. Fixed KDE with smoothing
parameter h established by least squares cross-validation (LSCV) was used. Both types of home range size estimates (MCP
and KDE) were calculated in Home Range Tools which is freeware extension for ArcGIS 9.x software. The evaluation of
the forest stands structure of individual home ranges showed that males hunted especially in open canopy of Blue Spruce
(Picea pungens) stands.
Key words Boreal Owl, radio-telemetry, hunting home range, breading season, kernel density estimator, minimum
convex polygon
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The presence of vector-borne zoonotic bacteriae in wild small
mammals and their parasites
Jasna Kraljik1,2, Anna Paziewska-Harris3, Dana Miklisová1, Lucia Blaňarová1,
Eva Špitalská 5, Ladislav Mošanský1, Martin Bona4 & Michal Stanko1
Institute of Parasitology SAS, Hlinkova 3, SK-040 01, Košice, e-mail: kraljik@saske.sk
Institute of Zoology SAS, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava
3 KIT Biomedical Research, Meibergdreef 39, NL- 1105 AZ, Amsterdam
4 Faculty of Medicine UPJŠ, Šrobárova 2, SK-041 80 Košice
5 Institute of Virology BMC, Dúbravská cesta 9, SK-845 05, Bratislava
1
2

Abstract Rodents serve as the most important reservoirs of emerging zoonotic pathogens such as bartonellae, while their
reservoir potential for rickettsiae remains unknown. Rodents are hosts of ectoparasites such as ticks and fleas which can
act as vectors of microorganisms. In Slovakia, the data on epidemiology of these zoonotic pathogens are either scarce
(rickettsiae) or absent (bartonellae). Therefore, the aim of this study was to investigate the prevalence and genetic diversity
of these emerging zoonotic agents in communities of small mammals and their ectoparasites (fleas and ticks). Additional
object was to address the role of fleas in circulation of Candidatus Neoehrlichia mikurensis in natural foci. The research
was conducted in areas representing sylvatic and urban habitats (Eastern Slovakia) between 2011 and 2013. 991 small
mammals belonging to 10 species were caught. Dominant rodent species were Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis and
Clethrionomys glareolus. The presence of ticks Ixodes ricinus and Ixodes trianguliceps was confirmed. Out of 17 flea species,
flea generalists – Ctenophthalmus agyrtes, Ctenophthalmus solutus and Megabothris turbidus were the most prevalent. PCR
based methods followed by sequencing analysis were used in analysis of genetic diversity of selected pathogens. The
presence of Rickettsia helvetica, Rickettsia raoultii-like genotypes, closely unidentified Rickettsia species, and rickettsial
endosymbionts was identified in small mammals and fleas, while R. helvetica, R. raoultii-like genotypes, and Candidatus
Rickettsia mendelii were detected from I. ricinus ticks. All screened fleas' DNA samples were negative for the presence of
Candidatus Neoehrlichia mikurensis, thus their role in the transmission of this pathogen is not considered to be significant.
Additionaly, high prevalences and great genomic divergence of Bartonella spp. was observed among rodents and fleas,
with the majority of genotypes assigned to: B. grahamii, B. taylorii, and B. birtlesii. However, the study also confirmed
presence of B. clarridgeiae/B. rochalimae, and the B. elizabethae/B. tribocorum genotypes, which are not common in woodland
rodents. The results of this study suggest circulation of rickettsiae and bartonellae between small mammals, fleas and
ticks in all types of studied habitats.
Key words Bartonella, Rickettsia, vector, rodents, diversity
Acknowledgement The study was supported by projects APVV –14-0274; VEGA 1/0196/15 and VEGA 2/0060/14.
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Vplyv Vodného diela Gabčíkovo na biodiverzitu vodného
hmyzu dunajskej vnútrozemskej delty
Iľja Krno1, Ferdinand Šporka2, Pavel Beracko1 & Emília Mišíková-Elexová3
Katedra ekológie, PRIF UK, SK-831 01, Bratislava, e-mail: krno@fns.uniba.sk
Zoologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava, e-mail: ferdinand.sporka@savba.sk
3VÚVH, Nábrežie L. Svobodu 5, SK-812 49, Bratislava, e-mail: elexova@vuvh.sk
1
2

Abstract Ecological metrics, EPT and FI (river plain index) are very sensitive to the spatio-temporal evolution of benthic
communities reflecting the changes of the hydrological regime. General biodiversity within the Danube Delta responds
to the significant decline of discharge regime after running the Gabčikovo Water Dam low flow rates at the turn of the
millennium.
Kľúčové slová ekologický monitoring, ekologické metriky, regulácia,Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera

Úvod
Ekosystémy v inundačnom území veľkých riek sú závislé od hydrologickej dynamiky
hlavného toku, ktorá zabezpečuje výmenu nutrientov a organizmov medzi riekou a priľahlými
vodnými útvarmi (JUNK et al. 1989). Pokles prirodzených disturbancií (teplota, prietok) silne
negatívne ovplyvňuje biodiverzitu regulovaných riek a narušuje kontinuum (WARD & WIENS
2001). Neprírodná morfológia starého koryta Dunaja je výsledkom regulačných opatrení od 18.
storočia. Od 60. rokov 20. st. bol tento proces sprevádzaný aj postupným uzatváraním ramien,
fragmentáciou vnútrozemskej dunajskej delty, poklesom frekvencie preplachovania ramien, až
ich úplným vyschnutím (DUB & SZOLGAY 1966). Pôvodná heterogenita habitatov hlavného
dunajského koryta rieky bola potlačená. Po uvedení Vodného diela Gabčíkovo (VDG), a s ním
spojeným poklesom vodnej hladiny Dunaja a spomalením prúdenia pod Bratislavou, došlo k
zvýšenej kolmatácii dna a zanášaniu okruhliakov jemnými sedimentmi (KRNO 2003). Následne
malé ľavostranné ramená Dunaja prestali vysychať vďaka umelej dotácii vôd z VDG. Sledované
rady - podenky (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), vodnárky (Megaloptera) a potočníky
(Trichoptera) (ďalej ako „EPMT“), sú súčasťou temporálnej fauny a majú nezastupiteľnú úlohu
pre biologické procesy riečneho systému Dunaja a sú významnými indikátormi dlhodobých
zmien.
Cieľom nášho príspevku bolo nájsť vhodné ekologické metriky, ktoré by umožnili
posudzovať zmeny v zložení bentickej fauny po antropických zásahoch (regulácii) do
vnútrozemskej delty v čase a priestore. V tejto práci sme sa opierali predovšetkým o metriku
EPT a aluviálny riečny index (ďalej FI) vypracovaný autormi WARINGER et al. (2005), pre vybrané
skupiny bentickejtemporárnej fauny. Tiež sme doplnili podenky a pošvatky. V tomto príspevku
sme analyzovali druhové zloženie vodného hmyzu (EPMT) a ich ekologický posun v rôznych
biotopoch (eupotamal, parapotamal a plesiopotamal) lužného systému Dunaj počas 25 rokov.
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Metodika
Semikvantitatívne kopané vzorky boli zachytávané ručnou bentickou sieťou. Každý odber
trval asi 5-7 minút. Odbery sa uskutočnili z 23 lokalít z rôznych mikrostanovíšť - kamene, štrk,
piesok , blato, organické nečistoty a ponorená vegetácia (apríl, júl, október). Doplnené boli o
vzorky imág získané smykaním z pobrežnej vegetácie. Dôraz sme kládli na eu-, para- a
plesiopotamál, z troch lokalít – Dunajské kriviny, Bodícka brána a Kráľovská lúka.

Výsledky a diskusia
Štruktúra makrozoobentosu, ekologické metriky (obr. 1,2) nám poskytli 4 časové rady vývoja
dunajskej fauny:
1. obdobie pred spustením VDG (1990-1992) s vyššou biodiverzitou, vyššou frekvenciou
reofilných foriem celej vnútrozemskej delty- Caenis psedorivulorum, Ephemerella ignita,
Hydropsyche contubernalis, semireofilného Ecnomus tennelusa limnofolných druhov ramien
rodovAgrylea, Limnephilus;
2. obdobie po spustení (1993-1997) – obdobie adaptácií spojené s umelými záplavami,
nestabilné obdobie, spojené s nárastom FI;
3. obdobie veľmi nízkych prietokov a prehrievanie ramien (1998-2005) – obdobie s najnižšou
biodiverzitou a najvyšším FI, s prevahou stagnikolných foriem ramien – Cloeon dipterum, Caenis
robusta, Holocentropus dubius;
4. obdobie častejších dlhšie trvajúcich prirodzených povodní (2006-20015) a výskytom
reofilných druhov – Brachycentrus subnubulus, Hydropsyche modesta a semireofilných foriem –
Ephemera vulgata.

Obr.1 Zmeny hodnôt aluviálneho riečneho indexu (FI) v ramena Kráľovská lúka – plesiopotamal v rokoch 19902015

V období rokov 1993-1995 a 1998-2004 sme zaznamenali náznak prechodu starého koryta
Dunaja do habitatov ramien, vyšší podiel limno-reofilnýcha limnofilných druhov. V týchto
periódach boli tiež zaznamenané nízke prirodzené disturbancie, napr. prietoku, teploty,
nerovnovážny stav medzi alogénnymi a autogénnymi procesmi, ktorých výsledkom bol nárast
podielu permanentnej fauny dna (BERACKO et al. 2016).
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Obr. 2 Kolísanie počtu taxónov podeniek, pošvatiek a potočníkov (EPT) vo vnútrozemskej dunajskej delte. Sivé
obdĺžniky - obdobie vysokej hladiny Dunaja; čierny obdĺžnik - prirodzené alebo umelé záplavy, šípka spustenie VDG.

Vysoká ekologická prepojenosť rozmanitých vodných biotopov inundácie umožňuje
migráciu hydrobiontov v rámci vnútrozemskej delty a výmenu organického materiálu medzi
vodným a suchozemským prostredím. Regulácia prietokov človekom (WARD & STANDFORD
1995) znižuje výšku a frekvenciu záplav, presmerovanie korýt v inundácii a posilňuje stabilitu
koryta, skracuje dĺžku transportu sedimentov, redukuje plochu inundácie, jej vzájomnú
prepojenosť, spôsobuje vysychanie a negatívne ovplyvňuje lužné lesy, urýchľuje sedimentáciu
asukcesiu smerujúcu k suchozemským habitatom. Tieto procesy sa veľmi negatívne podpísali
na biodiverzite temporálnej epifauny v inundácii Dunaja v úseku Bratislava-Gabčíkovo.
Chýbajúce pravidelné záplavy (jarné a letné) spôsobujú diskontinuitu v longitudinálnom
(zonácia Dunaja a ramennej sústavy), vertikálnom (slabá prepojenosť reopelagiálu, hyporeálu
i freálu) a horizontálnom vektore (pulzácia povodní a prepojenosť ramennej sústavy
s Dunajom).
Poďakovanie Tento príspevok vznikol vďaka projektu VEGA 1/0119/16
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Prachové roztoče (Pyroglyphidae) ľudských obydlí v Nitre a
Zlatých Moravciach
Monika Krogmanová, Nikola Kovárová & Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, SK-941 01, Nitra, email:
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Abstract The aim of this paper is to find out the presence of house dust mites from the family Pyroglyphidae. Research
was carried out at particular places in different types of human dwellings and we also analyzed the ecological conditions
which determined presence of dust mites. According to results of our statistical evaluation we found the biggest presence
of dust mites in suburban city zones, in children´s beds, in rooms where windows are oriented to the north-east and on
the objects placed as near as possible to the soil surface (the higher room is placed, the fewer mites are present).
Key words: Dust mites, Human dwellings, Dermartophagoides farinae , Slovakia

Úvod
Prudký rozvoj alergií, atopického ekzému, astmy, alergickej nádchy, dráždenie a zápal
ľudských slizníc – to všetko spôsobujú škodlivé alergény z telesných schránok a z exkrementov
prachových roztočov (čeľ. Pyroglyphidae). Moderný trend zatepľovania domov a výmena
drevených okien za viackomorové plastové okná vytvára optimálne životné podmienky pre
existenciu týchto drobných roztočov. Výskum v Nitre a Zlatých Moravciach kontinuálne
nadväzuje na výskum v Bratislave (KRUMPÁLOVÁ et al. 2015).

Metodika
V Nitre sme zbierali materiál v 17 sledovaných objektoch (byt, internát a rodinný dom), boli
to postele detí, žien aj mužov. Všetky lôžkoviny boli vyplnené syntetickými vláknami, v
izbách boli plastové okná. V Zlatých Moravciach sme zbierali materiál v 8 objektoch
(v rodinných domoch, bytoch), boli to postele manželské, destské, postele žien aj mužov.
Lôžkoviny sme vysávali v polročných intervaloch (december 2014; jún a december 2015).
Vysávanie každého objektu trvalo 10 - 15 minút (aspoň jeden mesiac aktívne využívané a bez
prania); spolu viac ako 5,5 m2 vysávanej tkaniny na každom lôžku. Vysatý materiál bol 48-hodín
exponovaný vo fotoeklektoroch typu Tullgren. Determináciu organizmov sme robili pod
binokulárnou lupou a mikroskopom podľa určovacích kľúčov COLLOFF (2009) a KREJČA &
KORBEL (2009). Materiál sme montovali do trvalých preparátov s použitím kanadského balzamu.
Dáta sme vyhodnotili pomocou programu Past (HAMMER et al. 2001).

Výsledky
V Nitre sme spolu zozbierali 137 jedincov bezstavovcov (alebo častí tiel), patriacich do 9
živočíšnych skupín (Acari, Araneae, Collembola, Mallophaga, Psocoptera, Diptera,
Hymenoptera-Formicoidea, larva Siphonaptera a zvlečka). Eudominantne boli zastúpené
roztoče - 77,4 % (z toho Pyroglyphidae tvorili až 95,3 % všetkých zistených roztočov). V Zlatých
Moravciach sme celkovo zozbierali 123 bezstavovcov (alebo častí ich tiel), patriacich do 9
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živočíšnych skupín - Araneae, Diptera, Psocoptera Hymenoptera-Formicoidea, Mallophaga,
larvy Siphonaptera, Collembola a Isopoda. Eudominantne boli zastúpené roztoče - 64 % (z toho
92% predstavovali Pyroglyphidae). V oboch mestách bola čeľaď Pyroglyphidae zastúpená
jedným druhom, a to Dermartophagoides farinae Hughes, 1961.
Hodnotenie akarínií z hľadiska pohlavia a užívateľa lôžka bolo veľmi podobné v oboch
mestách – najmenej roztočov sme zaznamenali v posteliach dôchodcov (0-2 ex.) a dospelých žien
(0-3 ex.), o niečo viac sme ich zistili v lôžkovinách dospelých mužov (2-6 ex.) a výrazne najviac
sme ich zaznamenali v posteliach detí do 14 rokov, a to od 15 do 23 jedincov na lôžko.
Hodnotenie akarínií z hľadiska zón mesta jednoznačne preukázalo najväčší výskyt jedincov
v suburbánnej zóne Nitry, v Zlatých Moravciach zonácia nebola urobená. Pri hodnotení akarínií
z hľadiska orientácie okien a miestností voči svetovým stranám sme zistili výrazne vyššie
zastúpenie jedincov v miestnostiach orientovaných na severo-východ v Nitre a v Zlatých
Moravciach v izbách orientovaných na východ. Z hľadiska vertikálneho umiestnenia izieb sme
zitili, že čím je poschodie sledovaných objektov nižšie, tým je výskyt prachových roztočov vyšší.
So stúpajúcou výškou nad zemským povrchom sa množstvo HDM roztočov znižuje.
Zaujímavé a nečakané boli výsledky hodnotenia výplne vankúša a paplóna. V lôžkovinách
s antialergickou výplňou sme našli celkovo 35,5 jedinca roztočov (čeľ. Pyroglyphidae) na jednu
posteľ, zatiaľ čo v perinách a vankúšoch s perovou výplňou to boli iba 3 jedince (obr. 1). Zistili
sme 10-násobne vyšší výskyt roztočov v lôžkovinách s antialergickou výplňou.

Obr. 1: Počet roztočov v lôžkovinách vzhľadom k výplni matraca, vankúša a paplóna.

Záver
Analýza fauny z lôžkovín s dôrazom na prachové roztoče z čeľade Pyroglyphidae na
vybraných lokalitách miest Nitra a Zlaté Moravce v rôznych typoch ľudských obydlí priniesla
nové a významné výsledky. Najvyšší výskyt roztočov sme zaznamenali v detských posteliach.
Predpokladáme, že je to spôsobené tým, že deti poskytujú väčšie množstvo potravy (keratínu)
pre roztoče. Početnejšie boli v izbách s orientáciou na severovýchod a v suburbánnej zóne
mesta. Umiestnenie spálne, a teda samotných postelí v určitej budove, má vplyv na množstvo
HDM alergénov (ZOCK et al. 2006), čo potvrdil aj náš výskum - najviac roztočov sme našli
v suterénnych miestnostiach na posteliach, ktoré boli umiestnené pod úrovňou zemského
povrchu. K veľmi významnému poznatku prispelo hodnotenie typu lôžkovín, a to je poznatok,
že 10-násobne vyšší výskyt prachových roztočov bol v lôžkovinách s antialergickým materiálom
než v lôžkovinách s výplňou z peria.
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Abstract Sauropodomorph embryology remains one of the least explored areas in the reproduction of giant dinosaurs.
The first definitive assignment of embryos to a sauropod came shortly after the largest nesting ground for titanosaurian
dinosaurs, known as Auca Mahuevo, was discovered in Late Cretaceous deposits in northern Patagonia, Argentina
(CHIAPPE et al. 1998, 2001). Recently, embryonic remains of the sauropod predecessor Massospondylus and probably
Lufengosaurus were reported from the Early Jurassic of South Africa (REISZ et al. 2005) and China (REISZ et al. 2013),
respectively. Currently, a new specimen of titanosaurian embryo was claimed to come from Patagonia in Argentina
(KUNDRÁT et al. 2015). This specimen (Museo Carmen Funes, Plaza Huincul, Neuquén, Argentina: MCF-PVPH-874)
represents a fragment of a fossil egg and the egg filling sedimentary rock with the skull in situ. Notable is the absence of
any postcranial remains within the egg. The skull has been well exposed on its left side after chemical preparation.
Adopting the bone mineralization scale of the modern precocial archosaurs provides a simplified but so far the only
framework for reasonable assessment of the developmental age of dinosaur embryos (KUNDRÁT et al. 2008). Assuming
the presence of developmental precociality in titanosaurians (due to lack of any parental care), embryo MCF-PVPH-874
would probably require a completion of about four fifths of development in order to hatch. The absolute length of the
incubation period, however, remains unknown for any dinosaur.
Embryo MCF-PVPH-874 shows the most complete and articulated skull known from a titanosaurian dinosaur from
Patagonia. In fact only a few titanosaurian skulls are known globally including the only articulated skull of Tapuiasaurus
macedoi described from South America (ZAHER et al. 2011). The other geographically and temporarily relevant fossils are
incomplete and disarticulated crania of Bonitasaurus salgadoi (GALLINA & APESTEGUIA 2011) and Antarctosaurus
wichmannianus (VON HUENE 1929) from Patagonia (Upper Neuquén Group of Río Negro province) and of Rapetosaurus
krausei from Madagascar (ROGERS & FORSTER 2004). Embryo MCF-PVPH-874 is anatomically similar to the previously
described embryos from Auca Mahuevo, MCF-PVPH-272 and MCF-PVPH-263 (CHIAPPE et al. 2001). It is assigned to
titanosaurians based on the presence of several characters such as a distinct notch ventral to the antorbital fenestra
(postdental emargination), a rostrally extended quadratojugal and the presence of mandibular fenestra (CHIAPPE et al.
1998, 2001; SALGADO et al. 2005).
Embryo MCF-PVPH-874 was found inside an egg referable to Megaloolothidae (MIKHAILOV et al. 1996). The
monolayered eggshell consists of fan-shaped units, whose tops constitute tubercular surface ornamentation. Having
compared the eggshell parameters among megaloolithid eggs from several sites in northern Patagonia, we found out that
MCF-PVPH-874 has significantly thicker eggshell (1.6-2 mm) than the specimens from Auca Mahuevo (0.6-1.3 mm)
(GRELLET-TINNER et al. 2004). The eggshell thickness is more similar to specimens from the Mansilla locality (1.8-2 mm) in
the Río Negro province (SALGADO et al. 2009). It is also comparable to the partial egg specimen (1.7-2.1 mm) found near
Neuquén City (the same stratigraphic unit that contains Auca Mahuevo) (CALVO et al. 1997).
Significant central concavities are present on inner tips of single and coalescing shell units in MCF-PVPH-874 contrasting
with an absence of any sign of calcium resorption in specimen MCF-PVPH 263 from Auca Mahuevo (GRELLET-TINNER et
al. 2004). The resorption pits are deeply excavated and merged in a fibrous mat that probably represents the fossilized
remains of the shell membrane. This provides for the first time evidence that titanosaurian embryos utilized eggshellderived calcium relatively long before they approached the hatching stage.
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Abstract The main aim of this work was the research of the beetles (Coleoptera) in the Štiavnické vrchy mountains. We
collected our studying material by using pitfall traps, in the period from April to October in 2015.The collecting we
realized in two-weeks long intervals. Together, we found 733 individuals of the beetles belonging to 24 species.
Key words Carabidae, Fauna, Štiavnica Mountains.

Úvod
Štiavnické vrchy patria z hľadiska vedomostí o faune bystruškovitých (Carabidae) k málo
preskúmaným územiam. Coleopterologické informácie sme sa rozhodli doplniť vlastným
výskumom. Rozšíreniu bystruškovitých sa v skúmanej oblasti venovala MÜLLEROVÁ (2014),
zaznamenala 5148 jedincov patriacich k 25 druhom a FARBIAK (1994), ktorý v území potvrdil 20
druhov rodu Carabus.

Metodika
Výskum bystruškovitých sme realizovali v geomorfologickom celku Štiavnické vrchy
v oblasti Lukavica na 2 typoch biotopov - dubovo-hrabový les karpatský (n.v. 260 m n. m.,
48°55′78″S 18°44′7″V); paseka (n.v. 290 m n. m., 48°28′35″S 18°44′33″V).
Zber materiálu sme uskutočnili v období od 18. apríla do 31. októbra 2015, v pravidelných
dvojtýždňových intervaloch pomocou zemných pascí (NOVÁK et al. 1969). Na každej lokalite
bolo umiestnených v línii 5 pascí, vzdialených od seba 10 m. Ako fixačnú tekutinu sme použili
100 ml 4 % - soľného roztoku. Získaný materiál sme determinovali pomocou determinačného
kľúča od Hůrky, (1996). Výpočet dominancie (D), frekvencia (F) a následnú klasifikáciu druhov
do príslušných kategórii sme urobili podľa LOSOSA et al. (1984). Diverzitu a ekvitabilitu sme
vypočítali v programe Past 3.05 (HAMMER 2015) s použitím prirodzeného logaritmu (ln).

Výsledky a diskusia
Počas výskumu sme zaznamenali 733 jedincov z čeľade Carabidae patriacich k 24 druhom.
Na biotope dubovo-hrabový les karpatský sme potvrdili 354 jedincov patriacich k 18 druhom,
na biotope paseka 379 jedincov patriacich k 15 druhom (tab. 1). K eudominantným druhom
územia patrili Abax parallelepipedus, Carabus problematicus, Carabus coriaceus, Carabus violaceus a
Carabus ulrichii.
Tabuľka 1. Systematický prehľad druhov.
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Species
Abax parallelepipedus (PILLER & MITTERPACHER,1783)

dubovo-hrabový les
karpatský
N
D
F

paseka
N

D

F

67

18,93

85,71

6

1,58

35,71

Abax parallelus Duftschmid, 1812

-

-

-

5

1,32

28,57

Abax schueppeli rendschmidtii Germar 1839

6

1,69

35,71

-

-

-

Amara ovata Fabricius, 1792

-

-

-

8

2,11

50

Amara saphyrea Dejean, 1828

1

0,28

7,14

-

-

-

Anchomenus dorsalis Pontoppidan, 1763

-

-

-

1

0,26

7,14

Aptinus bombarda (Illiger, 1800)

5

1,41

21,43

-

-

-

Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758

2

0,56

14,29

-

-

-

Carabus convexus Fabricius, 1775

19

5,37

35,71

-

-

-

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758

54

15,25

57,14

168

44,33

92,86

Carabus intricatus Linnaeus, 1761

-

-

-

1

0,26

7,14

Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764

6

1,69

28,57

-

-

-

Carabus problematicus Herbst, 1786

62

17,51

50

2

0,53

7,14

Carabus scheidleri Panzer, 1799

3

0,85

14,29

4

1,06

14,29

Carabus ulrichii Germar, 1824

16

4,52

28,57

105

27,70

50

Carabus violaceus Linnaeus, 1758

87

24,58

42,86

61

16,09

57,14

Cymindis humeralis Geoffory, 1785

3

0,85

14,29

-

-

-

Harpalus rubripes Duftschmid, 1812

1

0,28

7,14

1

0,26

7,14

Leistus rufomarginatus Duftschmid, 1812

1

0,28

7,14

-

-

-

Molops piceus Panzer, 1793

7

1,98

21,43

5

1,32

14,29

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

-

-

-

2

0,53

7,14

Nebria rufescens Stroem, 1768

-

-

-

1

0,26

7,14

Pterostichus niger Schaller, 1783

2

0,56

7,14

9

2,37

50

Pterostichus oblongopunctatus FABRICIUS, 1787

12

3,39

28,57

-

-

-

Σ jedince

354

379

Σ druhov

18

15

Vysvetlivky: N – počet odchytených jedincov, D (%) – dominancia, F (%) – frekvencia

Záver
Najvyššiu druhovú diverzitu bystruškovitých sme zaznamenali na biotope paseka - H=2,285
(pri Hmax=2,413), čo bolo ovplyvnené obohatením biotopu o eurytopné druhy po výrube
lokality. Biotop dubovo-hrabový les karpatský mal hodnotu H=2,038 (pri Hmax=2,108).
Najvyššiu hodnotu ekvitability sme zaznamenali na biotope dubovo-hrabový les karpatský (E =
0,736), najnižšiu biotope paseka (E = 0,563).
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0368.

132

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Literatúra
FARBIAK D, 1994: Poznatky o výskyte a rozšírení druhov rodu Carabus/Coleoptera, Carabidae/ v Štiavnických vrchoch. In
Správy entomologickej spoločnosti pri SAV, Bratislava, 6: 1–4.
HAMMER Ø, 2015: Past Paleontological Statistics Version 3.05. Reference manual [CD]. University of Oslo: Natural
History Museum.
HŮRKA K, ŠUSTEK Z, 1995: Coleoptera: Caraboidea. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 93: 349–
365.
LOSOS B, GULIČKA J, LELLÁK J, PELIKÁN J, 1984: Ekologie živočichů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha: 316 pp.
MÜLLEROVÁ V, 2014: Vplyv vybraných štrukturálnych vlastností lesných porastov na spoločenstvá bystruškovitých
(Coleoptera: Carabidae). Dizertačná práca. FEE KAE TU, Zvolen: 160 pp.
NOVÁK K, BALÁT F, BARTOŠ E, BOUČEK Z, DANIEL M, DLABOLA J, DOSKOČIL J, HOLMAN J, HRBÁČEK, JAGEMANN E, KUNST M,
LANDA V, LANG J, MAŘAN J, MILLER F, NOSEK J, NOVÁK K, OBENBERGER J, OBR S, PELIKÁN J, RAUŠER J, ROSICKÝ B, RUSEK
J, SCHWARZ J, SKUHRAVÝ V, SLOUKOVÁ M, ŠILHAVÝ V, ŠTYS P, TEYROVSKÝ V, VONDRÁČEK K, ZAHRADNÍK J, ZELENÝ J,
1969: Metódy sběru a preparace hmyzu. Academia Praha: 243 pp.

/poster/

133

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Chrobáky (Coleoptera) Poltárskej pahorkatiny so zameraním na
bioindikačné druhy bystruškovitých (Carabidae)
Vladimír Langraf1, Katarína Rozenbergová2, Janka Schlarmannová2 &
Kornélia Petrovičová1
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74, Nitra, e-mail:
vladimir.langraf@ukf.sk, kornelia.petrovicova@ukf.sk
2Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74, Nitra, e-mail:
katarina.rozembergova@student.ukf.sk, jschlarmannova@ukf.sk,
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Abstract Our research was realised from 30 April to 31 October 2014 in the area Poltárska pahorkatina. During the period
of our research, we identified predominance of eurytopic species and species which prefer arable land. Found species
confirmed anthropogenic interference in the study area.
Key words Coleoptera, Carabidae, bioindication, Poltárska pahorkatina

Úvod
Z radu chrobákov (Coleoptera) je čeľaď Carabidae často využívanou čeľaďou s
bioindikačným potenciálom pre detekciu zaťaženia životného prostredia. Druhy obývajú
rozličné habitaty ako sú lesy, lúky, polia (HŮRKA 1996). Citlivo reagujú na herbicídy, insekticídy,
zmenu pH pôdy a pôdnej vlhkosti (BURGIO et al. 2015). Opodstatnenosť riešenia problematiky
bioindikačného využitia spočíva najmä v posudzovaní vplyvu hospodárskych činností človeka
(VICIAN et al. 2008). Ako typické druhy, viazané najmä na ornú pôdu uvádza VICIAN et al. (2011)
Calathus fuscipes, Amara aenea, Anchomenus dorsalis, Harpalus affinis, H. distinguendus a
Pseudoophonus rufipes.

Metodika
Zber chrobákov sme uskutočnili v období od 30. apríla do 31. októbra 2014 v pravidelných
dvojtýždňových intervaloch. Pre získanie študijného materiálu sme použili zemné pasce
(NOVÁK et al. 1969). V strede každého biotopu bola umiestnená 1 pasca. Ako fixačnú tekutinu
sme použili 100 ml 4 % soľného roztoku. Výskum prebiehal na 2 biotopoch:
1) dubovo-hrabový les karpatský v oblasti Kúpna hora leží v nadmorskej výške 300 m n. m.
(48°26′09″S 19°49′27″V);
2) pasienok v oblasti Prievranka v nadmorskej výške 272 m n. m. (48°25′52″S 19°49′08″V).
Druhy z čeľade Carabidae sme rozdelili podľa FARKAČA et al. (2006) do 3 bioindikačných
skupín: R-reliktné, A-adaptabilné a E-eurytopné.

Výsledky a diskusia
V skúmanom území sme zaznamenali výskyt 97 jedincov chrobákov patriacich k 22 druhom
a 8 čeľadiam. Najvyšším počtom druhov a jedincov bola zastúpená čeľaď Carabidae (tab. 1),
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ktorej druhy sme rozdelili podľa Farkača et al. (2006) do dvoch bioindikačných skupín.
Najvyšším počtom druhov bola zastúpená skupina E (62 % druhov), ktorej druhy nemajú zvlášť
vyhranené nároky na charakter a kvalitu prostredia. V menšej miere bola zastúpená skupina A
(38 % druhov), ktorej druhy osídľujú viac- menej prirodzený alebo prirodzenému stavu blízky
habitat. Z druhov preferujúcich ornú pôdu podľa VICIANA et al. (2011) sme zaznamenali 3 –
Calathus fuscipes, Harpalus affinis a Pseudoophonus rufipes. Uvedená skutočnosť potvrdzuje vplyv
hospodárskej činnosti človeka (VICIAN et al. 2008).
Tabuľka 1. Systematický prehľad druhov.

Species

dubovo-hrabový les
karpatský

pasienok

N

D

F

N

D

F

Abax parallelepipedus (PILLER&MITTERPACHER, 1783)

1

2,08

8,33

-

-

-

Brachinus explodens DUFTSCHMID, 1812

-

-

-

4

8,16

16,66

Calathus fuscipes (GOEZE, 1777)

-

-

-

2

4,08

8,33

Calathus melanocephalus (LINNAEUS, 1758)

-

-

-

3

6,12

16,66

Carabus coriaceus LINNAEUS, 1758

3

6,25

25

5

10,2

8,33

Carabus hortensis LINNAEUS, 1758

25

52,08

50

-

-

-

Carabus violaceus LINNAEUS, 1758

1

2,08

8,33

1

2,04

8,33

Drypta dentata (ROSSI, 1790)

-

-

-

1

2,04

8,33

Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)

-

-

-

1

2,04

8,33

Leistus ferrugineus (LINNAEUS, 1758)

-

-

-

10

20,04

25

Poecilus cupreus (LINNAEUS, 1758)

-

-

-

2

4,08

8,33

Pseudoophonus rufipes (DE GEER, 1774)

-

-

-

5

10,2

33,33

Pterostichus ovoideus (STURM, 1824)

-

-

-

1

2,04

8,33

Vysvetlivky: N – počet odchytených jedincov, D (%) – dominancia, F (%) – frekvencia

Záver
Na skúmanom území sme zaznamenali prevahu eurytopných druhov, taktiež sme zachytili
druhy preferujúce ornú pôdu. Nasledovná skutočnosť poukazuje na atropogénny zásah
vplyvom rozvinutého poľnohospodárstva.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0368 a
VEGA č. 1/0109/13: Interakcie živých organizmov v antropogénnom prostredí.
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Vplyv environmentálnych faktorov mestského prostredia Nitry
na výskyt pavúka Brigittea civica (Araneae)
Silvia Lelovicsová, Pavol Purgat & Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74,
Nitra, e-mail: zuzana.krumpalova28@gmail.com, pavolpurgat@gmail.com, silvia.lelovicsova@gmail.com
Abstract: The aim of our research was evaluation of occurence of spider Brigittea civica in relation to the environmental
factors, monitoring population growth and decline dynamics regarding seasonality and analyze prey spectrum
(invertebrates) on individual study sites in Nitra city and invertebrate dynamics regarding seasonality. The research was
conducted in time of one year by individual collection on the walls of buildings in 9 study sites in Nitra. We have found
out that that B. civica prefers walls in the outskirts of town oriented on northwest, study sites in the center of city oriented
on south, spider prefers direct light, combined plaster type with light colour and place protected from rain.

Key Words: urban environment, buildings, invertebrates, spiders, environmental factors, Slovakia

Úvod
Pavúk Brigittea civica, pôvodom z Maroka, bol prvýkrát zaznamenaný na Slovensku v roku
1981 (SVATOŇ 1981). Odvtedy sa ukázal ako mimoriadne prispôsobivý druh schopný invázneho
šírenia. Vyskytuje sa na fasádach domov, kde jeho prítomnosť prezrádzajú charakteristické
kruhové pavučinky, na ktorých sa usadzujú nečistoty a vysaté telá koristi, dôsledkom čoho
pôsobia veľmi neesteticky. Tu prezentované výsledky nadväzujú už na predošlý výskum
v Nitre (KROGMANOVÁ 2013), výskumy v Bratislave (KRUMPÁLOVÁ et al. 2014, KRUMPÁLOVÁ et
al. 2016) a v Zlatých Moravciach (RAKOVSKÁ 2013, 2015).

Metodika
Živočíšny materiál sme odoberali na 9 lokalitách v rôznych častiach Nitry líšiacich sa vekom
budov, štruktúrou a farbou omietky, orientáciou skúmaných plôch voči svetovým stranám,
prítomnosťou verejného osvetlenia a ochranou pred nepriaznivým počasím.
Zber materiálu sme robili v mesačných intervaloch počas obdobia 11/2014 – 10/2015. Zbery
na ploche 1,5 x 3 m (cca 5 m2) boli robené individuálnym zberom za pomoci exhaustora a
pinzety. Ako fixačnú látku sme použili denaturovaný lieh (70 %), materiál sme triedili pod
binokulárnym stereomikroskopom. Živú a neživú zložku (trofickú ponuku) na pavučinách sme
hodnotili samostatne. Získané dáta sme vyhodnotili pomocou softvéru PAST, verzia 3.11
(HAMMER et al. 2001).

Výsledky
V Nitre sme počas trvania výskumu odchytili 15 286 jedincov bezstavovcov patriacich
do 16 živočíšnych skupín (dominovali Araneae, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera a
Diptera; zistili sme aj zástupcov Mollusca, Isopoda, Opiliones, Diplopoda, Dermaptera,
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Thysanoptera, Hemiptera, Heteroptera, Psocoptera, Neuroptera a Lepidoptera). Najviac
bezstavovcov sme zozbierali v podchode pri rieke Nitra (lokalita 8) v počte 12 832 ex., najmenej
jedincov bolo zozbieraných na protihlukovom múre (lokalita 1), kde sme počas obdobia
výskumu nezaznamenali ani jedného jedinca. Trofickú ponuku na pavučinách B. civica tvorilo
14 437 jedincov bezstavovcov. Dominantnými skupinami boli Diptera (87 %), Ephemeroptera (8
%). Živé bezstavovce predstavovali 849 jedincov zo získaného materiálu, z toho 539 ex. patrilo
do radu Araneae. Dominoval druh Brigittea civica – 76 % (adulty – 22 %, subadulty a juvenilné
jedince – 54 %). Medzi odchytenými jedincami čeľade Dictynidae prevažovali samice B. civica
(50 %), ďalej to boli samce B. civica (31 %) a juvenily B. civica (16 %). Ostatné druhy čeľade
Dictynidae (Dictyna arundinacea, Dictyna pusilla, Dictyna uncinata) tvorili 2 %. Trendová krivka
početnosti živej a neživej zložky na budovách navzájom korešpondovala – korelácia bola
priama, signifikantná (obr. 1).

Obr. 1: Trendová krivka živej a neživej zložky na stenách budov v Nitre v rokoch 2014 a 2015.

Najviac jedincov radu Araneae sme zistili v auguste – 187 jedincov, naopak, najnižšia
početnosť bola vo februári (8 jedincov). Najväčší výskyt jedincov bol v okrajových častiach
Nitry.
Hodnotenie vplyvu environmentálnych faktorov na výskyt pavúka sme hodnotili
z viacerých hľadísk. Počas výskumu sme zaznamenali najväčší výskyt jedincov na
severozápadných stenách budov (neustálený pomer samcov a samíc), naopak ustálené
populácie B. civica boli na južných stenách. Preukázala sa preferencia kombinácie štrbinovej
a hladkej omietky, jednotný typ omietky bol osídlený menším počtom jedincov. Takmer 70 %
jedincov preferovalo svetlú farbu omietky. Jednoznačne sa preukázali ako atraktívnejšie plochy
osvetlené priamym svetlom. V centre mesta dominanovali samice, na okraji mesta bolo
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vyrovnané zastúpenie samcov a samíc, ale nízke zastúpenie juvenilov. Väčšia početnosť
jedincov druhu B. civica bola na miestach chránených pred dažďom.

Záver
Analýza araneofauny potvrdila okrem druhu B. civica synantropný výskyt ďalších 3 druhov
z čeľade Dictynidae. Nárast počtu pavúkov korešpondoval s trofickou ponukou, maximum
dosahoval koncom jesene. Našim výskumom sme zistili, že B. civica v meste Nitra preferuje
severozápadne orientované steny v okrajových častiach mesta, v centre mesta preferuje južné
steny, priame svetlo, kombinovaný typ omietky, svetlú farbu omietky a miesta chránené pred
dažďom. Zistené údaje korešpondujú so zisteniami ostatných autorov,zaoberajúcich sa týmto
druhom.
Poďakovanie: Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu VEGA - 1/0109/13 a KEGA 025UKF-4/2016.

Literatúra
HAMMER R, HARPER D A T, RYAN P D, 2001: PAST: Paleontological statistics software package for education and data
analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9 s. <http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm>. Current
version: 3.11. Dostupné na internete: http://folk.uio.no/ohammer/past/
KROGMANOVÁ V, 2013: Podmienky pre výskyt pavúka Dictyna civica, (Araneae, Dictynidae) v Nitre. Bakalárska práca,
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa: 59 pp.
KRUMPÁLOVÁ Z, DENISOVÁ M, KRUMPÁL M, VADEL Ľ, TULIS F, 2014: Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae)
v Bratislave. In MANKO P, BARANOVÁ B (eds.): Zoológia 2014. Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, Prešov: p. 125127.
KRUMPÁLOVÁ Z, DENISOVÁ M, KRUMPÁL M, VADEL Ľ, 2016 (in press): Role of urban fragmentation on the expansion of
house wall spider Dictyna civica (Lucas, 1850) in Bratislava city (Slovakia, Central Europe). Arachnologische
Mitteilungen, Basel.
LELOVICSOVÁ S, 2016: Vplyv environmentálnych faktorov na výskyt Dictyna civica. Bakalárska práca, Nitra, Univerzita
Konštantína Filozofa: 84 pp.
PURGAT P, 2016: Invázne prejavy Dictyna civica v urbánnom prostredí. Bakalárska práca, Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa: 86 pp.
RAKOVSKÁ K, 2013: Environmentálne podmienky pre šírenie pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Zlatých
Moravciach. Bakalárska práca, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa: 87 pp.
RAKOVSKÁ K, 2015: Výskyt pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) na budovách v Zlatých Moravciach. Diplomová
práca, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa: 82 pp.
SVATOŇ J, 1981: Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten aus der Slovakei. Biológia, 36: 167-177.

/prednáška/

139

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Poznámky k vegetačnej sukcesii na výhraboch sysľa
pasienkového
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Abstrakt Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) sa javí ako kľúčový druh s potenciálom ekosystémového inžiniera v
travinno-bylinných porastoch strednej a juhovýchodnej Európy. Budovaním nôr a následným nahromadením
vyhrabaného materiálu môže výrazne ovplyvňovať ekologické procesy v trávnych ekosystémoch. V príspevku sa
venujeme dynamike vegetácie na syslích výhraboch v rôznom štádiu ich vývoja. Výskum sme realizovali od mája do júla
v roku 2016 na dvoch lokalitách v Hornádskej kotline, ktoré patria v súčasnosti medzi najväčšie sysľoviská na Slovensku.
Na základe fyziognomických znakov, ako čerstvosť vyhrabaného materiálu, veľkosť výhrabu, kompaktnosť vyhrabaného
materiálu a prítomnosť aktívneho vchodu do syslej nory, sme rozlišovali štyri kategórie výhrabov: nové (N - new), stredne
staré (M - medium), staré (O - old) a opustené (Un - uninhabitated). Na výhrabe sme spravili fytocenologický zápis
s rozmermi 30 × 30 cm. Ku každému výhrabu sme potom spravili kontrolný zápis (Off - off mound control plot) vo
vzdialenosti 5 m od daného výhrabu. Spolu sme analyzovali 75 výhrabov (150 zápisov). Výsledky ukázali, že nové
výhraby s absentujúcou vegetáciou predstavujú iniciálny bod pre sukcesiu rastlinných spoločenstiev. Postupne dochádza
ku kolonizácii plôšky rastlinami, ktorá je sprevádzaná zvyšovaním pokryvnosti vegetácie. Najväčšiu druhovú bohatosť
a druhovú diverzitu cievnatých rastlín dosahovali stredne staré a staré výhraby (priemerný počet druhov ± smerodajná
odchýlka: N = 0,00 ± 0,00 ; M = 11,55 ± 2,22; O = 12,25 ± 2,26; Un = 10,53 ± 1,86; Off = 9,99 ± 1,93; One-way Anova: F(3,126) =
7,95; p < 0,001). Na opustených výhraboch dochádza k znižovaniu druhovej bohatosti a druhovej diverzity a rastie
podobnosť rastlinného spoločenstva s okolitou sysľami nedisturbovanou vegetáciou. Z výskumu vyplýva, že syseľ
pasienkový vytvára v trávnom poraste medzery, na ktorých sa dokáže lokálne spustiť proces sukcesie, sprevádzaný
dočasným zvýšením druhovej bohatosti a diverzity vegetácie. Naše výsledky podporujú hypotézu, že syseľ pasienkový
významným ovplyvňovaním rastlinných spoločenstiev plní úlohu ekosystémového inžiniera a môžeme ho považovať za
kľúčový druh travinno-bylinných ekosystémov. Taktiež môžeme konštatovať, že snaha o zachovanie syslích populácií je
prínosná aj pre udržanie biodiverzity travinno-bylinných spoločenstiev.
Kľúčové slová syseľ pasienkový, výhrab, biodiverzita, vegetačná sukcesia
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Biológia panciernika Belba clavigera Willmann, 1954 a genetická
príbuznosť populácií v Európe
Peter Ľuptáčik, Martina Šemeláková, Lenka Paučulová & Andrea
Parimuchová
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, SK–040 22,
Košice, email: peter.luptacik@upjs.sk, martina.semelakova@upjs.sk, lenka.pauculova@gmail.com, andrea.parimuchova@gmail.com
Abstrakt Roztoče úzko viazané svojou biológiou k podzemnému prostrediu patria na území Európy do skupín
Mesostigmata alebo Prostigmata. Roztoče pancierniky (Oribatida) tvoria vo väčšine pôd najpočetnejšiu skupinu roztočov,
z jaskýň v Európe však nie je známy troglobiontný druh. Druh Belba clavigera Willmann, 1954 bol od opisu známy len
z typovej lokality jaskyne Balcarka v Moravskom krase (Willmann 1954). Tento druh vykazuje viaceré troglomorfné
znaky (svetlá farba, výrazne dlhé končatiny, dlhé zmyslové chlpy na nohách), ale jeho známa distribúcia v rámci jaskýň
nasvedčuje, že nie je úzko viazaný na podzemné prostredie.
Od roku 2002 do súčasnosti sa autorom príspevku podarilo zistiť niekoľko nových lokalít výskytu panciernika Belba
clavigera v rôznych regiónoch Európy. Preto sme sa rozhodli prezentovať zistené fakty o biológii tohto druhu. Zároveň
predkladáme výsledky molekulovo-genetickej analýzy zameranej na zistenie genetickej odlišnosti populácií z 12 jaskýň
na Slovensku, v Česku a Slovinsku.
Pozorovanie distribúcie panciernika Belba clavigera ukázalo, že roztoč sa vyskytuje v jaskyniach len vo vchodových
častiach. Doteraz sme ho nenašli v hlbších častiach jaskýň, ani pred jaskyňami, v ktorých bol nájdený. Zdá sa, že tento
druh veľmi rýchlo reaguje na zmeny teploty prostredia a aktívne vyhľadáva miesta so suchšou a stabilnou, nie veľmi
chladnou mikroklímou. Jedince tohto druhu sme našli aj mimo väčších jaskýň v malých skalných výklenkoch v lesoch.
Analýza mitochondriálneho COI génu ukázala, že takmer každá skúmaná jaskyňa má geneticky odlišnú populáciu
druhu Belba clavigera. Slovinské populácie sú pritom výrazne odlišné od slovenských a českých. Ukázalo sa tiež, že
populácie z Moravského krasu sú najviac podobné populáciám na západnom Slovensku. Analýza však ukázala aj blízku
genetickú príbuznosť jedincov z niektorých jaskýň v orografických celkoch Slovenský kras, Čierna hora a niekoľkých
jedincov z Moravského krasu. Tento sporný výsledok bude treba overiť.
Kľúčové slová Oribatida, Belba clavigera, jaskyne, COI, fylogenéza.
Poďakovanie Štúdia bola podporená z projektu SOFOS - rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom
na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier. ITMS kód projektu: 26110230088; číslo zmluvy:
003/2013/1.2/OPV.
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Vplyv teploty na štádium kukly Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
(Coleoptera, Tenebrionidae) – čiastkové výsledky k využitiu
kukiel ako zdroja bielkovín
Barbara Mangová1 & Milan Kozánek2
1
2

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04, Bratislava, e-mail: mangova.barbara@gmail
Scientica, s.r.o., Hybešova 33, SK-831 06, Bratislava, e-mail: milan@scientica.sk

Abstract The suitability Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 pupae as a source of protein for human consumption is caused by
several facts. In particular, higher protein content, lower fat content (than the larvae), and lower sclerotisation in the early
pupal stages allows easier consumption or further treatment. Another important aspect is, that the larvae empty they
digestive system just before preceding pupation. Know how to keep the individuals in a pupal stage, without
physiological process disruption and development desynchronization is important for the creation of suitable conditions
for massive production. An average duration of pupal stage is 7.57 days and 94.31 % of adults hatch out in two days (7.8. day) at optimal temperature T1. That period is extended to 12.96 days and 95.87 % of adults hatch out in three days (12.
– 14. day) at T2. That is up to 30.23 days at T3. It is impossible to determine the exact hatching time of the majority of adults
at T3. The unevenness of hatching increases with decreasing of temperature (δT1=0.589, δT2=0.797, δT3=3.232). This
temperature change has no significant effect (p>0.05, F=0.0005) for the overall hatching success (99%, 98%, 98%).
Key words.: mealworms, entomophagy, pupa, temperature

Úvod
V Európe je hmyz legalizovaný ako potravina len v Holandsku a Belgicku (GARRIC 2013). V
ostatných európskych štátoch je požívanie hmyzu vzácnejšie a propagované len skupinami ľudí,
ktorí na základe vysokej nutričnej hodnoty hmyzu a nižšieho rizika dopadu jeho chovu na
environment v porovnaní s chovom hospodárskych zvierat, poukazujú na tento spôsob obživy
ako na dlhodobo udržateľný.
Náš výskum bol zameraný na druh Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 ako modelový druh
jedlého hmyzu. Jeho larvy sa bežne používajú ako kŕmny hmyz i ako potravina pre ľudí. Existuje
veľa publikácií týkajúcich sa čiastočne i konzumáciou a nutričnými hodnotami tohto vývojového
štádia (VERKERK et al. 2007, VAN HUIS et al. 2013, MLCEK et al. 2014 a ďalší), ale i priebehu
larválnych instarov (PARK et al. 2012, PARK et al. 2014). Konzumácia a vývoj kukiel tohto druhu
je vo všeobecnosti menej známa i napriek tomu, že sa bežne konzumujú kukly niektorých
zástupcov Lepidoptera či Hymenoptera. Pritom kukly T. molitor majú preukázateľne o 7 % vyšší
celkový obsah proteínov ako jeho larvy, a približne o 4 % nižší obsah tuku (MORALES-RAMOS et
al. 2015). Tesne pred kuklením larvy vyprázdňujú obsah tráviacej sústavy. Preto pred
konzumáciou alebo ďalším spracovaním nie je potrebné „hladovanie“ hmyzu. Navyše sú kukly
v rannom štádiu v porovnaní s larvami menej sklerotizované (obr. 1.), z čoho vyplýva ich ľahšie
mechanické spracovanie konzumentom.
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Obr. 1: Prekukly (prepuae) – larvy v štádiu tesne predchádzajúcom kuklenie, kuklenie, kukly v rannom štádiu
(foto autora).

Metodika
Vývoj kukiel prebiehal pri troch odlišných teplotách T1=29°C, T2=22°C a T3=15°C. 50
kukiel starých max. 24 hod. bolo umiestnených do Petriho misiek. Pokus bol opakovaný 40 krát.
Celkovo bolo sledovaných 6000 kukiel. Následne bola vyhodnotená dĺžka štádia kukly, čas do
začiatku liahnutia imág, úspešnosť (%) a rovnomernosť liahnutia (δ). Pre štatistické porovnanie
úspešnosti liahnutia bola použitá ANOVA.

Výsledky a diskusia
Pri znižujúcej sa teplote sa predlžoval čas do začiatku liahnutia adultov i jeho časové
rozpätie (LT1=6-9 dní, LT2=10-15 dní; LT3=19-41dní) a zvyšoval sa priemerný čas potrebný na vývoj
(tT1=7,566 dňa, tT2=12,961 dňa; tT3=30,232 dňa). Nerovnomernosť (desynchronizácia) liahnutia pri
znižujúcej sa teplote bola potvrdená zvýšenou hodnotou smerodajnej odchýlky (δ T1=0.589,
δT2=0.797, δT3=3.232). Pri T1 sa viac ako 90 % (94.31 %) adultov vyliahlo v rozpätí 2 dní (7. a 8.
deň). Pri T2 počas troch dní (12. až 14. deň – 95.87 %). Pri T3 nebolo možné kvôli vysokému
rozptylu určiť toto obdobie. Úspešnosť liahnutia sa pohybovala od 98 % – 99 % bez
signifikantného rozdielu (p>0,05). Teplota v tomto prípade nemala vplyv (F=0,0005). PARK et al.
(2014) udáva optimálnu teplotu pre celý vývoj T. molitor 25-27.5 °C. V našom výskume sa ako
optimálna pre liahnutie adultov javila T1 vyššia o 1.5°C. FRAENKEL (1950) pri teplote 30°C
pozoroval rýchlejší celkový vývoj bez negatívneho dopadu na chované jedince. Dĺžka štádia
kukly je podľa DRNEVICH (2009) 7 – 10 dní, bohužiaľ bez udania teplotných dát.

Záver
Pri všetkých testovaných hodnotách teploty sú kukly T. molitor schopné normálneho vývoja
(zachovávajú sa u nich všetky fyziologické procesy) o čom svedčí vysoké percento úspešného
liahnutia životaschopných adultov. Na druhej strane sa pri znižujúcej sa teplote proces liahnutia
stáva nerovnomerným a zvyšuje sa hodnota odchýlky, ako i časový rozsah liahnutia. Pre
oddialenie procesu liahnutia za súčasného zachovania čo najvyššej synchrónnosti
a životaschopnosti sa na základe výsledkov ukazuje umiestnenie kukiel pri teplote okolo 22°C.
Poďakovanie Výskum bol podporený projektom VEGA-2/0171/15 a APVV-14-0652.
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Generalisti a špecialisti v indikačnom potenciáli stratocenóz
strapiek (Thysanoptera) v pahorkatinnej dúbrave
Rudolf Masarovič, Peter Fedor & Martina Zvaríková
Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, SK-842 15, Bratislava,
e-mail: rudolf.masarovic@gmail.com
Abstract Thrips assemblages appear to be a suitable tool for indicating destabilization in oak woods. Four study plots
affected by different regime of forestry management were observed in Martinský les forest. The material was collected by
applying four sampling methods as a part of four different forest strata. The main objective was to observe corticicolous,
soil dwelling and aeroplanktonic thrips stratocenoses and mark their function in detecting disturbances in forest
ecological systems. Partial data was connected to evaluate complex bioindication potential of the thrips stratocenoses.
Futhermore, two new categories of indicators were suggested.
Key words anthropogenic impact, bioindicator, exploiter, thrips assemblages

Úvod
Bioindikácia sa stala neodmysliteľným komponentom aplikovanej ekológie pri detekovaní
disturbancií v ekologických systémoch (napr. MCGEOCH 1998). Základnou „jednotkou“ je
bioindikátor, ktorý predstavuje živý organizmus poukazujúci na zmenu v prostredí. Môže byť
aplikovaný v rámci rôznych úrovni, od genetickej, druhovej, cez populáciu až ku spoločenstvám
(SPELLERBERG 1991). V priebehu 35 rokov bol základný koncept bioindikátora používaný
v rôznych formách s viacerými definíciami a aplikáciou (napr. MCGEOCH 1998, SPELLERBERG
1991). Hlavnou úlohou nášho výskumu bolo syntetické sledovanie destabilizačných procesov v
podmienkach nížinných dubových lesov. Zaujímalo nás: 1. Dokážu spoločenstvá strapiek
indikovať zmeny v systéme dubového lesa?; 2. Mení sa interpretácia výsledkov v závislosti od
sledovaného lesného stráta, resp. typu použitej metódy odchytu? Thysanoptera zohrávali úlohu
exploatérov (SPELLERBERG 1991), ktoré svojou vlastnou prítomnosťou poukazujú na stupeň
disturbancie v ekologickom systéme.

Metodika
V rámci Martinského lesa (JZ Slovensko) (Aceri tatarici - Quercetum) boli vymedzené štyri
študijné lokality LS1, LS2, MK1 a MK2. Prvé dve predstavovali lesné spoločenstvá s
dlhodobejším vývojom bez výraznej antropickej záťaže. Plochy MK1 a MK2 tvorili
monokultúrne mladé porasty s prebiehajúcim lesníckym manažmentom. V priebehu dvoch
vegetačných sezón (2007, 2008) sme získali strapky pomocou štyroch metód: stromové a
vzdušné fotoeklektory, preosievanie, metóda pôdnych štvorcov. Odber prebiehal v
dvojtýždňovom intervale. Vypreparované strapky boli determinované na základe kľúčov
viacerých autorov (napr. ZUR STRASSEN 2003) s použitou nomenklatúrou podľa FEDORA et al.
(2012). Antropický vplyv bol hodnotený na základe stupňa antropického impaktu (DORIČOVÁ
2011). Diverzita a ekvitabilita spoločenstiev spolu s antropickým impaktom vstupovali do
štatistickej metódy NMDS.
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Výsledky a diskusia
Pri analýze jednotlivých etáží s použitím špecifických metód odchytu Thysanoptera sme
zistili, že nie všetky druhy strapiek detekovali rovnaké zmeny pozorovaných ekologických
ukazovateľov v rámci všetkých stratocenóz. Na základe zistených výsledkov boli zavedené dve
hlavné kategórie exploatérov: generalisti a špecialisti. Generalisti indikujú istý jav bez ohľadu
na stratocenózu alebo typ použitej metodiky. Naopak, špecialisti poukazujú na tento jav len v
rámci istej stratocenózy, resp. určitej metódy odchytu entomologického materiálu.
Zistená bola prítomnosť dvoch druhov zo skupiny „generalistov“ (obr. 1). Limothrips
denticornis inklinoval k antropicky ovplyvneným porastom v rámci všetkých stratocenóz
strapiek a vyznačoval sa v nich podobným indikačným potenciálom. Naopak, druhý druh,
Mycterothrips albidicornis, preferoval v podmienkach xerotermných dubových lesov málo
pozmenený ekologický systém nezávisle od sledovanej stratocenózy. Predstavuje arborikolného
silvikola a patrí k typickým predstaviteľom tohto biotopu. Mycterothrips albidicornis zohráva tak
úlohu exploatéra generalistu, ktorý poukazuje na prirodzené podmienky s vyššou mierou
ekologickej stability.

Obr. 1. Indikačný potenciál stratocenóz Thysanoptera.

Medzi „špecialistov“ patrilo širšie spektrum druhov (obr. 1). V iných nevykazujú
signifikanciu s pozorovanými ekologickými faktormi alebo dokonca absentujú. So zvýšením
antropickej záťaže sú spojené taxóny Thrips tabaci, Frankliniella intonsa (korticikolné,
aeroplanktónne spoločenstvá), Stenothrips graminum (korticikolné spol.) a Aptinothrips rufus
(pôdne synúzie). Medzi exploatérov špecialistov preferujúcich stabilnejšie porasty patrili Thrips
minutissimus (aeroplanktón, pôdne synúzie), Xylaplothrips fuliginosus a Hoplothrips corticis
(korticikolné spol.).
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Záver
Spoločenstvá strapiek sa javia ako vhodný nástroj pri indikácii disturbancií v podmienkach
teplomilných dubových lesov. Pri štúdiu týchto cenóz bol zdôraznený systémový prístup štúdia
ekosystému. Zahrnuté bolo čo najširšie spektrum stratocenóz, ktoré vo svojej kombinácii
odkrývajú niektoré hlbšie ekologické skutočnosti. Klasifikácia exploatérov bola obohatená o dve
nové podkategórie: „generalisti“ a „špecialisti“.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantom VEGA 1/0104/16 a 1/0103/14.
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Potential impact of pulp and paper production on hematological
indices of Apodemus flavicollis
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hrehova@uniza.sk
Abstract Our research was aimed at monitoring of pulp and paper industry effect on the environment through
hematological analyses. As model organism, we chose species Apodemus flavicollis from free-living micromammals.
Individuals were bait-trapped during the winter and spring period of 2015-2016 in two villages Lisková (study area) and
Švošov (control locality). Blood was obtained from orbital sinus. Statistical analyses were performed for 14 hematological
and 5 morphological parameters. As statistically significant were found mean platelet volume (MPV), platelet distribution
width (PDW), red blood cell (RBC) and hematocrit (Hct) values between localities, seasons and breeding status of animals.

Key words Apodemus flavicollis, hematology, pulp and paper industry, pollution

Introduction
There are quanta of pollutants which daily penetrate into an environment as a result of
human activities. One of the big contributors of an environmental pollution is pulp and paper
industry. Good possibility for monitoring environment might be the use of living organisms in
their habitats, where they reflect the current state of the environment. Mice of genus Apodemus,
as our target group, belong to good pollution bioindicator. The yellow-necked mouse, Apodemus
flavicollis, is one of the most dominant rodent species in Slovakia (MARTINIAKOVÁ et al. 2010).
The hematological characteristics are evolving into increasingly important instruments for
physiological and taxonomic studies of small mammals, and responses of mice from the
damaged area may indicate a physiological stress due to a decreased environmental quality
(PÉREZ-SUÁREZ et al. 1990). Environmental parameters in polluted areas can produce changes in
hematology as a result of contemporary factors such as dehydration, hypoxia and toxicity. Also
plasma biochemical parameters can be good sign of disease or infection and their levels vary
according to the general physiology of the organism (GORRIZ et al. 1996).

Methods
Samples collection was realized from December 2015 to April 2016 in Lisková. Lisková is in
the vicinity of Ružomberok town and it is under the influence of paper mill Mondi SCP. As
control site were chosen the hill Havran in Švošov village 12 km away from Ružomberok town.
Animals were trapped by using Sherman live traps with linear trapping method. Captured
animals were identified and measured for morphometry parameters and body weight. The
animals were identified by age to the two groups: matures and immatures. Then were
determinate a gender of animals and breeding status. Also, animals were checked for presence
of parasites.
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Blood was collected from the orbital sinus by heparinised capillary tubes for
microhematocrits and EDTA coated tubes under anaestethesia by isoflurane inhalation.
All collected blood samples were analyzed by the BC-2800Vet Auto Hematologic Analyzer.
The following parameters were determinate: white blood cells (WBC), lymphocytes (Lymph),
monocytes (Mon), granulocytes (Gran), red blood cells (RBC), hemoglobin (Hgb), mean
corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular
hemoglobin concentration (MCHC), RBC distribution width (RDW), hematocrit (Hct), platelets
(PLT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW) and WBC, RBC and PLT
histogram.
Haematological and morphological parameters were analyzed by using principal component
analysis (PCA) with the determination of cross-correlation, based on factor scores. Values of
p<0.05 were considered as statistically significant.
We obtained a total of 79 blood samples. For study site Lisková, there were 44 samples and
35 samples for control site Švošov.

Results and discussion
Major part of measured haematological data in both localities showed changes in comparison
to reference values. MPV counts were most commonly ranged the reference values. Eight
indices: WBC, Lymph, Gran, Mon, Hgb, MCH, MCHC, RDW were above the reference range
and five parameters: RBC, Hct, MCV, PLT, PDW were below the range. WBC demonstrated the
greatest deviations from the reference range in both localities.
Based on factor scores obtained from PCA analysis of hematological and morphological
parameters of A. flavicollis were studied differences between localities, seasonal differences and
effects of breeding status. Influence of parasites and gender ratio showed as insignificant. Highly
significant, bipolar trend between MPV, PDW and RBC, Hct variation was found. MPV, PDW
increased and RBC, Hct decreased in locality Lisková while in the locality Švošov, it was vice
versa. Same trend (MPV, PDW+; RBC, Hct-) is shown in active individuals by contrast to inactive
ones and in individuals captured in winter opposite to spring.
Generally, MPV and PDW values are higher when the platelets are activated. MPV has an
inverse relationship with the number of PLT, which increased count can demonstrate disease,
for instance liver disorders; also they can reach higher values during increased activity of the
organism (DOUBEK et al. 2003; WINTROBE 2009). Decreased Hct values may indicate an early
signal for potential adverse effect of metal exposure on the oxygen transport capacity. This may
result in heavy metals induced anemia, which may be caused also by inhibition of globulin
synthesis, depression of erythropoiesis or from decrease in the level of blood folic acid (ROGIVAL
et al. 2006; TETE et al. 2015; WAGHMARE et al. 2015).
Numbers of studies (GORRIZ et al. 1996; ROGIVAL et al. 2006; TETE et al. 2015; Waghmare et al.
2015) have observed impact of environmental pollution in hematological indices.

Conclusion
Increase of MPV, PDW and decrease of RBC and Hct represent marker of environmental
pollution. For the future studies we suggest also to observe morphology of red blood cells and
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their abnormalities that can evoke changes in the health status of organisms in polluted
environments.
Acknowledgements This study was supported by grants – ITMS: 26210120006, 26210120016, 26110230078.
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Vážky malých vodných nádrží (pondov): rozšírenie a
ochranársky význam
Zuzana Matúšová1, Ladislav Hamerlík2, Richard Hrivnák3, Milan Novikmec1
& Marek Svitok1
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2117/24, SK-960 53, Zvolen, e‐mail: zuzana.matushova@gmail.com, svitok@tuzvo.sk
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Abstrakt Viac než 95% všetkých stojatých vôd na území Slovenska tvoria malé vodné nádrže s veľkosťou do 5 ha (pondy).
Napriek tomu, že sa jedná o veľmi rozšírený typ vodných ekosystémov, doposiaľ im nebola venovaná dostatočná
pozornosť. V rokoch 2012-2014 sme preto vzorkovali viac než 90 pondov s cieľom posúdiť ich biodiverzitu. V príspevku
sa špecificky venujeme vážkam (Odonata), hodnotíme potenciál pondov pre zachovanie ekosozologicky významných
druhov a kvantifikujeme optimá rozšírenia jednotlivých druhov vzhľadom na hlavné prirodzené (nadmorská výška,
hĺbka, pH) a antropické (fosfáty, konduktivita) gradienty prostredia. Spomedzi 37 zaznamenaných druhov je 18
zaradených v národnom červenom zozname a/alebo zákonom chránených. Ekosozologicky významné druhy sa
vyskytovali na viac než 60% lokalít a pravdepodobnosť ich výskytu narastala s trofiou. Väčšina druhov vykazovala veľkú
toleranciu voči nadmorskej výške (teplote). Viaceré druhy preferovali veľmi plytké pondy (Sympetrum vulgatum, S.
sanguineum, Ischnura pumilio, Lestes sponsa), vyskytovali sa v pomerne úzkom rozmedzí hodnôt pH (Anax imperator,
Orthetrum cancellatum) a/alebo citlivo reagovali na zvýšenú koncentráciu fosfátov či vodivosť prostredia (Aeshna cyanea,
A. imperator, Pyrrhosoma nymphula). Kvantitatívne posúdenie ekologickej valencie väčšiny ekosozologicky významných
druhov však nebolo možné, vzhľadom na ich zriedkavý výskyt (<5% lokalít). Celkovo možno povedať, že pondy, či už
prirodzené alebo umelo vytvorené, predstavujú dôležité habitaty vážok, vrátane množstva vzácnych, ohrozených a
chránených druhov.
Kľúčové slová: Odonata, Červený zoznam, chránené druhy, ekologická valencia, pondy
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0059-11.
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Príspevok k poznaniu vážok Ondavskej vrchoviny
Zuzana Matúšová, Slavomír Stašiov & Karin Antalová
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 20,
SK-960 53, Zvolen, e-mail: zuzana.matushova@gmail.com
Abstract In this study we summarize the data on the occurrence of dragonflies (Odonata) in Ondavská vrchovina
highlands collected during the past 16 years. The data come from 12 sites including running and stagnant waters. Overall,
we recorded 15 dragonfly species while 2 of them are of some conservation concern. The presence of Onychogomphus
forcipatus in each of the studied rivers may indicate relatively favourable conditions of running waters in Ondavská
vrchovina highlands.
Key words Odonata, Ondavská vrchovina highlands, Onychogomphus forcipatus

Úvod
Ondavská vrchovina patrí z odonatologického hľadiska k málo preskúmaným územiam.
Publikované práce s aktuálnymi informáciami o výskyte vážok v rámci tohto územia sa týkajú
takmer výlučne tečúcich vôd a veľkých vodných nádrží (MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ et al. 2010; 2015). V
predloženej faunistickej práci sumarizujeme vlastné údaje o výskyte vážok zozbierané z územia
pohoria v priebehu posledných 16 rokov. Hoci prezentované údaje pochádzajú taktiež najmä
z tečúcich vôd, zastúpené sú aj lokality charakteru malých vodných nádrží.

Metodika
Údaje prezentované v práci pochádzajú z 12 lokalít rozmiestnených naprieč pohorím
Ondavskej vrchoviny, ktorá sa rozprestiera v severnej časti východného Slovenska. Súbor
sledovaných lokalít zahŕňa prevažne horné a stredné úseky tečúcich vôd, ale aj veľké či malé
nádrže so stojatou vodou.
Údaje o výskyte vážok boli zaznamenávané v jarnom a letnom období počas rokov 2001 –
2016 v rámci projektov s rozličným zameraním, metodika odberov preto nebola jednotná. Vo
všeobecnosti však išlo o kvalitatívne odbery lariev, dospelcov a exúvií vážok vykonané
jednorázovo alebo opakovane v dvoch či troch termínoch. Larvy vážok boli odoberané kopacou
technikou, exúviá boli zberané individuálne z okolitej vegetácie a dospelce boli odchytávané
pomocou smýkadla alebo entomologickej siete. V prípade niektorých malých vodných nádrží
bola na odber vzoriek bentosu použitá metodika PLOCH (OERTLI et al. 2005).

Výsledky a diskusia
Celkovo sme na území Ondavskej vrchoviny odchytili 155 jedincov (alebo exúvií) vážok,
ktoré boli determinované do 15 druhov, patriacich do 7 čeľadí, pričom v stojatých vodách bolo
nájdených spolu 11 a v tečúcich vodách spolu 5 druhov vážok (tab. 1). Zaznamenané druhové
bohatstvo predstavuje približne 20% všetkých druhov vážok žijúcich na území Slovenska. Hoci
väčšinu evidovaných druhov predstavujú bežné druhy vážok vyskytujúce sa po celom území
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Slovenska, územie potenciálne poskytuje vhodné podmienky aj pre ďalšie druhy vážok, vrátane
ochranársky hodnotných druhov, ktorých prítomnosť by mohol odhaliť intenzívnejší prieskum.
Popri bežných euryekných druhoch sme na študovanom území zaregistrovali 2 ochranársky
významné druhy vážok. Pozitívne hodnotíme najmä prítomnosť reobiontného druhu
Onychogomphus forcipatus vo všetkých vzorkovaných riekach Ondavskej vrchoviny. Druh má
pomerne vysokú bioindikačnú hodnotu a jeho prítomnosť naznačuje pomerne priaznivý stav
skúmaných riek na úsekoch pretekajúcich cez územie Ondavskej vrchoviny (DOLNÝ et al. 2016).
V Červenom zozname vážok Slovenska (DAVID 2001) figuruje so statusom „zraniteľný“ (VU),
pričom potenciálne nebezpečenstvo predstavujú regulácie tokov, napriamovanie, znečistenie
vody či vyrubovanie brehových porastov (DOLNÝ et al. 2007; ŠÁCHA et al. 2011). Aktuálnu
hrozbu pre druh O. forcipatus môže predstavovať aj trend narúšania riečneho kontinua
v súvislosti s výstavbou malých vodných elektrární na stredných tokoch slovenských riek.

+

Calopteryx splendens
Calopteryx virgo

+

+

+

Platycnemis pennipes

+

+

Coenagrion puella

+

+

Enallagma cyathigerum

+

Erythromma najas

+

+

*Anax imperator

+

+

48.9435° N, 22.00069° E

Cirocha (Kamenica n.
Cirochou)
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

Orthetrum cancellatum

Sympetrum sanguineum

48.9649° N, 21.94767° E

+

Gomphus vulgatissimus

Libellula depressa

Laborec (Kochanovce, nad)

+

+

Aeshna cyanea

*Onychogomphus forcipatus

48.97959° N, 21.9989° E

Udava (Rovné)

49.015556° N, 21.711944° E

Domaša (Holčíkovce)

49.15575° N, 21.70968° E

Brusnička (Brusnica)

49.14406° N, 21.6515° E

Ondava (Breznica, pod)

49.162222° N, 21.654167° E

Ondava (Breznica)
+

+

Lestes sponsa

Ischnura elegans

49.175° N, 21.661667° E

Breznická mokraď

49.202694° N, 21.626222° E

Stropkov, Bokša

49.35168° N, 21.46323° E

Ondava (Nižný Mirošov)

49.28521° N, 21.35074° E

Topľa (Komárov)

49.379583° N, 21.351389° E

Smilno

Tabuľka 1. Zoznam druhov vážok zaznamenaných na jednotlivých lokalitách Ondavskej vrchoviny.
Ekosozologicky významné druhy sú označené hviezdičkou (*).

+
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Invázny potenciál druhu Arion vulgaris
Jana Mesárošová & Barbora Holienková
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Abstract deals with the seasonal dynamics of Spanish slug (Arion vulgaris), but also with its influence on other molluscs.
The research was carried out in Nitra at 9 localities: the Calvary, the Calvary forest park, field, railway station, the City
cemetery, the City Park, closed grassy area, river Nitra and family house´s garden. Within one year, 156 individuals
occurred at particular areas from which 82 were juveniles and 74 were adults. The results showed that Spanish slug
regularly occurred at three localities, specifically: L3 (field), L6 (the City park) and L8 (river Nitra). At other localities: L1
(the Calvary), L2 (the Calvary forest park), L4 (railway station), L5 (the City cemetery), L7 (grassy area) and L9 (family
house´s garden), there was no occurrence observed, or only very singular. The most juveniles occurred in the spring at
the locality L4 (railway station), L6 (City park) and L8 (river Nitra). Adults occurred mainly in the summer at the locality
L3 (field), L8 (river Nitra) and L9 (family house´s garden). Our results didn´t show negative influence at other molluscs.
Key words Molluscs, Nitra city, urban areas

Úvod
Problematika inváznych druhov, či už rastlinných alebo živočíšnych, je problém, ktorý je
riešený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnej dobe je na Slovensku evidovaných 26
živočíšnych a 11 rastlinných inváznych druhov (www.sopsr.sk 2015). Z biologického hľadiska
za invázne organizmy všeobecne považujeme tie, ktoré sa úspešne šíria mimo hranice svojho
pôvodného výskytu a kolonizujú nové oblasti (NOVOMESKÁ 2009).
K jedným zo živočíchov, ktoré sa na našom území invázne šíria, patrí aj slizovec iberský Arion vulgaris (MOQUIN-TANDON 1855) (www.sopsr.sk 2015). Tento druh mäkkýša (Arionidae /
Pulmonata / Gastropoda / Mollusca) je agresívnejší ako domáce slizovce a požiera slabšie
jedince a druhy (www.eea.europa.eu 2013). Obľubuje predovšetkým kultúrne plochy, kde sa
z neho stáva škodca (HORSÁK & DVOŘÁK 2002).
V práci sme skúmali invázny potenciál druhu Arion vulgaris. Napriek jeho expanzii máme
na Slovensku málo poznatkov o biológii a ekologických nárokoch druhu. Výskum prebiehal
v meste Nitra, kde sme si zvolili 9 typov urbánnych biotopov.

Metodika
Pre zachytenie väčších druhov bol ako hlavná metóda použitý individuálny zber za časovú
jednotku (15 min. - 1hod.), čo bolo v súlade s podobnými štúdiami v urbánnom prostredí (napr.
CLERGEAU et al. 2011; HORSÁK et al. 2009). Pre zachytenie drobných druhov sme použili odbery
vrchnej časti pôdy pomocou preosievadla. Vzorka pôdy odobraná z každej lokality
predstavovala cca 2 litre substrátu. Pôda bola potom presušená a vzorku sme následne
pretriedili. Vytriedené a individuálnym zberom pozbierané ulitníky boli determinované
pomocou určovacích kľúčov (LOŽEK 1956, HORSÁK 2013). Nahé mäkkýše boli na lokalitách
zberané ručne. Na lokalitách sme prezerali najmä možné úkryty týchto mäkkýšov, ako napr.
predmety na zemi (kamene, dosky, odpad a iné). V meste bolo vybraných 9 lokalít, ktoré
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reprezentovali typické urbánne bitotopy, a to: Kalvária, lesopark pod Kalváriou, pole,
železničná stanica, Mestský cintorín, Mestský park, trávnatá plocha pri železničnej stanici
(uzavretá), rieka Nitra a záhrada rodinného domu. Na týchto lokalitách boli prevádzané
pravidelné zbery počas skorej a neskorej jari, leta a posledný zber na jeseň. Presnú polohu
skúmaných lokalít sme zaznamenali pomocou zariadenia GPS. Všetky lokality boli
charakterizované na základe fyziognómie, prípadne vegetácie. Ulitníky boli zaradené podľa
HORSÁKA (nepubl.), mierne upravených ekologických skupín v zmysle LISICKÉHO (1991) do
príslušných ekologických skupín. Výskyt iných druhov mäkkýšov na lokalitách sme
zaznamenávali z dôvodu pozorovania, či slizovec iberský (A. vulgaris) ovplyvňuje početnosť
jedincov alebo druhovú bohatosť na jednotlivých lokalitách.

Výsledky a diskusia
Na deviatich lokalitách bolo spolu zaznamenaných 208 jedincov zaradených do 18
suchozemských druhov mäkkýšov. Druhy boli následne rozdelené podľa frekvencie výskytu na
druhy s konštantným, akcesorickým a akcidentálnym výskytom. Konštantne sa na lokalitách
vyskytoval jeden druh, a to Capea hortensis (SI/AG) – agrikolný silvikol) s frekvenciou výskytu
66%, 7 druhov bolo s akcesorickým výskytom a 10 druhov s akcidentálnym výskytom.
Eukonštantný výskyt nebol zaznamenaný u žiadneho ulitníka. Najviac sa na lokalitách
vyskytovali druhy patriace do skipín: thamofilné silvikoly (lesné alebo kriačinové druhy),
agrikolné druhy (typické euryvalentné druhy), silvikoly mezofilné a mezikolné druhy
(euryvalentné druhy). Na sledovaných lokalitách sme spolu počas celého roka zaznamenali 156
jedincov druhu A. vulgaris, z toho 82 juvenilných a 74 dospelých jedincov. Najviac juvenilných
jedincov sa vyskytovalo v jarnom období, a to na lokalitách číslo L4 (železničná stanica), L6
(Mestský park) a L8 (rieka Nitra). Najviac adultných jedincov sa vyskytovalo v letnom období
na lokalitách L3 (pole), L8 (rieka Nitra), L9 (záhrada rodinného domu). Arion vulgaris sa
vyskytoval hlavne na troch lokalitách konkrétne na L3 (pole), L6 (Mestský park) a L8 (rieka
Nitra). Jeho výskyt na daných lokalitách môžeme odôvodniť tým, že sa nachádzajú
v bezprostrednej blízkosti záhrad, ktoré mu ponúkajú dostatok potravy. Na ostatných
lokalitách: L1, L2, L5 a L7 sme v roku 2015 nezaznamenali výskyt tohto druhu. Lokality L1
(Kalvária) a L2 (lesopark pod Kalváriou) sú xerotermné biotopy, ktoré neponúkajú vhodné
podmienky pre výskyt A. vulgaris z hľadiska potravy či úkrytov. Taktiež lokality L5 (Mestský
cintorín) a L7 (trávnatá plocha) neboli napadnuté. Aj tu môže byť príčinou nedostatok vhodných
podmienok, najmä potravných zdrojov, ale aj ohradenie daných lokalít betónovým múrom,
ktorý sťažuje jeho prenikanie. Na lokalite L4 (železničná stanica) a L9 sme zaznamenali len
jednorazový alebo len veľmi ojedinelý výskyt. Prípadný vplyv prítomnosti, resp. frekvencie
výskytu druhu A. vulgaris na zloženie spoločenstiev mäkkýšov (počet zaznamenaných druhov,
či absencia niektorého z pôvodných druhov), na sledovaných lokalitách sme nepotvrdili.

Záver
Podľa doterajších zistených poznatkov môžeme konštatovať, že nebol preukázaný
negatívny vplyv invázneho druhu A. vulgaris na spoločenstvá mäkkýšov na uvedených
lokalitách. Lokality, na ktorých sa daný druh pravidelne vyskytoval sú dokonca v niektorých
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prípadoch druhovo a početnosťou bohatšie ako lokality bez výskytu druhu. Môžeme to
zdôvodniť tým, že A. vulgaris vyhľadáva plochy, kde má dostatok potravy (väčšinou v blízkosti
ľudských záhrad). Tieto plochy sa stávajú určitými centrami, kde sa stretávajú pôvodné druhy
s druhmi viazanými na umelé stanovištia.
Poďakovanie Výskum bol podporený realizáciou projektov MŠVVaŠ VEGA 1/0109/13 a KEGA 025UKF-4/2016.
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Molecular phylogeny of the genus Praomys (Rodentia: Murinae)
with an emphasis on P. jacksoni species complex
Daniela Mizerovská1, Josef Bryja2, Nicolas Violaine 3, Erik Verheyen⁴,⁵, Jan
Kennis⁵, Alain Didier Missoup³ & Adam Konečný1,2
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kamenice 753/5, CZ-625 00, Brno, email:
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2Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences, Studenec 122, CZ-675 02, Koněšín
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4Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Brussel, Belgium
⁵University of Antwerp, Antwerpen, Belgium
1

Abstract Although murine rodents form a very important group of mammals, they are still one of the least explored
vertebrates. This situation is noticeable especially in tropical areas, where the impact of mice on human health and food
resources is even more pronounced. One of the most important rodents in sub-Saharan Africa is common and abundant
representatives of the Praomys genus. There are currently 17 recognized species, but there are indications that the species
richness is still underestimated. Further, the taxonomy (e.g. questionable involvement of some lineages in the genus) and
species delimitations are very complex and remains insufficiently resolved. Here we present molecular phylogeny of the
Praomys genus both within the Praomyini tribe (evidence for polyphyly of the genus in its present interpretation) and
between the species. In addition we focus on new mtDNA sequences to analyse closer the phylogenetic relationships
within the P. jacksoni species complex. It consists from six main mtDNA lineages corresponding to the species P. degraaffi,
P. mutoni, P. sp. B sensu NICOLAS et al. (2012), P. minor and two clades of P. jacksoni. Their geographical range is presented
as well as more detailed structure for some of the main lineages. Gathering together all previously analysed data from
various publications and adding numerous unpublished sequences, our main aim is to provide a comprehensive review
of contemporary knowledge on Praomys phylogeny and diversity as a starting point for further taxonomic, phylogenetic
and phylogeographic studies of this prominent group of African rodents.
Key words murids, Praomys, molecular phylogeny, Cytochrome b
Acknowledgement The research was funded by GACR project No. 15-20229S.
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Fauna Košíc – príprava knižnej publikácie
Andrej Mock & Marcel Uhrin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Šrobárova 2, SK-041 54, Košice, e-mail:
andrej.mock@upjs.sk, marcel.uhrin@gmail.com
Abstract Preparing of the book which covers the knowledge of wild fauna of the Košice (town situated in East Slovakia)
was initiated by the authors. The second largest city in the Slovakia (240 thousands inhabitants, 242 km2) was rapidly risen
from the medieval town (Cassa) after the World War II. During the history, numerous important zoologists have visited
Košice or lived and worked here, but probably except of avifauna the published zoological data are pure, not topical and
scarce. The history of regional research, inventory of the free-living animals, both invertebrates and vertebrates, as same
as diversity of habitats (residual native sites and secondary habitats created by human activities) will be presented.
Key words: urban environment, Košice, Slovakia, survey of fauna, history

Úvod
Inšpirovaní záujmom prírodovedcov o fenomén urbanizovanej prírody a voľne žijúce
organizmov v nej (napr. KELCEY 2015) sme sa začiatkom roka 2016 rozhodli iniciovať prípravu
publikácie, ktorá zachytí aktuálny stav fauny v Košiciach. Mesto, v ktorom pôsobilo viacero
významných zoológov (L. H. JEITTELES, Ö. TÖMÖSVÁRY, A. MOŠANSKÝ…) a dnes tu existuje
niekoľko dôležitých inštitúcií a združení so záujmom o zoológiu, dosiaľ takúto publikáciu nemá.
Z bezstavovcov tu máme staršie publikácie napr. o malakofaune (J. HAZAY) a blanokrídlovoch
(L. MÓCSÁR), novšie o kliešťoch, pôdnych článkonožcoch a faune areálu Botanickej záhrady
UPJŠ (SUVÁK 2013) a denných motýľoch (HOGYOVÁ a kol. 2012). Ucelenejšie a bohatšie poznatky
máme o stavovcoch na území mesta. V povojnovom období intenzívnej výstavby mesta tu
batracho- a herpetofaunu skúmal LABANC (1967), na jeho prácu nadviazali VOSTAL a MARIÁSSY
(1981). Najviac pozornosti sa venuje vtákom, ktoré tu dlhodobo sledoval A. MOŠANSKÝ (napr.
MOŠANSKÝ 1991), neskôr L. MOŠANSKÝ a S. PAČENOVSKÝ (2014) a ďalší ornitológovia. Drobné
zemné cicavce tu študoval L. MOŠANSKÝ (1985). Prehľad vertebratologických zbierok
(Tetrapoda) vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach s mnohými údajmi aj z intravilánu
mesta publikoval v 10-dielnej sérii článkov A. MOŠANSKÝ v r. 1976-1995. Poznatky
o kruhoústovcoch a rybách Košíc v ucelenej publikovanej podobe chýbajú, existuje ale mnoho
dát k ichtyocenózam Hornádu. Mnoho dôležitých poznatkov o faune Košíc je archivovaných v
nepublikovanej podobe vysokoškolských záverečných prác.
Autori príspevku sa podujali v pozícii editorov a spoluautorov pripraviť publikáciu, ktorej
príprava by podnietila systematickejší a komplexnejší záujem o faunu východoslovenskej
metropoly. Výsledkom bude obsiahla kniha, ktorá širokej verejnosti poskytne aktuálny
obraz diverzity voľne žijúcej fauny, pôvodnej i nepôvodnej, štruktúry jej spoločenstiev,
zdokumentuje pestrosť a stav biotopov, refúgiá pôvodnej fauny, nálezy cudzokrajných
zástupcov a zhodnotí trendy v kratšej i dlhšej časovej škále. Počas sezón 2016 – 2018 chceme
získať reprezentatívne poznatky o stave biotopov v plnej rozmanitosti a faune, ktorá ich obýva
a zároveň sústrediť staršie poznatky.
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Sledované územie
Košice sú počtom obyvateľov (asi 240 tis.) druhé najväčšie mesto na Slovensku. Od
stredoveku známe ako Cassa, Kassa, Kossa, Cassovia, Kaschau, Cassoviensis, Kasscha alebo
Kasch (dôležité pri excerpcii dát zo staršej literatúry) bolo postavené na vyvýšenej terase na
pravom brehu rieky Hornád. Dnešný reliéf starého mesta je rovinatý, situovaný do
severozápadného výbežku Košickej kotliny, len novšie časti postavené v druhej polovici 20.
storočia mesto rozšírili na priľahlé svahy Volovských vrchov, Čiernej hory a pahorkatinovej časti
Košickej kotliny. Intravilán mesta je z troch svetových strán prirodzene ohraničený súvislými
lesmi, len z južnej strany prechádza voľne do agrocenóz, areálu letiska a rurálneho prostredia
Košickej kotliny. Z hľadiska vymedzenia študovaného územia navrhujeme rešpektovať
prirodzenú hranicu (okraj lesov) z troch svetových strán, z juhu potom vonkajší okraj katastrov
mestských častí (obr. 1).

Obr.1. Návrh vymedzenie územia Košíc pre
zoologické mapovanie (zastavaná a odlesnená časť mesta)

Obsah pripravovanej publikácie
So širším kolektív autorov chceme zmapovať výskyt čo najširšieho spektra taxónov
s využitím písomných dokladov a zbierkových položiek. Úvodná kapitola bude o mestskom
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prostredí Košíc a jeho vývoji, potom náčrt histórie regionálnej zoológie. Nasledovať budú
kapitoly zamerané na študované vyššie taxóny.
Záverečná časť publikácie má ambíciu synteticky podať systematicko-ekologický rozbor
získaných údajov s presahom do ochranárskej biológie ako aj využitia dát v pedagogike
a propagácii prírodných hodnôt.
Aktuálny terénny výskum bude koordinovaný našim pracoviskom, prípadné dokladové
exempláre odporúčame uložiť do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré je
zároveň cenným zdrojom regionálnych publikovaných prác a prírodovedných zbierok.
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Poznámky k výskytu plcha sivého (Glis glis) vo vtáčích búdkach
v Slovenskom krase (východné Slovensko)
Ladislav Mošanský1, Michal Stanko1 & Alexander Čanády2
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, SK-040 01, Košice, e-mail: mosansky@saske.sk, stankom@saske.sk
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, SK-041 67, Košice Šrobárova 2, e-mail:
alexander.canady@gmail.sk
1
2

Abstract The authors present the results of a partial occupancy of bird boxes by fat dormouse (Glis glis) in orographic
area Slovak Karst collected during four years of monitoring (2013-2016). The research was carried out from April 2013 on
the site Nižný vrch located south of the village Hrhov. In a forest of oak and hornbeam forest were checked a total of 29
boxes for songbirds. The distances between the nest-boxes was 50 m and were installed in the line on trees at a height of
2.5 to 4.0 m. It was confirmed high occupancy of boxes by the fat dormouse, from 24.1% in 2014 to 50.0% in 2016. Dormouse
abundance has grown from 10 in 2014 to 26 individuals in 2016. The three-year summary of the material in the fat
dormouse populations, we observed slightly predominance of males (52.9%). The number of adults on 1000 m of line was
7.1 in 2014 to 18.6 in 2016.
Key words fat dormouse, Glis glis, bird boxes, predation, songbirds

Úvod
Skúmané územie je dlhodobo študované v rámci riešenia výskumných projektov
zameraných na drobné cicavce, spevavce a ich ektoparazity, ako aj na viaceré skupiny
patogénov. V rokoch 2012 až 2013 sme inštalovali na predmetnej lokalite vtáčie búdky za účelom
získania ektoparazitov z hniezdneho materiálu malých dutinových hniezdičov. Ako „vedľajším
produktom“ (AMBROS & SLOBODNÍK 2008) ornitologicko-parazitologického výskumu sme získali
informácie o viacerých druhoch cicavcov (Chiroptera, Rodentia) vyskytujúce sa vo vtáčích
búdkach. V tomto príspevku uvádzame poznatky o výskyte a početnosti plcha sivého (Glis glis)
ako jediného zisteného zástupcu z plchovitých (Gliridae) na skúmanom území.
V súčasnosti údaje o početnosti plcha sivého, ako aj o biológii druhu z územia Slovenska, sú
len ojedinelé (KRIŠTÍN 1995, AMBROS & SLOBODNÍK 2008, FULÍN 1998, KRŠIAK & KAŇUCH 2006,
MOŠANSKÝ et al. 2016).

Metodika
Študovaná lokalita Nižný vrch sa nachádza juhovýchodne od obce Hrhov v orografickom
celku Slovenský kras (DFS 7490 B; 48034.542 N, 20046.094 E; 233 m n. m.). Búdky boli inštalované
v lesnom poraste, kde v stromovej etáži dominujú duby (Quercus sp.), hraby (Carpinus betulus),
menej početné sú buky (Fagus sylvatica), javory (Acer pseudoplatanus) a ojedinelé stromy čerešne
vtáčej (Prunus avium) a lipy malolistej (Tilia cordata). V krovitom podraste prevládajú hlohové a
trnkové kroviny (Crataegetum monogynae, Ligustro-Prunetum dasyphyllae). Z ďalších kríkov tu
rastú dráč (Berberis vulgaris), svíb (Swida sp.), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ako aj bršlen
bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Tento krovinný plášť je rôznej šírky (5 – 15 m) a oddeľuje
súvislý les od pasienkov.
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V lesnom dubovo-hrabovom poraste bolo v línií vyvesených 29 vtáčích búdok vo výške 2,5
– 4,0 m (26 typu „sýkorník“ s rozmermi 16x28x21 cm s priemerom vletového otvoru 3,5 cm a 4
typu „škorečník“ s rozmermi 18x33x23 cm, vletový otvor 4,5 - 5 cm). Búdky boli inštalované vo
vzdialenosti 20 – 40 m od lesného okraja a vzdialenosť medzi jednotlivými búdkami je 50 m. V
roku 2015 boli ľudskou činnosťou (výrub stromov) zlikvidované štyri búdky.
V tejto práci uvádzame čiastočné údaje o početnosti a obsadenosti búdok plchmi zo začiatku
letného obdobia (2014 – 2016), kedy boli zaznamenané len dospelé jedince (jednoročné a
viacročné).

Výsledky a diskusia
1. Obsadenosť vtáčích búdok plchom sivým
Kvantitatívne údaje výskytu plcha sivého vo vtáčích búdkach na lokalite (Nižný vrch,
Hrhov) sú uvedené v nasledovnej tabuľke (tab. 1).
Tabuľka 1. Prehľad kvantitatívnych údajov výskytu Glis glis na lokalite Hrhov (Slovenský kras).

Dátum

n

Samec

Samica

a

b

c

d

e

16.7.2014
24.6.2015
8.7.2016
Spolu

10
15
26
51

4
10
13
27

6
5
13
24

29
25
25
79

7
12
13
32

24,1
48,0
50,0
40,7

0,34
0,60
1,04
0,63

7,1
10,7
18,6
12,1

Vysvetlivky: n - počet jedincov; a - počet kontrolovaných búdok; b – počet obsadených búdok plchom, c percento obsadenosti búdok; d – priemerný počet jedincov na jednu kontrolovanú búdku; e - počet jedincov na
dĺžku línie umiestnených búdok (1 km)

V priebehu trojročného výskumu sme zistili 51 dospelých jedincov. Početnosť druhu stúpala
od 10 v roku 2014 po 26 jedincov v roku 2016. V súhrnom trojročnom materiáli populácií plcha
sivého sme zaznamenali čiastočnú prevahu samcov (52,9 %). Pomer pohlaví v jednotlivých
rokov sa menil. V roku 2014 sme registrovali prevahu samíc (3:2), v r. 2015 výraznú prevahu
samcov (2:1) a v r. 2016 bol vyrovnaný pomer pohlaví (1:1).
Počet obsadených búdok plchom sivým za trojročné obdobie bol zaznamenaný v 32
prípadoch (x = 40,7 %) z celkového počtu 79 kontrolovaných búdok, s postupným nárastom
obsadenosti v jednotlivých rokoch od 7 (24,1 %) v roku 2014 do 13 búdok (50 %) v r. 2016. Z
uvedeného počtu 32 pozitívnych registrácií výskytu plchov v búdkach ako samostatne sa
vyskytujúci jedinec v jednej búdke bol zaznamenaný v 19 prípadoch (59,4 %) a to 10 samcov a 9
samíc. Výskyt dvoch jedincov bol registrovaný v 9 prípadoch (28,1 %; 6× samec a samica, 1× dva
samce, 2× dve samice), tri jedince v dvoch prípadoch (6,25 %; 1× samec a dve samice, 1× tri
samce), štyri jedince boli zistené v dvoch prípadoch (6,25 %) po dva samce a samice.
Vychádzajúc z metódy líniového umiestnenia búdok o celkovej dĺžke 1 400 m, umožňuje
prepočet relatívnej hustoty počtu jedincov na 1 000 m. Počet zistených jedincov v sledovaných
rokoch sa zvyšovala od 7,1 jedinca/km v roku 2014 na 18,6 jedincov/km v roku 2016.
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2. Obsadenosť vtáčích búdok jednotlivými druhmi vtákov
V priebehu sledovaného obdobia sme zaznamenali 52 – 56 % obsadenosť hniezdnych búdok,
na ktorom sa podieľalo 6 druhov spevavcov (Parus major, Cyanistes caeruleus, Poecile palustris,
Sitta europaea, Ficedula albicollis a Passer montanus). Najpočetnejšie hniezdiče boli P. major s 23,4
%, S. europaea s 19,1 %, F. albicollis a P. montanus po 12,8 % obsadenosťou zo všetkých pozitívnych
registrácií výskytu hniezd.
3. Predácia vtáčích hniezd plchom sivým
Plch sivý je významným predátorom všetkých menších druhov dutinových hniezdičov.
Viacerí autori (FULÍN 1998, JUŠKAITIS 2006, ADAMÍK & KRÁL 2008 b, AMBROS & SLOBODNÍK 2008)
zaznamenali vo vtáčích búdkach priamu likvidáciu a konzumáciu znášky vajec,
niekoľkodňových mláďat, ale aj inkubujúcej samice. V priebehu nášho výskumu sme zistili len
ojedinelé prípady priamej likvidácie obsadených vtáčích hniezd, aj keď bola vysoká obsadenosť
plchmi na hniezdach vtákov (napr. u sýkorky veľkej (P. major) z 11 zistených hniezd bola
prítomnosť plchov na siedmich a u muchárika bielokrkého (F. albicollis) na všetkých šiestich
hniezdach). Z uvedených zistení predpokladáme u P. major nízku a u F. albicollis nulovú
úspešnosť vyhniezdenia, pretože ide o druh s neskorším začiatkom hniezdenia, ktoré sa už
prekrýva s aktivitou plcha sivého (ADAMÍK & KRÁL 2008a, b).
Poďakovanie Výskumné práce boli podporené projektami APVV-14-274, APVV-15-0134, VEGA 2/0060/14 a 1/0196/15. Autori
ďakujú RNDr. M. Bonovi, PhD. a RNDr. L. Blaňárovej, PhD. pri terénnych prácach. Odchyt a manipulácia s chráneným druhom
živočícha bol povolený výnimkami MŽP č. 4874/2011-2.2, č. 6959/2014-2.3 a č. 4559/2015-2.3.
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Chewing lice of genus Philopteroides in New Guinea –
Australasian region as the centre of area of the genus
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Abstract Within taxonomical revision of Philopterus s. l. (Phthiraptera: Ischnocera) genera complex were described two
new species of genus Philopteroides from family of Berrypeckers (Paramythiidae), the presence of genus Philopteroides in
New Guinea was proved. From 15 nowadays known species, only two are known outside this region. Both newly
described species belong to beckeri group, which was until now known from Uganda only, compared to African species
those from New Guinea still show noticeable morphological differences. During the study was used innovative system of
morphological description which was previously proved in other Ischnoceran species.
Key words Philopteridae; new species; Passeriformes; berrypeckers

Introduction
The genus Philopteroides Mey, 2004, was divided into two species groups by Valim & Palma
(2013), which differ in the dimensions of the preantennal area and the depth of the median
indentation of the hyaline margin. To date, only two species have been placed in the beckeri
species-group, while the remaining ten described species are placed in the mitsusui speciesgroup.

Material and methods
Examined specimens, dimensions taken, head and thoracic and female terminalia
terminology described in Najer et al. (2016). We propose a new system of naming leg setae for
the Philopterus-complex, the standardized abbreviations are explained in Najer et al. (2016). Setal
numbers and terminology for thorax and abdomen follow Valim & Palma (2013) there are no
spine-like setae present in the new species. We regard as pleural setae those placed on the lateral
sides of the tergo-pleurites, mainly visible from the ventral side. The setae on each side of
pterothorax are mentioned as metapleural setae.

Results and discussion
There were two new species of genus Philopteroides Mey, 2004, described within this study:
Philopteroides sinancorellus Najer, Gustafsson & Sychra, 2016
Type host. Oreocharis arfaki (Meyer, 1875) (Passeriformes: Paramythiidae) – tit berrypecker.
Type locality. Morobe District, Papua New Guinea.
Philopteroides gigas Najer, Gustafsson, and Sychra, 2016
Type host. Paramythia montium montium De Vis, 1892 (Passeriformes: Paramythiidae) – crested
berrypecker.
Type locality. Mur Mur Pass, Western Highlands District, Papua New Guinea.
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Other host. Paramythia montium brevicauda Mayr & Gilliard, 1954 (Passeriformes: Paramythiidae)
– crested berrypecker.
The known geographical distribution of the 15 described species of Philopteroides is as
follows: New Zealand (5 spp.), New Guinea and Vietnam (2 spp. each), India, Taiwan,
Micronesia, Senegal, Uganda and the Indo-Malayan region (1 sp. each; Valim & Palma 2013).
Considering this distribution, it is likely that further species of Philopteroides will be found in
Australia and other islands of Australasia, which would appear as the geographical centre of
this louse genus.
Considering that at least one species of the beckeri species-group has a sympatric distribution
with four other species belonging to the mitsusui species-group within New Zealand (Valim &
Palma 2013), the different species-groups are not structured geographically. Furthermore,
neither the genus nor the proposed species-groups appear to be host specific. In some cases,
morphologically similar species of Philopteroides seem to parasite hosts of the same family,
suggesting that when more species become known, a pattern of host specifity may emerge.
The two new species of Philopteroides described in this paper differ from Ph. beckeri (the type
of the species-group), in several characters, which could indicate that the beckeri species-group
may prove to be artificial after more species are described. Also, Philopteroides is in much need
of molecular studies to elucidate relationships among species, and indeed among all Philopteruscomplex. Fresh material collected from suitable hosts occurring in Australasia, Asia, and Africa
is needed.

Conclusion
Philopteroides was not previously known from the family Paramythiidae or from New
Guinea. All other specimens of Philopteroides from New Guinea examined by us belong to the
mitsusui species-group, suggesting that the host distribution of this group may be limited in New
Guinea. No comprehensive phylogeny of the Philopterus complex has been published and
relationships between Philopteroides and the other members of the complex (see Mey 2004) are
unknown.
Acknowledgements Tomas Najer’s visit to PIPeR, where this work was carried out, was funded by project IMA UVPS Brno 2014FVHE-01. Daniel Gustafsson was funded by grant 36/07 1.4 from the Swedish Taxonomic Initiative. Also, we are indebted to Ricardo
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suggestions which improved our original manuscript.
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Pilot study of variation in abdomen colour of Episyrphus
balteatus (Syrphidae, Diptera)
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Abstract Preliminary results of variation in abdomen colour of Episyrphus balteatus (de Geer, 1776) (Syrphidae, Diptera)
are presented. Colour pattern of 257 specimens (98 males and 159 females) of marmalade hoverfly from the field research
was evaluated. The abdomen coloration is highly variable in both sexes. Females were generally darker compared to
males. In both sexes, the first abdominal segment is the darkest. Following abdominal segments are lighter toward the
end of the body.
Key words marmalade hoverfly, abdominal segments, colour, variation

Introduction
Episyrphus balteatus (de Geer), 1776 (Diptera: Syrphidae), sometimes also called the
marmalade hoverfly, is one of the best-studied hoverflies, which is highly anthropophilic and
almost ubiquitous species (SPEIGHT 2011). It is used in the biocontrol strategies against aphid
pests in the greenhouses and in the crops like cereals. It is also the most effective natural enemy
against economically important aphids (HONDELMANN et al. 2005). In the middle of Europe, this
species has reached around four generations (NAWROCKA 1988). This species with the
overlapping generations overwinter as an adult in European clime and may be found
hibernating among ivy, or in caves, etc. (SPEIGHT 2011) and recently has it been established that
it can also overwinter as a larva (SARTHOU et al. 2006). It was predicted, that the abdominal
colour pattern of species E. balteatus should change in the field with the seasonal based on
a hypothesis that the pattern influences the thermoregulatory capabilities of the animal. The
observed changes in the colour pattern through the year supported the thermoregulation
hypothesis. E. balteatus has the least amount of yellow on the abdomen during the spring and
autumn and those with most yellow during the middle part of the season (H OLLOWAY et al.
1997). The most important factor in determining the final adult colour pattern appears to be the
length of the pupal period (OTTENHEIM et al. 1995; MARRIOTT & HOLLOWAY 1998). The function
of abdominal colour plasticity in hoverflies has been the subject of the speculation, but this
function has not yet been definitively established. However, it is logical to assume that the black
pattern facilitates faster by warming in the cold season and vice versa prevailing yellow pattern
prevents by overheating in the warm season. In the present study, we analysed how the colour
patterns of E. balteatus change through the plasticity in the thermoregulation.
The aim of the present study is to describe the temporal variability in colour pattern of E.
balteatus.
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Material and methods
Samples were collected in 2008 in Šúr (Slovakia). E. balteatus specimens were sorted and
photographed from the dorsal side where the wings and legs do not cover fly's abdomen. Photos
were subsequently manually analysed using ImageJ software, polygon selection for each
abdominal segment. Data on the dark and yellow area were expressed as a percent of the total
surface area of the dorsal side of abdomen. Preliminary data obtained were then expressed as
box plots to assess possible differences in the colour pattern. We focused on temporal variability
comparing results from material obtained in different months. We also assessed differences
between sexes.

Results and discussion
So far, altogether 257 specimens (159 females and 98 males) of E. balteatus were processed.
Initial results showed that the abdomen colour of both sexes of E. balteatus is highly variable;
females were generally darker than males. In both sexes, the first abdominal segment is the
darkest. Following abdominal segments are lighter toward the end of the body. Preliminary
results indicate that the abdomen colour should change with the season, however it is necessary
to examine all samples (fig. 1).

Fig. 1: The percentage of yellow area on the dorsal side of abdomen (axis x) in Jun, July and August (from left to
right). 1_F – first segment, female; 1_M – first segment, male, etc.

Conclusions
This pilot study confirmed variation in abdomen colour of E. balteatus. Females were
generally darker compared to males. In both sexes the first abdominal segment is the darkest.
Following abdominal segments are lighter toward the end of the body.
Acknowledgements This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.
APVV-0059-11.
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Zhodnotenie ekologických nárokov štyroch druhov lesných sov
(Strigiformes) v Chránenom vtáčom území Veľká Fatra
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Abstract Mapping survey of forest owls in Veľká Fatra Mts. during spring and autumn mating seasons in 2009 – 2015
years found 285 territories of four species in the area of 317.3 km 2. Assessment of habitat features at occupied territories
proved, that territories of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) were placed in highest position at the slopes, territories
of the Ural Owl (Strix uralnsi) and Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) were situated lower in the slopes and territories
of the Tawny Owl (Strix aluco) were placed in lowest elevations. The oldest forest grows were preferred by A. funereus
and the youngest by G. passerinum. In forest habitats prevailed spruce, beech, fir and sycamore. Sites with territories of
owls were placed usually in steep, often rocky, forested slopes with average sloping from 58% in case of G.passerinum up
to 70% in case of S. uralensis.
Key words lesné sovy, Veľká Fatra, porasty, teritóriá

Úvod
Lesné druhy sov patria k významným bioindikátorom prostredia tým, že stoja na vrchole
potravinového reťazca. Poskytujú dôležité informácie o štruktúre a stave ekosystémov. Medzi
základné atribúty ich populačnej dynamiky patria početnosť a distribúcia (PAČENOVSKÝ &
SHURULINKOV 2008, PAČENOVSKÝ & ŠOTNÁR 2010, ŠOTNÁR & PAČENOVSKÝ 2011).

Metodika a charakteristika územia
Použili sme metódu priameho počúvania sov v teréne. Územie sme si pracovne rozdelili na
menšie podcelky resp. doliny, ktoré sme systematicky mapovali. Monitoring prebiehal počas
jarného a jesenného toku sov (II – IV, IX – XI) v rokoch 2009 – 2015. Použili sme modifikáciu
pásovej a bodovej metódy, pričom terénom sme prechádzali automobilom po lesných
zvážniciach, alebo chôdzou po turistických chodníkoch. Pre mapovanie počas chôdze sme robili
zastávky každých 500 m a pri jazde autom približne každý 1 km. Miesta hlasových prejavov sov
sme zaznamenali pomocou GPS, údaje o pomeroch na stanovišti sme prevzali z Lesníckeho
geografického a informačného systému.

Výsledky a diskusia
Celkove sme zaznamenali na ploche 317,3 km² 285 teritórií 4 druhov lesných sov.
Priemerná nadmorská výška teritórií skúmaných druhov lesných sov v CHVÚ Veľká Fatra bola
zistená v poradí od najvyššej po najnižšiu nasledovne: 1. Aegolius funereus 1039,4 m n.m. (rozptyl
zistený od 710 do 1304 m n.m.); 2. Strix uralensis 989,8 m n.m. (od 440 do 1340 m n.m.); 3.
Glaucidium passerinum 937,1 m n. m. (592 – 1257 m n. m.) a 4. Strix aluco 883 m n. m. (630 – 1303
m n.m.).
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Zo štyroch skúmaných druhov lesných sov preferujú najstaršie lesné porasty v CHVÚ
Veľká Fatra podľa našich zistení jednotlivé druhy v zostupnom poradí: A. funereus (priemerne
124 r.), S. uralensis (116 r.), 3) S. aluco (109 r.) a G. passerinum (102 r.). Na druhej strane, rozptyl
vekového zloženia porastov obývaných lesnými sovami vo Veľkej Fatre je značný: u A. funereus
75-200 rokov, u S. uralensis 35-170 rokov, u S. aluco 70-180 rokov a u G. passerinum 60-175 rokov.
Všetky mapované druhy sov, obývajúce porasty Veľkej Fatry, sú schopné žiť v mimoriadne
strmých, horských, zalesnených, často aj skalnatých svahoch. Z vyhodnotenia výsledkov
vyplýva, že najvyšší priemerný sklon svahu bol zaznamenaný u S. uralensis 69,85% (rozptyl 50
– 80%), takisto veľmi vysoké priemerné hodnoty boli zistené u A. funereus 65,9% (rozptyl 40 –
85%); len o niečo nižšie priemerné sklony svahov obývajú S. aluco 59,6% (rozptyl 30 – 85%) a G.
passerinum 58,5% (rozptyl 30 do 85%).
Výsledky, naznačujú, že kuvičok vrabčí preferuje biotopy s vyšším zastúpením smreka
v porastoch (95 %), pôtik kapcavý zasa preferuje najstaršie lesné porasty s relatívne vysokým
zastúpením buka (93,4 %) a v porovnaní s kuvičkom uprednostňuje porasty, v ktorých
dominuje buk nad smrekom, kým kuvičok sa správa skôr opačne. Sova dlhochvostá preferuje
zo všetkých druhov lesných sov najvyššie zastúpenie javora horského v porastoch (48 %)
a v každom poraste, v ktorom bola zistená, sa vyskytoval buk. Sova obyčajná sa vyskytuje
v porastoch s vysokým zastúpením buka, ale aj smreka (buk 93,8%, smrek 87,5%).

Záver
Na základe zistených výsledkov teda môžeme konštatovať, že na hrebeňoch, resp. tesne
pod nimi sa najčastejšie nachádzajú na skúmanom území teritóriá pôtikov kapcavých a sov
dlhochvostých, aj keď u sovy dlhochvostej sme sa stretli aj s výskytom v dolnej tretine svahov,
ale zriedkavejšie ako v blízkosti hrebeňa. Typické umiestnenie teritórií kuvičkov vrabčích bolo
o niečo nižšie ako u pôtika a sovy dlhochvostej a teritóriá sov obyčajných boli v priemere
umiestnené najnižšie. Väčšina teritórií kuvičkov a sov obyčajných sa nachádzala vo výške 3/5 –
4/5 horských svahov. Najstaršie porasty obýva pôtik kapcavý a sova dlhochvostá, o niečo
mladšie sova obyčajná a kuvičok vrabčí. Všetky 4 druhy žijú vo veľmi strmých svahoch (4085%) a preferujú hlavné dreviny v porastoch, kde sa vyskytujú smrek, buk, jedľu a javor horský,
pričom najvyššiu väzbu na buk majú pôtik a sova dlhochvostá, na smrek kuvičok vrabčí a podiel
porastov s výskytom javora horského je najvyšší u sovy dlhochvostej. Práca prináša prvé
komplexnejšie zhodnotenie ekologických nárokov lesných sov na úrovni celého orografického
celku a prináša nové výsledky z jednej z doteraz najväčších zmapovaných oblastí s výskytom
lesných sov v rámci Slovenska.
Poďakovanie patrí všetkým spolupracovníkom, ktorí nám pomáhali v teréne alebo nám poskytli svoje údaje o pozorovaní sov
v CHVÚ Veľká Fatra, menovite: Žiak J., Oravec A., Remeník Ľ., Šípoš P., Špilák M., Píš J., Šmelcer M., Páleš A., Pokrievková J.,
Demovič B. ml., Apfel E., Apfelová M., Nemčok M., Moskáľ J., Michelčík M., Masárová Z., Topercer J, Takáč K.. Výskum bol
podporovaný z malých členských projektov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
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Spoločenstvá pôdnych nematód ako indikátory zmien v
ekosystéme bukového lesa prírodnej rezervácie Vysoký vrch po
poškodení víchricou v roku 2014
Jana Ondeková, Andrea Čerevková & Marek Renčo
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, SK-040 01, Košice, e-mail: j.ondekova@gamil.com, renco@saske.sk; cerev@saske.sk
Abstract Nematode communities were investigated in the deciduous beech forest of Natural Reserve Vysoký Vrch after
its destruction by windstorm in 2014. The investigation has been carried out one year after event when five representative
soil samples were collected from control plot (non-damaged forest) and five soil samples from calamity plot (forest
damaged by wind but left to natural succession). In total, 101 nematode species from 69 genera were identified in this
study. Three species: Paralongidorus rex, Coomansus menzeli and Tylencholaimellus affinis has been recorded in the Slovakia
for the first time. In the control plot, 84 nematode species with preponderance of bacterivores (Alaimus primitivus, Plectus
silvaticus, and Rhabditis spp.), followed by omnivores Oxydirus oxycephalus, and Dorylaimus bryophilus has been recorded.
Contrary in the windstorm damaged plot, 89 nematode species with prevalence of plant parasites (Helicotylenchus
digonicus, Rotylenchus fallorobustus, Trichodorus sparsus and T. primitivus), followed by bacterivores (Acrobeloides nanus,
Eucephalobus oxyuroides and Rhabditis spp.) was found. The forest destruction by windstorm has also a significant effect on
the total nematode abundance which increased after event. Abundance of predators and omnivores were reduced after
windstorm. These results supported the role of nematode communities as potential indicators of environmental
conditions and their disruption.
Key words windstorm, soil nematodes, biodiversity, disturbance, forest, ecological indices.

Úvod
Výmera lesov podľa Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (2005-2006) na Slovensku
je okolo 2, 17 miliónov ha a lesnatosť krajiny je 44,3±1%. Z toho buk lesný pokrýva až 1/3 plochy
(www.forestportal.sk). Avšak klimatické zmeny, priebeh počasia počas jednotlivých rokov
a časté veterné kalamity vážne zasahujú do starostlivosti o les. Veterné smršte dokážu naraz
zničiť tisíce hektárov lesa a sú považované za najdôležitejší škodlivý činiteľ, ktorý ovplyvňuje
zloženie lesa, jeho dynamiku, klimatické pomery, vegetáciu ako aj faunu (EVERHAM & BROKAW
1996).
Víchrica „Žofia“, ktorá sa prehnala Slovenskom 15. 5. 2014 spôsobila poškodenie stromov
a rozvrátenie porastov na rozsiahlom území Slovenska. S predbežných hlásení objem
poškodené dreva presiahol 4 milióny m3 (GUBKA et al. 2014). Poškodené boli aj produkčné,
prevažne bukové lesné porasty Mestských lesov Košice, kde ešte v roku 2014 vyťažili
z kalamitných plôch až 64 tisíc m3 dreva pričom vzniklo až 80 ha nových holín. Okrem bežných
produkčných lesov bola touto víchricou zasiahnutá aj časť lesa Prírodnej rezervácie Vysoký
vrch, kde platí najvyšší stupeň ochrany prírody.
Pôdne hlístovce sú považované za najpočetnejšie mnohobunkovce, vyskytujú sa vo
všetkých ekosystémoch (v pôde, sladkej aj slanej vode) a zloženie spoločenstva nematód je často
charakteristické pre určitý typ ekosystému. Druhy resp. skupiny nematód sa vyznačujú rôznymi
nárokmi na potravu, rôznou reprodukčnou schopnosťou, rôzne dlhými vývinovými cyklami
a teda rôznou citlivosťou na zmeny v ich životnom prostredí (pôde), ktorá je súčasťou komplexu
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celého ekosystému. Už niekoľko desaťročí sa preto analýzy spoločenstiev pôdnych nematód
využívajú v ekologických štúdiách na posúdenia stavu ekosystému, zmien v ekosystéme po
jeho narušení prírodnými či antropogénnymi faktormi (WISLON & KAKOULI-DUARTE 2009).
Cieľom našej práce bolo analyzovať štruktúru spoločenstva pôdnych nematód v bukovom
lese PR Vysoký vrch rok po kalamite, ktorý bolo zdevastovaný víchricou. Tieto údaje sme
následne porovnali so spoločenstvom pôdnych nematód bukového lesa nepoškodeného
víchricou na tom istom území v rovnakom čase.

Metodika práce a charakteristika územia
Výskum sme realizovali v listnatom bukovom lese prírodnej rezervácie Vysoký vrch. Toto
územie v pohorí Čiernej hory bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1993, za účelom
ochrany pralesovitého lesného spoločenstva s výskytom vzácnych a chránených rastlinných
druhov. Má rozlohu 36,5 ha a platí tu 5 stupeň ochrany prírody, teda akékoľvek zásahy človeka
do tohto ekosystému sú zakázané. Odber vzoriek pôdy sme uskutočnili v júni 2015, rok po
kalamite. Celkovo sme odobrali 5 priemerných vzoriek pôdy na vytýčenej ploche (50 x 50 m)
nepoškodenej víchricou (kontrola) a 5 vzoriek na rovnako veľkej ploche poškodenej víchricou
a ponechanej na samovývoj bez vyťaženia spadnutých stromov. Nematódy sme izolovali zo 100
g pôdy, mikroskopicky identifikovali do úrovne druhu a analyzovali spoločenstvá na základe
počtu druhov, abundancie a percentuálneho zastúpenia trofických skupín (YEATES et al. 1993).

Výsledky a diskusia
Celkovo sme v lesnom ekosystéme zmiešaného lesa rezervácie Vysoký vrch zistili
prítomnosť 101 druhov pôdnych nematód, ktoré patrili do 69 rodov, z nich tri druhy:
Paralongidorus rex, Coomansus menzeli a Tylencholaimellus affinis boli na území Slovenska
zaznamenané prvý krát.
Vo víchricou nepoškodenom lese (kontrola) sme z 5 vzoriek izolovali celkom 2438 jedincov
pôdnych nematód. Taxonomickou identifikáciou sme zistili prítomnosť 84 druhov nematód
patriacich do 58 rodov, pri priemernom počte druhov 56,8 vo vzorke. Prevládajúcou trofickou
skupinou boli baktériofágne druhy nematód (tab. 1) najmä Alaimus primitivus, Plectus silvaticus,
Rhabditis spp., nasledované omnifágmi (Oxydirus oxycephalus, Dorylaimus bryophilus), parazitmi
rastlín (Helicotylenchus digonicus) a predátormi (Clarkus papillatus, Coomansus parvus). Najmenej
zastúpenou trofickou skupinou boli fyto-mykofágy a mykofágy.
Z piatich vzoriek pôdy odobratých vo víchricou poškodenej časti lesa s vývratmi stromov
sme izolovali celkom 4517 jedincov pôdnych nematód. Taxonomickou identifikáciou sme zistili
prítomnosť 89 druhov nematód patriacich do 61 rodov, pri priemernom počte druhov 65,8 vo
vzorke. Prevládajúcou trofickou skupinou boli parazity rastlín (H. digonicus, Rotylenchus
fallorobustus, Trichodorus sparsus, T. primitivus), nasledované baktériofágmi (Acrobeloides nanus,
Eucephalobus oxyuroides, Rhabditis spp.), fyto-mykofágmi, omnifágmi a mykofágmi. Najmenej
zastúpenou trofickou skupinou boli predátori (tab. 1).
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Tabuľka 1. Trofická štruktúra spoločenstiev nematód vo vzorkách pôd odobratých z víchricou nepoškodeného a
poškodeného bukového lesa prírodnej rezervácie Vysoký vrch v roku 2015 (n = 5)
Parameter
Kontrola
Poškodený les
Zastúpenie jednotlivých trofických skupín
Počet
Počet jedincov
Podiel %
Podiel %
nematód v spoločenstve
jedincov
Baktériofágy
740
31,7
1399
32,3
Mykofágy
104
4,4
438
10,1
Omnifágy
480
20,5
443
10,2
Predátory
346
14,8
82
1,9
Parazity rastlín (fytogágy)
413
17,7
1471
33,9
Fyto-mykofágy
155
6,6
502
11,6

Záver
Na ploche zasiahnutej víchricou sa rok po kalamite výrazne zvýšila celková abundancia
jedincov nematód, najmä druhov živiacich sa baktériami a podieľajúcich sa na rozklade
organickej hmoty, čo je pozitívne pre obnovu ekosystému lesa. Avšak v dôsledku bohatej trávnej
vegetácie došlo k výraznému nárastu počtu parazitických nematód rastlín, z ktorých niektoré
druhy (rod Trichodorus) môžu parazitovať a poškodiť koreňový systém semenáčov a tak
negatívne ovplyvniť rýchlosť regenerácie daného ekosystému. Naopak, skupiny pôdnych
nematód (omnifágy, predátory), ktorých druhy sú charakteristické dlhými vývinovými cyklami,
nízkou reprodukčnou schopnosťou a citlivosťou na akúkoľvek zmenu v ich životnom prostredí,
sú na poškodenej ploche výrazne menej zastúpené ako v pôvodnom, nepoškodenom lese.
O negatívnom vplyve poškodenia daného ekosystému na tieto dve trofické skupiny svedčí aj
fakt, že prevažná väčšina jedincov boli v larválnom štádiá vývinu.
Poďakovanie Táto práca vznikla za finančnej podpory projektu VEGA 2/0013/16 (0.5) a projektu “Centrum Excelentnosti pre
Parazitológiu“ (kód ITMS: 26220120022) na základe podpory operačného programu „Výskum a vývoj“ financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (0.5).
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Zhodnotenie výsledkov monitoringu populácie a vybraných
charakteristík biotopu bučiaka veľkého (Botaurus stellaris)
a chochlačky bielookej (Aythya nyroca) v CHVÚ Medzibodrožie
(2011-2016)
Samuel Pačenovský1, Matej Repel1, Miroslav Demko2 & Peter Chrašč1
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Kancelária Michalovce, Nám. Osloboditeľov 1, 071 01, Michalovce, e:mail:
pacenovsky@vtaky.sk, matejrepel@gmail.com, chrasc@vtaky.sk
2 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Zelinárska 4, 821 08 Bratislava, e-mail: demko@vtaky.sk
1

Abstract Medzibodrožie SPA belongs to two most important sites for Bittern and for Ferruginous Duck in Slovakia.
Monitoring of both species in 2011 – 2016 focused mostly on breeding season and to evidence of breeding. Habitat
monitoring included water quality and quantity assessment and surveys of habitat structures. Annual quantities of both
species varied considerably due to high or low precipitation and water-levels in marshes: in Bittern up to 73 - 88% and in
Ferruginous Duck even up to 100%. Overall number of sites with calling male Bitterns varied in individual years as
follows: 2011 (40 sites), 2012 (32), 2013 (31), 2014 (7), 2015 (2), 2016 (6). Assumed breeding of Bitterns was observed in year
2011 at 9 sites, in 2012 at 3, in 2013 at 7 sites (and proved breeding at 4 sites). Occurrence of The Ferruginous Duck was
found in 2011, 2012, 2013 and 2016 and breeding (of min. 1 pair) was proved in 2011 and 2012. Low numbers of Bitterns
in 2014 - 2016 and absence of Ferruginous Ducks in 2014 and 2015 was caused by drying up of most marshes in whole
SPA. The Ferruginous Duck occupies shallow marshes with equal rate of low and high submerged water plants and open
water, while the Bittern prefers higher representation of macrophytes, less open water and low plants. Sites occupied by
the Ferruginous Duck were usually rich in water-invertebrates, thus providing probably a good food supply for the
species. Restoration measures were realised in years 2013 - 2016 at 2-6 sites annually and both species favoured from them,
thus proving that rewetting management is an efficient tool against drying up of marshes and suitable for both species.
Key words Ferruginous Duck, Bittern, Medzibodrozie SPA

Úvod
Celosvetovo je bučiak veľký podľa IUCN radený do kategórie LC (Least Concern), nepatrí
teda ku globálne ohrozeným druhom (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2012, 2015), slovenská populácia
sa odhaduje na 50 – 80 párov (ČERNECKÝ et al. 2014). Globálne je ohrozenejším druhom
chochlačka bielooká, najmä na základe úbytkov v európskom areáli je druh vedený v kategórii
“Near Theatened” (takmer ohrozený) (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2014), aktuálna veľkosť jej
populácie v rámci Slovenska sa odhaduje na 5 – 10 párov (ČERNECKÝ et al. 2014). Obidva druhy
sú vedené v Prílohe I Smernice o vtákoch EÚ. Na Slovensku je bučiak zaradený v aktuálnom
Červenom zozname vtákov Slovenska v kategórii zraniteľný druh (VU) a chochlačka bielooká
v kategórii silne ohrozených druhov (EN) (DEMKO et al. 2014). V rámci Slovenska prináša táto
práca prvé sumárne zhodnotenie ekologických nárokov oboch druhov z nášho územia a prvé
výsledky manažmentu biotopov týchto druhov so zameraním na zlepšenie ich biotopu, ktoré
boli vykonané v CHVÚ Medzibodrožie.

Metodika
Monitoring oboch druhov bol v období 2011 - 2016 vykonávaný s dôrazom na hniezdne obdobie
(IV-VII) a na preukázanie hniezdenia, sledovala sa aj kvantita a kvalita vody a štruktúru
biotopu.
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Štruktúra biotopov sa hodnotila z leteckých snímok vyhotovených v letnom období. V roku
2011 boli robené z malého 2 miestneho lietadla, v roku 2012 z motorového paraglajdu.
Vyhodnotili sme relatívne zastúpenie rôznych porastov rastlín a prítomnosti otvorenej vodnej
hladiny (12 lokalít v r. 2013 a 2014).

Výsledky a diskusia
Početnosť oboch druhov výrazne medziročne kolísala v závislosti od zrážok a od stavu
hladiny v močiaroch: u B. stellaris o 73 - 88% a u A. nyroca až o 100%. Celkový počet teritórií
v CHVÚ Medzibodrožie s ozývajúcimi sa bučiakmi bol nasledovný - 2011 (40), 2012 (32), 2013
(31), 2014 (7), 2015 (2), 2016 (9 lokalít a 6 teritoriálnych samcov). Opakované prelety bučiakov
v júni a júli, naznačujúce prinášanie potravy mláďatám (HUDEC et al. 1994, WHITE et al. 2006)
boli zistené v rokoch 2011 (9 lokalít), 2012 (3), 2013 (7 , z toho na 4 aj dokázané hniezdenie).
Výskyt A. nyroca bol zistený v rokoch 2011, 2012, 2013 a 2016 a hniezdenie (vždy min. 1 páru)
bolo zistené v rokoch 2011 a 2012. Nízke počty B. stellaris v rokoch 2014 - 2016 a absencia výskytu
A. nyroca v rokoch 2014 a 2015 spôsobilo vysychanie močiarov. A. nyroca obýva plytké močiare
s vyrovnaným podielom nízkych (26,9%) aj vysokých (26,6%) vodných rastlín a otvorenej vody
(25,6%), kým B. stellaris preferuje vyšší podiel makrofytov (38%) oproti nižšiemu podielu
otvorenej hladiny (11,1%) a nízkych rastlín (20,88%). Lokality s výskytom chochlačky bielookej
sa obvykle vyznačovali vysokým výskytom vodných bezstavovcov, čo naznačuje súvis s lepšou
potravnou ponukou u tohto čiastočne zoofágneho druhu (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2015).
Obnovné opatrenia vykonané na zavodnenie viacerých močiarov v rokoch 2013 – 2016
zabezpečili opätovný výskyt oboch druhov, ukázali sa teda ako účinný nástroj ochrany oboch
ohrozených druhov vtákov proti vysychaniu močiarov.

Záver
Ukazuje sa nutnosť urgentných obnovných opatrení pre mokrade v Medzibodroží, ktoré sú
najmä v čase nedostatku zrážok vlastne jedinou možnosťou, ako zabezpečiť potrebnú vodnú
hladinu pre hniezdenie vodných vtákov na močiaroch, ktoré sú mimo ramenného systému
Latorice a Bodrogu.
Poďakovanie patrí programu LIFE Nature Európskej únie,, ktorý podporil projekt LIFE09NAT/SK/000395 „Ochrana bučiaka
veľkého a chochlačky bielookej V CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku“.
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First data on the sterler (Acipenser ruthenus) acoustic telemetry in
the middle Danube
Ladislav Pekárik1 & Martin Farský2
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23, Bratislava; Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, PO
Box 9, SK-918 43, Trnava, email: ladislav.pekarik@savba.sk
2 MO SRZ Štúrovo, Nánanská cesta 77, SK-943 01, Štúrovo, email: ichtyo.farsky@gmail.com
1

Abstract Populations of Danube sturgeons that are continuously decreasing are still not sufficiently documented.
Surgeons are the flagship species of the EU Danube strategy. To fill some of the gaps, the acoustic telemetry study of the
position and movements of the sterlet (Acipenser ruthenus) started in the Slovak-Hungarian stretch of the Danube. Fishes
were sampled downstream Štúrovo, acoustic transmitter was implanted and fish was released close to the sampling site.
Four data-loggers ware set up on the Danube banks to continuously monitor the fish occurrence. Based on the few weeks
study we can document that the sterlet do not move away from its feeding habitat in August and September. Expected
migrations to wintering and later spawning habitats will be documents in the next year. Furthermore, detailed 3D
telemetry using transmitters with depth sensors is planned in the next year.
Key words sturgeons, movements, feeding habitats
Acknowledgement This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-082012.
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Výskyt druhov rodu Cordulegaster (Odonata) v jelšovom
pramenisku v areáli Rudných baní Pezinok
Kornélia Petrovičová2, Stanislav David1, Vladimír Langraf2, Monika Ábelová1,
Janka Schlarmannová2
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Trieda A. Hlinku 1, SK–949 01, Nitra, e-mail:
monika.abelova@ukf.sk
2Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, UKF Nitra, Nábrežie mládeže 91, SK–949 74, Nitra, e-mail:
kornelia.petrovicova@ukf.sk
1

Abstract In the year 2015 in Pezinok city, in the area of abandoned mine we carried out the reserch of two endangered
and protected species of dragonflies - Cordulegaster heros and Cordulegaster bidentata. In the area C. heros dominated but C.
bidentata has low population, which is unique. The co-occurrence of both species is remarkable.
Keywords Cordulegater heros, Cordulegaster bidentata, springs area, Pezinok, Malé Karpaty Mts.

Úvod
Výskytu druhov rodu Cordulegaster na Slovensku je v posledných rokoch venovaná veľká
pozornosť. Výsledky rozšírenia aj poznámky k habitatom druhov publikovali napr. HOLUŠA
(2007), HOLUŠA & HOLUŠOVÁ (2013, 2014), JANSKÝ & DAVID (2008). Podľa poslednej sumarizácie
údajov DAVID (2014), je zo Slovenska známych 192 nálezových záznamov pre druh C. bidentata
(62 lokalít v 22 orografických celkoch DFS) a 149 nálezových záznamov pre C. heros (89 lokalít z
5 orografických celkoch DFS). Rozšírenie oboch druhov pásikavcov na Slovensku je málo
preskúmané, spoločný výskyt oboch druhov je zaznamenaný len ojedinele v Malých Karpatoch
a Revúckej vrchovine. Spoločný výskyt je zaujímavý aj z dôvodu predpokladanej trofickej
a stanovištnej kompetície C. bidentata a C. heros. Skúmať uvedenú problematiku je možné na
lokalitách spoločného výskytu, avšak takýchto lokalít je len niekoľko, a preto majú osobitný
význam.
V roku 2015 sme na pramenisku v areáli Rudných baní v Pezinku pozorovali dospelé
jedince pásikavca Cordulegaster heros. Nakoľko sa jedná o druh európskeho významu podľa
Smernice Rady č. 92/43/EHS o biotopoch, uskutočnili sme na lokalite opakovaný prieskum
s cieľom potvrdenia autochtónnosti a abundancie populácie C. heros na lokalite. Výsledky
prieskumu uvádzame v tomto príspevku.

Metodika
Výskum sa uskutočnil v dňoch 15. 6. a 29. 6. 2015 v areáli Rudných baní Pezinok. Imága
vážok sme lovili entomologickou sieťkou, larvy hydrobiologickou sieťkou. Imága sme
determinovali na mieste a vypustli, jeden exemplár larvy (L) a exúvium (Ex) boli odobraté na
determináciu (coll. S. David, ÚKE SAV).
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Výsledky a diskusia
V juhovýchodnej časti areálu Rudných baní Pezinok (orografický celok Malé Karpaty,
súradnice 48° 19´05.1“ 17° 14´26.62“, 235 m n. m) je pod výsypkou štôlne Budúcnosť jelšina
s prameniskom napájaná vodou vytekajúcou z bane (obr. 1). Potôčik vytekajúci z prameniska
(šírka 60 až 80 cm, hĺbka do 10 cm, substrát dna bahnitý sediment a lístie) ústi do potoka Blatina.
Na pramenisku v jelšine sme zistili spoločný výskyt C. bidentata (15. 6. 2015- 2Ex ; 29.6.2015- 2♂
1♀ 22L) (obr. 2) a C. heros 1♂ čerstvo vyliahnutý jedinec a 1Ex (leg. K. Petrovičová et S. David).
Výrazná dominancia C. bidentata na lokalite môže byť výsledkom habitatovej preferencie
pramenísk. Cordulegaster heros uprednostňuje plytké lesné potoky aj zo zvyškovým prietokom,
kde sú plytké piesčité a hlinito-piesčité tône.
Oba druhy pásikavcov patria medzi ohrozené európske druhy vážok zaradené do kategórie
NT (KALKMAN et al. 2010). V Karpatskom červenom zozname vážok (ŠÁCHA et al. 2014) je C.
bidentata zaradený do kategórie ohrozenia LC a C. heros do kategórie NT. Pásikavec Cordulegster
heros je podľa vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z. chránený druh v prílohe 4B (druh národného
významu) a prílohy 6A (druh európského významu). Ako sme uviedli v úvode, C. heros je
zaradený aj do Prílohy 2 Smernice Rady č. 94/43/EHS „o stanovištiach“ (ŠOP SR 2001).

Obr. 1: Habitat C. bidentata, Pezinok Rudné bane
(foto K. Petrovičová, 29. 6. 2015)

Obr. 2: Samec C. bidentata s typickou
kresbou (foto S. David, 29. 6. 2015)

Záver
Výskumom vážok v areáli Rudných baní Pezinok v roku 2015 sme potvrdili zriedkavý
spoločný výskyt ohrozených a chránených druhov Cordulegaster bidentata a C. heros. V Malých
Karpatoch je dominantným druhom C. heros, na skúmanej lokalite má C. bidentata silnú
(zdrojovú) rozmnožovaciu populáciu. Predpokladáme, že zistený stav je podmienený
prítomnosťou vhodného habitatu druhu C. bidentata. Z hľadiska ochrany uvedených druhov
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a potrebného výskumu potravovej a stanovištnej kompetície je žiaduce zachovať súčasný stav
biotopu s ročnou periodicitou kontrolného monitoringu lokality.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná projektom VEGA c. 1/0109/13: Interakcie živých organizmov v antropogénnom
prostredí.
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Čo sa ukrýva pod povrchom zalesnených svahových sutín
Západných Karpát?
Michal Rendoš1, Andrej Mock2, Natália Raschmanová2, Alexandra Jászayová2,
Tomáš Jászay3, Beáta Haľková2, Peter Ľuptáčik2 & Ľubomír Kováč2
Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, SK-031 01, Liptovský Mikuláš, e-mail: michal.rendos@ssj.sk
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Šrobárova 2, SK-041 54, Košice, e-mail:
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Abstrakt Štúdiom spoločenstiev bezstavovcov, ich priestorovej distribúcie, sezónnej aktivity, faunistiky a taxonómie
vybraných druhov v hĺbkovom profile zalesnených sutinových svahov Západných Karpát sa venujeme už takmer
desaťročie. Záujem o toto prostredie je logickým nadviazaním na predošlé štúdie subteránnych biotopov – najmä jaskýň.
Jednotlivé typy subteránnych biotopov tvoria komplex, ktorý je naprieč celým gradientom meniacich sa podmienok
osídlený jednak euryeknými druhmi bezstavovcov a zároveň druhmi úzko špecializovanými na jaskyne, hlbšie vrstvy
pôdy či štrbiny v sedimentoch. Absencia svetla, limitované potravné zdroje, objem voľných priestorov a dlhodobo
stabilné klimatické pomery sú spoločnou črtou všetkých podzemných biotopov, pričom každý z nich má i svoje špecifiká.
Nekompaktné prostredie svahových sutín sa vyznačuje lepšou dostupnosťou potencionálnych potravných zdrojov a je
klimaticky výraznejšie ovplyvnené podmienkami na povrchu. Metódou subteránnych pascí sme postupne študovali
faunu bezstavovcov na krasových lokalitách v údolí Malý Ružínok (Čierna hora), v závere údolia Drienok (Revúcka
vrchovina), vo svahu závrtu susediaceho s prepadliskom Silcká ľadnica a vo svahu pri Ardovskej jaskyni (obe v
Slovenskom krase) a na čadičovom podloží pod Belinskými skalami (Cerová vrchovina). Voľba lokalít bola podmienená
dostatkom poznatkov o regionálnej jaskynnej faune. Štúdium ukázalo, že vnútorné priestory zalesnených svahovín
Západných Karpát obývajú bohaté spoločenstvá článkonožcov (MOCK et al. 2015, RENDOŠ et al. 2012, 2016a, b). Pozornosť
sme venovali aj ulitníkom (RENDOŠ et al. 2014). Okrem bežnej povrchovej fauny využíva toto prostredie ako refúgium aj
viacero reliktných foriem, pričom pre niektoré z nich sú typické aj výrazné morfologické adaptácie na podzemie (napr.
slepé, depigmentované druhy chvostoskokov z rodov Megalothorax, Neelus a Pseudosinella, rovnakonôžka Mesoniscus
graniger, mnohonôžky z čeľade Blaniulidae, čiastočne adaptované behúniky z rodu Duvalius a pod.). Vertikálna
distribúcia je výrazne ovplyvnená gradientom distribúcie potravných zdrojov v smere povrch (zdroj) – hlbšie vrstvy
(pokles prísunu). Geografické osobitosti podzemnej fauny ako aj mnohé metodické aspekty výskumu podzemia
svahových sedimentov a perspektíva ďalšieho výskumu budú prezentované v prednáške.
Kľúčové slová zalesnené svahové sutiny, bezstavovce, subteránne spoločenstvá, reliktná fauna
Poďakovanie Štúdia bola podporená grantom Vega 1/0199/14.
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Vliv invazních druhů na českou a slovenskou herpetofaunu
Roman Rozínek
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66, CZ-503 01, Hradec Králové, email: roman.rozinek@naturaservis.net
Abstract Negativní vliv některých invazivních organismů na herpetofaunu je obecně znám. Překážkou nápravných
opatření je ale nedostatek přístupných odborných prací, svědectví nebo dokladových fotografií. Přitom vliv některých
invazních druhů na herpetofaunu je poměrně zásadní – například norek americký (Neovison vison) je svým systematickým
lovem užovek podplamatých (Natrix tessellata) schopen celou populaci zdevastovat nebo střevlička východní
(Pseudorasbora parva) spolehlivě zničí všechna larvální stádia obojživelníků a znemožní tak jejich úspěšnou reprodukci.
Velký negativní vliv mají rovněž expanzní a invazní druhy rostlin nebo dřeviny, které zcela degradují zejména pobytová
stanoviště plazů. Některé druhy člověk vysazuje záměrně bez vědomí, že tím porušuje zákon, a především poškozuje
zájmy ochrany přírody. V České republice není implementována potřebná legislativa a chybí i systémová řešení,
prováděny jsou jen dílčí nápravná a velmi drahá opatření.
Key words invazní druhy, obojživelníci, plazi, stanoviště
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Makrosaprofágy (Oniscidea, Diplopoda) ako súčasť fauny
kompostovísk
Ján Rudy & Andrej Mock
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav biologických a ekologických vied, Šrobárova 2, SK-040 01, Košice, e-mail:
jan.rudy@student.upjs.sk, andrej.mock@upjs.sk
Abstract The goal of this work was to analyze soil macrofauna in compost heaps, mostly of groups Oniscidea and
Diplopoda. We analysed 92 compost samples, one coming from Austria, others from Slovakia. The results showed rather
low abundance and biodiversity of macrosaprophagous, characteristic by the presence of ubiquous species. The exception
was isopod Porcellionides pruinosus occurred in the majority of samples with high predominancy (94% of all isopods). More
frequent Oniscidea (4855 specimens) were represented by 14 species, while Diplopoda (7 specimens) only by 6 species.
Almost 30% of samples were positive in isopods but only 5% of samples were positive in millipedes. Co-existence of these
groups of animals was confirmed only in 4% of samples.
Key words: soil macrofauna, compost heaps, Diplopoda, Oniscidea

Úvod
Kompostoviská predstavujú biotopy bohaté na odumretý organický materiál, ktorý je
hlavným zdrojom živín pre makrosaprofágnu faunu. Náš výskum bol orientovaný na dve
neopomenuteľné skupiny tejto fauny, a to rovnakonôžky (Oniscidea) a mnohonôžky
(Diplopoda). Tieto dve skupiny sú bežnými zástupcami pôdnej fauny a predstavujú
dekompozítory drviace a transformujúce odumretý materiál na hmotu, ktorá môže zlepšiť
pôdne atribúty dôležité pre rast rastlín. V zahraničí boli testované na komerčné využitie pri
kompostovaní. Na Slovensku táto fauna skúmaná dosiaľ v kompostoviskách nebola, ide teda
o pilotnú štúdiu hodnotiacu biodiverzitu a štruktúru spoločenstiev oboch skupín článkonožcov.
Vzhľadom na bohaté potravné zdroje a celoročne vhodnú mikroklímu, ktorú prostredie
kompostu poskytuje, sme očakávali pestré a početné spoločenstvá nami sledovaných skupín.
Predpokladali sme zastúpenie prevažne synantropizovanej i nepôvodnej fauny (RIEDEL et al.
2009). Zaujímali sme sa tiež o vplyv polohy, okolitého prostredia aj typu kompostoviska na
štruktúru a druhovú skladbu rovnakonôžok a mnohonôžok v strednej Európe.

Metodika
Vzorky z kompostovísk boli odoberané na Slovensku – prevažne vo východnej a západnej
časti územia (91 vzoriek zo 46 lokalít) a z Rakúska (1 vzorka). Pozitívnych na prítomnosť aspoň
jednej skupiny makrosaprofágov bolo 29 vzoriek zo 14 lokalít. Materiál bol odoberaný z malých
záhradných kompostovísk, i z veľkých kôp rastlinného materiálu, napr. z verejných cintorínov
alebo botanických záhrad. Kompost, z ktorého pochádzali vzorky, najčastejšie obsahoval
záhradný odpad (lístie, pokosenú trávu, kvety, konáre), a tiež kuchynský odpad prípadne trus
a podstielku domácich zvierat. Majoritná časť vzoriek nebola kvantifikovaná, vzorky sa
odoberali v objemoch cca 1-3 l. Zber vzoriek prebiehal najmä vo vlhkej časti vegetačného
obdobia v rokoch 2012-2015 v polohách od 115 do 636 m.n.m.
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Odoberanie vzoriek z kompostu bolo vykonávané ručne pomocou bežného záhradkárskeho
náradia. Materiál bol v čase medzi odobratím a extrakciou fauny skladovaný v uzavretých
plastových vreckách. Vzorky boli sušené v Tullgrenových aparátoch, extrahovaná fauna bola
zakonzervovaná v 75% etylalkohole a následne v pedobiologickom laboratóriu pozorovaná
a určovaná elektronickou lupou. Určovanie druhov vybraných skupín prebiehalo hlavne
pomocou dostupných zoologických kľúčov. Po určení boli stanovené štruktúrne parametre
zistených spoločenstiev. Dokladový materiál je uložený na Katedre zoológie ÚBEV PF UPJŠ
v Košiciach.

Výsledky a diskusia
Zo sledovaných makrosaprofágov sa v kompostoviskách strednej Európy výraznejšie
uplatňujú suchozemské rovnakonôžky (Oniscidea 4855 jedincov, 14 druhov). Boli prítomné
skoro v polovici nazbieraných vzoriek a značne dominovali nad mnohonôžkami. Mnohonôžky
(Diplopoda) boli chudobne zastúpené (7 jedincov, 6 druhov), čo odkazuje na nízku afinitu týchto
živočíchov k prostrediu kompostovísk. Primárne sme makrofaunu rozdelili do skupín
Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda, Lumbricidae, Aranea a Pseudoscorpiones. Najvyššiu
dominanciu mali Oniscidea (61,8%), nasledovali Chilopoda (13,9%), Pseudoscorpiones (10,9%),
Lumbricidae (7,13%), Aranea (5,8%) a Diplopoda (0,5%).
V prípade druhu Porcellionides pruinosus (Oniscidea) bol na niektorých lokalitách zistený
masový výskyt a celkovo predstavoval 95% celého materiálu rovnakonôžok. Tento, u nás zrejme
nepôvodný druh, možno nájsť najmä v nezalesnenej krajine, v urbánnom prostredí
i v agrocenózach, kde početne osídľuje prostredia s dostatkom potravy (staré snopy trávy,
hniezda a pod.). Ako jediný vykázal výraznú afinitu k prostrediu kompostovísk. Opakovane
sme zistili prítomnosť ďalších prevažne synantropných druhov: Haplophthalmus danicus, Porcellio
scaber, Armadillidium vulgare a Trachelipus rathkii. Ostané druhy boli zachytené jednotlivo a ich
výskyt sa javí náhodný.
Cenózy najčastejšie predstavovali maximálne tri rôzne druhy Oniscidea alebo Diplopoda.
Viac druhov sme zaznamenali iba v troch vzorkách, ktoré obsahovali štyri, päť a jedenásť
rôznych druhov. Tieto vzorky však podľa dostupných informácií o lokalite, zložení
kompostovaného materiálu a klimatických faktoroch neboli ničím výrazne odlišné od ostatných
vzoriek, a preto nevieme s určitosťou povedať, čo spôsobilo bohatšiu druhovú skladbu.
Tieto výsledky odkazujú na fakt, že kompostoviská nie sú atraktívnymi pre väčšinu
stredoeurópskej fauny mnohonôžok a rovnakonôžok. Väčšinu zistených druhov možno
charakterizovať ako euryvalentné, široko rozšírené, prípadne nepôvodné druhy, časté
v synantropizovanom prostredí. Zistené spoločenstvá sú ale chudobnejšie nielen v porovnaní
s vhodnými prirodzenými biotopmi s dostatkom potravných zdrojov, ale i mestským
prostredím.

Záver
Makrosaprofágna fauna kompostovísk neoplýva až takou bohatou diverzitou
a kvantitatívnym zastúpením ako sme čakali a akú môžeme nájsť v iných vhodných biotopoch.
Ich význam pri rozklade kompostovaného materiálu je preto vo väčšine prípadov zanedbateľný
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– s výnimkou prípadov masového výskytu rovnakonôžky Porcellionides pruinosus. Zistené
spoločenstvá boli druhovo chudobné a väčšina zistených druhov bola zastúpená len zriedkavo
a malým počtom jedincov.
Poďakovanie Chceli by sme sa poďakovať kolegom z Katedry zoológie PF UK v Bratislave (Jana Frisová a kol.) a spolužiakom
a kolegom z PF UPJŠ v Košiciach za pomoc pri zbieraní vzoriek kompostu.
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Koľko variability znesie jeden druh? Morfometrická analýza
druhov Meiosimyza illota a M. mihalyi (Diptera, Lauxaniidae)
Marek Semelbauer 1,2
1
2

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava; e-mail: semelbauer.m@gmail.com
Prales, o.z., Odtrnovie 563, SK-013 22, Rosina; e-mail: ozprales@gmail.com

Abstract. Insect male genitalia are broadly considered as safe characters upon which to discern species, even in freshly
separated ones. An example of closely related species pair is Meiosimyza illota and M. mihalyi, which differ most reliably
in the shape of right epandrial appendage. As far as intermediate specimens are known, the author analysed the shape
variation of epandrial appendage and wing in greater detail. For the analysis of wing shape, 55+73 specimens were chosen,
for the analysis of epandrial appendage, 43+43 specimens. Landmark based approach was chosen for the wing, analysis
of outlines in the case of epandrial appendage. Statistical analysis was performed in R. While both species were distinctly
different in the size and shape of the epandrial appendage, the opposite is true for the wing size and shape. In the PCA of
epandrial appendages, both species were clearly separated along the PC1. However, when the epandrial appendages were
aligned according their PC1 scores, it appears that their variability is clearly clinal. Both wing and epandrial appendage
shapes strongly suggest, that both species are in fact only two extremes of single continuum and that there is no longer
reason to consider them as separate species.
Key words Lauxaniidae, Meiosimyza illota, M. mihalyi, geometric morphometrics, wing shape, male genitalia.

Úvod
Kopulačné orgány nesú spoľahlivé znaky na rozpoznanie známych ako aj dosiaľ
neopísaných druhov hmyzu. Tento empirický poznatok je v súlade aj s prevládajúcim názorom,
že genitálie hmyzu sa pod tlakom pohlavného výberu vyvíjajú rýchlejšie než iné štruktúry
(ARNQVIST 1998). Tj. čerstvo oddelené druhy by sa mali líšiť najmä v tvare kopulačných orgánov.
Príkladom čerstvo oddelených druhov je dvojica Meiosimyza illota (Loew, 1847) a M. mihalyi
Papp, 1978. Oba druhy sa vyskytujú sympatricky vo vyšších horských polohách a odlišujú sa
tvarom pravého výbežku epandria (obr. 1). MERZ (2002) však udáva prítomnosť prechodných
jedincov, čo naznačuje kríženie medzi oboma druhmi.
Z tohto dôvodu autor podrobnejšie analyzoval variabilitu v tvare epandriálneho výbežku,
ktorý je uvádzaný PAPPOM (1978) ako jeden z hlavných rozdielov medzi týmito druhmi.
Analyzovaná bola tiež variabilita v tvare krídla. Tvar krídla je iba málo ovplyvnený
environmentálnymi podmienkami (BIRDSALL et al. 2000) a predstavuje morfologickú obdobu
molekulárnych znakov. Ak sa jedná o „dobré“ druhy, mali by sa naplniť nasledovné
predpoklady: 1) – variabilita v tvare epandriálneho výbežku je diskrétna; 2) – priemerný tvar
krídla je preukazne odlišný medzi oboma druhmi.

Metodika
Jedince boli zbierané pomocou Malaiseho pasce na území Národného parku Vysoké Tatry.
Spolu bolo zahrnutých 5 lokalít v pásme smrečín. Analyzovaný bol tvar krídla (57+71 jedincov)
a tvar epandriálneho výbežku (43+43 jedincov).
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Pravé krídlo každého jedinca bolo mechanicky odobraté a odfotografované na
mikroskopických sklíčkach. Súradnice 12 landmarkov (obr. 2) boli zosnímané pomocou
programu tpsDig (RHOLF 2009) a superimponované pomocou Prokrustovej superimpozície
(ADAMS & OTÁROLA-CASTILLO 2013).
Pravý výbežok epandria bol mechanicky odobratý a odfotografovaný vo vodorovnej
polohe. Obrysové pseudolandmarky boli zozbierané v programe tpsDig (RHOLF 2009). Získané
súradnice boli podrobené eliptickej Fourierovej analýze (CLAUDE 2008).
Dáta boli štatisticky analyzované v programe R (R CORE TEAM 2013) pomocou funkcií
publikovaných v ADAMS & OTÁROLA–CASTILLO (2013), BONHOME et al. (2014) a CLAUDE (2008).

Výsledky a diskusia
Krídla
ANOVA, resp. MANOVA preukázali, že oba druhy sa nelíšia ani veľkosťou (df=1, F=1.873,
p-value=0.1736), ani tvarom krídla (df=1, Pillai=0.22103, approx F=1.4329, p-value=0.1246).

Avšak jednotlivé populácie majú v niektorých prípadoch preukazne odlišný tvar krídla
(Pillai=0.71498, approx F=1.6114, p-value=0.0052).

Obr. 1 Samčie terminálies druhov A - M.
mihalyi a B - M. illota, laterálny pohľad

Obr. 2. Krídlo s vyznačenými landmarkami.

Epandriálny výbežok
Oba druhy sa preukazne líšili ako vo veľkosti (df=1, F-value= 64.091, p-value= 5.909e-12),
tak aj v tvare epandriálneho výbežku (df=1, Pillai=0.93955, approx F=3.4288, p-value=0.005209).
V PCA analýze boli oba druhy jasne diferencované pozdĺž PC1. Avšak, po zoradení
epandriálnych výbežkov podľa ich skóre na prvej hlavnej komponente vidíme jasne klinálnu
variabilitu (obr. 3).

Obr. 3. Vzorka 15 epandriálnych výbežkov zoradených podľa PC1 skóre.
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Záver
Analýza tvaru krídel ako aj tvaru epandriálneho výbežku jasne ukazujú, že oba druhy je
možné považovať za dve krajné formy jediného, avšak variabilného druhu. Štúdia dokladuje,
že variabilita v tvare kopulačných orgánov hmyzu môže byť prekvapivo veľká.
Poďakovanie The work was funded by Operational Program Research and Development and co-financed by European Fund for
Regional Development (EFRD). Grant: ITMS No. 26220220087 “The development of ecological methods to control chosen forest
pests in vulnerable mountainous regions of Slovakia.
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Potenciál intrašpecifickej variability Chirothrips manicatus
Haliday, 1836 (Tysanoptera: Thripidae) v indikácii starých
environmentálnych záťaží – predbežné výstupy
Jakub Sigmund, Peter Fedor & Martin Štefánik
Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, SK-842 15,
Bratislava, e-mail: sigmund@fns.uniba.sk
Abstract The phenomenon of intraspecific variability hints at higher attention as a tool for bioindication. This contribution
declares potential of thrips (Thysanoptera) in monitoring ecological change. Old environmental loads seem to be
a significant problem that requires suitable and effective tools for risk assessment. Despite morphometric analyses on
thrips have not been a frequent method yet, there is a need for more detailed research in this field.
Key words phenotypic plasticity, thrips, heavy metals

Úvod
Rozmanité biotické a abiotické faktory prostredia prirodzene ovplyvňujú organizmy,
populácie, biocenózy ako aj celé ekosystémy. Schopnosť bioty odpovedať na stresory, ako
dôležitá vlastnosť všetkých živých organizmov (SCHÜÜRMANN & MARKERT 1998), naberá na
význame najmä v období širokého spektra environmentálnych rizík.
Mnohé bioindikátory reagujú na charakter prostredia aj prostredníctvom svojej
intrašpecifickej variability (vrátane morfometrických znakov). Význam tohto fenoménu spočíva
v dosiahnutí optimálneho fitness pod tlakom rôznych ekologických podmienok (SCHLICHTING
& PIGLIUCCI 1995). Bioindikácia, ako schopnosť organizmov reagovať na externé alebo interné
stimuly (FEDOR 2008), pomáha s promptnou identifikáciou rôznych environmentálnych
faktorov. Taktiež strapky (Thysanoptera) preukázali schopnosť byť využívané v procese
hodnotenia environmentálnych rizík ako detektory.

Metodika
Metodika práce bola založená na evaluácii 14 morfometrických premenných (šírka hlavy,
dĺžka a šírka clavus, celková dĺžka tela, dĺžka predného krídla, šírka predného krídla, dĺžka a
šírka pronóta, vzdialenosť medzi posteriórnym párom ocellí, vzdialenosť ocelí medzi
anteriórnym a posteriórnym priestorom, dĺžka 5. tykadlového článku, dĺžka úseku 6-8.
tykadlového článku, dĺžka oka, dĺžka kladielka) na tele strapiek z 3 študijných plôch
s rozdielnym obsahom environmentálnej záťaže (najmä z hľadiska koncentrácie niektorých
toxických látok). Lokalita záujmu sa nachádza v objekte rudných baní Kolársky vrch, neďaleko
mesta Pezinok (48°19’05.6’’N, 17°14’21.3’’E). Pre zber vzoriek boli vybraté 3 plochy. Lokalita 1
(Locality 1) a 2 (Locality 2) sa nachádzajú priamo na halde, lokalita 3 (REF) leží mimo úložiska
a bola označená ako referenčná. Kolársky vrch predstavuje starú haldu ťažobného odpadu
obsahujúcu vysoký obsah ťažkých kovov, najmä arzénu a antimónu (POMORSKÝ et al. 2002).
Spolu bolo analyzovaných 827 jedincov strapiek druhu Chirothrips manicatus použitím
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mikroskopu LEICA DM1000 a softvéru LAS EZ, Version 2.0.0. Obsahy ťažkých kovov v telách
strapiek boli získané pomocou galvanostatickej rozpúšťacej chronopotenciometrie na prístroji
ECA Flow 150 GLP.

Výsledky a diskusia
Výsledky analýzy ANOVA preukázali významné rozdiely v meraných znakoch medzi
jednotlivými skúmanými lokalitami. 10 zo 14 analyzovaných premenných preukázalo
signifikantný rozdiel (p>0.05); z nich 6 znakov dosiahlo rozdielnosť vyššiu ako p>0.001 (obr. 1).
Najvýraznejšie rozdiely dosahovali znaky šírka pronóta, dĺžka pronóta a celková dĺžka tela.

Obr. 1: Krabicové grafy 14 meraných znakov porovnávajúce populácie 3 sledovaných lokalít (hodnota pod
krabicovým grafom znamená p-hodnotu získanú pomocou Analýzy ANOVA).

Pomocou galvanostatickej rozpúšťacej chronopotenciometrie boli získané obsahy ťažkých
kovov v telách strapiek (tab.1).
Tabuľka 1. Koncentrácie ťažkých kovov namerané v telách strapiek.

Notes: c= koncentrácia; SD= štandardná odchýlka; nd= nedetekovateľné
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Prvotné analýzy nedokážu zatiaľ uspokojivo poodhaliť podrobné mechanizmy interakcie
medzi hmyzom a sledovanými toxickými látkami. Výsledky však indikujú vplyv niektorých
z nich (napr. As) na veľkosť a tvar viacerých štruktúr tela. Projekt si vyžaduje ďalšie analýzy
vzájomných interakcií strapka vs. environmentálny stresor.

Záver
Intrašpecifická variabilita môže v najbližších rokoch významne pomôcť v procese
hodnotenia environmentálnych rizík. Thysanoptera ako modelová skupina hmyzu disponuje
v tomto zmysle zaujímavým bioindikačným potenciálom.
Poďakovanie Príspevok bol finančne podporený grantom VEGA 1/0104/16 a 1/0103/14 a grantom UK/94/2016.
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Vývoj, vybrané hniezdne charakteristiky a ochrana populácie
sokola červenonohého na JZ Slovensku
Roman Slobodník1, Jozef Chavko1, Jozef Lengyel2, Michal Noga1 & Boris
Maderič1
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1

Abstract Red-footed Falcon is a species of utilised agricultural area. Probably also as a consequence of land-use change a
long-term decline of its population has come about in Slovakia. While at the end of the last century the population was
estimated at 20-100 pairs, in the last years only a couple of pairs bred in one nesting site. The species utilizes for nesting
mainly the nests of Magpies and Hooded crows (84% together) located on black locust trees or poplars (79% together).
Key words Red-footed Falcon, breeding population, management, southwestern Slovakia

Úvod
Veľkosť celosvetovej populácie sokola červenonohého (Falco vespertinus) sa odhaduje
na 300 000 – 800 000 jedincov (FERGUSON-LEES & CHRISTIE 2001). V niektorých častiach areálu bol
zaznamenaný jej prudký pokles, a to až o 30 – 40%. Vývoj populácie tohto druhu na Slovensku
vykazuje z dlhodobého hľadiska podobne negatívny trend (SLOBODNÍK et al. 2014), pričom
pokles sa datuje od 70tych rokov minulého storočia aj ako dôsledok zániku havraních kolónií
(DANKO 1990, 1994, DANKO & CHAVKO 2002), prípadne ako dôsledok poklesu populácie
v Karpatskej kotline (PALATITZ et al. 2006).

Metodika
Dáta s dôrazom na hniezdenie, resp. hniezdny výskyt F. vespertinus, boli získané od
oslovených mapovateľov na juhozápadnom Slovensku a analýzou literárnych zdrojov. Na
základe uvedeného vznikla databáza hniezd (1993 – 2016, n=137), z ktorej je možné vyhodnotiť
jednotlivé paramatre o hniezdnej biológii (napr. ORSZÁGHOVÁ & BLAZNÍKOVÁ 1998) a ekológii
druhu. Dané poznatky je následne možné využiť pre funkčné manažmentové opatrenia vhodné
pre daný druh (PALATITZ et al. 2009).

Výsledky a diskusia
Vzhľadom na geografickú spojitosť a fluktuačný charakter hniezdneho výskytu druhu je
početnosť populácie sokola červenonohého v Karpatskej kotline (najmä v Maďarsku
a Rumunsku) výrazným limitujúcim faktorom pre jeho populáciu na Slovensku, čoho dôkazom
je aj stav hniezdneho výskytu u nás. Nakoľko ide o druh preferujúci otvorenú,
pôvodne (leso)stepnú krajinu (sekundárne sa prispôsobil životu poľnohospodársky využívanej
krajine), na Slovensku pre geomorfologickú členitosť krajiny nikdy nebol plošne
výrazne rozšírený. Dokázané hniezdenie sa uvádza pre 5,6 % Slovenska s výrazným rozšírením
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v juhozápadnej, resp. juhovýchodnej časti (DANKO & CHAVKO 2002). DANKO & CHAVKO (2002)
odhadujú početnosť hniezdnej populácie na prelome tisícročia na 20 – 100 párov. V roku 2004
bol zaznamenaný výskyt len 9 párov (MADERIČ 2005, KATONA 2006) a v roku 2012 zistil výskyt
už len jednotlivých exemplárov bez prípadu hniezdenia CHAVKO (2013).
Na juhozápadnom Slovensku je hniezdny výskyt koncentrovaný najmä do Podunajskej roviny,
Trnavskej a Nitrianskej pahorkatiny. Celkovo bola pre obdobie rokov 1987 – 1999 odhadovaná
početnosť hniezdnej populácie v Podunajskej rovine na min. 30 párov, v Trnavskej pahorkatine
na min. 8 párov a v Nitrianskej pahorkatine na min. 5 párov (DANKO & CHAVKO 2002). V správe
za roky 1970 – 1990 sa však konkrétne údaje o druhu zo západného Slovenska neobjavujú
(DANKO 1994). Až v roku 1993 uvádza hniezdenie troch konkrétnych párov v
Podunajskej rovine CHAVKO a na výskyt v hniezdnom období v Nitrianskej pahorkatine
upozorňuje LENGYEL (in DANKO et al. 1995a). Zvýšená pozornosť bola druhu venovaná v roku
1994 (DANKO et al. 1995b), kedy sa uvádza aj hniezdenie v umelých hniezdnych podložkách. V
rokoch 1994 – 1999 sa uvádza (nateraz) posledné známe hniezdenie sokolov červenonohých v
kolónii na Sysľovských poliach pri Bratislave s odhadovanou početnosťou 15 – 20 párov (teraz
Chránené vtáčie územie Sysľovské polia). Toto územie predstavuje v súčasnosti jedinú známu
hniezdnu lokalitu na Slovensku! V rokoch 2002 – 2005 v tomto území pravidelne hniezdilo 4 – 6
párov (MADERIČ 2007), avšak v roku 2006 v CHVÚ Sysľovské polia zahniezdil už len 1 pár,
u ktorého hniezdenie nakoniec skončilo neúspešne. Jedným z najvýznamnejších ekologických
faktorov, ktorý negatívne ovplyvnil hniezdnu populáciu, bolo zvýšenie intenzity
poľnohospodárskeho využívania krajiny, ktoré súviselo s rozoraním plochy trávneho porastu
a vysiatím nevhodných kultúr v období od XI 2005. Uvedenou činnosťou došlo k významnej
degradácii potravného biotopu (MADERIČ 2007, 2008), čo sa prejavilo na klesajúcej početnosti
hniezdnej populácie v ďalších rokoch (tab. 1). V posledných troch rokoch populácia vykazuje
mierny nárast, čoho dôkazom je počet obsadených hniezdnych teritórií a tiež aj počet vyletených
mláďat.
Tab. 1: Trend vývoja hniezdnej populácie sokola červenonohého na Slovensku (2004 – 2016)
úspešne
neúspešne
hniezdne inkubujúce
počet vyletených
Rok
hniezdiace
hniezdiace
zdroj
teritóriá
znášky
mláďat
páry
páry
2004
9
6
3
3
7
MADERIČ 2005, KATONA 2006
2005
14
11
8
3
19
MADERIČ 2006
2006
6
2
1
1
3
MADERIČ 2007
2007
8
7
4
3
11
MADERIČ 2008
2008
6
6
5
1
10
MADERIČ 2009
2009
5
2
2
0
6
MADERIČ 2010
2010
3
3
1
2
2
CHAVKO 2011
2011
3
2
1
1
3
CHAVKO 2012
2012
1
0
0
0
0
CHAVKO 2013
2013
1
1
1
0
4
CHAVKO 2014
2014
4
3
3
0
11
CHAVKO 2015
2015
5
2
1
1
4
SLOBODNÍK 2016
2016
5
5
5
0
19
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Z hľadiska preferencie hniezd bolo zaznamenané hniezdenie najmä v hniezdach Pica pica
(52 %), resp. Corvus frugilegus (32 %). Príležitostne hniezdi druh v polodutinách stromov,
umelých hniezdach a v posledných rokoch aj v búdkach. Z hľadiska druhového zloženia drevín
bolo identifikovaných 10 druhov, pričom výrazne dominantné zastúpenie mali Robinia
pseudoacacia (53 %) a Populus x euroamericana (26 %). V rámci výškoveho rozmedzenia je druh
pomerne prispôsobivý, hniezdenie bolo zaznamenané od 4,5 do 15 metrov (priemer 8,6 m, n=54).
V kompletnej znáške bolo priemerne znesených 3,5 vajec (n=28) a z hniezd vyletelo priemerne
2,6 mláďaťa na produktívne hniezdo (n=59).

Záver
Populácia F. vespertinus na Slovensku prekonala v priebehu posledných desaťročí významné
zmeny. Od roku 2005 nebolo zaznamenané hniezdenie viac ako 10 párov, čo dokazuje, že druh
je na území Slovenska na hranici prežívania. Z dôvodu kritickej situácie bolo vykonaných
viacero aktivít na podporu zvyškovej hniezdnej populácie (inštalácia búdok, výsadba stromov,
podpora havraních kolónií, ochrana krkavcovitých druhov vtákov, agroporadenstvo pre
poľnohospodárske subjekty pri vstupe do tzv. agroenvironmentálnych schém a pod.).
Poďakovanie Na odvrátenie negatívneho trendu populácie cieľového druhu sú zamerané aktivity, ktoré sú podporené v rámci
projektu LIFE11 NAT/HU/000926 „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“.
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Biológia a fenológia hniezdenia, disperzia mláďat sokola
myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre
Roman Slobodník1, Dalibor Kaplán2, Vladimír Slobodník1 & Michal Baláž3
Ochrana dravcov na Slovensku, Raptor protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04, Bratislava, e-mail:
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Abstract Common kestrel is one of the common breeding birds in Slovakia. In 2009-2016 were monitored more than 100
broods in nest boxes in the Horná Nitra region. The mean clutch size was 5.2 eggs / one nest and the annual variation
correlated with the first egg day. On average 3.9 nestlings fledged from one nest and the overall nest success was 86%.
Three nestling were controlled more than 10 km from their nests (maximum distance was 133 km).
Key words Common Kestrel, breeding population, Hornonitrianska kotlina basin

Úvod
Sokol myšiar patrí medzi všeobecne známe druhy so sklonom k synantropizácii, resp.
antropotolerancii. Napriek všeobecnému rozšíreniu druhu (dokázané hniezdenie v 86 %
kvadrátoch Slovenska) a pomerne veľkej populácii (4000 - 6000 hniezdnych párov) (DAROLOVÁ
& KROPIL 2002), novšie sumárne poznatky o biológii či disperzii mláďat sokola myšiara
z priestoru strednej Európy absentujú (RIEGERT 2008). Dôvodom je paradoxne práve jeho
pomerne vysoká početnosť, resp. jeho "obyčajnosť", vďaka ktorej sa dostal na okraj
ornitologického záujmu.
Z hľadiska hniezdnej stratégie a štúdia biológie či disperzie mláďat ide pritom o veľmi
atraktívny druh, nakoľko ochotne obsadzuj hniezdne polobúdky (RIEGERT 2006, DAROLOVÁ &
KROPIL 2002) a na pomerne malej ploche dokáže nie len v mestách (PLESNÍK 1987), ale aj
v poľnohospodársky využívanej krajine, dosahovať vysoké hustoty (napr. SLOBODNÍK 2016).

Metodika
Počas obdobia 2009 – 2016 bolo v priestore Hornonitrianskej kotliny inštalovaných postupne
29 polobúdok do poľnohospodársky využívanej krajiny. V prípade obsadenia búdky boli
sledované jednotlivé parametre hniezdnej biológie. Pre účely tejto práce boli využité iba
hniezda so známym minimálne jedným parametrom (n=101). Z hľadiska porovnávania
medziročných rozdielov boli použité vzhľadom na veľkosť štatistického súboru iba údaje
z rokov 2011 – 2016.

Výsledky a diskusia
Priemerná veľkosť znášky bola 5,2 vajca na jedno hniezdo (90 hniezd, 488 vajec), pričom
medziročne varírovala od 3,8 vajca (2013) po 6 vajec (2012). Najpočetnejšia bola znáška v počte
osem vajec – 2 prípady, najmenej zniesli sokoly 3 vajcia – 2 prípady. Rozdiely vo veľkosti znášky
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boli štatisticky významné (F=4,93; p<0,01; obr. 1) a jej priemerná veľkosť významne súvisela
s priemerným dňom začiatku znášania vajec v danom roku (r2=0,64; p=0,02). Najskorší
priemerný začiatok znesenia prvého vajca bol 7. apríl (2012), pričom najneskorší (2013) bol
posunutý o 18 dní.
Úspešnosť hniezdenia (vyjadrená formou počtu hniezd, z ktorých vyletelo aspoň jedno
mláďa) dosiahla 86 %). Priemerne vyletelo 3,9 mláďaťa/1 hniezdo (3,5 – 5,2), resp. 4,6 mláďaťa
na 1 produktívne hniezdo. Napriek tomu, že medziročné rozdiely v počte vyvedených mláďat
neboli významné (F=0,89; p=0,43), ako najmenej priaznivý rok pre hniezdenie sa aj z pohľadu
tohto atribútu javí rok 2013 (obr. 1).
Disperziu resp. filopatriu mláďat dokumentuje niekoľko nálezov, resp. kontrolných
odchytov. Filopatria bola potvrdená na jednom hniezdisku, kde bola identifikovaná samica,
ktorá bola nájdená uhynutá po necelom roku v búdke vzdialenej 14,7 km od svojho rodiska
(SLOBODNÍK 2016). Ďalším prípadom je odčítanie krúžku samca po viac ako dvoch rokoch na
balkóne v Dubnici nad Váhom (vzdialenosť - 38 km, uplynulý čas - 802 dní). Posledným
prípadom je kontrolný odchyt jedinca v prvom roku neďaleko obce Nemčany (okres Vyškov)
z Českej republiky (133 km, 104 dní). Uvedené nálezy sú v súlade migračnou stratégiou druhu
v priestore strednej Európy (RIEGERT 2008, SLOBODNÍK & SLOBODNÍK, 2011).

Obr. 1. Veľkosť znášky (a) a počet vyvedených mláďat (b) v rokoch 2011 – 2016.

Záver
Populácii F. tinnunculus na Slovensku je venovaná pomerne malá pozornosť. V priebehu
ôsmych sezón sme monitorovali viac ako 100 prípadov hniezdenia. Okrem samotného
hniezdenia búdky slúžia v neposlednom rade aj ako rezervoár v prípade potreby adopcie
mláďat najmä intravilánových vypadnutých mláďat (doposiaľ 8 prípadov). Inštaláciou búdok
v poľnohospodársky využívanej krajine dochádza aj k tzv. biologickej ochrane plodín a druh tak
zohráva významnú funkciu v ekosystéme vo vzťahu k populácii hraboša poľného.
Poďakovanie Výskum sokola myšiara bol podporený v rámci Malého členského projektu RPS ako aj SOS/BirdLife Slovensko. Za
pomoc pri výrobe, inštalácii a kontrole búdok sa chceme poďakovať Marekovi Bursovi, Jánovi Tonhaiserovi, Marekovi Szabovi,
Jurajovi Hromadovi, Filipovi Tulisovi, Petre Sidorovej, Alene Slobodníkovej a Michalovi Martiníkovi.
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Zaujímavosti z 30 ročného monitoringu búdok na západnom
Slovensku
Roman Slobodník1,2 & Vladimír Slobodník1,2
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Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, SK-841 04, Bratislava, e-mail: slobodnik@dravce.sk
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Abstract Nest boxes represent one of the best known and the most widely used practical methods to help birds. From the
stated reason it represents the biology of the so-called “hollow nesters” as one of the long-studied themes in the field of
ornithology. Since 1985, more than 500 nest boxes have been monitored in various orographic units of western Slovakia
(mainly Vtáčnik, Strážovské vrchy Mts. and Hornonitrianska kotlina basin). During the monitored period 21 bird species,
6 mammal species, 1 amphibian species and several species of Hymenoptera were recorded. The article is focused on
curiosities related to extremely numerous or mixed clutches, the changing spectrum of species within the breeding season,
as well as on the interspecies interactions in nesting boxes.
Key words nest boxes, W Slovakia, birds, curiosity
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Are there any changes in ecology and phenology of ticks in
Slovakia over the last decades?
Michal Stanko1,2
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Abstract In recent years we have seen various presentations on ticks (in particular Ixodes ricinus and Dermacentor
reticulatus) in popularisation studies and in the media, relating to trends in, or significant changes in their vertical
distribution and seasonal dynamics. These deviations from certain schemes, previously published, are thought to be
associated with global climate change. In many cases, the pieces of information are presented without a deeper knowledge
on published literature, even though in the post-war period the research of ticks in Czechoslovakia was considered to be
the European’s top. Numerous quality papers on the ecology and ethology of ticks were published, especially between
the 1960’s and 1980’s. Unfortunately, most of them have largely escaped the attention of the scientific community. The
author has focused on three issue areas, confronting previous literary data with currently available information. 1. Are
there any changes in vertical distribution of I. ricinus over the past years? 2. Is the spread of ticks from the Mediterranean
region to Central Europe a new phenomenon? 3. Is the seasonal dynamics of I. ricinus ticks (unimodal vs. bimodal
dynamics throughout the year) affected by climate change?
The first area of questions is covered by a selection of older studies, where several authors have reported the
occurrence of I. ricinus ticks in small mammals in Jeseníky (ROSICKÝ 1953, 1325 and 1050 m asl) in the High Tatras
(MAČIČKA 1955, 1600 m and 1450 m asl), similarly BARDOŠ et al. 1959; 1050 m and 950 m asl, in the Krkonoše Mountains
(ČERNÝ et al. 1959; 1325 m and 1000 m asl), or in the deer and roe deer in Šumava, Jeseníky, Krušné hory Mountains and
Beskydy (DYK 1957, 800-1100 m asl). I. ricinus ticks were rather scarce in the montane areas, similarly to the current data.
In recent years, the published papers reported the occurrence of immature Hyalomma marginatum ticks in Slovakia in
several species of migratory birds in the spring. The lecturer gives examples of faunistic records, where authors reported
the presence of female H. marginatum during flagging in southwestern Slovakia (NOSEK et al. 1982), or nymphs on the
bodies of March Warblers (Acrocephalus palustris) in south-eastern Slovakia (ČERNÝ & BALÁT 1989). Possible tick transports
to our territory from the past is documented by two cases of Rhipicephalus sanguineus ticks found on dogs upon their return
with the owners from Croatia (ČERNÝ 1985), or from Cuba (ČERNÝ 1989). Ixodes frontalis (BONA & STANKO 2013) is also
reported as an example of the ornithophilous tick being regularly spread to our territory.
In connection with changes in the distribution of rainfall during the year, there is a popular statement often presented
at conferences or in the media that in the past there was a typical bimodal seasonal dynamics curve of I. ricinus ticks, with
a peak in the spring and a lower peak in the autumn. Currently, according to numerous reports, this tick activity is
unimodal with a peak in summer. The presentation introduces several important ecological and phenological studies
(especially ČERNÝ et al. 1965 and other), documenting the reports of the bimodal activity curves on some long-term
monitoring sites, while on others there were unimodal curves, and often there was a change in the same research locality
over the years. The author presents both variants of seasonal dynamics on his own several-year research on the tick
ecology in the Košice agglomeration.
Acknowledgement The study was supported by projects APVV–14-0274; APVV-15-0134 and VEGA 1/0196/15.
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Herpetofauna migrační trasy Staré Nechanice (2006–2016)
Aleš Svoboda, Jiří Francek & Roman Rozínek
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66, CZ-503 01, Hradec Králové, email: ales.svoboda@naturaservis.net
Abstract Společnost NaturaServis s.r.o. dlouhodobě zajišťuje ochranu jarní migrace obojživelníků ze zimovišť na
rozmnožovací stanoviště, kdy živočichové překonávají frekventovanou silnici II. třídy Staré Nechanice –Nový Bydžov
(Královéhradecký kraj; 250 m n. m.). Každoročně je zde v blízkosti komunikace instalována dočasná odchytová bariéra
(standardizace: 600m, 29 ks odchytových nádob). Za období 2006 až 2016 bylo na sledované lokalitě pořízeno celkem
30.598 záznamů 10 druhů obojživelníků (Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana arvalis, Rana temporaria,
Rana esculenta, Triturus alpestris, Triturus cristatus, Triturus vulgaris) a 4 druhů plazů (Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Anguis
fragilis, Natrix natrix). Kromě přímé ochrany jedinců slouží odchytová data k zefektivnění výstavby bariéry, pro sledování
změn druhového složení a početnosti místní herpetofauny. Výsledky jsou součástí podkladů pro návrh trvalých opatření
ke zlepšení migrační propustnosti krajiny.
Key words bariéry, migrace, obojživelníci, odchytová data, plazi
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Je časovanie menarché u ľudí adaptívnym znakom formovaným
selekčnými tlakmi prostredia?
Gabriel Šaffa¹, Martin Hromada¹ & Anna M. Kubicka2
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, University of Prešov, 17 novembra 1, SK-080 01,
Prešov; e-mail: gabriel.saffa@azet.sk, hromada.martin@gmail.com
2 Department of Human Evolutionary Biology, Institute of Anthropology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in
Poznań, Umultowska 89/2.12, PL-61 614, Poznań; e-mail: akubicka@amu.edu.pl
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Abstract Menarche is an important feature of primate life-history; it marks the end of juvenility and the beginning of
reproductive life of individual. It is also present in other mammalian lineages, however, phylogenetic distribution of this
trait is not clear. The research on menarche has been mostly dealing with humans, focused on secular trend. However, it
is highly possible that menarche is an adaptive trait. The length of juvenility, and menarche as possible signal of its
termination, can be influenced by such selective pressures as the involvement of juveniles in cooperative breeding (as
helpers), which is also present in humans. We hypothesized that in high mortality and high fertility conditions, children’s
contribution to the family subsistence should be greater, therefore, age at menarche is delayed. In the analysis we used
the data for mean age at menarche for 89 countries and 22 variables representing life-history, demographic, socioeconomic, nutritional and educational factors. Spearman correlation, spatial autocorrelation and GLM were carried out.
We have found out that the timing of menarche is under the strong influence of biological and demographic factors, which
significantly influences species life-history – mortality and fertility. Factors such as nutrition, socio-economic and health
conditions seem to have lesser influence on the timing of menarche. Paradoxically, menarche occurs later in high mortality
and high fertility environment (developing countries) while reproduction begins significantly earlier. On the other hand,
menarche in low mortality and low fertility environment (developed countries) occurs significantly earlier, but
reproduction can be delayed even by decades. Therefore, we suggesst that it is crucial to study particular life-history traits
in humans, and other species, as individual characteristics, since they might be formed by different selective pressures.
Key words: fertility, great apes, juvenility, menarche, mortality

Úvod
Menarché je dôležitou súčasťou životnej histórie primátov (GAGE 1998, KNOTT 2001),
znamená koniec juvenility a začiatok reprodukčného života jedinca. Vyskytuje sa aj u ďalších
línií cicavcov, ale fylogenetické rozmiestnenie tohto znaku je nejasné. Doterajšie výskumy sa
prirodzene zameriavali na ľudí a boli skôr orientované na zisťovanie tzv. sekulárneho trendu.
Jav bol najčastejšie vysvetľovaný lepšou výživou, zdravím a sociálno-ekonomickými faktormi
(THOMAS et al. 2001). Je však vysoko pravdepodobné, že menarché je adaptívnym znakom, teda
je žiaduce hľadať jej adaptívnu hodnotu v rámci životnej histórie druhu. U väčšiny hominidov
a ostatných primátov je menarché súčasťou širšieho cyklu estru, ktorý začína zdurením okolia
pohlavných orgánov. Zrejme preto sa menarché u primátov nevenovala prílišná pozornosť.
Podľa najnovších hypotéz dĺžku trvania juvenility a menarché ako možný signál jej terminácie
môžu významne ovplyvňovať napríklad také selekčné tlaky, ako zapájanie sa juvenilov do
kooperatívneho rozmnožovania (ako helpers), ktoré je prítomné aj u človeka (KRAMER 2014).

Metodika
Na základe dát dostupných v literatúre a online databáz sme testovali faktory ovplyvňujúce
časovanie menarché u ľudí. Testovali sme hypotézu, že v prostredí s vysokou mortalitou a
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fertilitou je príspevok detí, najmä dievčat, k prežívaniu rodiny väčší, preto sa menarché objavuje
neskôr. V analýze sme použili dáta s priemerným vekom menarché pre 89 krajín a 22
premenných reflektujúcich životnú históriu, demografiu, sociálno-ekonomické a výživové
faktory ako aj faktory vzdelania. Použili sme korelačné testy, testy pre kontrolu priestorovej
korelácie, PLS regresiu a napokon GLM.

Výsledky a diskusia
Výsledky ukázali, že časovanie menarché je pod silným vplyvom biologickodemografických faktorov, ktoré významne ovplyvňujú životnú históriu druhu – mortality a
fertility. Faktory ako výživa a sociálno-ekonomické podmienky sa v PLS regresii ukázali menej
významné. Paradoxne, v prostredí s vysokou mortalitou a fertilitou (rozvojové krajiny) sa
menarché objavuje signifikantne neskôr, kým samotná reprodukcia nastáva relatívne skoro. Na
druhej strane, v prostredí s nízkou mortalitou a fertilitou (rozvinuté krajiny) sa menarché
objavuje skôr, no samotná reprodukcia sa môže posúvať takmer o dekády. Preto navrhujeme,
že je potrebné skúmať jednotlivé etapy životnej histórie človeka, ale aj iných druhov, ako
samostatné znaky, keďže ich môžu formovať odlišné selekčné tlaky.

Záver
Pre pochopenie príčin časovania menarché u ľudí je dôležité skúmať aj ostatné cicavce, a
dokonca aj iné stavovce, napríklad vtáky. Výskumný rámec by takto mohli rozšíriť poznatky o
trvaní juvenility vo vzťahu ku kooperatívnemu rozmnožovaniu u ďalších relevantných tried
stavovcov.
Poďakovanie Výskum bol podporený projektom OPV ITMS: 26110230119 a Erasmus+.
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Výskyt pásikavca Cordulegaster heros Theischinger, 1979
(Odonata: Cordulegastridae) v Považskom Inovci
Dušan Šácha
ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, SK-914 41, Nemšová, e-mail: dusan.sacha@vazky.sk
Abstract Cordulegaster heros is a species of community interest included in Annexes 2 and 4 of the Habitats Directive of
the EC. Its occurence in Slovakia has been documented in south-western (Záhorská nížina basin, Malé Karpaty Mts.) and
south of central (Revúcka vrchovina, Stolické vrchy Mts.) parts of the country. New research in 2015 – 2016 confirmed
that the species is thriving in Považský Inovec Mts. as well. In total 8 sites and 186 individuals (in all stages of life history)
have been recorded. On two of the sites C. heros occurs together with C. bidentata.
Key words Western Slovakia, dragonflies, NATURA 2000 species

Úvod
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 je druh zaujímavý z viacerých hľadísk. Ide o najväčšiu
európsku vážku (rozpätím krídel), jeden z posledných druhov vážok opísaných ako nový druh
v Európe, ale aj druh európskeho významu zahrnutý do príloh 2 a 4 Smernice EK o biotopoch.
Jeho výskyt na Slovensku je známy od roku 2002 (BLAŠKOVIČ et. al. 2003). Tento druh pásikavca
sa u nás vyskytoval aj predtým, bol však zamieňaný s príbuznými druhmi C. boltoni a C.
bidentata (BLAŠKOVIČ et. al. 2003, JANSKÝ & DAVID 2008).
Areál druhu na Slovensku bol spočiatku známy len v juhozápadnej časti štátu (Záhorie,
Malé Karpaty - BLAŠKOVIČ et. al. 2003, JANSKÝ & DAVID 2008). Neskôr bol zistený jeho výskyt na
juhu stredného Slovenska (Revúcka vrchovina, Stolické vrchy - HOLUŠA & KÚDELA 2010). Na
výskyt aj mimo týchto orografických celkov upozornil projekt mapovania vzácnych druhov
vážok (www.vazky.sk/mapovanie), kde v roku 2013 rodina Ďuríková ohlásila výskyt druhu
v Kálnici. Následným prieskumom územia bola táto informácia potvrdená.
V rokoch 2015 a 2016 bol pre potreby Štátnej ochrany prírody SR na viacerých lokalitách
v Považskom Inovci vykonaný inventarizačný výskum vážok, počas ktorého boli objavené nové
lokality pásikavca C. heros. Poster sumarizuje výskumom zistené nové údaje o výskyte tohto
druhu.

Metodika
Výskum prebiehal semikvantitatívnou metódou. Larvy boli odchytávané z dnového
sedimentu kuchynským sitkom, väčšinou určené na mieste a vypustené, len problematické kusy
boli odobraté a určené pod stereoskopickou lupou. Exúviá boli zbierané z brehovej vegetácie,
prípadne z vody a zaradené do zbierky autora. Imága boli väčšinou len pozorované, jednotlivé
kusy boli aj odchytávané do entomologickej sieťky
za účelom potvrdenia
určenia. Materiál bol určený podľa kľúča ŠÁCHA et al. (2008).
Lokality predstavovali typický biotop druhu – lesné potoky široké väčšinou okolo 1 – 1,5 m,
plytké (hĺbka prevažne niekoľko cm), s výskytom pieskového a jemnoštrkového sedimentu.
Ojedinele mohol byť tok vyschnutý, pričom voda sa nachádzala len v hlbočinových partiách
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(Livinská jelšina). Výskum bol zameraný najmä na územia európskeho významu, ktoré medzi
lokalitami prevažujú. Lokality sú označené jednou trojicou súradníc, aj keď vzorkovanie
prebehlo na väčšej dĺžke tokov.
Zoznam lokalít:
Bočina: Výskum v termínoch 11.7. a 27.8.2015. Súradnice: 48°37,218´N, 18°04,070´E, 224 m. n. m.
DFS 7374.
Livinská jelšina: Výskum v termínoch 11.7. a 27.8.2015. Súradnice 48°43,402´N, 18°05,104´E, 315
m. n. m. DFS 7274.
Hradná dolina: Výskum v termínoch 10.7. a 27.8.2015. Súradnice 48°36,427´N, 18°02,376´E, 245
m. n. m. DFS 7374.
Kulháň: Výskum v termínoch 11.7. a 28.8.2015. Súradnice: 48°42,983´N, 18°04,843´E, 343 m. n. m.
DFS 7274.
Kálnica: Výskum v termínoch 12.7., 3.8. a 27.8.2015 a 12.7.2016. Súradnice: 48°45,223´N,
17°56,365´E, 253 m. n. m. DFS 7273.
Prostredný potok: Výskum 12.7.2016. Súradnice: 48°45,37'N, 17°56,593´E, 255 m. n. m. DFS 7273.
Hrádocký potok: Výskum 31.8.2016. Súradnice: 48°41,803´N, 17°54,307´E, 211 m. n. m. DFS 7373.
Modrovský potok: Výskum 5.9.2016. Súradnice: 48°38,14´N, 17°55,45´E, 237 m. n. m. DFS 7373.

Výsledky a diskusia
Výskumom bolo zistených spolu 186 jedincov druhu Cordulegaster heros, z toho 156 lariev, 5
exúvií a 25 imág. Výsledky dokazujú, že druh v Považskom Inovci osídľuje všetky lokality
s prítomnosťou vhodného habitatu. Zastúpenie všetkých vývinových štádií a vekových skupín
potvrdzuje, že výskyt nie je náhodný, ale pohorie osídľuje rozmnožujúca sa a s veľkou
pravdepodobnosťou stabilná populácia.
Zastúpenie druhu na skúmaných lokalitách:
Bočina: 11.7.2015 2♂, 6L, 27.8.2015 3L
Livinská jelšina: 11.7.2015 3♂, 1♀, 10L, 1Ex, 27.8.2015 3L
Hradná dolina: 10.7.2015 3♂, 3L, 27.8.2015 2L
Kulháň: 28.8.2015 2L
Kálnica: 12.7.2015 9♂, 3♀, 40L, 1Ex, 3.8.2015 1♂, 1♂ uhynutý, 30L, 2Ex, 27.8.2015 30L, 12.7.2016
2♂, 10L, 1Ex
Prostredný potok: 12.7.2016 4L
Hrádocký potok: 31.8.2016 4L
Modrovský potok: 5.9.2016 9L
Pozoruhodné je, že na dvoch lokalitách (Bočina, Modrovský potok) sa C. heros vyskytuje
spoločne s príbuzným druhom C. bidentata. Táto kombinácia je veľmi zriedkavá, keďže aj
ekologické nároky obidvoch druhov sú odlišné. C. bidentata obýva predovšetkým prameniská
a malé potôčiky z nich vytekajúce (šírka okolo 0,5 m, prúdenie vody slabé až takmer žiadne),
kým C. heros preferuje potoky s jasným prúdom a šírkou okolo 1 – 1,5 m. BOUDOT & HOLUŠA
(2015a) spoločný výskyt obidvoch druhov považujú za možný najmä v hydrologicky
heterogénnych biotopoch a malých potokoch. Na Slovensku je takýto výskyt známy len z jednej
lokality v Malých Karpatoch (HOLUŠA & KÚDELA 2010). Obidve lokality v Považskom Inovci
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predstavovali typický biotop druhu C. heros. V prípade C. bidentata mohlo ísť napr. o splavené
larvy, čo považujú za možné aj BOUDOT & HOLUŠA (2015b). Vysvetlenie spoločného výskytu však
bude vyžadovať dodatočný výskum.

Záver
Výskumom v rokoch 2015 a 2016 sa podarilo potvrdiť výskyt druhu európskeho významu
Cordulegaster heros v Považskom Inovci. Spolu bolo objavených 8 lokalít, na ktorých sa
vyskytovalo 186 jedincov druhu vo všetkých fázach životného cyklu. Na dvoch lokalitách sa C.
heros vyskytoval spoločne s C. bidentata.
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Výsledky značenia jasoňa červenookého Parnassius apollo (L.
1758) na Vršatci v roku 2016 (Lepidoptera: Papilionidae)
Dušan Šácha & Soňa Štefaniková
ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, SK-914 41, Nemšová, email: dusan.sacha@sopsr.sk,
sona.stefanikova@sopsr.sk
Abstract At 8 sites in Vršatec area in 2016, 488 individuals of Apollo butterfly were marked. At two other sites there were
no butterflies observed. Sex ratio males:females were approximately 4:1. Males were recaptured more often than females,
and mostly maintained exchange of individuals between sites. Maximum distance of a flight was 300 m. Four
subpopulations have been identified based on the rate of migration. Total abundance of population is estimated at 800 –
1000 individuals.
Key words Western Slovakia, mark-recapture, Apollo butterfly

Úvod
Jasoň červenooký (Parnassius apollo) je druh európskeho významu, na ochranu ktorého sa
sústreďuje úsilie Štátnej ochrany prírody SR vo viacerých chránených územiach. Ide o prvý druh
spomedzi bezstavovcov, ktorý mal na Slovensku schválený program záchrany (ŽLKOVANOVÁ
2004). Zlepšovanie stavu tohto druhu sa tiež stalo jedným z cieľov projektu LIFE+ Motýle ČRSR. Medzi opatrenia na podporu jeho populácie na Vršatci bolo zaradené značkovanie
a stráženie jedincov na plochách, kde sa druh vyskytuje. V príspevku sú zhrnuté výsledky
populačno-ekologického výskumu, uskutočneného v rámci tejto aktivity v roku 2016.

Metodika
Značenie prebiehalo na 10 plochách (P1-P10), kde bol výskyt jasoňa červenookého známy
z minulosti. So značením sa začalo 21.6., v čase, keď boli ohlásené prvé pozorovania lietajúcich
imág. Značenie trvalo do 30.7., keď sa potvrdilo, že motýle prestali lietať. Rozloženie návštev
jednotlivých plôch a termínov značenia v rámci sezóny a dňa bolo prispôsobené možnostiam
účastníkov, ako aj veľkosti miestnej populácie na plochách.
Motýle boli označované na krídlach unikátnym alfanumerickým kódom fixkami na
alkoholovej báze– na predných krídlach kód plochy, na zadných poradové číslo jedinca. Pri
označení bolo zaznamenané aj pohlavie jedinca. Pri ďalších odchytoch sa v jednom termíne na
jednej ploche výskyt jedinca zaznačil len raz, aj ak išlo o viacnásobné odchyty.
Vyhodnotený bol celkový počet označených jedincov, pomer pohlaví v označenej vzorke,
počet označených jedincov v jednotlivých dňoch (celkovo aj podľa pohlaví), podiel jedincov
odchytených opakovane v x-tom poradí (celkovo a podľa pohlaví), a to pre celú populáciu aj
jednotlivé plochy. Ďalej bol identifikovaný počet preletov medzi jednotlivými plochami
(celkovo a podľa pohlaví, spolu s minimálnou preletenou vzdialenosťou) a následný prírastok
alebo úbytok populácie (resp. pohlaví) na značkovacích plochách. Pre každého jedinca bola
vypočítaná minimálna dĺžka jeho života v štádiu imága, a to ako rozdiel dňa posledného
pozorovania a termínu označenia. Určený bol podiel jedincov dožívajúcich sa daného počtu dní
v označenej vzorke (celkovo aj podľa pohlaví). Z termínov liahnutia a dĺžky života jedincov bola
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vypočítaná minimálna veľkosť populácie (celkovo, podľa pohlaví a podľa plôch). S využitím
Craigovho indexu (Seber 1982) bola odhadnutá veľkosť celej populácie jasoňa červenookého
v priestore Vršatca aj veľkosť jednotlivých subpopulácií (za subpopuláciu sme považovali súbor
jedincov na plochách, medzi ktorými prebiehali prelety a teda výmena genetickej informácie).

Výsledky a diskusia
Z 10 monitorovaných plôch boli imága P. apollo zaznamenané na ôsmich. Populácie na
dvoch plochách je zrejme možné považovať za vyhynuté. Celkovo bolo označených 488
jedincov, z toho 389 samcov, 97 samíc (pomer pohlaví približne 4:1) a 2 jedince bez určenia
pohlavia. Z prežívajúcich populácií na značkovacích plochách minimum predstavovali 3
označené jedince, maximum 261 označených jedincov.
Počet novooznačených samcov dosiahol vrchol v termíne 24. -25. 6. (62 a 59 ks), potom
postupne klesal. Počet novooznačených samíc bol pomerne vyrovnaný od 25. 6. do 20. 7.,
s vrcholmi v dňoch 29. 6., 10. 7. a 12. 7. (zhodne po 12 ks).
Spolu 171 jedincov bolo chytených viac ako raz. Prehľad počtu jedincov s x-tým počtom
odchytov je v tabuľke č. 1. Z výsledkov je zrejmá nápadná prevaha samcov v opakovaných
odchytoch. Vyskytol sa aj prípad, že jedinec bol počas jedného dňa pozorovaný na dvoch
plochách.
Tabuľka 1. Počet jedincov, ktoré boli odchytené opakovane v x-tom poradí.

poradie odchytu
samce (ks/%)
samice (ks/%)
spolu (ks/%)

2

3

4

5

6

7

162 (41,6)

67 (17,2)

33 (8,5)

11 (2,8)

3 (0,8)

1 (0,3)

7 (7,2)

1 (1,0)

171 (35,0)

68 (13,9)

33 (6,8)

11 (2,3)

3 (0,6)

1 (0,2)

Minimálna dĺžka života imág dosiahla najviac 23 dní (1 samec). Nápadný je prudký pokles
medzi počtom jedincov so zaznamenanou dĺžkou života jeden a dva dni (rádovo zo stoviek na
desiatky kusov), ako aj rozdiel medzi samcami a samicami. Minimálna dĺžka života samcov
plynulo klesala od druhého po 19. deň, potom už nasledoval len „rekordér“. V prípade samíc
najvyššia minimálna dĺžka života bola 15 dní (1 ks) a spolu len 7 samíc malo zaznamenanú dĺžku
života viac ako jeden deň.
Vyhodnotením preletov sa potvrdila malá miera výmeny jedincov medzi plochami P1, P2
a P3 (1. subpopulácia) a plochami P4, P5 a P6 (2. subpopulácia). Najväčšia minimálna
vzdialenosť, ktorú motýle preleteli, bola medzi plochami P1 a P3 (300 m). Najintenzívnejšia bola
komunikácia medzi plochami P2 a P3, kde bolo zaznamenaných 15 preletov v jednom a 17
v opačnom smere. Plochy P7 a P8 sa ukázali ako izolované od všetkých ostatných. Väčšinu
preletov medzi plochami absolvovali samce, len jeden pripadol na samicu. Prírastok resp.
úbytok populácie na plochách sa pohyboval od -3,57% do +7,41%. Išlo však o jednotlivé kusy (13), vyššie percento je spôsobené nízkym počtom označených jedincov.
Minimálna veľkosť populácie kulminovala 29. 6. s počtom 149 označených jedincov (134
samcov, 15 samíc). Celková veľkosť populácie vypočítaná Craigovým indexom je (po
zaokrúhlení na desiatky) 790 jedincov, s intervalom 710 – 1630 jedincov. Jednotlivé subpopulácie
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sú odhadnuté na 430, 410 a 140 jedincov; poslednú nebolo možné vyhodnotiť, pravdepodobne
je príliš malá a vymierajúca. Celková populácia odhadnutá ako súčet jednotlivých subpopulácií
by dosahovala asi 970 jedincov.
Z hľadiska ekológie druhu je nápadný rozdiel medzi pohlaviami, pokiaľ ide o očakávanú
dĺžku života a schopnosť migrácie. Vysvetlením by mohla byť odlišná úloha v životnej stratégii
druhu, keď zmyslom života samice je naklásť vajíčka na vhodnú plochu, kým pre samcov je to
vyhľadať a oplodniť čím viac samíc. Môže však ísť aj o artefakt použitej metódy (obmedzený čas
lietania samíc (KŘÍŽ 2011) a z toho vyplývajúce skreslenia výsledkov).

Záver
V roku 2016 bolo na 8 plochách v oblasti Vršatca označených 488 jedincov jasoňa
červenookého. Na ďalších dvoch plochách jasone zistené neboli. Pomer samcov a samíc bol
približne 4:1. V opakovaných odchytoch boli častejšie zaznamenávané samce, ktoré tiež
v prevažnej miere zabezpečovali komunikáciu medzi plochami. Najdlhšia preletená vzdialenosť
bola 300 m. Na základe preletov boli identifikované 4 subpopulácie. Celková veľkosť populácie
je odhadnutá na 800 – 1000 jedincov.
Poďakovanie Výskum bol realizovaný v rámci projektu „LIFE+ Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných
biotopoch v Českej republike a na Slovensku“ (LIFE09 NAT/CZ/000364).
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Rekolonizácia tatranských plies druhom Agabus guttatus
Paykull, 1798
Darina Šípošová, Fedor Čiampor Jr & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Zoologické laboratórium, Oddelenie geobotaniky, Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 23, Bratislava, e-mail:
darina.siposova@savba.sk
Abstract During years 2009-2015, we collected 205 specimens of Agabus guttatus diving beetle from 43 (sub)alpine lakes
and ponds in the Tatra Mountains. We used 795 bp fragment of mitochondrial gene for cytochrome oxidase c subunit
I and 6 microsatellites to analyse A. guttatus population genetic structure and to propose potential sources of colonization
of lakes and ponds in the Tatra Mts. by studied species. Within the studied area, 15 haplotypes were identified, from
which four dominated markedly. Two different genetic sources were suggested using COI fragment, and were also
detected using microsatellite markers.
Key words haplotypes; Tatra Mountains; lake; microsattelites; mtDNA

Úvod
Výskum vnútrodruhovej genetickej variability poskytuje cenné informácie o
postglaciálnych expanziách, rozmiestení refúgií počas ľadových a medziľadových dôb, ale tiež
pomáha pri odhaľovaní centier genetickej biodiverzity a migračných trendov (HEWITT 1999,
MAMOS et al. 2016). V posledných rokoch bolo publikovaných viacero prác zameraných hlavne
na populácie vodných bezstavovcov tečúcich vôd z rozsiahlych horských systémov (napr.
MAMOS et al. 2016). Na rozdiel od nich, táto práca sa zameriava na geograficky malé horské
územie Tatier s členitým systémom dolín, ktorého súčasťou sú početné glaciálne jazerá. S
využitím molekulárnych metód sa snažíme získať detailné informácie o štruktúre a
vnútrodruhovej variabilite populácií vodných bezstavovcov a vzťahoch jednotlivých
subpopulácií tatranských plies a pliesok. Tieto údaje umožňujú odhadnúť haplotypy, ktoré prvé
kolonizovali študované územie, v následných analýzach je možné testovať ich pôvod a smer
šírenia. Ako modelový organizmus bol zvolený potápnik z čeľade Dytiscidae, Agabus guttatus
Paykull, 1798, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie druhy tatranskej koleopterocenózy (KODADA
1990). Okrem tatranských plies osídľuje prevažne tečúce vody. Tie sú pravdepodobne jeho
hlavným zdrojom a cestou šírenia, pretože ide o potápnika s obmedzenou schopnosťou lietania.
Predpokladáme, že práve geomorfológia Tatier a izolovanosť plies sa odrazí na celkovej
štruktúre populácie druhu A. guttatus.

Metodika
Materiál bol odobraný v rokoch 2009-2015 zo 43 plies a pliesok (sub)alpínskeho pásma Tatier
v nadmorskej výške 1233 – 2063 m n.m. (do vybraných analýz boli pridané aj lokality z
podhorskej zóny 835 – 1224 m n.m.). Litorálny substrát plies pozostával prevažne z balvanov,
zatiaľ čo v menších plieskach prevyšoval podiel partikulárnej organickej hmoty. Vzorky boli
odobraté hydrobiologickou sieťkou s veľkosťou oka 300-500 μm kopacou metódou. Vzorky boli

211

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

premyté a následne fixované v 96% etanole. Na determináciu jedincov bol použitý určovací kľúč
(NILLSON & HOLMEN 1995) a genetická vzdialenosť jedincov.
DNA bola izolovaná z hrudnej svaloviny potápnikov s použitím extrakčného kitu
[ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System, Promega] podľa protokolu výrobcu.
Mitochondriálny fragment cytochróm oxidáza podjednotka I (COI) bol amplifikovaný pomocou
primerov Jerry/Pat. PCR prebehla za nasledovných podmienok: 2’94°C– 38x(40s 94°C–40s 48°C–
1’72°C)–10’72°C. Po gélovej elektroforéze bol produkt vizualizovaný v 1% agarózovom géli v
UV transiluminátore. PCR produkty boli odoslané na purifikáciu a sekvenovanie do externého
laboratória (Macrogen Europe Inc., Amsterdam, Holandsko). Sekvencie boli upravené
v programe Sequencher 5.1. V programe MEGA 6 (TAMURA et al. 2013) bola vytvorená matica
znakov a vypočítaný výsledný kladogram s použitím metódy maximum-likelihood. Výsledná
haplotypová mapa bola vytvorená v programe Network 4.6. (BANDELT 1999). Program ABGD
bol použitý na rozdelenie sekvencií do genetických klastrov, respektíve potenciálnych druhov
na základe genetickej vzdialenosti (http://wwwabi.snv.jussieu.fr/public/abgd/abgdweb.html).
Krátke repetitívne úseky jadrovej DNA – mikrosatelity (MSAT) boli použité na analýzu
vnútrodruhovej diverzity DNA z kratšieho časového horizontu. Na vybrané populácie plies boli
použité de novo vyvinuté polymorfné mikrosatelity [5’94 °C–35 x(30s 94 °C–30s54-65°C–45s
72°C)– 10’72°C], ktoré boli vizualizované na vertikálnom 6,5% KB Plus polyakrylamidovom géli
v prístroji LI-COR 4300 DNA Analysis System (LI-COR Biosciences). Dĺžky alel boli zistené
pomocou softvéru SAGATM Automated Microsatellite Analysis Software (LI-COR Biosciences).
Na detekciu nulových alel bol použitý program MicroChecker (VAN OOSTERHOUD et al. 2004).
Bayesovská klastrová analýza prebehla v programe STRUCTURE 3.2.4 [8] a hodnota Delta K
bola vypočítaná pomocou programu Structure Harvester (EARL & VON HOLDT 2011).

Výsledky a diskusia
Doteraz sa podarilo získať a analyzovať 205 jedincov druhu A. guttatus zo 43 plies a pliesok
(subpopulácií) v rámci 17 tatranských dolín a 5 priľahlých lokalít. Zo všetkých jedincov sa
podarilo osekvenovať vybraný fragment COI (795bp), z ktorého bolo identifikovaných 15
haplotypov. V rámci Tatier výrazne dominujú 4 haplotypy, H1(64ks), H2(47ks), H6(27ks),
H5(21ks), ktoré sú rozmiestnené naprieč celým územím Vysokých Tatier a aj vo Vyšnom
Jamníckom plese (Západné Tatry). V severnej časti Vysokých Tatier (nad centrálnym hrebeňom)
boli doteraz v plesách identifikované len 4 najrozšírenejšie haplotypy, kým na južnej strane (pod
hlavným hrebeňom) bolo identifikovaných ďalších 11 haplotypov. Podľa frekvencie
a rozmiestnenia jednotlivých dominantných haplotypov môžeme uvažovať o niekoľkonásobnej
rekolonizácii Tatier z rôznych genetických zdrojov. Okrem toho bol zaznamenaný prienik novej
línie z odlišného genetického zdroja (vnútrodruhová separácia viditeľná na kladograme aj grafe
z programu ABGD), ktorá bola zistená hlavne v okrajových lokalitách a plesách vo Furkotskej,
Mlynickej, Mengusovskej doline a Doline Kežmarskej Bielej vody. Na získanie informácií
o nedávnych demografických procesoch bolo z 9 de novo vyvinutých polymorfných MSAT
použitých 6, ktoré nevykazovali prítomnosť nulových alel. Z vybraných plies (Vyšné Jamnícke
pleso, Zelené Krivánske pleso, Malé Zelené Krivánske pleso, Soliskové pliesko (povodie Biely
Váh) a 1. očko pod Hincovými plesami (povodie Popradu)) bol získaný väčší počet jedincov
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a nachádzali sa v blízkosti lokalít s identifikovanou „novšou“ líniou. Aj na úrovni MSAT bola
zistená separácia v rámci 4 jazier do dvoch dominantných klastrov (2 odlišné genetické zdroje),
pričom vplyv druhého klastra sa zväčšoval od Malého Zeleného Krivánskeho -> Zeleného
Krivánskeho -> Soliskového až po Vyšné Jamnícke pleso. V pliesku 1. očko pod Hincovými
plesami dominoval 3. klaster, ktorý je bližšie príbuzný prenikajúcej genetickej línii z podhorskej
zóny.

Záver
Priestorové alebo časové rozdiely v reprodukčných aktivitách môžu viesť k vzniku
odčlenených populácii na rovnakom geografickom území. Opis genetickej štruktúry populácii
druhov týchto vodných biotopov prispieva k poznaniu distribučných trendov, refúgií a teda
sprostredkovane aj k ochrane vysokohorských jazier a zachovaniu ich biodiverzity. Výsledky
jednoznačne poukazujú na heterogénnosť populácie druhu A. guttatus, a to nielen na úrovni
mikrosatelitov, ale aj evolučne konzervatívnejšieho mitochondriálneho fragmentu COI.
Poďakovanie Výskum bol zrealizovaný s finančnou podporou projektu VEGA 2/0081/13.
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Dynamika početnosti zoskupenia raniakov hrdzavých (Nyctalus
noctula) v cestnom betónovom moste v Ružomberku
Veronika Školová1, Martin Ceľuch2 & Michal Baláž1
1
2
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Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku; Andraščíkova 1, SK-085 01, Bardejov, e-mail: martin.celuch@gmail.com

Abstract Common Noctule (Nyctalusnoctula) is one of the typical synanthropic bats which can be found in different rural
suburban and urban habitats. It mainly inhabits high panel buildings. However, sometimes roosts colonies are formed in
road bridges. This contribution deals with results of 14 months monitoring of the Common Noctule aggregation situated
in the concrete gap under the heavily used road bridge in the Ružomberok town (Northern Slovakia). During 24 controls
19 – 583 individuals were registered (mean 279.5). Hibernating aggregation consisted from 51 – 583 individuals (mean
354.2) and the number of individuals was positively dependent on air temperature.

Key words Common Noctule, aggregation, hibernation, urban habitats

Úvod
Raniak hrdzavý patrí medzi bežné synantropné druhy netopierov (napr. KAŇUCH & CEĽUCH
2000, CEĽUCH et al. 2006). Ako úkryty mu v mestskom prostredí slúžia stromové dutiny v
parkoch a iných stromových porastoch, ale najmä rôzne štrbiny a otvory na ľudských stavbách,
pričom veľmi často na budovách (GAISLER et al. 1998, BIHARI 2004). Úkryty takéhoto typu
v mestách môžu využívať celoročne, ale niekedy len sezónne (jeseň a zima). Ako pomerne
zriedkavý typ úkrytu sa javia cestné mosty (CEĽUCH & ŠEVČÍK 2008).
Cieľom tohto príspevku je charakterizovať zoskupenie raniakov hrdzavých v cestnom
betónovom moste v Ružomberku v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich zím a jedného
letného obdobia.

Metodika a charakteristika územia
Početnosť zoskupenia raniakov hrdzavých sme sledovali v štrbine cestného mosta na ceste
prvej triedy 18 v Ružomberku. Dĺžka mostu je viac ako 180 m a jeho výška jeden až osem metrov.
V jeho vrchnej časti sa nachádza cca 0,5 m hlboká štrbina, ktorej šírka je v rôznych častiach od
nula po 10 cm.
Netopiere boli spočítavané priamo zo zeme, vo večerných hodinách, krátko po západe
slnka. Celkovo bolo vykonaných 24 kontrol lokality od februára 2015 po apríl 2016. V zimných
mesiacoch oboch rokov (druhá dekáda decembra – druhá dekáda apríla) bol priamo do štrbiny
inštalovaný teplomer zaznamenávajúci lokálnu teplotu v polhodinovej periodicite. Získané
údaje boli použité na vyvodenie vzťahu medzi teplotou okolia a celkovou početnosťou
zimujúceho zoskupenia, resp. medzi teplotou a počtom agregovaných a solitérnych jedincov.
V zimných mesiacoch bolo vykonaných 15 kontrol.
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Výsledky a diskusia
Počas jednotlivých kontrol bola početnosť zoskupenia raniakov stanovená na 19 – 583
jedincov (priemer na jednu kontrolu 279,5 ex.). Počet zaznamenaných netopierov bol vyšší
v zimnom období, ako v lete (obr. 1). To však s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí
s nevhodnou metodikou na stanovenie letnej početnosti. Veľká časť netopierov bola vtedy počas
kontrol aktívna a mimo úkrytov.

Obr. 1. Početnosť zoskupenia raniakov hrdzavých počas jednotlivých kontrol.

Celkovo je možné považovať túto agregáciu raniakov za výnimočnú na Slovensku. Tento
druh netopierov síce pravidelne vytvára pomerne veľké zoskupenia, či už jarnom alebo zimnom
období, ale nami sledovaná agregácia patrí medzi nezvyčajné, najmä z ohľadom na typ
prostredia (CEĽUCH & ŠEVČÍK 2008). Častejšie bývajú v rôznych štrbinách mostov nachádzané
netopiere v Severnej Amerike (napr. GELUSO & MINK 2009, ADAM & HAYES 2000).
Počas kontrol v zimnom (a skorom jarnom) období bolo v úkryte registrovaných 51 – 583
jedincov (priemer na jednu kontrolu 354,2 ex.). Ich početnosť pozitívne súvisela s teplotou.
Podobne od výšky teploty pozitívne závisel aj počet agregácií zimujúcich netopierov a celkový
počet agregovaných jedincov (obr. 2).
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Obr. 2. Vplyv teploty a celkového počtu (a) a počtu agregácií (b) zimujúcich jedincov raniaka hrdzavého.

Záver
Na základe prezentovaných výsledkov je možné predpokladať, že sledovaný priestor je
v najchladnejších obdobiach roka využívaný len menšou časťou lokálnej populácie. Po oteplení
vždy dochádzalo k zvyšovaniu početnosti, čo zrejme súviselo s presunom jedincov z iných
miest. To by mohli potvrdzovať aj zistenia o vplyve teploty na počet agregácií, resp. solitérnych
jedincov. Počet solitérnych jedincov by mal klesať s klesajúcou teplotou a narastať počet
agregácií – aj ich veľkosť. V našom prípade počet agregácií rástol so zvyšujúcou sa teplotou
a vplyv teploty na počet solitérnych jedincov ani na veľkosť agregácií nebol doložený. Počet
agregácií teda zrejme súvisel len s celkovou početnosťou zimujúcich netopierov.
Poďakovanie Prezentácia príspevku bola podporená grantom GAPF 2/26/2016.
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Distribúcia a denzita výra skalného (Bubo bubo) na Ponitrí v
rokoch 2012 – 2016
Ladislav Šnírer1, Stanislav Harvančík1,2 Andrej Dubravský1
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Abstrakt V rokoch 2012 až 2016 bol robený monitoring na zistenie aktuálneho stavu rozšírenia, početnosti a produktivity
hniezdnych párov výra skalného na Ponitrí. Skúmané územie tvorili Nitrianska pahorkatina a Hornonitrianska kotlina so
susediacimi pohoriami Tríbeč, Vtáčnik, Žiar, Považský Inovec a Strážovské vrchy. Rozloha skúmanej oblasti bola
1000km2. Na monitoring sme použili metódu mapovania hniezdnych teritórií v čase toku po zotmení (február – marec) a
pobytových znakov pri prechádzaní vhodného terénu počas dňa (marec – máj). Zistili sme celkom 27 obsadených lokalít
výrom skalným. Zahniezdili 67x, minimálne 46 hniezdení bolo úspešných a vyviedli spolu 99 mláďat. Početnosť populácie
výra skalného na sledovanom území je 0,27 páru na 10 km2.

Kľúčové slová: Nitrianska pahorkatina, Hornonitrianska kotlina, Výr skalný, Bubo bubo, rozšírenie, hniezdna úspešnosť.

/poster/

217

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fenotypová plasticita strapiek Hercinothrips femoralis v
primárnej fáze introdukcie alochtónneho druhu
Martin Štefánik, Peter Fedor & Jakub Sigmund
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Abstract The banded greenhouse thrips Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891) is a cosmopolitan pest species with a wide
range of host plants. Its introduction to a new environment often goes unnoticed and the species is usually discovered
after it has already established itself under novel conditions. We studied the initial phase of the introduction to the new
environment from a morphological perspective. Thrips used for testing were collected from a local grow room and moved
to a new environment to simulate transport and introduction. After one generation they were transported and reared for
four generations in a controlled environment. Every generation was measured for fourteen morphological parameters.
There are preliminary results that point towards high phenotypic variability of the first generation and a gradual
stabilization of the phenotype in the flowing generations.
Key words phenotypic plasticity, thrips, banded greenhouse thrips

Úvod
Klimatická zmena a globálny pohyb osôb a tovaru prináša nové výzvy v oblasti monitoringu
škodcov. Druhy, ktoré boli doposiaľ považované za neškodné, sa stávajú viac rozšírené a
ekonomicky významné. Medzi ne patrí aj Hercinothrips femoralis. Ide o druh strapiek
(Thysanoptera), ktorému bola v minulosti venovaná minimálna pozornosť, avšak v poslednom
desaťročí bol viackrát zaznanemaný jeho výskyt na nových stanovištiach v Európe (RODITAKIS
et al., 2006; VARGA, 2008).
Fenotypová plasticita invazívnych druhov nesporne prispieva k ich úspešnému etablovaniu
v nových podmienkach (MUSOLIN & SAULICH, 2012). Tento fenomén je však tŕňom v oku
semiautomatizovaných systémov identifikácie škodcov. Vysoká plasticita morfometrických
znakov v prvých fázach invázie znižuje presnosť determinácie škodcov a obmedzuje ich
potenciál aplikácie v praxi.

Metodika
Za materskú (G0) sme zvolili populáciu Hercinotrips femoralis odobranú zo stanovišťa, na
ktorom sa vyskytovala približne pol roka. Odobraná populácia bola kontrolovane
introdukovaná do nového prostredia. Po nakladení vajíčok bola každá generácia preparovaná a
fixovaná na mikroskopické sklíčka.
Preparátom bolo na digitálnom obraze v prostredí programu Leica LAS EZ zmeraných 14
morfometrických parametrov: dĺžka a šírka krídla, celková dlžka tela, dĺžka a šírka pronóta,
dĺžka posledného a predposledného tykadlového článku, vzdialenosť medzi anteriórnym
a posteriórnym ocelom, vzdialenosť postreiórnych ociel, dĺžka a šírka clavusu, dĺžka kladielka,
dĺžka oka a šírka hlavy. Početnosť jednotlivých generácií sa pohybovala v rozmedzi 25 – 100
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jedincov. Štatistická analýza dát prebehla v programe "R", prostredníctvom ktorého bola zistená
signifikantosť zmien pre jednotlivé morfometrické znaky.

Výsledky a diskusia
Poster obsahuje podrobnú textovú a grafickú interpretáciu doterajších výsledkov
laboratórnych testov kontrolovanej intodukcie druhu Hercinothrips femoralis do nových
podmienok. Monitoring generačných zmien morfometrie indikuje vysokú mieru fenotypovej
plasticity v iniciálnych štádiach introdukcie. Postupné etablovanie a stabilizácia
morfometrických znakov je demonštrovaná prostredníctvom štyroch post-introdučných
generácii v novom prostredí.
Analýzou rozptylu (ANOVA) bolo určených 10 parameterov zo 14, ktoré neobsahovali
šatisticky významný vplyv hodnoty pozorovaného morfometrického znaku. Tieto znaky budú
v budúcnosti, po vyhodnotení najkonzervatívnejšich, potenciálne využité pre tvorbu
semiautomatckých determinačných kľúčov. Zvyšné 4 znaky (celková dĺžka tela, dĺžka krídla,
šírka pronóta, a dĺžka kladielka) sme použili pre interpretáciu rozdielov medzi generáciami.
Analýzou hlavných komponentov (PCA) a kovariačnou analýzou (CVA) sme interpretovali
distribúciu morfometrických znakov medzi jednotlivými generáciami. Mahalanobisova
vzdialenosť „Mahalanobis distance“ preukázala najbližšiu príbuznosť morfometrických znakov
G0 so znakmi G4 a G2 so znakmi G3, pričom G1 (inkubovaná v novom prostredí) preukázala
najväčšiu vzdialenosť od ostatných populácií.
Priemerné hodnoty celkovej dĺžky tela, dĺžky krídla a šírky pronota vzrástli v G1 pri
porovnaní s ostatnými generáciami, pričom dĺžka kladielka v G1 klesla o 2,3 – 3,4 %. Najväčší
nárast zaznamenala priemerná dĺžka tela, ktorá vzrástla v G1 o 4,8 – 17,8% v porovnaní
s ostatnými generáciami. Šírka pronota bola v G1 o 2,4 – 4,5% väčšia a dĺžka krídla o 4,7 – 11,4%
väčšia oproti ostatným generáciam. Najväčší rozptyl hodnôt morfometrických znakov bol
zaznamenaný v G0 a G2, čo môže byť zapríčinené oneskorenou reakciou fenotypu na nové
podmienky v prípade G2. Rozptyl G0 je potenciálny indikátor nedávnej invázie druhu do
prostredia, z ktorého boli odobrané.

Záver
Fenotypová plasticita sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac skloňovaným pojmom vo vedeckej
literatúre a pochopenie jej mechanizmov na úrovni morfometrie bude kľúčové pre úspešnú
automatizáciu determinácie škodcov ako aj bežných druhov.
Poďakovanie Príspevok bol finančne podporený grantom VEGA 1/0104/16 a 1/0103/14 a grantom UK/94/2016.
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Tatry – svišť – človek
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Abstract The Tatra subspecies of Alpine Marmots (Marmota marmota latirostris) is endemic taxa in the Tatra National park.
The relationship between marmots and humans is complex. The paper provides a brief overview of the human impacts
on marmots, the resulting changes in its behavior and the protection of this species, including reintroduction to the
Belianske Tatry Mts. in 2008 – 2010.
Key words Marmota marmota latirostris, human disturbance, behavioral changes, protection, reintroduction

Úvod
Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris, Kratochvíl 1961) je endemický
vysokohorský poddruh hlodavca slovenských a poľských Tatier. Na Slovensku žije v dvoch
malých, geograficky izolovaných populáciách. V Západných a Východných Tatrách je
pôvodnou zložkou fauny. O pôvodnosti svišťov v Nízkych Tatrách sa vedú diskusie. Svišťa
okrem prírodných faktorov ovplyvňujú najmä ľudské aktivity. Cieľom príspevku je stručne
zhrnúť vzťah človeka a svišťa v Tatranskom národnom parku.

Prehľad
V minulosti sa svište hojne lovili (napr. HOUDEK 1951). Od prvej polovice 18. storočia došlo
vplyvom pytliactva, pastvy oviec a dobytka k výraznému zníženiu ich početnosti
(BETHLENFALVY 1935, ZELINA 1965, BLAHOUT 1971, CHOVANCOVÁ 1987). Neskôr pribudlo
zalesňovanie kosodrevinou. Od prvej polovice 20. storočia nastalo vyrušovanie človekom
v dôsledku športovo-rekreačných aktivít (KRATOCHVÍL 1964, KOCIAN et al. 1989). Líniová
turistika po vyznačených chodníkoch nepredstavuje významný negatívny vplyv, ako má
chodenie mimo vyznačených chodníkov (BLAHOUT 1961), vodenie psov bez vodítka,
bivakovanie a pod. Tieto aktivity sa odrážajú na stresových reakciách i etológii svišťov
(CHOVANCOVÁ 1985, CHOVANCOVÁ & ŠOLTÉSOVÁ 1988, NOVACKÝ 1994). Negatívny vplyv má aj
skialpinizmus. Zmenu dennej aktivity svišťov spôsobujú paragliding, závesné lietanie, prelety
vrtuľníkov a najnovšie požívanie dronov vo vysokohorskom prostredí.
Pokles početnosti svišťov podmienil ich ochranu už v druhej polovici 19. storočia (KOCYAN
1867). Zriadením Tatranského národného parku v roku 1949 a následným vylúčením pastvy v
roku 1955 došlo k zlepšeniu ich ochrany (HARVAN 1965, HALÁK 1982). V súčasnosti je svišť
celoročne chráneným druhom a jeho biotopy sú chránenými územiami. Napriek ochrane,
početné stavy svišťa sústavne klesajú. V roku 2006 vyhynuli svište v Belianskych Tatrách.
Nasledujúci rok sa preto začala ich reštitúcia zo Západných do Belianskych Tatier (BALLO 2007,
SEDLÁKOVÁ 2009). V rokoch 2008 – 2010 spolu previezli a vypustili 18 jedincov (KACEROVÁ 2010,
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SEDLÁKOVÁ 2012). Ochranárske aktivity sa v súčasnosti nezaobídu bez intenzívneho
monitoringu.

Záver
Z pohľadu historického vývoja antropogénneho tlaku na populáciu svišťa vyplýva, že sa
menila jeho forma a intenzita. Výsledky monitoringu vplyvu návštevnosti vysokohorského
prostredia na konkrétne druhy organizmov môžu poslúžiť pre návrhy a odporúčania, týkajúce
sa manažmentu chráneného územia.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou VEGA v rámci projektu č. 1/0411/14 „Turistická návštevnosť ako faktor
ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území“.

Literatúra
BALLO P, 2007: Stratégia reintrodukcie svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) do Belianskych Tatier.
Naturae tutela 11: 201–210.
BETHLENFALVY E, 1935: Hvizdák. In ČECH C, VODIČKA F, ZÁBORSKÝ V (eds.): Naša zverina. Academia, Bratislava: p. 299–
304.
BLAHOUT M, 1961: Príspevok k bionómii svišťa horského (Marmota marmota L.) v rezervácii Podbanské v Tatranskom
národnom parku. Zborník prác o TANAPe 4: 118–150.
BLAHOUT M, 1971: Príspevok k bionómii svišťa vrchovského (Marmota marmota L.). Zborník prác o Tatranskom národnom
parku, 13: 243–285.
HALÁK K, 1982: Osídlenie svišťa vrchovského tatranského v Západných Tatrách – Roháčoch. Oravské múzeum, 2: 56–59.
HARVAN L, 1965: Ako sa vyriešila pastva v Tatranskom národnom parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku,
8: 231–253.
HOUDEK I, 1951: Osudy Vysokých Tatier. Nakladateľstvo Slovtour, Liptovský Mikuláš: 252 pp.
CHOVANCOVÁ B, 1985: Antropogénne vplyvy na ohrozené druhy stavovcov v TANAP-e, kamzíka vrchovského
tatranského, svišťa vrchovského tatranského a orla skalného. Záverečná správa. Výskumná stanica a múzeum
TANAP-u, Tatranská Lomnica: 95 pp.
CHOVANCOVÁ B, 1987: Výsledky inventarizácie svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris, Kratochvíl
1961) na území Tatranského národného parku za obdobie rokov 1982-1985. Folia venatoria, 17: 137–150.
CHOVANCOVÁ B, ŠOLTÉSOVÁ A, 1988: Trofická základňa a potravová aktivita svišťa vrchovského tatranského. Zborník prác
o TANAP-e, 29: 71–135.
KACEROVÁ V, 2010: Projekt reštitúcie (prenosu) svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) zo
Západných do Belianskych Tatier. Chránené územia Slovenska, 81: 14–16.
KOCIAN Ľ, HALÁK K, CHOVANCOVÁ B, MIHÁL I, TRPÁK P, 1989: Návrh na ŠPR v TANAP-e zo zoologického hľadiska.
Zborník prác o TANAP-e, 29: 115–167.
KOCYAN A, 1867: Zapisky o ssakach tatrzańskich. Sprawozdanie Komisiji Fizjograficzniej c. k. Towarzystwa naukowego
Krakowskiego: 126–129.
KRATOCHVÍL J, 1964: Svišť – vzácny cicavec z Vysokých Tatier. Zborník prác o TANAP-e, 7: 127–133.
NOVACKÝ M, 1994: Behavioural Changes in Flight Strategy of the Marmot (Marmota marmota L.) as Indicators of the
Influence of Negative Anthropogenous Factors. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava 2: 33–
40.
SEDLÁKOVÁ B, 2009: Svište opäť v Belianskych Tatrách. Chránené územia Slovenska, 78: 8–10.
SEDLÁKOVÁ B, 2012: Reštitúcia svišťa vrchovského tatranského v Belianskych Tatrách. Diplomová práca. FPV, UKF, Nitra:
57 pp.
ZELINA V, 1965: Pohyb populácie svišťov v Belianskych Tatrách. Zborník prác o TANAP-e, 8: 173–189.
/poster/

221

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Murine Cytomegalovirus in the European House Mouse Hybrid
Zone
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Abstract Murine cytomegalovirus (MCMV) is an enveloped dsDNA virus (family Herpesviridae) which is normally used
to model human cytomegalovirus infection. The host species of MCMV is the house mouse in which the virus produces
persistent asymptomatic or latent infections. Two taxa of house mice, Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus
meet and hybridize along a 2500 km long front streching from Scandinavia to the Black Sea. At this front the taxa form a
narrow hybrid zone, a tension zone species barrier. A preliminary study across a transect in the Bavarian/Bohemian part
of the house mouse hybrid zone (HMHZ) showed that each mouse taxon carried different MCMV strains. Therefore the
HMHZ may serve as a suitable natural system for studying recombination between divergent viral strains, a potentially
important natural evolutionary process allowing strains to overcome the host species barrier and to infect a new host
taxon.
House mouse tissues (especially saliva and salivary glands) were collected across the Bavarian/Bohemian region of
the HMHZ to investigate the prevalence of MCMV and for subsequent isolation and genomic characterization of the
different viral strains. Molecular screening of 155 saliva samples revealed a prevalence of 83%. A subset of positive
individuals were then used for MCMV reactivation in vitro directly from salivary glands and part of the enriched samples
were sequenced using the HiSeq 2500 next generation sequencing technology for to obtain the viral genome of MCMV
from Mus musculus musculus, not yet available in public database. These data will serve as a basis to study MCMV genomic
diversity and recombination in the HMHZ.
Key words Murine cytomegalovirus, Mus musculus, Hybrid Zone
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Potrava dvoch sympatricky sa vyskytujúcich druhov sokola
červenonohého Falco vespertinus a sokola myšiara F. tinnunculus
na JZ Slovensku
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Abstract During the years 1998 – 2001 and 2013 – 2014 in the agricultural landscape of southwestern Slovakia, the nest
lining of two sympatrically occurring species F. tinnunculus and F. vespertinus was collected. The analysis of pellets and
food remains has shown that whilst in the diet of F. tinnunculus vertebrates predominated (86.8%), it was invertebrates
(88.5%) that predominated in the diet of F. vespertinus. By comparison of time periods it has been shown that changes in
occurrence of individual taxon of prey came about in both species.
Key words Diet, Kestrels, Urban environment

Úvod
Poľnohospodárska krajina juhozápadného Slovenska v súčasnosti predstavuje posledné
známe hniezdisko Falco vespertinus na našom území, ktorého populácia od roku 70tych rokov
minulého storočia zaznamenala prudký pokles početnosti (DANKO & CHAVKO 2002).
V posledných rokoch je ochrane druhu venovaná značná pozornosť, pričom od roku 2014 ma
populácia mierne stúpajúcu tendenciu (CHAVKO 2015, SLOBODNÍK 2016). Skúmané územie je
súčasne aj hniezdiskom sympatricky sa vyskytujúceho druhu Falco tinnunculus.
Zatiaľ čo potravnej ekológii sokola myšiara bolo venovaných množstvo prác v rôznych častiach
jeho areálu rozšírenia (KORPIMÄKKI 1985, ŻMIHORSKI & REJT 2007, a i.), Slovensko nevynímajúc
(KEČKÉŠOVÁ & NOGA 2008, MIKULA et al. 2013), o potrave sokola červenonohého z nášho územia
boli doposiaľ publikované len predbežné výsledky (KRUMPÁLOVÁ et al. 2014, KRUMPÁLOVÁ et al.
2015). Poznatky o potravnej ekológii tohto druhu sú tak čerpané len so zahraničných zdrojov
(PURGER, 1998, SZÖVÉNYI, 2015, a.i).
Cieľom príspevku bola (i) analýza potravy dvoch sympatricky sa vyskytujúcich druhov
v hniezdnom období, (ii) porovnanie zloženia potravy oboch druhov v dvoch časových
obdobiach 1998 - 2001 a 2013 - 2014.

Metodika
V priebehu rokov 1998, 2001, 2013 a 2014 sme zbierali hniezdnu výstelku z hniezd
F. vespertinus a F. tinnunculus na spoločnom hniezdisku v CHVÚ Sysľovské polia. U sokola
červenonohého sme analyzovali 7 hniezd (4 hniezda z obdobia 1998 a 2001; 3 hniezda v rokoch
2013 a 2014), u sokola myšiara sme sledovali 12 hniezd (9 hniezd v roku 1998, 3 hniezda v 2014).
Vývržky a hniezdne výstelky boli analyzované. Pre porovnanie potravy v jednotlivých
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obdobiach sme potravu kategorizovali do 5 skupín: Microtus arvalis, ostatné Vertebrata,
Coleoptera, Orthoptera a Hymenoptera.

Výsledky a diskusia
V potrave F. tinnunculus sme celkovo determinovali 341 jedincov koristi, 37 druhov (15
druhov stavovcov a 22 druhov bezstavovcov). Zatiaľ čo zo stavovcov boli zástupné 4 živočíšne
triedy (cicavce 9 druhov, vtáky 3, obojživelníky a plazy po jednom druhu), ktoré spolu tvorili
86,8% potravy, bezstavovce boli zastúpené iba jedným radom (Coleoptera 22 druhov) tvoriac
13,2%. Pri porovnaní zloženia potravy medzi dvoma sledovanými obdobiami došlo k miernemu
zvýšeniu zastúpenia Microtus arvalis a k poklesu ostatných skupín potravy.
V potrave F. vespertinus sme celkovo determinovali 607 jedincov koristi (11 druhov
stavovcov a 30 druhov bezstavovcov). Stavovce tvorili 11,5% potravy (cicavce 7 druhov, vtáky
2 a obojživelníky 1) a bezstavovce tvorili 88,5% (Coleoptera 17 druhov, Orthoptera a
Hymenoptera po jednom druhu). Pri porovnaní zloženia potravy medzi obdobiami došlo
k výraznému poklesu v zastúpení Coleoptera a k nárastu zastúpenia Orthoptera
a Hymenoptera.
Habitatové nároky dominantných druhov koristi u sokola myšiara (Microtus aralis, Anisoplia
segetum) i sokola červenonohého (Calosoma auropunctatum, Anisoplia segetum, Rhizotrogus sp.,
Microtus arvalis) naznačujú že, oba druhy preferujú lov v poľnohospodársky využívanej krajine.
Zatiaľ čo premnoženie populácie Microtus arvalis na hniezdnej lokalite v roku 2014 (AMBROS et
al. 2014) sa pravdepodobne prejavilo zvýšením jeho zastúpenia v potrave sokola myšiara, v
potrave sokola červononohého sme tento vplyv nezaznamenali.
Poďakovanie Naša vďaka patrí Jozefovi Chavkovi a Ing. Borisovi Maderičovi za zber hniezdnych výstelok; Ing. Jánovi Obuchovi, PhD. za
konzultácie pri determinácii stavovcov. Projekty boli realizováné v rámci projektov LIFE 11/NAT/HU/000926 a VEGA 1/0109/13.
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Kamzík vrchovský tatranský v Nízkych Tatrách – 40 rokov od
ukončenia úspešnej reštitúcie
Peter Urban
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Abstract Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) is living in Slovak and Polish Tatras. Several findings of chamois bones
from Late Pleistocene to Holocene were discovered in some cave in Slovakia and Poland, including the Low Tatras. Due
to natural climate change in the Holocene and the reduction of the area of treesless alpine habitats, it became extinct. In
the years 1969 – 1976 30 chamois (11 males, 16 females and 3 cubs) from Tatra National Park was reintroduced to the Low
Tatras. They adapted to the new environment and expanded to the entire central part of the mountain range, which was
declared the Nízke Tatry National Park (NAPANT) in 1978.

Key words Rupicpara rupicapra tatrica, náhradná populácia, zverník

Úvod
Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1972) sa vyskytuje v
slovenských a poľských Tatrách. Podľa nálezov lebiek a iných kostrových fragmentov z jaskýň,
žili kamzíky v neskorom pleistocénne až holocéne vo viacerých územiach Slovenska a Poľska,
vrátane Nízkych Tatier. Vyhynuli vplyvom klimatických zmien a zvýšenia lesnatosti
vysokohorského prostredia v holocéne (atlantiku až epiatlantiku) (OBUCH 1977, 1981; VLČEK
2010). Prežili len v Západných a Východných (Vysokých a Belianskych) Tatrách. V Nízkych
Tatrách založili v rokoch 1968 – 1976 tzv. náhradnú populáciu tohto vysokohorského
párnokopytníka. Cieľom príspevku je zhrnúť proces tejto reštitúcie.

Výsledky a diskusia
Prvý známy pokus o vysadenie kamzíka z Vysokých Tatier do Nízkych Tatier (doliny
Orlovo) v roku. 1935 sa skončil neúspechom (KARČ 1979). Ďalšie snahy sa objavili po druhej
svetovej vojne, v súvislosti s negatívnym populačným trendom kamzíka v Tatranskom
národnom parku (TANAP, zriadenom r. 1948). V roku 1968 vypracoval M. Blahout na podnet
J. Šprochu (z bývalého ministerstva lesného a vodného hospodárstva) návrh na vysadenie
kamzíka do iných pohorí Slovenska. Najvhodnejšie vyšla centrálna časť Nízkych Tatier. M.
Blahout metodicky spracoval aj spôsoby odchytu kamzíkov a navrhol vhodnú lokalitu
(Lomnistá dolina, Baraniar-Vlačiny) na ich vypustenie (BLAHOUT 1968). Akciu organizovali
bývalé Stredoslovenské štátne lesy, š. p. Banská Bystrica (Lesný závod Predajná) a Výskumná
stanica TANAP v Tatranskej Lomnici. V roku 1969 sa v TANAP-e odchytilo a do zverníka v
Lomnistej doline previezlo 12 jedincov (5 samcov a 7 samíc) kamzíka. V januári 1970 poškodila
lavína pletivo zverníka. Kamzíky prežili a ušli do voľného terénu (PETRIC 1972; VELIČ 1981;
URBAN 1985; BAČKOR 2008). V tom istom roku vypustili do opraveného zverníka 8 kamzíc, keď
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2 odchytené samce uhynuli (PETRIC 1972; URBAN 1985). Odchyt, prevoz a vypúšťanie kamzíkov
pokračovali až do roku 1976, ale už bez aklimatizácie vo zverníku (ŠPROCHA 1976; VELIČ 1981).
V rokoch 1968 – 1976 spolu z TANAP-u premiestnili do Nízkych Tatier 30 jedincov kamzíka
(11 samcov, 16 samíc a 3 mláďatá) (VELIČ 1981; URBAN 1985; KARČ & RADÚCH 1978; RADÚCH &
KARČ 1981, 1983). Tie sa na nové prostredie veľmi rýchlo adaptovali a rozšírili sa do celej
centrálnej časti pohoria, ktoré v roku 1978 vyhlásili za Národný park Nízke Tatry (NAPANT).

Záver
Vytvorenie tzv. náhradnej populácie kamzíka vrchovského tatranského v centrálnej časti
Nízkych Tatier bolo úspešné.
Poďakovanie Ing. M. Blahoutovi,CSc., J. Šprochovi, E. Veličovi st. a ďalším za úspešnú reštitúciu. Ing. P. Karčovi; Ing. S.
Ondrušovi; RNDr. J. Radúchovi; prof. Ing. J. Sládekovi, CSc. a E. Veličovi za inšpiráciu, pomoc a výbornú spoluprácu. Vďaka Vám,
páni!
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Golden jackal (Canis aureus) a booming species in Slovakia?
Peter Urban1, Jozef Bučko2 & Nuno Guimarães1
Department of Biology and Ecology, Faculty of Nature Science, Matej Bel University in Banská Bystrica, SK-974 01, Banská
Bystrica, e-mail: urbanlutra@gmail.com, peter.urban@umb.sk; nunoguimaraes08@gmail.com
2National Forest Centre, Institute for Forest Resources and Information in Zvolen, SK-960 01, Zvolen, e-mail: bucko@nlcsk.org
1

Abstract The golden jackal (Canis aureus Linnaeus, 1758) is one of the most wide spread canid species. From dramatic
declines and maybe extinction, to recovery and expansion in Slovakia the golden jackal’s population looks to be
stablishing again all over the territory. From the very first official record of golden jackal in Slovakia in 1947 till nowadays,
this work aims to review, summarize and evaluate the official data available and literature available of the Canis aureus in
Slovakia. It also intends to summarize the current status of this species and confronts them with historical data.
Comparing the historical data and the evolution of the species till date. We also analyse the distribution and the possible
reasons for the way dispersion is occurring.
Key words species status, dispersion, occurrence, conservation status, invasive species

Introduction
The golden jackal (Canis aureus Linnaeus, 1758) is one of the most wide spread canid species
(e. g. SILLERO-ZUBIRI et al. 2004; ARNOLD et al. 2012) and the most northerly and most widely
distributed of the three jackal species (C. adustrus, C. mesomelas, C. aureus) (GIANNATOS 2004;
GIANNATOS et al. 2005). During the last 50 years significant fluctuations in golden jackal
population size and distribution was noted in Eastern and Central Europe. Recent developments
in golden jackal distribution show that this species finds favourable habitat in eastern and central
Europe (ARNOLD et al. 2012). High densities are observed in areas with abundant food and cover.
Vagrant animals have repeatedly been recorded from north-eastern Italy, Slovenia, Austria,
Slovakia, and Macedonia (JHALA & MOEHLMAN 2008).

Methods
We have evaluated all the data about the jackal from Slovakia found in the scientific
literature, literature about hunting, hunting database in the National Forest Centre, Institute for
Forest Resources and Information in Zvolen and from hunting statistical yearbooks and
database of nature protection (KIMS –Complex Information and Monitoring System) and from
our research available by the end of 2015.

Results and discussion
The first record of golden jackal in Slovakia is from 1947, when four individuals (one adult
and three cubs) were probably shot in the Žitný ostrov island – SW Slovakia (FERIANC 1955,
FERIANCOVÁ-MASÁROVÁ & HANÁK 1965, DANKO 2012). Till 2001 four more jackals were hunted,
the first of them occurred in 1989 in the south-eastern part of Slovakia in the surroundings of
Čierna nad Tisou village (Trebišov district) close to Hungarian border, an incomplete skull
(without mandible) has been identified during the fox skulls revision in 1991 (MOŠANSKÝ 1995).
The three other jackals were shot between 1995 and 1997 near Zlatno (Nitra district) (adult male),
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Gabčíkovo (Dunajská Streda district) and Kamenné Kosihy (Veľký Krtíš district), also near the
Hungarian border (HELL & BLEHO 1995, HELL & RAJSKÝ 2000, RAJSKÝ et al. 2005).
Between 2001 and 2009 jackal was listed as protected species and from 2009 classified as a
hunting game from September till the end of January. Observed and hunted golden jackals in
Slovakia gradually increased and just in 2015 there were 10 jackals killed. The estimation of
jackal population in Slovakia is 94 individuals registered by the hunting association in 2015.
Uncounted individuals and probable illegal kills (sometimes unintentional mainly due to his
resemblance to the fox), can change estimates into a much higher number.

Conclusion
The result obtained from all official data about golden jackals from Slovakian authorities
shows, that there is a big probability that the species was extinct or in a very low density, due to
the lack of evidence collected in several years. The return and recover of territory is increasing
in a fast pace and more attention should be given to this species.

References:
ARNOLD J, HUMER A, HELTAI M, MURARIU D, SPASSOV N, HACKLÄNDER K, 2012: Current status and distribution of golden
jackals Canis aureus in Europe. Mammal Review, 42(1): 1–11.
DANKO Š, 2012: Šakal obyčajný (zlatý) – Canis aureus. In KRIŠTOFÍK J, DANKO Š (eds.): Cicavce Slovenska. Rozšírenie,
bionómia a ochrana. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava: p. 423-425.
FERIANC O, 1955: Príspevok k stavovcom Žitného ostrova I. Biológia Bratislava, 10: 308-324.
FERIANCIOVÁ-MASÁROVÁ Z, HANÁK V, 1965: Stavovce Slovenska IV. Cicavce. Vydavateľstvo SAV, Bratislava: 322 pp.
GIANNATOS G, 2004: Conservation Action Plan for the Golden jackal (Canis aureus L. 1758) in Greece. WWF Greece, Athens,
Greece: 47 pp.
GIANNATOS G, MARINOS Y, MARAGOU P, CATSASORAKIS G, 2005: The golden jackal (Canis aureaus L.) in Greece. Belgian
Journal of Zoology, 135: 145–149.
HELL P, BLEHO Š, 1995: Novodobý výskyt šakala obyčajného (Canis aureus) na Slovensku. Folia Venatoria, 25: 183–187.
HELL P, RAJSKÝ D, 2000: Immigrationen des Goldschakals in die Slowakei im 20. Jahrhundert. Beiträge zur jagd- und
wildforschung, 25: 143–147.
JHALA Y V, MOEHLMAN P D, 2008: Canis aureus. In IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010. 2.
http://www.iucnredlist.org.
MOŠANSKÝ A, 1995: Vlk šakal (Canis aureus) na Slovensku. In URBAN P (ed.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku.
SAŽP-centrum, Banská Bystrica, MŽP SR, Bratislava: p. 107-108.
RAJSKÝ D, HELL P, SOKOL J, 2005: Šakal zlatý na Slovensku. Naše poľovníctvo, 8: 16–17.
SILLERO-ZUBIRI C, HOFFMANN M, MACDONALD DW, 2004: Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs: Status Survey and
Conservation Action Plan, 2nd ed. IUCN Canid Specialist Group, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 430 pp.
/presentation/

228

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Červený zoznam cicavcov Slovenska
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Abstract Out of the 97 recorded wild mammal species from Slovakia, there were 83 (85,6 %) evaluated in accordance with
the IUCN Red List categories and criteria (Version 3.1, IUCN 2001). Five species (Marmota marmota, Rhinolophus euryale,
Minipterus schreibersii, Felis silvestris, Lynx lynx) were included in category EN and 4 (Spermophilus citellus, Microtus
oeconomus ssp. mehelyi, Sorex alpinus, Rhinolophus ferrumequinum, Rupicapra rupicapra tatrica) in category VU.
Key words regional red list, IUCN categories and criteria, threats, evaluation

Úvod
Dosiaľ bolo spracovaných niekoľko červených zoznamov cicavcov Slovenska. Prvý prehľad
ohrozených druhov vyšiel začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia v rámci návrhu
ohrozených stavovcov fauny bývalého Československa (BARUŠ 1981) a nezahŕňal vyhubené
druhy (ANDĚRA & ČERVENÝ 2003). V konečnej podobe vyšiel v roku 1998 (BARUŠ et al. 1988), o
rok neskôr aj knižne (BARUŠ et al. 1989). Ohrozené druhy boli hodnotené sosiekologickým
indexom a zaradené do vtedy platných kategórií IUCN. Zoznam poznačila odlišná situácia
v rozšírení cicavcov i stave ich poznania na území Slovenskej a Českej republiky. Druhý zoznam
(STOLLMANN et al. 1997) vychádzal z kritérií IUCN (1995). Inovovaný zoznam (ŽIAK & URBAN
2001) bol vypracovaný podľa modifikovanej verzie kritérií IUCN 2.3 (IUCN 1995) a čiastočne
verzie 3.1 (IUCN 2001). Cicavce slovenskej časti Karpát sme spracovali pri tvorbe návrhu
červeného zoznamu tohto pohoria (URBAN & UHRIN 2012) a vychádzali sme z kritérií a kategórií
IUCN (verzia 3.1, IUCN 2001, 2012a, resp. verzia 4.0, IUCN 2003, 2012b). Cieľom tohto príspevku
je prezentovať aktuálny červený zoznam cicavcov Slovenska.

Metodika
Vychádzali sme z kritérií a kategórií IUCN 2001 verzia 3.1 (IUCN 2001, 2012a) a aktuálneho
usmernenia ich používania (najmä IUCN 2014). Pre uplatnenie kritérií na regionálnej úrovni
sme použili postupy podľa metodiky IUCN (IUCN 2003, 2012b). Za ohrozené považujeme
druhy zaradené v kategóriách CR, EN a VU.

Výsledky a diskusia
Z 97 druhov cicavcov Slovenska (KRIŠTOFÍK & DANKO 2012) sme hodnotili 83 (85,6 %), 14
druhov (14,4 %) nebolo hodnotených (NE), resp. sa jednalo o nepríslušné druhy (NA). Žiadny
druh nebol hodnotený ako kriticky ohrozený, 5 druhov (Marmota marmota, Rhinolophus euryale,
Minipterus schreibersii, Felis silvestris, Lynx lynx) je silne ohrozených (EN) a 4 (Spermophilus
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citellus, Microtus oeconomus ssp. mehelyi, Sorex alpinus, Rhinolophus ferrumequinum, Rupicapra
rupicapra tatrica) sú zraniteľné. Až 11 druhov je zaradených medzi nedostatočne známe taxóny,
ktorým je potrebné venovať pozornosť, aby sa zlepšil stav ich poznania a bolo možné ich
korektne zaradiť do príslušnej kategórie.

Záver
V porovnaní s predošlými červenými zoznamami sa ani jeden druh nenachádza v kategórii
kriticky ohrozených taxónov (CR), čo súvisí najmä s použitými kritériami evaluácie. Všetkým
ohrozeným a nedostatočne poznaným druhom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
Poďakovanie Kultúrna a edukačná grantová agentúra KEGA projekt 012UPJŠ-4/2014 a Vedecké grantová agentúra VEGA
projekt č. 1/0411/14.
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Zimoviská myšiarok ušatých (Asio otus) na Podunajskej nížine
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Abstract During the winter, groups of Long-eared owls spend daytime on communal roosting site located on coniferous
trees. The aim of this study was to summarized datas about winter-roosts of Long-eared owls from Podunajská nížina
lowland. We localised 56 winter-roosts with 1274 individuals in season 2015/2016. In the 9 winter-roosts we recorded
more than 40 individuals, with the most numerous in the locality Zemianske Sady (70 ex.).
Key words Long-eared owl, winter-roosts, Podunajská nížina lowland

Úvod
Myšiarka ušatá je druh sovy s holarktickým typom rozšírenia. Početnosť na Slovensku sa
odhaduje na 7000 – 10000 zimujúcich jedincov (DANKO et al. 2002). Korisť vyhľadáva v agrárne
využívanej krajine na okrajoch polí, trávnatých medzí a remízok (HENRIOUX 2000).
V mimohniezdnom období jedince vytvárajú kŕdle, ktoré zimujú v intravilánoch obcí
(ZAŇÁT et al. 2007), zriedkavo v lesných porastoch (TURČEK 1946). Na denný odpočinok
využívajú hlavne zoskupenia ihličnatých stromov v okolí škôl, parkov a záhrad (NOGA 2007).
Medziročne počet jedincov na zimovisku fluktuuje a pozitívne koreluje s početnosťou hraboša
poľného v okolí zimoviska (TULIS et al. 2015).
Každoročne v rámci pracovnej skupiny Ochrany dravcov na Slovensku realizujeme sčítanie
myšiarok ušatých na zimoviskách. Cieľom práce bolo zosumarizovať údaje o zimovaní
myšiarok ušatých v oblasti Podunajskej nížiny zo sezóny 2015/2016.

Metodika
Skúmané územie patrí do geomorfologickej oblasti Podunajská nížina s nadmorskou
výškou do 300 m
n. m. (MAZÚR & LUKNIŠ 1986). Prieskum územia sme realizovali v období od X. 2015 do III. 2016.
Do mapovania sa zapojilo 39 mapovateľov. Pri mapovaní sme sa zamerali na predpokladané
zimoviská, teda na skupiny ihličnatých stromov v okolí kostolov, cintorínov, parkov a škôl.
Obsadenosť zimovísk sme určili na základe prítomnosti pobytových znakov alebo priamym
pozorovaním jedincov. Početnosť A. otus na zimovisku sme stanovili na základne množstva
vývržkov, sčítania počas dňa a pri večernom rozlete. Zimoviská sme rozdelili do troch kategórií
podľa počtu zimujúcich jedincov: malé (<20 ex.), stredné (<40ex.) a veľké (>40 ex.). Výsledky sme
spracovali v programe QGIS a zapísali do ornitologických databáz AVES Symfony a Birding
(.sk).
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Výsledky a diskusia
Na území Podunajskej nížiny sme lokalizovali 56 zimovísk s 1284 jedincami myšiarky ušatej
(obr. 1). Priemerne sa na zimovisku vyskytovalo 23 jedincov. Podľa klasifikácie sme lokalizovali
33 malých, 14 stredných a 9 veľkých zimovísk. Zimovisko s najvyšším počtom zimujúcich sov
sa nachádzalo v areáli materskej školy v Zemianskych Sadoch (70 ex.). Ďalšie významné
zimoviská boli v Šuranoch (56 ex.), Malženiciach (55 ex.), Močenku (55 ex.), Hurbanove (53 ex.),
Norovciach (50ex.), Trnave (50 ex.), Dubníku (45 ex.) a obci Sap (45 ex.).

Obr. 1: Zimoviská myšiarok ušatých na Podunajskej nížine (podkladová mapa: Googlemaps)

V porovnaní s minulými rokmi sme pozorovali výrazný pokles zimujúcich myšiarok
ušatých na zimovisku v Nitre. V roku 2009 zimovalo na lokalite pod Kalváriou v Nitre 94 ex.
(VESELOVSKÝ 2010), v roku 2015 iba 11 ex. Taktiež sme zaznamenali zánik v minulosti početných
zimovísk v Poľnom Kesove, Tvrdošovciach a Brestovanoch (NOGA 2007). Neobsadenosť
zimovísk môže súvisieť s revitalizáciou verejných priestranstiev, nadmerným rušením
zimujúcich jedincov a zmenou v lovných habitatoch v okolí zimovísk.

Záver
V porovnaní s údajmi z minulých sezón sa nám podarilo sčítať najvyšší počet myšiarok
ušatých v oblasti Podunajskej nížiny. Vďaka práci mapovateľov sme získali údaje aj o doposiaľ
neznámych zimoviskách. V sledovanom území stále ostávajú nepreskúmané miesta, na ktoré je
potrebné zamerať pozornosť v nasledujúcich sezónach. Výsledky z mapovania sú zapísané
v ornitologických databázach a budú použité pri spracovaní nového Atlasu vtákov Slovenska.
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Porovnanie metód vzorkovania pakomárov vysokohorských
pliesok
Marta Veselská1, Adam Lauko2, Ladislav Hamerlík2, Milan Novikmec1 &
Marek Svitok1
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-960 53, Zvolen, e-mail:
xveselska@tuzvo.sk
2 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, SK-974 01, Banská Bystrica
1

Abstrakt Pakomáre (Diptera: Chironomidae) sú najpočetnejšou a najrozšírenejšou skupinou vodného hmyzu, obývajúcou
všetky typy vodných biotopov od tropických až po arktické oblasti a často sú využívané ako cieľová skupina biologického
hodnotenia jazerných ekosystémov. Jedným z tradičných spôsobov získavania zástupcov z tejto čeľade vodného hmyzu
je odber lariev z dna vodných ekosystémov pomocou kopacej metódy a hydrobiologickej siete. Odber živých lariev týmto
spôsobom je z hľadiska ďalšieho spracovania vzoriek a presnej determinácie časovo náročnou metódou. Alternatívnym,
menej zdĺhavým a z pohľadu presnosti determinácie presnejším spôsobom je zber plávajúcich exúvií kukiel z vodnej
hladiny (CPET). Efektivita spomínaných metód pri jednorazovom zisťovaní diverzity spoločenstiev Chironomidae bola
skúmaná na súbore 36 pliesok situovaných nad hornou hranicou lesa vo Vysokých Tatrách. Vzorky oboch typov boli
získavané na jednotlivých lokalitách súčasne v letnom období v rokoch 2013 – 2015. Rozdiel v počte taxónov získaných
kopacou metódou a CPET metódou varíroval od 0 do 7. Diverzita zaznamenaná kopacou metódou bola v priemere 1,5násobne vyššia ako na základe metódy CPET. Žiadna z metód nezachytila kompletné druhové bohatstvo, a preto sa ako
najlepšia možnosť pre vzorkovanie pakomárov vysokohorských pliesok javí kombinácia týchto metód.
Kľúčové slová: Chironomidae, larvy, exúviá kukiel, Vysoké Tatry, plieska
Poďakovanie Práca je súčasťou riešenia grantu VEGA 2/0081/13.
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234

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Synúzie bĺch (Siphonaptera) drobných zemných cicavcov v
urbánnom prostredí Nitry
Martina Zigová1, Peter Klimant1,2 & Zuzana Krumpálová1
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Tr. A Hlinku 1, SK-948 01, Nitra, e-mail:
martina.zigova@ukf.sk, ibalaz@ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk
2 Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 05, Bratislava, e-mail: peter.klimant1@gmail.com
1

Abstract Many groups of animals have adapted to conditions of an urbanized environment. These species have colonized
immediate surroundings of humans and together with their parasites may represent an epidemiological and health risk.
Various species of small mammals and their common ectoparasites – fleas, belong to them. Our research was situated in
an urbanized environment of Nitra city (Slovakia). Small mammals were captured every season from 12/2012 up to 5/2015
at 10 localities situated in three city zones. We have detected occurrence of 9 flea species - Ctenophthalmus agyrtes, C.
assimilis, C. bisoctodentatus, C. solutus, Doratopsylla dasycnema, Megabothris turbidus, Nosopsyllus fasciatus, Palaeopsylla soricis
and Rhadinopsylla pentacantha. Flea infestation was confirmed on 26,4 % of captured small mammals. Species
Ctenophthalmus agyrtes, C. assimilis, C. solutus and Nosopsyllus fasciatus were predominant. The lowest rate of flea infestation
was detected in suburban zone and along a gradient to the city centre it had an upward tendency. The highest seasonal
activity was detected in spring and winter, vice versa the lowest in summer and autumn.
Key words : fleas, small mammals, urbanized environment, Nitra, Slovakia

Úvod
Ľudské sídla predstavujú špecifickú časť biosféry zeme. Proces urbanizácie ovplyvnil veľkú
časť pôvodnej fauny a flóry, ktorá sa musela prispôsobiť novým podmienkam. Vznikli tak
svojrázne ekosystémy. Druhy zvierat obývajúce urbánne ekosystémy sú často zdrojom rôznych
parazitov a patogénov (EDNEY 1981). Významnou skupinou týchto živočíchov sú drobné zemné
cicavce a tiež ich ektoparazity, najmä blchy (ROSICKÝ 1978). Problematikou synúzií bĺch
drobných zemných cicavcov v meste Nitra sa doteraz nezaoberal žiadny autor. Obdobnou
tematikou, avšak iného spektra ektoparazitov – hematofágnymi roztočmi, sa v skúmanom
území venoval KLIMANT (2016).

Metodika
Modelové územie – Nitra, sa nachádza v západnej časti Slovenska. Územie mesta sme
v zmysle ROSICKÉHO (1978) a MCKINNEYHO (2002) kategorizovali do troch zón – pericentrálnej,
periferálnej a suburbánnej v závislosti od vzdialenosti od centra mesta. V rámci skúmaného
územia sme vyčlenili 10 odchytových lokalít v rôznych krajinných prvkoch (mestské parky,
mokrade a lesy, ruderálne plochy, brehové porasty, cintoríny, agrocenózy). Štyri lokality boli
vyčlenené v centre mesta, dve v periférii a štyri v suburbánnej zóne. Blchy boli odoberané
z drobných zemných cicavcov (živolovné pasce) v štvrťročných intervaloch v období od 12/2012
do 5/2015. Zozbierané jedince bĺch boli determinované na druhovú úroveň. Vzhľadom na
rozdielny počet lokalít v jednotlivých zónach sme počet bĺch prepočítali na jedného pozitívneho
hostiteľa v každej zóne.
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Výsledky a diskusia
Počas výskumného obdobia sme na 10 výskumných plochách v Nitre odchytili 1254
jedincov drobných zemných cicavcov patriacich ku 13 druhom. Pozitívnymi hostiteľmi bĺch bolo
331 (26,4%) jedincov, ktoré patrili k 9 druhom drobných zemných cicavcov - Apodemus flavicollis,
A. sylvaticus, A. uralensis, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, M. subterraneus, Sorex araneus,
Crocidura leucodon a C. suaveolens. Z nich sme získali 919 exemplárov bĺch patriacich k 9 druhom
– Ctenophthalmus agyrtes, C. assimilis, C. bisoctodentatus, C. solutus, Doratopsylla dasycnema,
Megabothris turbidus, Nosopsyllus fasciatus, Palaeopsylla soricis a Rhadinopsylla pentacantha.
Eudominantnými druhmi z celkového počtu získaných bĺch boli Ctenophthalmus agyrtes (32%),
C. assimilis (23%), Nosopsyllus fasciatus (21%) a C. solutus (21%). Najvyšší počet bĺch bol získaný
z hostiteľov patriacich k druhom M. arvalis (269 ex.) a A. sylvaticus (256 ex.). Najvyššia miera
parazitácie bola zistená na druhoch C. leucodon (6,5 ex./host.), M. subterraneus (5,6 ex./host.) a A.
sylvaticus (3,1 ex./host.). Najväčšia druhová diverzita bĺch bola v periferálnej zóne (H’=1.6).
Parazitácia drobných zemných cicavcov stúpala od okraja mesta k jeho centru. V centre bolo
zistených 3,6 ex., v periferálnej 2,6 ex. a v suburbánnej 2,5 ex. bĺch na 1 pozitívneho hostiteľa.
Pomer pohlaví bĺch bol pomerne vyrovnaný na všetkých lokalitách aj vo všetkých zónach.
Vo všetkých troch zónach Nitry sme zistili výskyt 8 druhov bĺch. V pericentrálnej bol najviac
zastúpeným druhom Ctenophthalmus agyrtes (42%), ktorý je zároveň euryvalentným parazitom
drobných zemných cicavcov. V periferálnej zóne mal najväčšie zastúpenie Ctenophthalmus
assimilis (34%). Hlavným hostiteľom tohto druhu blchy je M. arvalis, ktorý mal v tejto zóne
najvyššiu dominanciu spomedzi odchytených drobných zemných cicavcov. V suburbánnej zóne
mal najväčšie zastúpenie druh Ctenophthalmus solutus (37%) (obr. 1). Tento druh je typickým
parazitom rodu Apodemus, najmä druhov A. flavicolis a A. sylvaticus, ktoré medzi odchytenými
hostiteľmi v tejto zóne značne prevažovali.

Obr. 1: Druhy hostiteľov a druhy bĺch v jednotlivých zónach

Prejavili sa tiež rozdiely v sezónnej aktivite bĺch. Najvyššia aktivita bola zaznamenaná
v jarnom a zimnom období, počas leta a jesene dochádzalo k postupnému poklesu aktivity.
Siphonapterofauna mala vo vzťahu k sezónam vo všetkých zónach priame a preukazné
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korelácie (0,6-0,9). Na suburbánnu zónu boli blchy viazané v zime a lete 2014, na periferálnu
v zime a v lete 2013 a na pericentrálnu zónu vo všetkých ostatných obdobiach výskumu.

Záver
Prvý výskum siphonapterofauny v Nitre priniesol zaujímavé výsledky. Blchy predstavujú
veľmi významnú skupinu ektoparazitov, majú veľký medicínsky, epidemiologický aj
veterinárny význam. Vysoká početnosť bĺch v centre Nitry signalizuje možné zdravotné riziká,
vyplývajúce z adaptácie ich hostiteľov v podmienkach urbanizovaného prostredia. Zvyšuje sa
tým riziko kontaktu človeka s patogénmi, ktoré prenášajú. Výskum ich ekológie výrazne
napomáha analýze šírenia zoonóz a poskytuje základy pre ich kontrolu a prevenciu.
Poďakovanie Výskum bol podporený realizáciou projektov MŠVVaŠ VEGA 1/0109/13 a KEGA 025UKF-4/2016. Poďakovanie
patrí taktiež Mgr. Gabriele Augustiničovej, PhD. a doc. Mgr. Ivanovi Balážovi, PhD. za pomoc pri determinácii materiálu.
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Ako v Rakúsko-Uhorsku vznikla svetová thysanopterológia
Martina Zvaríková, Peter Fedor & Rudolf Masarovič
Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, SK-842 15,
Bratislava, e-mail: zavrikovamartina@gmail.com
Abstract This year we remember the 70th anniversary professor Jindřich (Heinrich) Uzel passed away (and 148th
anniverary of his birth). His contribution to the world thysanopterology is undisputedly of uncountable value. In 1895, at
the age of 27, he published the first complex Monography of the order Thysanoptera; a 3 kg weighed book of 500 pages,
that can be the basis for almost all subsequent work on this group of insects. Uzel gives information on faunistics, ecology,
bionomy, phenology and even embryology of the order Thysanoptera. Despite thrips were not his object of study at the
university (he received his doctor degree with the order Thysanura); he had been interested in them for whole life.
Key words thrips, Thysanoptera, Jindřich (Heinrich) Uzel

Úvod
Je viac než zaujímavé, že súčasná thysanopterológia stále stavia na mimoriadnom diele a
práci pražského profesora Jindřicha Uzla (1868 - 1946). Štúdie o strapkách boli totiž
v dovtedajšej literatúre len veľmi sporadické. O zástupcoch tohto radu sa svet prvýkrat dozvedá
z práce Philippa Bonnaniho (1691), ktorý vo svojom diele ponúka nákres a opis živočícha,
neskôr práve Uzlom určeného ako druh Antothrips statices. Bonnaniho dielo bolo mnohými
opomínané až natoľko, že za prvého pozorovateľa strapiek bol dlho považovaný barón de Geer
(1744). O dva roky neskôr dokonca aj sám Linné (1746) zahrnul tri druhy strapiek do svojho
Systema Naturae. Po tomto jeho počine však z odbornej literatúry zmienky o zástupcoch radu
takmer vymizli. Bol to až Jindřich Uzel, rodák z Chomutova (Česká republika – vtedajšie
Rakúsko-Uhorsko), ktorý v roku 1895 oficiálne položil základy svetovej thysanopterológie.

Biografické údaje
Jindřich Uzel sa narodil 10. 3. 1868 v Chomutove, avšak svoje detstvo prežil v Hradci
Králové (vtedajší Königgrätz). Po maturite pokračoval štúdiom prírodných vied na Filozofickej
fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Svoj doktorský titul získal za podrobnú prácu o rade
Thysanura (švehly). Paralelne sa však zaujímal aj o dovtedy málo známu skupinu hmyzu,
o strapky (v tom čase Physopoda). V roku 1895 vydáva vtedy ešte len 27 ročný Uzel vlastným
nákladom spis o 500 stranách - Monografiu radu Thysanoptera, dielo až do súčasnosti veľmi
aktuálne, ktoré bolo ešte pred oficiálnym vydaním poctené jubilejnou cenou Českej akadémie
cisára Františka Jozefa. V rámci svojho štúdia sa Uzel venuje najmä bezkrídlemu hmyzu
(predovšetkým skupinám Collembola, Diplura a Thysanura). Medzičasom pôsobí aj vo funkcii
asistenta riaditeľa Kráľovskej botanickej záhrady v Peradényii na Cejlóne. V roku 1905 sa
dokonca stáva členom Kráľovskej českej spoločnosti náuk. Po návrate z ciest je menovaný
prednostom Cukrovarníckej a Hospodársko-fyziologickej výskumnej stanice. Od tejto doby
pracuje až do svojich sedemdesiatin ako pedagóg na Českom vysokom učení technickom, kde
mu je v roku 1920 udelený riadny profesorský titul. Počas pôsobenia na ČVUT založí z vlastných
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Celoživotné thysanopterologické dielo
Nesporne je to práve Monografia radu Thysanoptera, ktorá povyšuje Uzla na
zakladateľa modernej systematiky a najväčšieho klasika tohto radu. Uzlov spis bol vydaný
dvojjazyčne – v češtine a zároveň v nemčine. Jeho úctyhodné rozmery dosahujú 34x27x4,5 cm;
váži približne 3kg a poníma 500 strán textu a autorových nákresov. Uzel v ňom podáva bohaté
informácie o faunistike, bionómii, fenológii, ekológii, či embryológii strapiek. Objavil, poznal
a opísal 11 nových rodov, 63 nových druhov a 25 nových variet. Nielenže skompletizoval
dovtedy známe poznatky na poli systematiky strapiek, ale pridal aj mnohé nové vedomosti,
a zároveň podáva aj stručný a jasný návod na zber a spracovanie thysanopterologického
materiálu. Ponúka zároveň prierez literatúrou od prvej zmienky o strapkách z roku 1691 až po
obdobie vydania svojej monografie. V ďalšej etape svojho vedeckého pôsobenia sa aj strapkám
venoval najmä z fytopatologického hľadiska, ako škodcom na poľnohospodársky významných
rastlinách. Do konca života vydal ešte desiatky publikácií na poli thysanopterológie,
predovšetkým však z aplikovanej sféry. Zoznam týchto publikácií, ako aj podrobný rozbor
Uzlovej Monografie ponúka práca FEDOR et al. (2010).

Záver
Český rodák profesor Jindřich Uzel postavil svojím úsilím skutočne pevné základy svetovej
thysanopterológie. Nie je preto prekvapením, že stredoeurópska thysanopterologická škola je
najstaršou v rámci tejto vednej disciplíny. Diela priamych Uzlových pokračovateľov ako
profesor Kratochvíl († 1992) (Česká republika), profesor Priesner (†1974) (Nemecko), docent
Pelikán (†2009) (Česká republika), či profesor Jenser (Maďarsko) (†2015), stoja práve na Uzlovej
práci a tvoria prechod medzi klasickou a modernou thysanopterológiou.
Poďakovanie Príspevok bol finančne podporený grantom VEGA 1/0104/16 a 1/0103/14.
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Plecoptera Slovaca
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SNM - Múzea v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa 20, P. O. BOX 155, SK-036 01, Martin, e-mail: matej.ziak@snm.sk
Abstract Since the half of the last century, reserarch of stonelies distribution was under way in Slovakia. Currently, 97
valid species are known from this country. This paper deals with the establishment of the online atlas of slovak stoneflies
„Plecoptera Slovaca“ (www.plecopteraslovaka.sk), where it is possible to find maps of distribution and some ecological
preferences of particular species occurring in Slovak waters.
Key words stonefly, Slovakia, atlas, distribution, ecology, fauna

Úvod
Jedna z najvýznamnejších taxocenóz z radu hmyzu v našich tečúcich vodách sú pošvatky
(Plecoptera). Ide o starobylý rad považovaný za príbuzný so skupinami Neopter (WILLMANN
1997). Vďaka obmedzenej mobilite a špecifickým ekologickým nárokom je pre pošvatky typický
vysoký stupeň lokálneho endemizmu a výborný bioindikačný potenciál. Preto sú častým
objektom zoogeografických a hydrobiologických štúdií (ZWICK 1980; STEWART & STARK 1988;
KRNO 2000). Doposiaľ bolo na svete zistených viac ako 3000 druhov pošvatiek.
Od polovice 50-tych rokov 20. storočia prebiehal na našom území viac-menej pravidelný
a intenzívny faunisticko-ekologický výskum viacerými odborníkmi. Z tohto pohľadu bolo
Slovensko veľmi dobre preskúmané s množstvom publikovaných i nepublikovaných údajov.
Čo však predstavovalo problém, bola absencia komplexného pohľadu na danú tému a mnohé
nezrovnalosti v distribúcii a v ekológii skúmaného hmyzu. Po niekoľkoročnom úsilí bola
publikovaná dizertačná práca „Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na
základe vybraných environmentálnych faktorov“ (ŽIAK 2013), ktorej snahou bolo vyriešenie
spomínaného problému. Práca tak nadviazala na faunisticko-ekologické štúdie KRNA (1997,
2000) a ŠPORKU (2003). Aby boli publikované údaje čo najrýchlejšie a najjednoduchšie dostupné,
vznikol online atlas pošvatiek Slovenska - www.plecopteraslovaca.sk, ktorý ponúka aktuálne a
zosumarizované faunistické údaje o spomínanom rade hmyzu na našom území. Hlavným
cieľom tejto stránky je ponúknuť vedeckej, ale i laickej verejnosti obraz o momentálnom stave
slovenskej fauny pošvatiek a niektorých ekologických faktorov, ktoré ich rozšírenie ovplyvňujú.
Druhým z dôležitých cieľov je popularizácia a propagácia tohto dosť neznámeho radu hmyzu a
s tým súvisiaca ochrana zachovalých tečúcich vodných biotopov.

Metodika
Snahou bolo do práce zahrnúť čo najviac dostupných údajov o rozšírení pošvatiek na
Slovensku, a to publikované, ako aj nepublikované údaje od polovice 20. storočia. Nosnou
maticou boli najmä získané údaje iných autorov. Značná časť práce pozostáva z
nepublikovaných rukopisov a nevyhodnotených zberov prof. RNDr. I. Krna, DrSc. Druhú časť
tvoria historické záznamy predovšetkým WINKLERA (1957), RAUŠERA (1957) a FEKETEHO (1925).
Na záver boli zahrnuté aj novšie publikované údaje z Hrona (KRNO 2007), z Cerovej vrchoviny
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(PASTUCHOVÁ 2008), zo Strážovských vrchov (HURŠÁNOVÁ et al. 2009) a z komplexného
hodnotenia tečúcich vôd VUVH (MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ et al. 2010). Podarilo sa získať aj aktuálne
nepublikované údaje z Východných Karpát, z Ipľa, z Rimavice, Slovenského raja a z povodia
Rajčianky. Zvyšné, takzvané biele miesta na mape Slovenska, boli zaplnené vlastnými
kvalitatívnymi zbermi z vybraných tokov z pohorí Javorníkov, Kysuckých Beskýd, Vysokých a
Nízkych Tatier, Štiavnických vrchov a z povodia Ipľa. Celá databáza údajov použitých v online
atlase pošvatiek pozostáva z viac ako 9000 údajov o výskyte z 1230 lokalít poväčšine z
pôvodných tokov rovnomerne rozdistribuovaných po území Slovenska.
Ku každej lokalite výskytu boli priradené GPS súradnice v súradnicovom systéme WGS84.
Následne boli tieto údaje spolu GIS vrstvami importované do programu Quantum Gis (verzia
1.7.3.). Pomocou geografických informačných systémov boli vytvorené KML súbory, ktoré
fungujú na GoogleEarth platforme. Na základe získaných údajov o hypsometrickom
a longitudinálnom výskyte charakteristikách lokalít, ako veľkosť povodia, rád toku, geologické
podložie, bolo možné vyrátať pre každý druh frekvenciu výskytu a pomocou maticových
a boxplotových grafov graficky znázorniť.

Výsledky a diskusia
Výsledkom práce je online atlas pošvatiek „Plecoptera Slovaca“ dostupný na stránke
www.plecopteraslovaca.sk. Webová stránka ponúka historické, ale najmä aktuálne informácie
z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek (Plecoptera) z územia Slovenskej republiky. Zahŕňa
informácie o 97 valídnych a 4 vyhynutých druhoch zo Slovenska. V časti „Rozšírenie“ sú
informácie o konkrétnych druhoch, ich aktuálny výskyt u nás a tiež interaktívna Google mapa s
presnou lokáciou miest výskytu. Ku každému druhu je spracované presné štatistické
vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej výške, rádu toku, geologickému profilu, veľkosti povodia a
k longitudinálnej zonácii. Taktiež je tu vyhodnotený priestorový profil fauny v rámci
ekoregiónov a štrnástich povodí Slovenska. Okrem týchto nosných informácií sú na stránke
dostupné všetky základné všeobecné údaje o pošvatkách, množstvo fotografií a
videozáznamov.

Záver
Zo Slovenska je v súčasnosti známych 97 druhov pošvatiek s rôznymi ekologickými
nárokmi. Informácie o rozšírení a niektorých ekologických preferenciách je možné vyhľadať
v online atlase www.plecopteraslovaka.sk.
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