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Program kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove
20. november 1000 – 1300 h
2014 (štvrtok) (šatňa, prízemie)
1200 – 1205 h
(aula 103)
1205 – 1210 h
(aula 103)
1210 – 1215 h
(aula 103)
1215 – 1245 h
(aula 103)
1245 – 1330 h
(aula 103)
1330 – 1345 h
1345 – 1530 h
(aula 103)

1530 – 1545 h
1545 – 1715 h
(aula 103)

Príchod a registrácia účastníkov (neskôr registrácia individuálne u členov organizačného výboru)
Otvorenie kongresu, organizačné informácie (Peter Manko, predseda organizačného výboru)
Príhovor doc. Ing. Vladimíra Kubovčíka, PhD., predsedu Slovenskej zoologickej
spoločnosti
Príhovor prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora Prešovskej univerzity v Prešove
Anton Krištín & Alfréd Trnka „RNDr. Branislav Matoušek, CSc. – významná osobnosť
slovenskej zoológie a ornitológie“
Zuzana Krumpálová „Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň osemdesiatročný“
Zuzana Krumpálová „Zoológ, učiteľ, priateľ a jubilant – RNDr. Ľubomír Brtek, CSc.“
1. plenárna prednáška: Tomáš Derka “Slovenskí zoológovia v stratenom svete: výskum
stolových hôr Guyanskej vysočiny (Venezuela)”
Prestávka
1. prednáškový blok: „Unterwasermani“
(predsedajúci Zuzana Čiamporová-Zaťovičová)
1345 h
Filip Rojik, Vladimír Kubovčík, Simona Bučkuliaková, Lucia Blašková & Martina Hajková „Príbeh vývoja prírody v postglaciáli zapísaný v archíve sedimentov jazera
Švarcenberk rozprávajú aj pakomáre (Chironomidae)“
1400 h
Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová „V potokoch pod Cotopaxi – výskum fauny vodných chrobákov Ekvádora“
1415 h
Barbora Reduciendo Klementová, Marek Svitok, Zuzana Matúšová &
Milan Novikmec „Aktuálny stav poznania vodných bzdôch (Heteroptera) na
Slovensku: význam malých vodných nádrží“
1430 h
Matej Žiak & Jarmila Lešková „Vplyv environmentálnych faktorov na variabilitu taxocenóz pošvatiek“
1445 h
Jozef Terek „K problému typizácie sladkovodných ekosystémov Svalbardu“
1500 h
Barbora Holienková, Zuzana Krumpálová & Tomáš Čejka „Výsledky výskumu malakofauny mokraďových biotopov Bošáckej doliny (CHKO Biele Karpaty)“
1515 h
Roman Rozínek „Deponační nádrže – dobrý nástroj pro přírodu“
Prestávka
2 . prednáškový blok: „Roztoč-(t)e to s nami!“
(predsedajúci Peter Fenďa)
1545h
Michal Stanko, Ladislav Mošanský, Jasna Kraljik, Martin Bona, Lucia Blaňarová
& Dana Miklisová „Druhová diverzita a sezónne zmeny početností kliešťov v krasovej
oblasti Slovenska“
1600 h
Martin Hromada, Miroslava Klimovičová & Jan Štefka „The first confirmation of Wolbachia, the reproductive parasite, in quill mites (Acari: Syringophilidae)“
1615 h
Kamila Hrúzová & Peter Fenďa „Revision of the subfamily Parasitinae (Acari: Mesostigmata: Parasitidae)“
1630 h
Peter Klimant, Zuzana Krumpálová, Ivan Baláž & Alexandra Tóthová „Permanentné
paazitické druhy roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov v urbanizovanom
prostredí“
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1645 h
Branislav Peťko, Igor Majláth & Viktória Majláthová „Vplyv klimatických zmien
na rozšírenie kliešťov v horských oblastiach Slovenska“
1700 h
Peter Fenďa & Peter Mašán „Čo vieme o parazitických roztočoch (Acari:
Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku?“
1715 – 1745 h
1745 – 1900
(aula 103)
1900 – 2000 h
(Foyer pri aule
97)
2000 – 2200 h
(aula 103)
21. november 900 – 945 h
2014 (piatok) (aula 103)
945 – 1200 h
(aula 103)

1200 – 1215 h
1215 – 1330 h
(aula 103)
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Prestávka na večeru
Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti
Vernisáž výstavy fotografií Mateja a Juraja Žiaka „Naším pohľadom“ a výstavy kolorovaných kresieb mnohonôžok Pavla Kocourka „Skrytá krása mnohonôžok“
Premietanie filmu „Vlčie hory“ a diskusia s jeho tvorcami
2. plenárna prednáška: Martin Kundrát „Vznik vtáčích dinosaurov: nepoznaná ‚tvár‘
Archaeopteryxa“
3. prednáškový blok: „Vtákosaury a dinovtáky“
(predsedajúci Anton Krištín)
945h
Jiří Janáček, Daniel Jirák, Guo Yu, Chen Defeng, Xu Xing & Martin Kundrát „Morphological disparity in the endoneurocrania of basal and derived tyrannosauroids assesed
by quantitative geometric analysis“
1000h
Michal Baláž, Roman Slobodník & Vladimír Slobodník „Vplyv teplej a studenej jari
na hniezdenie dvoch druhov vtákov v odlišných nadmorských výškach“
1015 h
Miroslav Poláček, Michaela Bartíková & Herbert Hoi „Vplyv sfarbenia vajec na inkubačné správanie samice“
1030 h
Martin Dobrý, Edita Miková & Monika Chrenková „Lovné biotopy kuvika obyčajného
(Athene noctua) v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej Európy“
1045 h
Ján Obuch „Potrava výra skalného Bubo bubo v Jordánsku“
1100 h
Martin Haluška & Martin Hromada „Personality of red-backed shrike (Lanius collurio)“
1115 h
Filip Tulis, Roman Slobodník, Imrich Jakab & Dalibor Kaplán „Priestorová aktivita
myšiarky ušatej (Asio otus) na Hornej Nitre“
1130h
Miroslav Fulín & Peter Krišovský „Rybníky pri Uzovskom Šalgove – významné nocovisko migrujúcich lastovičiek obyčajných (Hirundo rustica) v Šarišskej vrchovine“
1145h
Lukasz Myczko „The European Jay as acorn predator and disperser“
Prestávka
4. prednáškový blok: „Ryby, rybky, rybičky“
(predsedajúci Ladislav Pekárik)
1215 h
Ján Horváth & Ladislav Pekárik „Ako závisí kondícia rýb na vonkajších faktoroch?“
1230 h
Lukáš Vetešník, Karel Halačka, Libor Vojtek, Pavel Hyršl & Andrea Šimková „The
effect of hybridization on fish physiology, immunity, blood biochemistry and parasite infection: a case study in hybridizing Cyprinus carpio and Carassius gibelio”
1245h
Michał Nowak, Artur Klaczak, Paweł Szczerbik & Włodzimierz Popek „Extensions
to the known distribution of the gudgeons of the genus Romanogobio in the Upper Vistula
River drainage (Poland)“
1300 h
Ladislav Pekárik & Martin Farský „Súčasný stav jeseterovitých rýb v Dunaji“
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1330– 1415h
1415– 1500h
(aula 103)
1500 – 1615 h
(aula 103)

Paralelne!
Paralelne!

1615– 1700h
(aula 103)
1615– 1700h
(Foyer pri aule
97)

1315 h
Ján Koščo, Peter Manko, Jakub Fedorčák, Yuliya Kutsokon, Lenka Košuthová, Ľubomír Šmiga & Peter Košuth „Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) prvý z invazívnych býčkov už v slovenskom povodí Tisy“
Prestávka na obed
Radim Šumbera „Evoluce sociality podzemních savců“
5. prednáškový blok: „Ciciame cicavce“
(predsedajúci Michal Stanko)
1500 h
Ivan Baláž, Imrich Jakab, Michal Ambros, Gabriela Augustiničová, Peter Klimant &
Filip Tulis „Priestorové interakcie piskorov v lesnom ekosystéme Tatier“
1515 h
Gabriela Augustiničová & Ivan Baláž „Zmeny štruktúry synúzií bĺch (Siphonaptera)
hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus, Mammalia: Muridae) pod vplyvom výškového
gradientu Slovenska“
1530 h
Edita Miková, Aitor Arrizabalaga, Martin Arriolabengoa, Beñat Zaldibar, Sándor
Boldogh, Urtzi Goiti, Marcel Uhrin, Joxerra Aihartza & Inazio Garin „Analysis of
untypical bat faeces from winter season”
1545 h
Jakub Kamenišťák, Zuzana Krumpálová & Ján Macek „Parazitické druhy blanokrídlych, (Hymenoptera, Apocrita – Parazitica) Belianských Tatier“
1600 h
Ingrid Papajová & Jana Pipiková “Environmental protection against the spread of parasitic germs”
Prezentácie stredoškolákov
Martin Danilák – stredoškolský študent „Netopiere Vihorlatských vrchov“
Adriana Hološková – stredoškolský študent „Monitoring jarnej migrácie obojživelníkov v lokalite Hradište pod Vrátnom v rokoch 2011 – 2014“
Prehliadka posterov
1.
Alexandra Jászayová, Jana Christophoryová & Tomáš Jászay „Šťúriky
(Pseudoscorpiones) v hniezdach Formica polyctena Förster, 1850 v doline
Mníchovského potoka v Masíve Stebníckej Magury“
2.
Stanislav Korenko „Genus-specific manipulation of orb-web spider hosts (Araneae,
Araneidae) by polysphinctine parasitoids (Ichneumonidae, Polysphincta genus
group)“
3.
Katarína Balážová & Zuzana Krumpálová „Kliešte (Acarina: Ixodidae)
v Jastrabskej vrchovine (Kremnické vrchy)“
4.
Matej Kautman, Nela Dvořáková & Pavel Široký „Intraspecific variability of
tortoise tick (Hyalomma aegyptium)“
5.
Slavomír Stašiov, Šimon Kočiš & Marek Svitok „Mnohonôžky (Diplopoda)
Arboréta Mlyňany“
6.
Katarína Gregušová, Jan Sychra & Tim Dudeck „ZooScan ako nástroj na analýzu
vzoriek zooplanktónu“
7.
Radoslav Smoľák, Jozef Oboňa & Soňa Ščerbáková “Urban fountains, overlooked
temporal aquatic ecosystems?”
8.
Marta Veselská, Milan Novikmec, Ladislav Hamerlík & Marek Svitok
„Diverzita bentických bezstavovcov malých tatranských plies“
9.
Zuzana Streberová & Marek Svitok „Vplyv typu fixácie na stanovenie biomasy
vodného hmyzu na príklade dvoch druhov podeniek (Ephemeroptera)“
10. Milan Novikmec, Patrícia Dobrotková & Marek Svitok „Populačná dynamika
podeniek druhu Electrogena ujhelyii (Sowa, 1981) (Ephemeroptera) v podmienkach
vysychavého toku“
11. Monika Ábelová, Stanislav David & Kornélia Petrovičová „Prehľad taxónov
vážok (Insecta:Odonata) na území Poiplia“
12. Kornélia Petrovičová, Monika Ábelová, Stanislav David & Janka
Schlarmannová „Vážky Tribeča, Vtáčnika, Pohronského Inovca a ich kontaktných
zón s poľnohospodárskou krajinou“
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Pavol Prokop & Michael R. Maxwell „Test hypotézy chybnej identifikácie
sexuálneho partnera u modlivky zelenej (Mantis religiosa)“
Vladimír Langraf & Janka Schlarmannová „Biocenózy chrobákov (Coleoptera)
Poltárskej pahorkatiny“
Silvia Mudrončeková, Ivan Šalamon & Marek Barta „Bark beetles attacking
a spruces – the overgrowth and regulation“
Ľudovít Timko & Macko Jozef „Chrobáky čeľade Carabidae horských smrekových
lesov Veľkej Fatry“
Dušan Peregrim, Peter Chanas, Beáta Baranová & Martin Hromada „Vplyv
inváznej zlatobyle na spoločenstvá mravcov v poľnohospodárskej krajine“
Vladimír Hemala & Ľubomír Panigaj „Predbežné výsledky mapovania motýľov
(Lepidoptera) obce Jalovec a jej okolia na rozhraní Liptovskej kotliny a Západných
Tatier“
Katarína Palubová – stredoškolský študent „Lepidopterocenózy severozápadných
oblastí Bardejova a okolia“
Michal Rindoš & Zdeněk F. Fric „Komparatívna fylogeografia neotropických lišajov
(Lepidoptera: Sphingidae) založená na vnútrodruhovej variabilite mitochondriálnej
DNA“
Elżbieta Bogacka-Kapusta, Branislav Hrabkovský, Katarzyna Stańczak &
Andrzej Kapusta „Growth and diet of the brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in
the two small lakes (northeast Poland)“
Juraj Hajdú & Ľubomír Šmiga „Skúsenosti s reprodukciou blatniaka tmavého
(Umbra krameri, Walbaum 1792) v poloprirodzených podmienkach“
Nataliia Iakovenko, Jan Kočí, Lukáš Choleva & Karel Janko „On the stabilization
of the sexual-asexual hybrid complex of Cobitis loaches by male mate choice“
Andrzej Kapusta, Yuliya Kutsokon, & Elżbieta Bogacka-Kapusta „Comparisons
of morphometrics recently established population of topmouth gudgeon (Pseudorasbora
parva) from a heated lakes in Poland“
Jan Kočí, Karel Janko & Lukáš Choleva „Evoluce klonality na příkladu evropských
sekavců rodu Cobitis“
Lenka Košuthová, Ľubomír Šmiga, Peter Košuth, Mikuláš Oros, Daniel Barčák
& Peter Lazar „Pásomnica Bothriocephalus acheilognathi v chove akváriových rýb“
Michał Nowak, Ján Koščo, Artur Klaczak, Juraj Hajdú, Paweł Szczerbik &
Włodzimierz Popek „Does diel dynamics of fish assemblages in shallow inshore
habitats differ among rivers of various size?“
Jan Röslein, Jan Pačes, Alicja Boron, Dorota Juchno & Karel Janko „Analýza
transkriptomů Cobitoidea: sexuální versus asexuální reprodukce, pátrání po funkčních
příčinách“
Monika Balogová, Ján Kaňuk & Marcel Uhrin „Distribution and habitat of the fire
salamander (Salamandra salamandra) in Slovakia“
Michal Pancák – stredoškolský študent „Obojživelníky v obci Stankovce“
Alena Demeová, Jana Kottferová & Eva Tracíková „Faktory ohrozenia korytnačky
močiarnej v NPR“
Peter Havaš „Korabinský, Townson, Matoušek ... a korytnačka močiarna
na Slovensku“
Miroslav Fulín „Bocian biely na Slovensku“
Nela Gloriková – stredoškolský študent „Biotop vodnára potočného (Cinclus
cinclus) – jeho habitatové, hniezdne a potravné nároky“
Katarína Hudačková – stredoškolský študent „Abundancia a hniezdna dynamika
populácie volavky popolavej (Ardea cinerea) pri rieke Topľa“
Petronela Komorová, Marta Špakulová, Zuzana Hurníková, Marcel Uhrín &
Ladislav Molnár „Acanthocephaly z rodu Centrorhynchus parazitujúce u dravcov
(Falconiformes) a sov (Strigiformes) na Slovensku“
Marek Kouba, Luděk Bartoš & Karel Šťastný „Factors affecting vocalizations
in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence
period: Scramble competition or honest signalling of need?“
Jozef Lacko & Ján Topercer „Stav poznania ornitocenóz aluviálnej nivy Váhu
v oblasti Hlohovec – Trenčín“
Ladislav Mošanský, Alexander Čanády & Maroš Dzurinka „Hniezdenie holuba
hrivnáka (Columba palumbus) v parkoch a cintorínoch mesta Košíc“
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40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
1700 – 1830 h
(aula 103)

1830 – 1845 h
1845 – 2000 h
(aula 103)

Zuzana Ondrejová & Martin Hromada „Does red-backed shrike´ black facial mask
play any role in sexual selection?“
Martin Paclík & Zdeněk Tyller “Shoot the shit! Motivace ke studiu obsazenosti
budek nocujícími ptáky v zimě metodou fotografování nahromaděného trusu“
Lenka Košuthová, Ľubomír Šmiga, Ján Koščo, Peter Manko, Jana Kočišová, Ján
Ševc, Lucia Falatová, Jakub Fedorčák, Karel Halačka & Peter Košuth
„Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) – najčastejší
parazit pĺžov rodu Cobitis v modelových tokoch povodia Bodrogu“
Peter Bačkor „Nové zimovisko netopierov (Mammalia: chiroptera) v Kremnických
vrchoch (Stredné Slovensko)“
Alexander Čanády & Peter Krišovský „Naše prvé skúsenosti s použitím tubusov
pri výskume plcha lieskového (Muscardinus avellanarius, Linnaeus 1758)“
Zuzana Hurníková, Martina Miterpáková & Barbara Chovancová
„Gastrointestinálne parazity kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra
tatrica Blahout, 1972)“
Edita Miková, Vladimír Šustr, Sándor Boldogh & Marcel Uhrin „Winter
digestion in bats (Chiroptera)“
Martina Miterpáková , Zuzana Hurníková, Adriana Iglódyová & Viktória
Čabanová „Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) ako rezervoár pôvodcov závažných
helmintozoonóz“
Terézia Pošiváková, Janka Poráčová, Jozef Švajlenka & Juraj Ciberej “The
impact of nutrition on the haematological profile in mouflon”
Gabriel Šaffa & Martin Hromada „Potravové kompetície „nahej opice“ z pohľadu
evolučnej ekológie“
Andrej Mock & Karel Tajovský „Ján Gulička (1925–2009), významný slovenský
(československý) myriapodológ“
Ľubomír Panigaj, Martin Hromada & Tomáš Jászay „Sté výročie narodenia
PhMr. Tibora Weisza, významného slovenského zoológa a múzejníka“

6. prednáškový blok: „Na zemi, na suchu...“
(predsedajúci Andrej Mock)
1700 h
Martin Říha & Michal Rindoš „Kutilky a kodulky (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae
and Mutillidae) sprašových stěn v okolí Kováčovských kopců“
1715 h
Pavel Žila & Peter Gajdoš „Porovnanie epigeických spoločenstiev pavúkov vybraných nelesných ekosystémov Polonín“
1730 h
Beáta Baranová, Peter Manko & Tomáš Jászay „Skládky odpadov ako „biodiversity hot-spots“ epigeickej makrofauny a bystrušiek v poľnohospodárskej krajine“
1745 h
Peter Chanas, Michał Michlewicz, Dušan Peregrim & Martin Hromada „Plôšky okolo
stĺpov elektrického vedenia ako potenciálne významný prvok v udržiavaní biodiverzity mravcov intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny“
1800 h
Zuzana Krumpálová, Miroslava Denisová, Miroslav Krumpál, Ľuboš Vadel & Filip
Tulis „Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Bratislave“
1815 h
Andrej Mock, Ľubomír Kováč, Vladimír Papáč, Peter Ľuptáčik, Andrea Parimuchová, Dorottya Angyal & Vladimír Košel „Suchozemské bezstavovce jaskynného systému
Domica-Baradla“
Prestávka
Workshop „Malé vodné elektrárne z pohľadu zoológov“
(moderuje Tomáš Derka)
1845 h
Tomáš Derka & Peter Manko „Úvod – prečo by sa mali (aj) zoológovia zaujímať o problematiku MVE?“
1900 h
Milan Novikmec – predstavenie monografie „Vplyv malej vodnej elektrárne na ekosystém podhorského toku“ (Svitok M. & Novikmec M.)
1915 h
Juraj Hajdú „Vplyv bariérových prvkov na vodných tokoch na migrácie rýb“
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2030 – ...
(jedáleň ŠD)

22. november 900 – 945 h
2014 (sobota) (aula 103)
945 – 1045 h
(aula 103)

Paralelne!

Paralelne!
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1045 – 1100 h
1100 – 1230 h
(aula 103)

1915 h
Diskusia
2000 h
Záver
Spoločenský večer „PZO-Prešovské zoologické obludárium“
Krst nových zoologických publikácií:
1. Michal Stanko „Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius, Rodentia) na Slovensku“
2. Alfréd Trnka, Tomáš Grim (eds.) „Ornitologická príručka“
Vystúpenie kapely „Tublatanka revival“
Karel Janko – „Sex s biologickou zbraní: když se ryba začne přirozeně klonovat. Evoluce
nepohlavního rozmnožování sekavců (Cobitis) v Evropě“
7. prednáškový blok: „Cobitis – od malej rybky po modelový organizmus“
(predsedajúci Ján Koščo)
945 h
Karel Halačka, Lucia Falatová, Ľubomír Šmiga, Jakub Fedorčák & Ján Koščo
„Rozdíly v morfologii respirační soustavy sekavců ve vztahu k jejich ploidnímu statusu“
1000 h
Ladislav Pekárik, Ján Koščo, Karel Halačka, Jan Kotusz & Karel Janko „Priestorové
kompetície sexuálnych a asexuálnych biotypov pĺža Cobitis sp. v strednej Európe“
1015 h
Jakub Fedorčák, Ján Koščo & Ľubomír Šmiga „Substrate preferences of diploid-polyploid hybrid complex (DPH) (Cobitis elongatoides) in aquarium conditions“
1030 h
Lucia Falatová, Ján Koščo & Karel Halačka „Reprodukčná variabilita diploidno-polyploidného komplexu rodu Cobitis“

Prestávka
8. prednáškový blok: „Na krídlach vážky“
(predsedajúci Ľubomír Panigaj)
1100 h
Stanislav David & Vladimír Janský „Rozšírenie druhov rodu Cordulegaster na Slovensku“
1115 h
Anton Krištín & Peter Kaňuch „Európsky významné druhy Orthoptera na Slovensku:
stav poznania“
1130 h
Jozef Oboňa, Ľudmila Balážiová, Mario Dobránsky, Peter Filipovič, Jan Ježek, Zuzana Matúšová, Miroslav Očadlík, Karol Ox, Pavel Vojtek & Marek Svitok „Expanzia druhu Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) v Európe: súčasný stav poznania“
1145 h
Katarína Janeková „Vážky antropogénnych biotopov povodia rieky Oravy“
1200 h
Anna Macková „Nález hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) na Slovensku
po 13 rokoch“
1215h
Ľubomír Panigaj „Denné motýle (Lepidoptera, Rhopalocera) travertínových kôp centrálneho Spiša (Hornádska kotlina)“
1100 – 1230 h
Workshop „Koexistencia unisexuálnych a bisexuálnych populácií európskych pĺžov rodu
(poslucháreň 239) Cobitis“ (projekt GAČR 13-12580S)
(moderuje Karel Janko)
1100 h
Jan Kotusz, Marcin Popiołek, Grzegorz Zaleśny, Zuzanna Drulis-Kawa, Agata Kęsik-Szeloch, Miloslav Petrtýl & Karel Janko „Pathogens, morphological differences and
habitat choice as driving forces in maintaining the stable coexistence of sexual and clonal
forms of Cobitis taenia complex in the hybrid zone of the Odra River”
1110 h
Anna Leska, Olga Jablonska, Dorota Juchno, Anna Przybyl, Dorota Pikula, Anna
Pecio, Beata Cejko, Radosław Kowalski & Alicja Boroń „Seasonal changes in the androgen receptor mRNA expression and the content of androgens in the spined loach Cobitis
taenia (Teleostei, Cobitidae)”
1120 h
Dorota Juchno, Anna Grabowska, Anna Leska, Olga Jablonska, Roman Kujawa,
Aneta Spóz, Anna Pecio, Beata Cejko, Radosław Kowalski & Alicja Boroń „Two
loaches, Cobitis taenia and C. elongatoides (Teleostei, Cobitidae), and their diploid hybrids
– cytogenetics and reproductive biology”
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1230 – 1315 h

1130 h
Ján Ševc & Ján Koščo „Multivariate analysis of niche overlap of diploid, triploid and
tetraploid populations of the genus Cobitis“
1140 h
Karel Halačka, Lucia Falatová, Ľubomír Šmiga, Jakub Fedorčák, Ján Ševc, Juraj
Hajdú, Yuliya Kutsokon & Ján Koščo „Migrácie pĺžov rodu Cobitis v modelovom toku
riečky Okny“
1150 h
Peter Manko, Ľubomír Šmiga, Lenka Košuthová, Ján Ševc, Jakub Fedorčák, Lucia
Falatová, Karel Halačka & Ján Koščo „Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii“
1200 h
Ján Koščo, Karel Halačka, Jakub Fedorčák & Peter Manko „Prečo pĺže investujú do čiernej škvrny?“
1210 h
Diskusia
Prestávka na obed

1315 – 1515 h
(aula 103)

9. prednáškový blok: „Metodická všehochuť“
(predsedajúci Fedor Čiampor)
1315 h
Aleš Svoboda „A ten-year protection of the amphibian’s migration sites“
1330 h
Peter Kaňuch & Benjamín Jarčuška „Polyandry in the context of sexual and natural
selection“
1345 h
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Fedor Čiampor Jr., Darina Šípošová & Katarína Goffová „Populačná genetika hmyzu tatranských plies – štruktúra, diverzita, bariéry
a vôbec“
1400 h
Monika Balogová, Marcel Uhrin, Mária Figurová & Valent Ledecký „Investigation of
sexual dimorphism in digit ratios in the fire salamander (Salamandra salamandra)“
1415 h
Marek Semelbauer „Jeden, tri alebo päť druhov? Geometrická morfometria rodu Pseudolyciella (Diptera, Lauxaniidae)“
1430h
Vladimíra Dekanová & Marek Svitok „Ako presné sú odhady biomasy vodného hmyzu na základe publikovaných dĺžkovo-hmotnostných vzťahov?“
1445h
Zuzana Matúšová, Milan Novikmec & Marek Svitok „Porovnanie moderných a tradičných metód pre odhad druhovej diverzity vážok malých vodných nádrží“
1500h
Kristína Laššová, Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová „Mitogenomika ako nástroj poznávania fylogenézy chrobákov čeľade Elmidae“

1515h – 1530h

Prestávka

1530 – 1600h
(aula 103)

Vyhodnotenie študentskej súťaže a odovzdanie cien (vedecký výbor kongresu),
záverečné zhodnotenie a ukončenie podujatia (Vladimír Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti)

1600h

Zasadnutie výboru Slovenskej zoologickej spoločnosti; vyhodnotenie kongresu
„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni

(učebňa 227)

Zmena programu vyhradená!
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Príhovor predsedu Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
Je pre mňa mimoriadnou cťou, že sa mi dostalo pocty prihovoriť sa účastníkom kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni. V minulom a tomto roku sa významných životných
jubileí dožili traja z našich najvýznamnejších zoológov a nám sa naskytla vzácna príležitosť
pripomenúť si ich. Sú nimi Mgr. Jaroslav Svatoň (80 rokov v roku 2013; arachnológ, múzejník, bývalý predseda Arachnologickej sekcie Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV),
RNDr. Branislav Matoušek (80 rokov v roku 2013; ornitológ, múzejník, prvý redaktor časopisu
Tichodroma) a RNDr. Ľubomír Brtek, CSc. (80 rokov v roku 2014, vynikajúci učiteľ, stavovčiar,
ekológ, preparátor). Aj touto cestou im za Slovenskú zoologickú spoločnosť pri SAV prajem
pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a ďalších úspechov v zoológii! Tento kongres oslávencom
venujeme ako prejav nášho veľkého uznania a obdivu k ich celoživotnej práci a jej významu pre
rozvoj slovenskej zoológie.
Okrem toho si dovolím pripomenúť životné jubileá ďalších našich významných zoológov:
prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc. (75 rokov), doc. RNDr. Martin Novacký, CSc. (75 rokov),
prof. RNDr. Karol Hensel, CSc. (75 rokov), prof. RNDr. Jozef Terek, PhD. (70 rokov), RNDr. Dušan Cyprich, CSc. (70 rokov). Tiež im prajem v mene Slovenskej zoologickej spoločnosti všetko
najlepšie!
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 bratskej
Českej republiky a Poľska. Veľmi ma teší, že medzi prihlásenými účastníkmi je hojne zastúpená
mladá generácia študentov zo všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania. Osobitne
chcem vyzdvihnúť účasť žiakov stredných škôl, ktorí dosiahli pozoruhodné úspechy v zoológii
na národných aj medzinárodných podujatiach a prišli sa s nimi podeliť aj medzi profesionálnu
zoologickú komunitu. Všetci sú nádejou pre rozvoj zoológie v blízkej budúcnosti na Slovensku.
Je to zvlášť aktuálne v súčasnosti, keď situácia vo vzdelávaní a vede – v zoológii nevynímajúc
– je alarmujúca, keďže za posledné roky sa, bohužiaľ, nezmenilo k lepšiemu nič, ba naopak,
situácia sa z roka na rok zhoršuje. Bežný občan našej konzumnej spoločnosti orientovanej na
peňažný zisk, masírovaný reklamou a manipulovaný účelovo podávanými polopravdami až
lžami, nedokáže doceniť význam vzdelania a základného vedeckého výskumu a v zoológoch
vidí iba „podivínov“, á la lord Castlepool z filmu Poklad na Striebornom jazere, ktorí sa zabávajú naháňaním motýľov. Našťastie sa stále nájdu desiatky nadšencov, z nich mnoho organizovaných v Slovenskej zoologickej spoločnosti, ktorí si uvedomujú, k akému neoceniteľnému
bohatstvu patria naše živočíchy a vďaka práci ktorých, dúfam, slovenská zoológia nezahynie.
Snahou vedenia Slovenskej zoologickej spoločnosti je priblížiť jej organizované aktivity svojim členom a osloviť aj ďalších potenciálnych záujemcov o zoológiu. Aj preto sa tohtoročné
stretnutie zoológov uskutočňuje po prvýkrát na východe Slovenska. Prešov – metropola Šariša
– patrí k najstarším centrám vysokoškolského vzdelávania u nás. Od roku 1997 tu pôsobí samostatná Prešovská univerzita v Prešove, ktorá má všetky predpoklady pre úspešný priebeh tohto
zoologického podujatia. Pred dvoma rokmi sa kongresu „Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni vo
Zvolene, zúčastnilo okolo 115 účastníkov. Na tohtoročný kongres „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni v Prešove je prihlásených okolo 150 účastníkov; z tohto pohľadu má toto stretnutie
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ambíciu stať sa doteraz najväčším zoologickým podujatím na Slovensku. Pevne verím, že sa
organizátorom a všetkým zúčastneným podarí, aby bolo úspešné a držím im v tom palce!
Dovoľujem si vysloviť poďakovanie členom organizačného a vedeckého výboru kongresu
za náročnú prácu pri príprave podujatia. Vedeniu Prešovskej univerzity v Prešove, vedeniu Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a spoluorganizátorom ďakujem
za pomoc a spoluprácu, bez ktorej by nebolo možné kongres 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 2014“, 19. Feriancove dni príjemné a plodné rokovanie na pôde Prešovskej
univerzity!
Vladimír Kubovčík
predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
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Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň osemdesiatročný
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, SK –
949 74 Nitra, e-mail: zkrumpalova@ukf.sk

Známy slovenský arachnológ, v menšej miere ornitológ, regionálny turčiansky historik
a prírodovedec, dlhoročný múzejník, zakladateľ Múzea Andreja Kmeťa v Martine – Mgr. Jaroslav Svatoň sa narodil sa 10. mája 1933 v meste Třešť (okr. Jihlava, Česká republika) v rodine
rušňovodiča.
Jeho rodičia sa presťahovali na Slovensko, najprv do Čadce, potom do Prešova a nakoniec
v roku 1943 do Vrútok. Do Ľudovej školy začal chodiť už v Prešove, školu dokončil už vo Vrútkach. Potom pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Martine, kde v júni 1953 maturoval. Hneď
v septembri 1953 začal svoje vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej
Univerzity v Bratislave, a to vo vedeckom smere chémia. V druhom semestri (v marci 1954)
musel však štúdium zo zdravotných dôvodov zanechať a odišiel do školských služieb a to konkrétne na Základnú deväťročnú školu v Detve, Očovej a Hriňovej. Jeho pôsobenie na tejto škole
však prerušila povinná vojenská služba, po skončení ktorej už tam nenastúpil. V septembri
1958 začal učiť na Jedenásťročnej strednej škole vo Vrútkach, potom na Dvanásťročnej strednej
škole v Martine. Zapísal sa na trojročné (šesť semestrové) diaľkové štúdium na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, a to na kombináciu biológia – chémia, ktorú ukončil v roku 1963
s titulom promovaný pedagóg pre 6. až 9. ročník stredných škôl. Jaroslav Svatoň však zanechal
pedagogickú prácu a na základe vypísaného konkurzu nastúpil miesto zoológa v Krajskom
stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, kde pracoval
v rokoch 1961 – 1963, potom krátku dobu v Krajskom vlastivednom múzeu v Banskej Bystrici. Problematické dennodenné dochádzanie bolo náročné, a preto využil možnosť založenia
Okresného vlastivedného múzea v Martine (neskoršieho Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa
a dnes Slovenského národného múzea). Do múzea nastúpil v decembri 1964 ako jeho prvý
a teda zakladajúci pracovník. Najskôr vykonával funkciu riaditeľa, potom zoológa. V auguste
1988 zo zdravotných dôvodov odišiel do plného invalidného dôchodku.
Z počiatku svojej odbornej kariéry sa zaoberal ornitológiou, ichtyológiou, významne sa angažoval v ochrane prírody. Jeho hlavným vedeckým smerom sa však od roku 1970 stala arachnológia. Vypracoval sa na uznávaného špecialistu nielen na území Slovenska, ale v celoeurópskom meradle. Spolupracoval so špičkovými československými arachnológmi (napr. Prof. Dr.
F. Miller, DrSc., Prof. Dr. J. Buchar, DrSc.), s európskymi špičkovými odborníkmi (napr. Prof.
K. Thaller z Innsbrucku). V roku 1974 bol spoluzakladateľom Arachnologickej sekcie Slovenskej
entomologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.
Publikoval celý rad dôležitých prác o výskyte pavúkov na území Slovenska, Čiech a Moravy. Po roku 1989 sa zúčastnil viacerých európskych alebo i svetových arachnologických kongresov. Svoj najväčší úspech dosahuje, keď sa stáva v roku 1999 prezidentom 18. Európskeho
arachnologického kolokvia. Život a práca Mgr. Jaroslava Svatoňa jednoznačne dokazuje, že
i v malých inštitúciách sa dá realizovať veľa práce, len záleží na entuziazme bádateľa.
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Obr. 1 Mgr. Jaroslav Svatoň
(foto: Slavomír Stašiov)

Mgr. Jaroslav Svatoň je vynikajúcim odborníkom – arachnológom a jeho odborné kvality
sú uznávané v celoeurópskom meradle. Je
členom viacerých domácich a zahraničných
vedeckých spoločností, akými sú Slovenská
entomologická spoločnosť pri SAV, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a zahraničné spoločnosti International Society of
Arachnology – ISA, British Arachnological
Society – BAS, Süddeutsche Arachnologie
Arbeitsgemeinschaft – SARA a Schweizerische Entomologische Gesellschaft – SEG,
Nordwestdeutsche Arachnologische Arbeitsgemeinschaft – NOWARA, ale aj Česká
arachnologická společnost – ČAS.

Sám opísal dva nové druhy pavúkov:
Xysticus slovacus Svatoň, Pekár & Prídavka 2000 in: Svatoň J, Pekár S & Prídavka
R, 2000: Xysticus slovacus sp. n., a new thomisid spider from Slovakia (Araneae: Thomisidae). Acta Universitatis Carolinae Biologica, 44: 157– 162.
Anguliphantes tripartitus Miller & Svatoň 1978 in: Miller F & Svatoň J, 1978: Einige seltene und bisher unbekannte Spinnenarten aus der Slowakei. Annot. zool. bot., 126: 1–20.
Jeho meno nesú tri druhy pavúkovcov, konkrétne:
Trichouropoda svatoni Mašán, 2001 (Acari) in: Mašán P, 2001: Roztoče kohorty Uropodina
(Acarina, Mesostigmata) Slovenska. Annot. zool. bot., 223: 1–320.
Clubiona yaroslavi Mikhailov, 2003 (Araneae) in Mikhailov KG, 2003: The spider genus
Clubiona Latreille, 1804 (Aranei: Clubionidae) in the fauna of the former USSR: 2003 update.
Arthropoda Selecta, 11: 283–317.
Pardosa svatoni Marusik, Nadolny & Omelko 2013 (Araneae) in Marusik Y, Nadolny AA
& Omelko MM, 2013: A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 10. Three new Pardosa species from the mountains of Central Asia. Zootaxa, 3722, No 2: 204-218.
Rada by som na tomto mieste vyzdvihla entuziazmus Mgr. Jaroslava Svatoňa vo vedeckej,
v terénnej práci, obrovský záujem o slovenskú arachnológiu a jeho dlhoročnú aktívnu činnosť.
Celý svoj život zasvätil výskumnej práci a svoje vedomosti nezištne rozdával všetkým svojim
študentom a následníkom. Vždy vedel všetkým poradiť, usmerniť a pomôcť. Hlboké odborné
znalosti pána magistra Jaroslava Svatoňa o pavúkoch a prírode všeobecne, výsledky jeho doterajšej práce, ako aj jeho vysoké ľudské kvality obzvlášť vyniknú teraz, vo chvíli jeho krásneho
životného jubilea, ku ktorému si v mene jeho kolegov a priateľov dovoľujem zablahoželať.
Milý Jarko, dovoľ, aby sme Ti v mene všetkých členov Slovenskej zoologickej spoločnosti
pri SAV poďakovali za všetko, čo si pre nás urobil. Želáme Ti predovšetkým pevné zdravie,
pohodu a šťastie v kruhu rodiny a priateľov, ale aj veľa síl a neuhasínajúci elán do ďalších pracovných aktivít.
Ad multos annos!
/slávnostný príhovor jubilantovi/
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RNDr. Branislav Matoušek, CSc. − významná osobnosť
slovenskej zoológie a ornitológie
Anton Krištín1 & Alfréd Trnka2
Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, SK-960 53, Zvolen; e-mail: kristin@savzv.sk
Katedra biológie, Pedagogická fakulta TU, Priemyselná 4, SK-918 43, Trnava; e-mail: atrnka@truni.sk

1
2

Abstract Dr. Branislav Matoušek is one of the most important personalities in history of Slovak zoology and ornithology.
His life is connected with National Museum in Bratislava, and with monumental work in both fields. In this short paper
are mentioned the most important works and organizer and convenor activities within his life, especially in the last ten
years.
Key words personalities, ornithology, bibliography, biography, Slovakia

Keď nás oslovili organizátori vedeckého kongresu
Zoológia 2014 so žiadosťou o krátke zhodnotenie celoživotného diela a osobnosti dr. Matouška, prijali sme to
s potešením ale i obavami. Ťažko sa v krátkosti hodnotí
totiž dielo človeka, ktorého dosiahnutým métam sa my
snažíme aspoň priblížiť. Navyše jeho dielo i práca boli
hodnotené už pri viacerých iných príležitostiach (viď
napr. Feriancová-Masárová 2004, Trnka et al. 2008).
Naposledy pri jeho osemdesiatinách na 25. ornitologickej konferencii vo Zvolene v roku 2013 (Sládek 2013).
Pri tejto príležitosti ho prof. Sládek vo svojom slávnostnom prejave označil pre jeho jedinečnosť ako historika slovenskej ornitológie, znalca antických jazykov
a dlhodobého redaktora časopisu Tichodroma za „najvýznamnejšiu žijúcu osobnosť slovenskej ornitológie“.
Na tomto mieste si dovolíme len doplniť, že jedinečnosť
dr. Matouška spočíva aj v jeho vynikajúcich organizačných schopnostiach. Bol iniciátorom a jedným z hlavných zakladateľov Slovenskej ornitologickej spoločnosti
(dnes Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko), ktorá s určitými obmenami funguje už takmer 30 rokov ako najmasovejšia a najaktívnejšia mimovládna odborná organizácia
s prírodovedným zameraním u nás. Podobne bol i pri zrode a organizácii prvých ročníkov Feriancových dní (pôvodne Feriancove semináre), v rámci ktorých (dnes 19. ročníka) je organizovaný aj samotný kongres Zoológia 2014. Jeho zásluhou sa realizovala aj myšlienka udeľovania
pamätnej medaily Prof. RNDr. Oskára Ferianca, DrSc. domácim i zahraničným zoológom za ich
významný prínos k rozvoju zoológie a poznaniu fauny na Slovensku.
V tomto príspevku sa ale chceme dotknúť ešte jednej, doteraz nehodnotenej črty osobnosti
− jedinečnosti dr. Matouška. Tou je okrem nesmiernej pracovitosti aj jeho húževnatosť a životný
elán. Hovorí sa, že človek sa cíti starým vtedy, keď sa teší viac z minulosti ako z budúcnosti. Dr.
Matoušek ako zanietený a uznávaný „historik“ slovenskej zoológie sa vždy tešil z minulosti,
lebo ako sám hovorí: „Ak nepoznáme minulosť, nemôžeme správne pochopiť ani súčasnosť“.
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Na druhej strane napriek svojmu úctyhodnému veku sa však stále pozerá aj do budúcnosti.
Kým mnohí dôchodcovia si užívajú zaslúžilý odpočinok, dr. Matoušek toto obdobie intenzívne využíva na naplnenie a realizáciu svojich celoživotných cieľov. Po odchode do dôchodku
v roku 1997 pokračuje v zostavovaní a redigovaní časopisu Tichodroma (do roku 2004) ako
i v publikovaní odborných, bibliografických a menoslovných článkov (cca 100 publikácií). Súčasne dokončuje a vydáva svoje dve celoživotné diela, a to v roku 2010 a 2014 (2. doplnené
a prepracované vydanie), a to „Pôvod a význam vedeckých mien vtákov“, ktoré obsahuje viac
ako 17 000 hesiel a 3 700 osobností, čo je doteraz najvyšší počet známy v ornitologickej literatúre, a v roku 2014 Ornitologickú bibliografiu Slovenska. Tá zahŕňa práce dotýkajúce sa vtákov
Slovenska od roku 870 do roku 1990 a obsahuje 11 122 literárnych prameňov. Doteraz žiadna
ornitologická práca na Slovensku nie je založená na tak rozsiahlom literárnom prehľade. Prednosťou práce je, že obsahuje aj kompletný druhový register a register autorov. Za pozornosť
stojí i samotný rozsah týchto prác. Obe obsahujú dohromady viac ako 2 500 normostrán (4,6
milióna znakov), čo je viac ako minimálny rozsah 40 monografií. Z priestorových dôvodov
a pre ľahšie vyhľadávanie údajov sú obe práce uverejnené v elektronickej forme na CD nosiči
a tvoria samostatnú časť publikácie Ornitologická príručka (Trnka & Grim 2014). Nie je preto
náhoda, že práve na kongrese Zoológia 2014 prebehne aj krst tohto diela.
Tým ale pracovná aktivita dr. Matouška ani po „osemdesiatke“ zďaleka nekončí. Vieme, že
má v pláne ešte ďalšie práce. V rukopise je už jeho ďalšie dielo, týkajúce sa vývoja slovenského
menoslovia vtákov od najstarších čias po súčasnosť, a viacero biografických štúdií. V súčasnosti
pracuje aj na preklade diela významného slovenského prírodovedca 18. storočia J. B. Grossingera (Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta. Tomus II. Regni
animalis pars II. Ornithologia, sive historia avium Hungariae. Komárno, 1793). Popri všetkom sa
stále zaujíma o aktuálne dianie v ornitológii a zoológii, aktívne sa zúčastňuje seminárov a konferencií, a nájde si čas aj na svojich kolegov a priateľov. V mene celej zoologickej obce mu preto
prajeme ešte hodne zdravia, elánu a tvorivých síl pri napĺňaní svojich pracovných a životných
predsavzatí a plánov.
Poďakovanie Autori ďakujú RNDr. B Matouškovi, CSc. za poskytnuté dodatočné biografické a bibliografické materiály ako i za
ochotné zapožičanie vlastných fotografií zo svojho archívu.
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Zoológ, učiteľ, priateľ a jubilant – RNDr. Ľubomír Brtek, CSc.
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, SK –
949 74 Nitra, e-mail: zkrumpalova@ukf.sk

Známy slovenský zoológ, predovšetkým vertebratológ
(najmä teriológ a ornitológ), dlhoročný pracovník Prírodovedeckej fakulty Komenského univerzity RNDr. Ľubomír Brtek,
CSc., sa v roku 2014 dožil svojich osemdesiatich rokov.
Ľubomír narodil sa 18.1.1934 v Trnave, v rodine významného zoologického preparátora a dermoplastika Jana Brteka1,
ako najmladší z troch súrodencov2. Ľudovú školu absolvoval
v Trnave (1941 – 1945), 1. Štátne gymnázium v Bratislave, kde
v roku1953 maturoval. Dodržujúc tradíciu rodiny Brtekovcov
po vzore svojich bratov pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej
fakulte Slovenskej univerzity (neskôr Univerzity Komenského)
v Bratislave (1953 – 1958). Už počas vysokoškolského štúdia
v rokoch 1955 – 1957 sa stal vedúcim Zoologického vedeckého
krúžku. Diplomovú prácu “Potrava jalca hlavatého (Leuciscus
cephalus L. 1758) vo Váhu pri Piešťanoch” vypracoval pod vedením Prof. RNDr. Oskara Ferianca, DrSc. a po zložení predpísaDr. Ľubomír Brtek
ných
štátnych skúšok mu bol udelený titul promovaný biológ.
(súkromný archív dr. Brteka)
Po ukončení vysokoškolského nastúpil ako učiteľ na Základnú deväťročnú školu v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. V roku1959 zmenil zamestnanie a prešiel do Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave. Pedagogické zameranie bolo však pre neho dôležitejšie, a tak v roku 1961 nastupuje na Prírodovedeckú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku (1994), resp. do
definitívneho dôchodku (1999).
Po ukončení vysokej školy sa náš jubilant prihlasuje na vedeckú ašpirantúru na Ústave pro
výskum obratlovců Československej akademie věd v Brne, kde pod vedením Doc. Ing. RNDr.
Jaroslava Pelikána, DrSc. vypracoval a obhájil dizertačnú prácu “Vplyv záplavy na Dunaji
v roku 1965 na populácie drobných cicavcov” a v roku 1972 bol promovaný na kandidáta biologických vied. O rok neskôr vykonal rigorózna skúšky na Prírodovedeckej fakulte Komenského
univerzity v Bratislave a získal titul RNDr.
Vedecká práca Dr. Ľ. Brteka sa dotýkala troch skupín stavovcov na Slovensku. Na prvom
mieste treba spomenúť prácu ichtyologickú (pozri diplomovú prácu), v ktorej sa zaoberal výskumom potravy jalca hlavatého pri odpadových kanáloch pri Piešťanoch. Ďalej si všímal výskyt druhu Umbra krameri na Žitnom ostrove a spolu s Prof. K. Henselom výskyt teplomilných
gubiek Poecilia reticulatus introdukovaných do teplých potokov pri Bojniciach.
1

Otec Jan Brtek (*12.8.1899, Vrchotovy Janovice, okr. Benešov, Česká republika – †14,11.1961, Bratislava), matka
Jozefína, rod. Ondrišová (*30.11.1903, Trnava – †6.6.1978, Bratislava)

2

Ján Brtek, RNDr. (*18.9.1926, Trnava), zoológ a Vladimír Brtek, RNDr., CSc., (*6.6.1931, Trnava), zoológ
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Oveľa väčší dôraz kládol náš jubilant na výskum cicavcov. Svoju pozornosť orientoval
viacerými smermi. V prvom rade to bol výskum ekológie vlka a rysa, v druhom rade jeleňa.
V prvom prípade opísal vyššiu formu interakcie druhu vo vzťahu dravca a koristi na úrovni
sociálnych jednotiek čriedy a svorky, ďalej spolu s Dr. J. Voskárom opísali prvky synantropizácie uprednostňovania pri love spomedzi domácich zvierat psa. Pri stratégii lovu rysa opísal L.
Brtek t. zv. ”Efekt Jána Brteka” (pomenovaný podľa svojho otca), pri ktorom rys upútava pred
útokom potenciálnu korisť špecifickými pantomickými prvkami umocnenými jeho aposematickým sfarbením. Okrem toho zaoberal sa výskumom rozšírenia a ekológie ondatry na vodách
Slovenska, ďalej problematikou viscelokrácia jeleňa a včasného prasenia diviakov. Jeho zistenia
o druhu Sicista betulina sú stále na Slovensku dôležité.
Nemôžem nespomenúť činnosť Dr. Ľubomíra Brteka pri ochrane a opätovnej introdukcii
zubra do našich podmienok. I keď sa touto problematikou začal zaoberať už pred viacej ako
tridsiatimi piatimi rokmi, jej uskutočňovanie sa prakticky realizovalo až v posledných rokoch.
I keď vtáky boli vždy srdcovou záležitosťou Dr. Ľubomíra Brteka, predsa sa ich sústavným
výskumom nezaoberal. Jeho poznatky o výskyte Recurvirostra avosetta a Platalea leucorodia sú
však významným príspevkom k poznaniu výskytu týchto druhov na Slovensku.
Rada by som sa zmienila o výraznej a ojedinelej činnosti jubilanta, ktorá veľmi doplňuje
jeho životný profil. Je to oblasť vedecko-popularizačná. Na prvom mieste je potrebné spomenúť
jeho pútavo napísanú knihu “Pri vtáčích hniezdach”, v ktorej skĺbil vedecké skúsenosti a pedagogické a pútavou formou dokázal tieto vedomosti sprístupniť širokej verejnosti. Ďalšou prácou
boli “Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov”, pričom práca vyšla vo forme vysokoškolských skrípt
v rámci PriF UK. Na druhom mieste je jeho významný podiel pri revízii a úprave slovenského
znenia zahraničných filmov v spolupráci so Slovenskou televíziou. Túto prácu celkove vykonal
pri 173 televíznych filmoch, čo hovorí už samo za seba. A po tretie sú to desiatky vedeckých
a vedecko-populárnych publikácií v odborných časopisoch a v mládežníckych časopisoch doplňujú široký záber záujmov jubilanta. Pri tom nie je možné nespomenúť tiež veľa článkov
publikovaných v poľovníckych slovenských časopisoch.
Doktor Ľubomír Brtek, CSc. pôsobil takmer celý svoj život na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave, kde odzneli jeho prednášky zo zoológie, ekológie, biogeografie, enviromentalistiky, biológie a ekológie poľovnej zveri, metódy propagácie ochrany prírody a populačnej ekológie. Nie je možné vynechať vedenie viacej ako 30 diplomových prác poslucháčov vedeckého
i pedagogického smeru.
Treba dodať, že náš jubilant vykonával celý rad významných funkcii v rámci Prírodovedeckej fakulty UK i mimo nej. Od roku 1966 je členom Slovenskej zoologickej spoločnosti (v r.
1969 – 1973 bol členom jej výboru ako tajomník). Bol predsedom komisie pre záchranu zubra
na Slovensku, predsedom celoštátnej (československej) Sekcie ochrany fauny pri Slovenskej zoologickej spoločnosti, členom skupiny expertov pre ochranu zubra a bizóna pri IUCN, členom
poradného zboru pri Agentúre životného prostredia v Bratislave, atď. Okrem toho bol dlhoročným lektorom a skúšobným komisárom pre poľovnú zoológiu pri Slovenskom poľovníckom
zväze a dlhoročným predsedom Krajskej (západoslovenskej) komisie Biologickej olympiády
pre študentov stredných škôl.
Biografia Dr. Ľ. Brteka by nebola úplná, ak by sme nespomenuli, že v roku1959 sa oženil
s botaničkou RNDr. Soňou, rod. Garajovou, s ktorou majú dvoch synov (Ľubomíra a Martina).
V súčasnosti žije RNDr. Ľubomír Brtek, CSc. na dôchodku v Senci pri Bratislave a v plnej miere
a v dobrom zdraví sa venuje svojim záľubám.
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Želáme Vám, vážený pán doktor, milý Ľubko, pri tejto výnimočnej príležitosti – pevné zdravie, pohodu a šťastie v kruhu rodiny a priateľov, ale aj veľa síl a neuhasínajúci elán do ďalších
pracovných aktivít, aby Vám Váš životný entuziazmus vydržal ešte veľa rokov.
Ad multos annos!
/slávnostný príhovor jubilantovi/
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Slovenskí zoológovia v stratenom svete – výskum stolových hôr
Guyanskej vysočiny (Venezuela)
Tomáš Derka1, Pavel Beracko1, Fedor Čiampor Jr.2, Marek Svitok3, Zuzana
Čiamporová-Zaťovičová2, Kristína Laššová2 & Ján Kodada4
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-2, 84215 Bratislava, e-mail: derka@fns.uniba.sk
Zoologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84506, Bratislava
3
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka
2117/24, 96053 Zvolen
4
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-2, 84215 Bratislava
1
2

Abstrakt Guyanská vysočina sa rozprestiera na severovýchode Južnej Ameriky v oblasti medzi Orinokom na severe
a Amazonkou na juhu. Tvorená je proterozoickými sedimentmi kremencov, pieskovcov a mladších vyvrelín, ktoré ležia
na archaickom vulkanicko-metamorfickom podloží tvorenom najmä žulami a rulami. Najpozoruhodnejším prírodným
fenoménom Guyanskej vyysočiny sú stolové hory – tepuis. Sú to izolované skalnaté masívy, týčiace sa ako ozajstné
horské ostrovy nad okolitú krajinu. Zakončené sú vrcholovými plošinami, ktorých nadmorská výška sa pohybuje medzi
1100 a 3014 m a rozloha od 0,2 po 1096 km2. Vertikálny rozdiel medzi vrcholovými plošinami a okolitou krajinou sa
pohybuje od 200 do 2400 m, najčastejšie medzi 800 a 1800 m. Asi 50 hôr predstavujúcich topografické (horské) ostrovy
s výškami od 1500 do 3000 m n. m. vytvára diskontinuálnu biogeografickú provinciu Pantepui. Celkovo toto „súostrovie“
pokrýva zhruba 5000 km2. V Pantepui vládnu extrémne klimatické podmienky. Povrch tepui je označovaný ako dažďová
púšť a je vystavený prakticky každodenným hmlám a zrážkam. S nadmorskou výškou klesajú priemerné teploty,
pričom na najvyšších stolových horách klesajú takmer k bodu mrazu. Diverzita a endemizmus Pantepui sú výnimočné.
Prakticky každá stolová hora nesie vlastné endemické druhy rastlín a živočíchov. Pôdy Pantepui sú extrémne chudobné
na živiny a majú nízke pH, čo vytvára podmienky na tvorbu rašelinísk. Nachádzajú sa tu lúkam podobné porasty plné
mäsožravých rastlín, lesíky zakrpatených stromov aj skalné labyrinty. Územie drenujú tzv. čierne rieky s vodou farby
čaju, veľmi nízkym obsahom živín a pH od 3,5 do 5,5. Celá oblasť je ťažko dostupná, preto je tu výskum logisticky,
finančne aj fyzicky náročný. V príspevku budeme prezentovať priebeh a výsledky výskumu vodného hmyzu Pantepui
a priľahlých oblastí Guayanskej vysočiny, stredného a horného Orinoka. Predstavíme aj biogeografické teórie o pôvode
a vývoji bioty Pantepui a teóriu o pôvode stolových hôr, ktorú priniesli slovenskí geológovia na základe výskumu
kremencových jaskýň na vrcholoch tepuis.
Poďakovanie Práca bola podporená grantami APVV-0251-07 a APVV-0213-10.
/plenárna prednáška/
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Sex s biologickou zbraní: když se ryba začne přirozeně klonovat.
Evoluce nepohlavního rozmnožování sekavců (Cobitis) v Evropě
Karel Janko
Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky AVČR, Laboratoř Genetiky Ryb, Rumburská 89, 27721 Liběchov, Česká Republika, e-mail:
janko@iapg.cas.cz
Abstract Asexually reproducing animals are usually assumed as evolutionary no-hopers devoted to more or less rapid
demise due to inherent costs of asexuality. Yet, they are known to appear more or less frequently in the animal kingdom
and flourish at least at short temporal time scales. In this presentation I focus on the emerging model taxon suited to study
the general questions about the evolution of sex– European Cobitis. I show that although clonal forms are relatively shortlived compared to sexual species, they leave significant trace in the evolution of the whole species group. Clonal Cobitis
forms emerge from sexual species by hybridization and subsequently parasitize on sexual populations by utilizing the
male’s sperm to activate clonal ova. Clonal lineages of Cobitis were probably able to significantly affect the Europe-wide
biogeography of sexual species, they were also able to contribute to the accomplishment of the speciation process. Such
findings shift our view on asexual lineages and demonstrate clonal forms have probably played much more important
role in the evolution than believed previously.
Abstrakt Asexuálně se rozmnožující živočichové jsou obvykle považováni za evolučně slepé uličky díky obecně známých
nevýhod asexuálního rozmnožování. Nicméně tyto formy vznikaly opakovaně v evoluci živočichů a dosahují alespoň
dočasně celkem úspěšných period svého vývoje. V této prezentaci se zaměřím na nově se ukazující vhodný modelový
taxon pro studium evoluce sexu a asexuality – Evropské sekavce rodu Cobitis. Klonální linie v této skupině vznikají
hybridizací sexuálních druhů a následně parazitují na jejich populacích tím, že využívají spermie k aktivaci svých vajíček.
Dovolím si ukázat, že přes svou relativně krátkodobou existenci dokázaly tyto klonální linie patrně výrazně ovlivnit
celoevropskou biogeografii rodičovských sexuálních druhů a také přispět k speciačnímu procesu. Tato zjištění posunují
obecné chápání asexuálních linií a ukazují, že klony patrně hrají v evoluci živočichů mnohem výraznější roli, než se
obecně dosud předpokládá.
Key words Cobitis, hybridization, asexuality, clonal reproduction
/plenárna prednáška/
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Vznik vtáčích dinosaurov: nepoznaná ‘tvár’ Archaeopteryxa
Martin Kundrát
Subdepartment of Evolution and Development, Department of Organismal Biology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala
University, Uppsala 75236, Sweden
Key words Archaeopteryx, Archaeopterygidae, Avialae, evolúcia, morfologické inovácie

150 miliónov rokov staré fosílie bavorských archaeopteryxov sa radia medzi najdôležitejšie
nálezy, ktoré nám pomáhajú zmapovať udalosti evolučnej premeny theropódnych dinosaurov
na ich vtáčích potomkov. Krátko po objave prvých dôkazov o jeho existencii sa Archaeopteryx
stal najpoužívanejším príkladom pre fosílie typu ‘prechodného’ článku. Niektoré z jeho znakov
sú typické pre plazy, inými viac pripomína moderné vtáky. Obe znakové sady sú u archaeopteryxov skombinované do unikátnej podoby organizmu, ktorému sme dali prívlastok najstarší
známy vták, Urvogel (Wellnhofer 2009). Táto neobvyklá morfologická konfigurácia vytvorila
z Archaeopteryxa ikonu medzi kľúčovými príkladmi správnosti Darwinovej evolučnej teórie.
Rovnako sa tak Archaeopteryx stal i kritickým článkom v procese pochopenia pôvodu vtákov
a ich pohybovej adaptácie pomocou predných končatín premenených na krídla.
Od roku 1861 sa počet exemplárov Archaeopteryxa rozrástol na súčasných jedenásť (Foth
et al. 2014). Mnohé z nich sú nekompletné, o iných sme sa dozvedeli len nedávno a niektoré
z nich sa dokonca ‘stratili’. Rádovo stovky odborníkov analyzovali tieto unikátne fosílie, čím sa
z Archaeopteryxa stal jeden z najlepšie študovaných vyhynutých stavovcov. Navzdory tomuto
enormnému úsiliu, znalosti o bavorských archaeopteryxoch vyvolávajú protichodné názory:
1) Taxonómia: neexistuje zhoda, či jedenásť známych exemplárov reprezentuje jediný druh
(Senter & Robins 2003; Christiansen 2006; Wellnhofer 2009), niekoľko rôznych druhov (Mayr et al. 2007), alebo dokonca odlišné rody (Howgate 1985; Elzanowski 2001);
2) Ontogenéza: konsenzus sa nenašiel ani v otázke, či všetky známe exempláre predstavujú
nedospelé štádiá (Houck et al. 1990; Wellnhofer 2009) alebo zahŕňajú aj dospelé jedince
(Callison & Quimby 1984; Bennett 2008);
3) Lokomócia: rôzne názorové prúdy pretrvávajú i v najstaršom spore o letových schopnostiach bavorských archeopteryxov, medzi ktorými dominujú zástancovia kurzoriálneho
pôvodu letu (Ostrom 1974; Mayr et al. 2005), ich oponenti preferujúci jeho arborikolný
vznik (Feduccia & Tordoff 1979), a skupina, ktorá tvrdí, že Archaeopteryx nebol schopný
trepotavého aktívneho letu (Nudds & Dyke 2010);
4) Fylogenéza: principiálne najvážnejšími sú nedávne tvrdenia spochybňujúce samotnú
vtáčiu identitu Archaeopteryxa (Xu et al. 2011; Godefroit et al. 2013) a tým aj jeho kritickú pozíciu v konvenčnom definovaní taxonimckých kategórií Aves a Avialae (sensu
Gauthier & de Queiroz 2001).
Ako dokazujú tieto príklady, naše súčasné pochopenie životných prejavov a evolučného
významu Archaeopteryxa sa stalo príliš fragmentovaným, polarizujúcim vedeckú komunitu
a napokon vyraďujúcim Archaeopteryxa z vtáčieho kladu. Tieto kumulujúce sa rozporuplnosti
zosilňujú dopyt po kritickom prehodnotení biologických parametrov Archaeopteryxa a jeho významu pre ďalšie poznávanie evolúcie vtákov a ich predkov. Nové prehodnotenie musí vychádzať z inovovaných matríc znakov, ktoré je potrebné získať modernými zobrazovacími postupmi.
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V mojej plenárnej prednáške predstavím výsledky aplikácie vysokorozlišovacej synchrotronovej mikrotomografie, ktorá poskytuje revolučný postup v sprístupnení doposiaľ neznámych
informácií o evolúcii bavorských archaeopteryxov, konkrétne ôsmeho exempláru Archaeopteryxa, známeho tiež ako daitinský exemplár alebo fantóm. Tieto výsledky môžu mať zásadný
význam v situácii, keď sa kľúčové fenotypové znaky používané na rozlíšenie vtáčích a nevtáčích dinosaurov stali nejednoznačnými, alebo stratili platnosť v dôsledku početných nálezov
nových operených theropodov v Číne.
Ôsmy exemplár Archaeopteryxa bol údajne objavený vo vápencovom lome neďaleko bavorského Daitingu v 90. rokoch minulého storočia. Krátko po objave sa tento exemplár stratil a až
nedávno bol dlhodobo zapožičaný do bavorských štátnych zbierok geologického a paleontologického múzea v Mníchove. Samotný exemplár sa nachádza na tabuli litografického vápenca
o rozmeroch 28.7 x 25.5 x 2.5 cm (obr. 1). Fosílne kosti boli značne zlisované tlakom nadložných
vrstiev a predstavujú približne 30 % pôvodnej kostry. Najkompletnejšie zachovanou je oblasť
lebky vrátane dentície, kostí ramenného pletenca a ľavého krídla. Na základe dĺžky ramennej
kosti je veľkostne daitingský exemplár porovnateľný s mníchovským a thermopoliským exemplárom. Prezentované štúdium anatómie a histológie daitingského exemplára predstavuje prvý
prípad svojho druhu. Výchádza z prípravy a analýzy volumetrických modelov predstavujúcich virtuálne repliky jednotlivých kostí, zubov a integumentárnych stôp vo vysokom rozlíšení.
Daitingský exemplár významne zlepšuje naše poznanie kraniálnej morfológie rodu Archaeopteryx v takých aspektoch ako je detailný tvar dôležitých kraniofaciálnych (quadratum, quadratojugale, squamosum) a najmä neurokraniálnych kostí (laterosphenoid, prooticum, opisthoticum-exoccipitale, basioccipitale), koosifikácia lebečných kostí, celkový rozsah pneumatizácie
lebky, implantácia zubov a systém ich výmeny, ako aj niektoré neurosenzorické vlastnosti. Po
prvý krát máme možnosť analyzovať kompletný vonkajší tvar, vnútornú štruktúru kostí krídla
a detailnú konfiguráciu karpometakarpu. Mimoriadnou je i trojrozmerná rekonštrukcia krvného zásobenia kortikálnej kosti, ktorá zásadne reviduje predošlé tvrdenia o prítomnosti avaskulárnej kosti a nízkej metabolickej aktivite Archaeopteryxa (Erickson et al. 2010). Uvedené
zistenia sú ešete cennejšie, ak pri ich evolučných a fylogenetických interpretáciách zohľadníme
i fakt, že ôsmy exemplár Archaeopteryxa predstavuje doposiaľ stratigraficky najmladší exemplár bavorského archaeopterygida.
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Obr. 1 Daitingský (ôsmy) exemplár Archaeopteryxa; formácia Mörnsheim,
vrchná jura, Bavorsko, Nemecko.
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Evoluce sociality podzemních savců
Radim Šumbera
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 31, 370 05, e-mail: sumbera@prf.jcu.cz
Abstrakt Afričtí podzemní hlodavci rypoši přitahují pozornost biologů již po mnoho let. Jedním z nejzajímavějších
aspektů jejich biologie je různorodost sociálních systémů, neboť mezi rypoše patří extrémně solitérní i vysoce sociální
druhy. V 80. a 90. letech byl u dvou druhů dokonce popsán sociální systém, který je přirovnáván k eusociálním societám
některých bezobratlých. Evoluce rypoší eusociality je většinou vysvětlována nezbytností spolupráce při hledání potravy
v aridních oblastech s neprediktabilními srážkami, které zásadně ovlivňují tvrdost půdy a potravní nabídku. Původně
solitérní jedinci tak byli nuceni se sdružovat a kooperovat. Podle této hypotézy (Aridity Food Distribution Hypothesis) je
v aridních oblastech, kde se obtížně budují nové nory a kde je shlukovitá potravní nabídkou, existence solitérních druhů
vyloučena. Téměř po celou dobu existence této hypotézy, existuje další scénář (Hypothesis of Phylogenetic constraints),
který předpokládá, že předek rypošů již byl sociální, což mu umožnilo kolonizovat i vysoce aridní prostředí. Ve svém
příspěvku bych rád shrnul, jak výsledky nejrůznějších výzkumů provedených v posledních letech nám umožňují
porozumět evoluci sociality těchto hlodavců.
Kľúčové slová podzemní savci, rypoši, evoluce sociality, ekologie
/plenárna prednáška/
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Prehľad taxónov vážok (Insecta:Odonata) na území Poiplia
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Abstract The study elaborates species diversity of Odonata in Poiplie (Slovakia) during 54 years (1960-2014). In fact,
we confirmed 47 species (∑N= 5089); e.g. rare species Coenagrion ornatum or Ophiogomphus Cecilia. In addition, we
analyzed the dominance of species in 4 time intervals (1982-1987; 1988-2000; 2001-2013; 2014). Our results have proved,
that the highest dominant species is Platycnemis pennipes (1982-1987:n=263 z N=1537), (1988-2000: n=682 z N=3523),
(2014:n=436 z N=1275).
Key words dragonflies, Poiplie, Slovakia

Úvod
Vážky (Insecta: Odonata) sú v súčasnosti nástrojom nielen k monitorovaniu komplexných
zmien krajiny (Dolný 2012), ale taktiež využívané k indikácii klimatických zmien (Ott 2010).
Územie Ipľa predstavuje vhodnú záujmovú oblasť k porovnaniu zmien druhového spektra
vážok v časových horizontoch, nakoľko je odonatologicky dostatočne skúmaná oblasť. Prvé
potvrdené taxóny na území boli Ischnura elegans a Erythromma viridulum (Brtek & Rotschein
1964); neskôr Calopteryx a Coenagrion (Malevics 1892). Ucelený odonatologický výskum Ipľa
realizoval David od roku 1983. Ako odonatológ významne prispel k poznaniu odonato-fauny
Ipľa (David 1987a, 1989, 1995a, 1999, 2000, 2002). Potvrdil výskyt ekosozologicky významných
druhov: Gomphus flavipes, Onychogomphus forcipatus (David 1987), Sympecma fusca (David 1989),
Coenagrion ornatum, Somatochlora flavomaculata (David 1992). Müller (1988) publikoval výskyt
vzácnych druhov: Anax parthenope a Orthetrum coerulescens; Elexová (1998) uvádza z dolného
toku výskyt lariev Calopteryx virgo, Gomphus flavipes, G. vulgatissimus a Onychogomphus forcipatus. Bánkuti (1992) z maďarskej časti povodia uvádza 32 taxónov (napr. C. scitulus a Anax
parthenope). Výskyt vzácnych druhov G. flavipes, G. vulgatissimus, O. cecilia a O. forcipatus publikovali Kovács et al. (2002).

Metodika
Povodie Ipľa má rozlohu 5151 km2 (slovenská časť 3649 km2). Skúmané bolo najmä inundačné územie Ipeľskej nivy a Ipeľskej kotliny; je radené do nížinnej a kotlinovej klímy. David (2002)
potvrdil, že neregulované úseky koryta zostali napr. medzi obcami Bušince-Muľa, Peťov-Čeláry, Tešmak-Veľká nad Ipľom, Vyškovce-Kubáňovo (Červený majer), Ipeľský Sokolec-Bielovce
a v Malých Kosihách.
Materiál vážok pochádza od roku 1960 do 2014 (∑N= 5089). Dokladový materiál determinoval (det. David, rev. S. David) S. David podľa Askewa (1988), Beschovského (1994), Kohla (2003) atď., pričom je deponovaný v benzínalkohole (97 %) a uložený u S. Davida na SAV
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v Nitre. Pre zber bola použitá semikvantitatívna metóda pomocou entomologickej a hydrobiologickej sieťky na imága aj larvy. Pre hodnotenie materiálu sa využilo vytvorenie 4 časových
intervalov (1982 – 1987, 1988 – 2000, 2001 – 2013, osobitne rok 2014), v ktorých bola hodnotená
dominancia druhov podľa Lososa et al. (1984). Vysvetlivky n=počet jedincov z celkového počtu
v časovom intervale, N=celkový počet jedincov v časovom intervale ∑N-celkový počet jedincov
za celkové obdobie.

Výsledky a diskusia
Z časového obdobia 1960 – 1974 boli potvrdené nasledovné taxóny: Brachytron pratense, Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Libellula quadrimaculata, Somatochlora metallica meridionalis a Sympetrum vulgatum (N=10). Najvyššiu dominanciu vykazovali: Platycnemis pennipes
(1982 – 1987: n=263 z N=1537), (1988 – 2000: n=682 z N=3523), (2014: n=436 z N=1275) a Ischnura
elegans (2001 – 2013: n=703 z N=2267). Najnižšiu dominanciu vykazovali druhy Erythromma viridulum (1982 – 1987: n=16 z N=1537), Aeshna isosceles (1988 – 2000: n=38 z N=3523), Libellula
depressa (2001 – 2013: n=4 z N=2267) a Gomphus flavipes za rok 2014 (n= 16 z N=1275). Na území
Poiplia je v súčasnosti potvrdených 47 taxónov vážok (tab. 1) (prioritné druhy napr. Coenagrion
ornatum a Ophiogomphus (Fourcroy, 1758).
Tab. 1 Zoznam vážok Poiplia
Taxón
Aeshna affinis

Gomphus flavipes

1,2,3

Aeshna cyanea

Orthetrum albistylum 1,2,3,4

1,2,3,4

Gomphus vulgatissimus

1,2,3,4

1,2,3,4

Orthetrum brunneum 1,2,3,4

Aeshna isosceles 2,3

Chalcolestes viridis 1,2,3

Orthetrum cancellatum 1,2,3,4

Aeshna mixta

Ischnura elegans

1,2,3,4

Orthetrum coerulescens 2,3,4

Ischnura pumilio

1,2,3,4

Platycnemis pennipes 1,2,3,4

1,2,3

Anax imperator

1,2,3

Anax parthenope 1,2
Brachytron pratense

2

Calopteryx splendens

1,2,3,4

Calopteryx virgo 1,3
Coenagrion ornatum
Coenagrion puella

2,3,4

Lestes barbarus 1,2,3

Pyrrhosoma nymphula 2,3,4

Lestes dryas

Somatochlora flavomaculata 1,2

1,2,3

Lestes sponsa

Lestes virens vestalis 1,2

Somatochlora meridionalis 2,3

Libellula depressa

Sympecma fusca 1,2,3,4

Libellula fulva

1,2,3,4

Somatochlora metallica 1,2,3

1,2,3

1,2,3,4

Sympetrum flaveolum 2,3,4

2,3,4

Coenagrion pulchellum 1,2,3

Libellula quadrimaculata 1,2,3

Sympetrum meridionale 1,2,3,4

Cordulia aenea

Onychogomphus forcipatus

Sympetrum pedemontanum 2

2,3

Crocothemis erythraea

2,3

Ophiogomphus cecilia

1,2,3,4

2,3,4

Sympetrum sanguineum 1,2,3,4

Enallagma cyathigerum 1,2,3,4

Orthetrum anceps 1,3,4

Erythromma najas 1,2,3

Orthetrum albistylum 1,2,3,4

Sympetrum vulgatum 1,2,3,4

Orthetrum brunneum

N: 1=1537,2=3523,3= 2267,4= 1275

Erythromma viridulum

1,2,3

Sympetrum striolatum 1,2,3,4

1,2,3,4

Vysvetlivky: 1 – 1982 – 1987,2 – 1988 – 2000, 3 – 2001 – 2013, 4 – 2014
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Záver
Odonatologický výskum na Poiplí siaha do 60-tych rokov 20. stor. Z dokladového materiálu
∑N=5089, potvrdených 47 druhov, sa na základe vytvorenia časových intervalov preukázalo, že
dominantným taxónom je Platycnemis pennipes. Prítomnosť, resp. potvrdenie prioritných druhov Coenagrion ornatum a Ophiogomphus cecilia na území prispieva k validite odonatologického
výskumu a k vhodnosti pokračovania monitorovania vážok na danom území.
Poďakovanie Príspevok vznikol za podpory 2/0184/11.
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Zmeny štruktúry synúzií bĺch (Siphonaptera) hrdziaka lesného
(Clethrionomys glareolus, Mammalia: Muridae) pod vplyvom
výškového gradientu Slovenska
Gabriela Augustiničová & Ivan Baláž
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Trieda A. Hlinku 1, SK949 74 Nitra, e-mail: gabriela.augustinicova@ukf.sk, ibalaz@ukf.sk
Abstract We evaluated the impact of altitude on the species composition of fleas (Siphonaptera) on bank vole
(Clethrionomys glareolus) as a host species. During the years 1976-2001 and 2001-2014 were captured 11415 bank voles. A
collection of fleas (Siphonaptera) consists of 40884 individuals. The highest number of species was recorded in montane
level (27 species), the lowest number in lowland level (17 species). It was found a positive correlation of 6 species to the
lowland level and 15 species to the submontane and montane level. Megabothris rectangulatus positively correlated with
the subalpine level.
Key words altitudinal level, community of Siphonaptera, Clethrionomys glareolus, bank vole

Úvod
Cieľová skupina drobné zemné cicavce a ich ektoparazity zaujímajú odborníkov už niekoľko desaťročí a to predovšetkým z epidemiologického hľadiska. Hrdziak lesný (Clethrionomys
glareolus), patrí k druhom so širokou toleranciou k podmienkam prostredia. Jeho výskyt bol
zaznamenaný na celom území Slovenska od nadmorskej výšky 97 m po 2000 m n. m. (Baláž
et al. 2013; Krištofík 2012). Štruktúrou synúzií bĺch C. glareolus sa v stredovýchodnej Európe
zaoberali (o.i.) Dudich (1983), Janion (1960), Haitlinger (1983), Němec (1986), Stanko (1987),
Suciu (1979), Vysotskaja (1976) a spol..

Materiál a metodika
V období rokov 1976 – 2001 a 2001 – 2013 bolo na 342 lokalitách na území Slovenska odchytených 11 317 ex. hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus), z ktorých bolo získaných 40 884
ex. bĺch (Siphonaptera) patriacich k 32 druhom. Skúmané lokality, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške 98 až 1700 m n. m. boli rozdelené do nasledovných (geografických) výškových
(hypsografických) stupňov (S 1-6): nížinný (S1 – do 200 m n. m.), pahorkatinný (S2 – 200-400 m
n. m.), submontánny (S3 – 400-600m n. m.), montánny (S4 – 600-900 m n. m.), oreálny (S5 – 9001200 m n. m.) a subalpínsky (S6 – 1200-1800 m n. m.) podľa Mazúra (1980). Na odchyt drobných
zemných cicavcov boli použité štandardné (teriologické) metódy líniového odchytu (50 pascí/
línia/3 noci). Odchytené jedince boli manuálne deparazitované, ektoparazity boli determinované spravidla v podobe trvalých preparátov. Pri spracovávaní údajov boli použité štatistické
programy PAST (Hammer et al. 2001) a CANOCO (Ter Braak & Šmilauer 2002).
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Výsledky
V celej skúmanej vzorke bol eudominantným druhom Ctenophthalmus agyrtes (47,4 %), dominantné boli druhy Megabothris turbidus (16,7 %) a Amalaraceus penicilliger (9,6 %). Pri porovnávaní synúzií bĺch v jednotlivých výškových stupňoch sme najväčší počet druhov zaznamenali
v montánnom stupni (27 druhov). Počtom druhov najchudobnejší (17 druhov) bol nížinný stupeň, kde Shannonov index diverzity (H´ = 1,16) a Margalefov index druhovej rozmanitosti (R =
1,66). V ostatných výškových stupňoch dosahoval index diverzity hodnoty (H´ = 1,9-2,1), Margalefov index druhovej rozmanitosti (R = 2,63-3,08) a vyrovnanosť spoločenstva (J = 0,57-0,68).
Najvyššia druhová rozmanitosť bola zaznamenaná v subalpínskom stupni (R= 3,08). Na základe
analýzy hlavných komponentov druhy Leptopsylla segnis (Lse), Megabothris walkeri (Mwa), Nosopsyllus fasciatus (Nfa), Ctenophthalmus assimilis (Cas), Megabothris turbidus (Mtu) a Palaeopsylla
soricis (Pso) pozitívne korelujú s nížinným geografickým stupňom. So subalpínskym stupňom
ako jediný koreluje Megabothris rectangulatus (Mre). V pahorkatinnom stupni bola pozitívna
korelácia zaznamenaná u druhu Palaeopsylla kohauti (Pko). So submontánnym a montánnym
stupňom pozitívne korelovali Ctenophthalmus obtusus (Cob), Amalaraceus arvicolae (Aar), Rhadinopsylla isacantha (Ris), Ctenophthalmus bisoctodentatus (Cbi), Amphipsylla rosica (Aro), Amalaracaeus penicilliger (Ape), Peromyscopsylla fallax (Pfa), Ctenophthalmus uncinatus (Cun), Rhadinopsylla mesoides (Rme), Ceratophyllus sciurorum (Mos), Peromyscopsylla silvatica (Psi), Hystrichopsylla
talpae (Hta), Rhadinopsylla integella (Rin), Doratopsylla dasycnema (Dda) a Atyphloceras nuperus
(Anu) (obr. 1).

Obr. 1 Zmena synúzie bĺch Clethrionomys glareolus vplyvom nadmorskej výšky
(PCA analýza, vysvetlivky v texte).
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Záver
Vplyv komplexne chápaného výškového gradientu na štruktúru synúzií bĺch hostiteľa
Clethrionomys glareolus bol hodnotený na vzorke 40 884 jedincov bĺch z 342 lokalít. Najvyšší
počet druhov bol zaznamenaný v montánnom stupni (27 druhov), druhovo najchudobnejší
bol nížinný stupeň. Zistená bola pozitívna korelácia 6 druhov k nížinnému stupňu, 1 druhu
k pahorkatinnému a 15 druhov k submontánnemu až montánnemu stupňu. Druh Megabothris
rectangulatus pozitívne koreloval so subalpínskym stupňom.
Poďakovanie Na zbere materiálu sa okrem autorov podieľalo cez sto kolegov-zoológov a parazitológov, najmä však: Ambros, M.,
Dudich, A., Jakab, I., Klimant, P., Kováčik, J., Mihalíková, A., Poláčiková, Z., Rychlik, L., Stollmann, A., Tulis, F. Značnú časť nami
hodnoteného materiálu bĺch z C. glareolus z obdobia 1975 – 1998 determinoval a poskytol na ďalšie spracovanie prof. Dudich, A. zo
zberov kolektívu Výskumnej stanice UEBE SAV Staré Hory. Všetkým (aj nemenovaným) kolegom a spolupracovníkom patrí naše
srdečné poďakovanie. Poďakovanie patrí prof. A. Dudichovi tiež za korektúry a cenné rady pri zostavovaní príspevku. Príspevok
vznikol za finančnej podpory VEGA 1/0109/13 (Interakcie živých organizmov v antropogénnom prostredí).
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Nové zimovisko netopierov (Mammalia: Chiroptera)
v Kremnických vrchoch (Stredné Slovensko)
Peter Bačkor
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Andraščíkova 1, SK-085 01 Bardejov, e-mail: peter.backor@gmail.com
Abstract In the season in 2012 and 2014 we have recorded bats species by winter census and netting (post and pre
hibernacula season) in the locality Šturec (Vaclav adit). Altogether presences of 10 species were confirmed. The
Eudominant species was Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) with 45 to 55 individuals. Than follow with No.
of 10–12 individuals Greater mouse-eared bat (Myotis myotis) were recorded. Other species was abundance only few
individuals (1–2). We suppose the No. of all individuals in this hibernacula place could be more than 80 individuals. This
locally has very regional (central Slovakia) importance from hibernated bats.
Key words mine, hibernacula place, Kremnica town, Central Slovakia

Úvod
Začiatky dobývania zlata v Kremnici sa datujú do obdobia 8.–9. storočia (Finka 1995, 2006),
svoj rozmach dosiahli v 14. – 16. storočí. Ukončenie podzemnej ťažby prebehlo v rokoch 1970 až
1972 (Beránek 1977). Aj vďaka tomuto vznikli ohromné podzemné prázdne priestory, ktoré poskytujú vhodné stanovištia pre mnohé druhy živočíchov, netopiere nevynímajúc. V súčasnosti
sú tieto priestory na Slovensku obsadzované pestrým druhovým spektrom druhov a mnohé
sú celoslovensky významnými lokalitami (napr. Banská Štiavnica – Uhrin et al. 2002, Dubník
– Pjenčák & Danko 2002, Čučma – Hapl & Burešová 2002) a popri prirodzených priestoroch
(jaskyniach) zohrávajú dôležitú úlohu pri zimovaní rôzne veľkých agregácií netopierov (Uhrin
et al. 2010).
Okolie Kremnice resp. Kremnických Baní je z hľadiska poznania chiropterofauny pomerne
nepoznaným územím, a právom ho môžeme zaradiť medzi územia, kde nenájdeme mnoho
údajov o výskyte netopierov (Uhrin & Polakovičová 2000). V rámci katalógu zimovísk netopierov Slovenska, nájdeme len strohé údaje z troch lokalít z oblasti Šturca. Ceľuch & Kaňuch
(2002) tu zdokumentovali výskyt piatich druhov netopierov (Rhinolophus hipposideros, Myotis
myotis, Eptesicus serotinus, Eptesicus nilssonii, Plecotus austriacus). Tieto údaje pochádzajú z vchodových častí štôlní Václav a Šturec. Tak isto sa tu nevykonáva žiaden pravidelný monitoring netopierov ako na ostatných zimoviskách Slovenska (napr. Pjenčák & Fulín 2006a, b, c; Pjenčák
2008).

Metodika
Prieskum sa uskutočnil v zimných mesiacoch 2012 a 2014 ako pravidelná kontrola vybraných banských diel v lokalite Šturec. Spolu bolo vytipovaných ako vhodné lokality pre zimovisko 10 podzemných priestorov. Kontrola sa uskutočnila formou klasického faunistického vizuálneho spočítania zimujúcich jedincov (pozri napr. Battersby 2010; Kunz 2009) v priestore za
pomocou halogénového resp. LED osvetlenia (typ: Emos-3810 Expert, Kinghon 2AA Cree, Petlz
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Tikka). Ako doplnkovú metódu sme zvolili odchyt (marec – apríl a september – október) do
nárazových sietí (Ecotone, M-series) o veľkosti oka 14x14 mm. Determinácia jedincov sa uskutočnila priamo na lokalite, bez manipulácie s jedincom podľa Dietz & von Helversen (2004).
Prieskum sa sčasti robil na základe rozhodnutia MŽP SR č. 6497/2012-2.2.
Skúmaný priestor bol vymedzený v rámci dobývacieho priestoru DP Kremnica Au-Ag. Lokality sa nachádzajú na stredom Slovensku, Banskobystrický vyšší územný celok, okres Žiar
nad Hronom, katastrálne územie Kremnica. V rámci kvadrátov databanky fauny Slovenska
spadajú do kvadrátu 7279 (www.dfs.sk, Stloukal 2002). V rámci terestrického biocyklu patrí
územie do oblasti Palearktickej, podoblasti Eurosibírskej, provincie stredoeurópskych pohorí, podprovincie karpatských pohorí a do západokarpatského úseku (Jedlička & Kalivodová
2002a, b). Podľa geomorfologického členenia Slovenska patria lokality do oblasti Slovenského
stredohoria, ďalej do Kremnických vrchov a do Kunešovskej hornatiny (Mazúr & Lukniš 1986).
Geologicky spadá územie do oblasti Neogénnych vulkanitov (Biely et al. 2002). Z klimatického
hľadiska leží oblasť na hranici miernej teplej oblasti, veľmi vlhkej s priemernou teplotou v júli
≥ 16 °C resp. miernej chladnej s priemernou teplotou v júli ≥ 12 °C až < 16 °C (Lapin et al. 2002).
Banské dielo štôlňa Andrej je z 80. rokov minulého storočia a Šturec zo 60. rokov minulého
storočia. Ostatné banské diela ako systém štôlní Václav sú z 30. – 70. rokov minulého storočia
(Finka 1995).
Zoznam skontrolovaných banských diel: a) štôlňa Andrej; b) štôlňa Milan; c) štôlňa Kies
I.; d) štôlňa Kies II.; e) štôlňa Václav – sever; f) štôlňa Václav – stred; g) štôlňa Václav – juh; h)
štôlňa Václav – juh: komora pre strojovňu nerealizovanej slepej šachty; i) štôlňa Šturec a j) štôlňa
Jacob.

Výsledky a diskusia
Na predmetnej lokalite sme počas hibernačného resp. post a pre-hibernačného obdobia zaznamenali výskyt desiatich druhov netopierov, čo predstavuje 36 % z chiropterofauny Slovenska. Dominantným druhom bol podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) v početnosti 45–55
jedincov. Ostatné zaznamenané druhy: podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) [n=1 ind.],
netopier veľký (Myotis myotis) [n=10–12 inds.], netopier Blythov (Myotis blythii) [n=1 ind.], netopier vodný (Myotis daubentonii) [n=1 ind.], netopier brvitý (Myotis emarginatus) [n=1 ind.], ucháč
svetlý (Plecotus auritus) [n=1 ind.], uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) [n= 2 inds.], večernica
severská (Eptesicus nilssonii) [n=1 ind.], večernica pozdná (Eptesicus serotinus) [n=1 ind.]. Predpokladáme, že celková početnosť všetkých druhov netopierov na zimovisku Šturec sa pohybuje
v rozmedzí 80 – 90 jedincov.
Podobné zimoviská v rámci stredného Slovenska sa nachádzajú hlavne v blízkej Veľkej Fatre
Harmanecká jaskyňa, (Dolný Harmanec, 15 km) alebo Štiavnických vrchoch – štôlňa Schöpfer
(Hodruša-Hámre, 30 km) resp. Veporské vrchy banské dielo Reiner/Podlipa, (Ľubietová, 35 km)
a Horehronské Podolie Bystrianska jaskyňa, (Bystrá, 55 km).

Záver
V rámci stredného Slovenska sme ,,objavili“ v lokalite Šturec (systém štôlní Václav) nové regionálne významné a druhovo početné zimovisko netopierov. Predmetná lokalita sa nachádza
32

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

v navrhovanom priestore ťažby Šturec Au-Ag rúd, preto bude potrebné určite sledovať tento
priestor aj v blízkej budúcnosti.
Poďakovanie Prieskum netopierov bol podporený f. Ortac s.r.o..
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Priestorové interakcie piskorov v lesnom ekosystéme Tatier
Ivan Baláž, Imrich Jakab, Michal Ambros, Gabriela Augustiničová, Peter
Klimant & Filip Tulis
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Trieda A. Hlinku 1,
949 74 Nitra, +421 37 6408 594, e-mail: ibalaz@ukf.sk
Abstract The aim of the contribution is to analyse the spatial activity of shrews (Sorex araneus, Sorex minutus), the
interaction between these species and find out the effect of the environmental factors on shrews in the forest ecosystem of
Tatras Mts. The study area is a mosaic of tall-herbal spruce and maple-beech forests in mountainous areas with elements
of mountain alder floodplain forest on the banks of the watercourse. The research was carried out in the years 2010-2014
by trapping into live traps. The check of traps was performed every 3 hours. Quadrate is formed by 50 trapping points.
During the research was trapped 569 specimens of 10 species, together 1547 catches. Interactions of species were evaluated
as the expressions of their spatial activity during the day and during the night - diurnal activity. Spatial analyses were
performed by Kernel methods in GIS application Home Range. Analysis has shown that the species colonizing the model
area unevenly. There is the localizations of the spatial activity core area of Sorex araneus and Sorex minutus is a difference.
Frequency of species occurrence according to factors shows that Sorex minutus occurs in higher and in the driest parts of
study plot. In case of Sorex araneus is it not so clear because occurs in higher but in the wettest parts of study plot. Sorex
araneus occurs higher positions mainly during the spring, in autumn occurs in lower parts. Areas most probable activity
of the both species were visualized in the software ArcGIS 9.3 in monitored area (quadrate).
Key words spatial activity, shrews, Tatras, Sorex araneus, Sorex minutus

Úvod
Cieľom príspevku je charakterizovať priestorovú aktivitu a priestorové interakcie piskorov
(Sorex araneus, Sorex minutus) a vplyv vybraných environmentálnych faktorov na aktivitu piskorov v lesnom ekosystéme Tatier nad obcou Tatranská Javorina. Obec Tatranská Javorina sa
vyskytuje na hranici Belianskych a Vysokých Tatier. Leží medzi hraničným prechodom Lysá
Poľana a obcou Ždiar pod Belianskymi Tatrami.
Sorex araneus a Sorex minutus sú euroázijské druhy (Mitchell-Jones et al. 1999). Vyskytujú sa
na celom území Slovenska, od nížin až po alpínske pásmo (Baláž et al. 2013).
Niekoľko autorov riešilo problematiku priestorových vzťahov medzi piskormi stanovením
veľkosti ich home range (napr. Kollars Jr. 1995).

Metodika
Na vytýčenej výskumnej ploche lesného ekosystému nad obcou Tatranská Javorina boli
v priebehu rokov 2010 až 2014 do živolovných pascí (kontrola každé 3 hodiny) odchytávané
drobné zemné cicavce (kvadrátová metóda opätovného odchytu – capture – mark – recapture).
Kvadrát je tvorený 50 odchytovými bodmi, ktoré sú umiestnené v 10 radoch a 5 stĺpoch. Počas
výskumu bolo odchytených 569 jedincov 10 druhov, spolu 1547 odchytov. Sorex araneus bol
odchytený 198 krát v počte 95 jedincov; v prípade Sorex minutus bol druh odchytený 48 krát
v počte 28 jedincov.
Odhad priestorovej aktivity piskorovitých hmyzožravcov sa počítal použitím Kernelovej
metódy. Prvotným výpočtom sme vypočítali 95 % pravdepodobnosť výskytu druhov Sorex ara34
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neus a Sorex minutus. Výsledkom je ohraničená plocha, ktorú môžeme ďalej rozdeliť na 8 obrysov (isopleths), ktoré obklopujú priestor s konštantnou frekvenciou výskytu, pričom vnútorný
(najmenší) obrys ohraničuje plochu s najvyššou frekvenciou výskytu druhu. Frekvencia výskytu je na tomto mieste 8 násobne vyššia ako v prípade najkrajnejšieho (najväčšieho) obrysu.
Plochy s najvyššou frekvenciou výskytu druhov sa následne štatisticky prekrývali s environmentálnymi faktormi (nadmorskou výškou a mierou zaplavenia územia). Zdrojom pre výpočet environmentálnych faktorov bol digitálny model reliéfu vytvorený interpoláciou (MCP)
povrchu z bodov získaných tachymetrickým zameriavaním.
Hodnotená bola frekvencia výskytu piskorov na študijnej ploche na základe zvolených environmentálnych faktorov (obr. 1). Osobitne sme sledovali vplyv environmentálnych faktorov
na frekvenciu výskytu druhov Sorex araneus a Sorex minutus v letných a jesenných mesiacoch
(vplyv sezóny) a počas denných a nočných hodín (vplyv fázy dňa – cirkadiánna aktivita). Za
odchyty počas dňa boli považované odchyty do 21.00 hodiny, ostatné kontroly do 6.00 sa vyhodnocovali ako prejavy nočnej aktivity sledovaných druhov.

Výsledky a diskusia
Počas terénneho výskumu bolo na študijnej ploche (kvadráte) v lesnom ekosystéme Tatier
odchytených viac jedincov Sorex araneus, ale opätovných odchytov bolo zaznamenaných viac
u Sorex minutus (58 % opätovných odchytov).
Na výskumnej ploche boli použitím extenzie Home range v prostredí ArcView 3.2. vymedzené miesta najpravdepodobnejšieho výskytu druhov Sorex araneus a Sorex minutus. Druhy
osídľujú skúmané územie nerovnomerne, preto bola sledovaná priestorová aktivita v závislosti
od vybraných environmentálnych faktorov (obr.1, tab.1). Zistený bol rozdiel v priestorovej aktivite piskorov – väčšia mobilita bola zaznamenaná u Sorex minutus, oba druhy sú charakteristické
prevažne nočnou aktivitou. V prípade Sorex minutus boli získané jednoznačné výsledky, pričom
druh uprednostňuje vyššie položené a najsuchšie miesta (plochy) študovaného územia. U druhu
Sorex araneus sú výsledky mierne protikladné, nakoľko druh uprednostňuje vyššie polohy, ale
súčasne najvlhkejšie miesta výskumného kvadrátu. Sorex araneus dáva prednosť vyšším polohám,
hlavne na jar sa najfrekventovanejšie vyskytuje v najnižších polohách a najvlhkejších miestach.

Obr. 1 Frekvencia výskytu druhov Sorex araneus a Sorex minutus na výskumnej ploche
v závislosti od nadmorskej výšky a stupňa zamokrenia územia.
35
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Tab. 1 Hodnoty rozlohy plochy s najväčšou frekvenciou výskytu piskorov v závislosti od
nadmorskej výšky a stupňa zamokrenia územia
Sorex araneus
Nadmorská výška

rozloha (m2)

Sorex minutus
%

rozloha (m2)

%

Sorex araneus

Stupeň
zamokrenia

rozloha
(m2)

%

Sorex minutus
rozloha
(m2)

%

1000-1001

0,0

0,00

0,0

0,00

1

6,001

3,82

0,0

0,00

1001-1002

1,11

0,71

13,32289

7,07

2-4

0,0

0,00

0,0

0,00

1002-1003

15,343

9,76

92,22003

48,91

5

0,0

0,00

15,72341

8,34

1003-1004

116,975

74,44

81,70774

43,34

6

5,441

3,46

23,10502

12,25

1004-1005

23,705

15,09

1,29028

0,68

7

4,73103

3,01

62,82364

33,32

*

140,961

89,71

86,88887

46,08

* - nezamokrené plochy

Poďakovanie Výsledky príspevku vznikli v rámci riešenia projektov MŠVVaŠ SR VEGA – 1/0232/12 (Súčasný stav využívania
krajiny a zmeny kontaktných zón vodných plôch vo vzťahu k biodiverzite) a FCVV UKF v Nitre (Tvorba GIS nástrojov pre analýzu
priestorovej aktivity živočíchov vo vzťahu k abiotickým a biotickým faktorom prostredia).
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Vplyv teplej a studenej jari na hniezdenie dvoch druhov vtákov
v odlišných nadmorských výškach
Michal Baláž1, Roman Slobodník2 & Vladimír Slobodník3
Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta KU, Hrabovská cesta 1, SK-03401 Ružomberok, e-mail: michal.balaz@ku.sk
Ochrana dravcov na Slovensku, Raptor protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-84104 Bratislava, e-mail: slobodnik@dravce.sk
3
Krasku 8/5, SK-97101 Prievidza, e-mail: vladimir.slobodnik@gmail.com
1
2

Abstrakt Načasovanie hniezdenia u vtákov je ovplyvňované viacerými environmentálnymi faktormi, pričom teplota
prostredia je jedným z najdôležitejších. Vhodné načasovanie hniezdenia formou zladenia priebehu hniezdenia
s fenofázami vybraných skupín hmyzu je kľúčové, z hľadiska zabezpečenia dostatku potravy pre mláďatá insektivorných
druhov. Meniace sa teploty v skorých jarných obdobiach tak vplývajú na začiatok reprodukcie hmyzu a následne aj
jeho vtáčích predátorov, ktorých jednotlivé aspekty hniezdnej biológie vykazujú silnú závislosť od teploty prostredia.
Posledné dve hniezdne sezóny vykazovali pomerne silné výkyvy v priemeroch teplôt v skoršom jarnom období. V roku
2013 bola jarná teplota nižšia ako priemer za dekádu, naopak jar roku 2014 patrila medzi najteplejšie. V tomto príspevku
analyzujeme vplyv teplotne líšiacich sa sezón na hniezdenie dvoch odlišných vtáčích druhov (brhlík obyčajný a sýkorka
uhliarka) obývajúcich rôzne prostredie s rôznou nadmorskou výškou (Horná Nitra – cca 330 až 400 m n. m. a Chočské
vrchy – 1100 až 1200 m n. m.), pričom sme zaznamenali podobné trendy v ich hniezdení. Priemerný začiatok hniezdenia
brhlíkov na Hornej Nitre pripadá na 5. apríla (n = 96; roky 2001 až 2014), pričom najskorší začiatok bol zaznamenaný
18. marca. Ako druh hniezdiaci relatívne skoro zareagoval na neskorý nástup jari roku 2013 a jeho hniezdenie v tomto
roku bolo posunuté v priemere o týždeň. Naopak v roku 2014 začali s hniezdením rekordne skoro. Najčastejší začiatok
hniezdenia uhliarok v Chočských vrchov bol zistený 29. apríla (n = 48; roky 2010 až 2014) a najskoršie znesené vajce
bolo zaznamenané 4. apríla. Uhliarky ako horský druh začínajúci s hniezdením neskôr nereagovali na chladnú jar roku
2013 a ich hniezdenie sa oproti predchádzajúcim rokom nemenilo. Rýchle oteplenie v roku 2014 však ich hniezdenie
ovplyvnilo pomerne výrazne a jednotlivé páry začali so znášaním vajec v priemere o takmer desať dní skôr. Okrem
začiatku hniezdenia môže teplota vplývať aj na veľkosť znášky. Priemerná veľkosť znášky brhlíkov v nami sledovanej
populácii bola 6,9 vajca na hniezdo (n = 98) a priemerná veľkosť znášky uhliarok dosiahla hodnotu 8,4 vajca na hniezdo
(n = 48). V prípade brhlíkov sme zaznamenali väčšie znášky (aj keď štatisticky nepreukazne) v roku 2013. V tom istom
roku mali rekordne vysoké znášky aj uhliarky.
Key words temperature, altitude, laying dayts, Coal Tit, Eurasian Nuthatch
/prednáška/

37

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Kliešte (Acarina: Ixodidae) v Jastrabskej vrchovine (Kremnické
vrchy)
Katarína Balážová & Zuzana Krumpálová
Fakulta prírodných vied, katedra ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, Tr. A Hlinku 1, Nitra, 948 01 /SK, e-mail: katarina.
balazova@ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk
Abstract We found the species composition of ticks in Jastrabská vrchovina (Mts. Kremnické vrchy). We carried out
the research at seven study sites. Presence two species of ticks Ixodes ricinus (Linné, 1758) and Dermacentor reticulatus
(Fabricius, 1794) were confirmed. Ixodes ricinus was present at all study sites, while Dermacentor reticulatus was found
only at the three habitats. The most individuals Ixodes ricinus were recorded at an altitude of 438 m a. s. l. in the locality
P5 (meadow). Dermacentor reticulatus occurs most often at an altitude of 422 m a. s. l. in the locality P1 (pasture). Ixodes
ricinus was recorded at a temperature of 12.6 °C, mostly.
Key words ticks, Kremnicke vrchy Mts., Jastrabská vrchovina, Climate changes

Úvod
Kliešte tvoria neoddeliteľnú súčasť lesného a lúčneho ekosystému. Pre človeka predstavujú
obávaného nepriateľa. V dôsledku zmeny klimatických podmienok, môžeme kliešte nachádzať
aj na miestach, kde sa predtým nevyskytovali. Na území Jastrabskej vrchoviny (Kremnické
vrchy) nebol doteraz uskutočnený žiaden výskum, ktorý by opisovali druhové zloženie kliešťov, vplyv teplôt na aktivitu kliešťov ako aj výskyt kliešťov v závislosti od nadmorskej výšky.

Metodika
Zber kliešťov bol uskutočnený vlajkovaním vegetácie na 7 lokalitách v oblasti Jastrabskej vrchoviny (Kremnické vrchy). Kremnické vrchy sú pohorím s rozlohou 488 km. Patria do oblasti
Slovenského stredohoria, ktoré je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Rozprestierajú sa
na území stredného Slovenska v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Turčianske Teplice a Prievidza (Tolmáči et al. 2008). Jastrabská vrchovina predstavuje zvyšky zarovnaného povrchu okolo, ktoré sú vytvorené prevažne na ryolitových a balzatových vulkanitoch
(Albalfy 2002). Nadmorská výška tohto územia sa pohybuje od 400 m n. m. (oblasť výverov
prameňa Lúčky 1, 2) až do 666,7 m n. m. (vrchol Ostrej hory) (Mazúr & Lukniš 1980). Lokality
P1, P2, P3 sú využívané ako pasienok, lokalita P4 je okrajom zmiešaného lesa, lokalitu P5 tvorí
lúka, lokalita P6 je okrajom lesa a lokalita P7 je extravilán. Materiál sme sme zbierali mesačne,
od apríla do októbra 2012. Pri zbere sme zaznamenali dátum, lokalitu a počet nazbieraných
kliešťov. Kliešte sme uskladnili do vopred označených skúmaviek typu Eppendorf a fixovali
70 % alkoholom. Kliešte sme v labotaróriu spracovali na trvalé mikroskopické preparáty. Približne po mesiaci, sme ich determinovali s použitím prác Rosický et al. (1979), Siuda (1993),
Berry (2012).
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Výsledky a diskusia
Na základe výskumu, ktorý sme realizovali v Jastrabskej vrchovine (Kremnické vrchy) od
apríla do októbra 2012, sme na 7 lokalitách zaznamenali 52 jedincov, patriacich k 2 druhom:
Ixodes ricnus a Dermacentor reticulatus. Ixodes ricinus výrazne dominoval na všetkých skúmaných
lokalitách (92,3 %). Vývinové štádiá Ixodes ricinus boli zastúpené 6 larvami (11,5 %), 16 nymfami
(30,8 %), 10 samicami (19,2 %) a 16 samcami (30,8 %). Dermacentor reticulatus sa vyskytoval len
na 3 skúmaných lokalitách (P1, P3, P5), predstavoval (7,7 %). Vývinové štádiá Dermacentor reticulatus boli zastúpené 1 nymfou (1,9 %), 1 samicou (1,9 %) a 2 samcami (3,8 %). Výskyt druhu
Ixodes ricinus sme pozorovali od apríla do októbra 2012. Tento fakt potvrdzujú aj štúdie Kotta
et al. (2004) a Rosického et al. (1979), ktorí uvádzajú, že výskyt kliešťov v prírode v aktívnom
stave môžeme pozorovať od apríla do októbra. Najväčšie zastúpenie jedincov Ixodes ricinus sme
zaznamenali v mesiaci apríl, na lokalite P3, ktorá je využívaná ako pasienok (438 m n. m.), kedy
sme za celé obdobie výskytu spolu získali 14 jedincov (63,6 %).
V nadmorskej výške 438 m n. m. na lokalite P3 (pasienok), sme zaznamenali počas celého
obdobia výskumu najvyšší počet jedincov druhu Ixodes ricinus – 22, čo predstavuje 46 %. Jedince boli zastúpené 9 samcami, 9 samicami a 4 nymfami. Naopak najnižšie percento kliešťov,
sme zaznamenali v nadmorskej výške 422 m n. m. na lokalite P5 (lúka), kedy sme od apríla do
októbra 2012 získali len 1 jedinca duhu Ixodes ricinus, čo predstavuje 2 %. Tento nízky výskyt
kliešta obyčajného mohol byť pravdepodobne ovplyvnený aj typom biotopu. Štúdie Parola &
Raoulta (2001) poukazujú na to, že zloženie fauny na lokalite výrazne ovplyvňuje počet kliešťov druhu Ixodes ricinus. V prípade Dermacentor reticulatus sme najviac jedincov zistili v nadmorskej výške 422 m n. m. na lokalite P1 (pasienok), kedy sme zaznamenali prítomnosť 2 jedincov (50 %). Najmenšie zastúpenie Dermacentor reticulatus sme zistili v nadmorských výškach
438 m n. m. na lokalite P3 (pasienok) a 422 m n. m. na lokalite P4 (okraj zmiešaného lesa), kedy
sme na každej lokalite zaznamenali prítomnosť len 1 jedinca (25 %).
Štúdie Hrkľovej et al. (2008), Randolpha (2004) poukazujú na to, že teplota vplýva na aktivitu kliešťov. Počas výskumu, sme najvyššiu aktivitu Ixodes ricinus zaznamenali pri teplote 12,6
°C a naopak najnižšiu aktivitu sme zaznamenali pri teplote 7,3 °C a 27,2 °C. Za optimálnych
podmienok, by sa so zvýšením teploty, mal zvýšiť aj počet jedincov Ixodes ricinus. V našom výskume sme zaznamenali rôzne výkyvy aktivity kliešťa obyčajného, ktoré mohli byť ovplyvnené
rôznymi faktormi počasia, ako sú zrážky a vzdušná vlhkosť. Štúdie Lindgrena et al. (2000) poukazujú na to, že existujú faktory závislé, ale aj nezávislé na klimatických podmienkach, ktoré
môžu ovplyvniť aktivitu kliešťov v biotope.
Poďakovanie Práca bola podporená projektom VEGA 01/0109/13.
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Distribution and habitat of the fire salamander (Salamandra
salamandra) in Slovakia
Monika Balogová1, Ján Kaňuk2 & Marcel Uhrin1
1
Ústav biológie a ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, SK- 040 01, Košice,
e-mail: monika.balogova01@gmail.com
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Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, SK- 040 01, Košice, e-mail: kanuk.
jan@gmail.com

Abstract The fire salamander (Salamandra salamandra) belongs to the most common amphibian species in Europe linked
mainly to the forest habitat. In Slovakia its occurrence is equally significant, nevertheless this issue pays minimal attention.
We summarized available data from more than 70 published works and web resources. A substantial part of the database
formed data from the Information System on Taxa and Biotopes of the State Nature Conservancy, personal data and field
findings from random observations. Subsequent analysis using GIS (Quantum Gis 1.7.0.) confirmed the preference of
forest habitat and brought valuable information in terms of altitudinal occurrence of salamanders in Slovakia. We also
evaluated the significance of orographic units in terms of species occurrence and character of climatic region. Our study
summarizes previously scattered faunistic data on this protected amphibian species and presents valuable knowledge
on its distribution and habitat.
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Investigation of sexual dimorphism in digit ratios in the fire
salamander (Salamandra salamandra)
Monika Balogová1, Marcel Uhrin1, Mária Figurová2 & Valent Ledecký2
1
Ústav biológie a ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, SK- 040 01, Košice,
e-mail: monika.balogova01@gmail.com
2
Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, SK- 041 81, Košice, e-mail:
maria.figurova@uvlf.sk

Abstract The ratio of the second to fourth digit (2D:4D) is considered as a potential biomarker reflecting level of steroid
hormones in the prenatal period. Previous studies brought controversial views on this currently very actual theme.
Amphibians belongs to the least observed group of tetrapod from this perspective. Therefore, in our study we focused
on the presence of sexual dimorphism in digit ratios 2D:3D, 2D:4D and 3D:4D in the fire salamander (S. salamandra),
which has status of common amphibian species in Europe. Using graphic software in measuring of fingers and after
subsequent statistical analysis of the obtained data, we recorded no significant sex-related difference in observed ratios.
Our study did not confirm the Manning´s hypothesis and deepens concerns from the perspective use of the ratio as
a reliable indicator of prenatal steroid hormones.
/prednáška/
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Skládky odpadov ako „biodiversity hot-spots“ epigeickej
makrofauny a bystrušiek v poľnohospodárskej krajine
Beáta Baranová1, Peter Manko1 & Tomáš Jászay2
Katedra ekológie FHPV PU v Prešove, ul. 17 novembra č.1, Slovensko, SK - 080 01 Prešov, e-mail: bbaranova@gmail.com
Šarišské múzeum Bardejov, Prírodovedné oddelenie, Radničné námestie 13, Slovensko, SK - 085 01 Bardejov

1
2

Abstract We surveyed surface-dwelling soil macrofauna and ground beetles (Coleoptera: Carabidae) assemblages across
the sixteen stands of waste dumps and comparative biotopes in eastern Slovakia. During 18 weeks period in 2011 and
2012, a total of 38 814 individuals were trapped using formaline pitfall traps belonging to 17 orders, 38 Coleopteran
families and 98 carabid species. The activity-abundance, taxonomic richness, diversity and evenness did not differ
significantly between the waste dumps and their comparative biotopes. But, assemblages collected from waste dumps
had consistently higher diversity than their surrounding habitats, waste dumps equally showed higher proportion of
the orders feeding upon dead, decaying organic matter and large, wingless ground beetles colonising native habitats.
Equally, ten rare ground beetles species were only captured from waste dumps. On the base of the obtained results we
concluded, that reclaimed waste dumps as well as illegal waste dumps under different stages of succession could support
functional diversity of surface dwelling soil macrofauna and the ground beetle diversity in the agricultural landscape.
Key words surface-dwelling soil macrofauna, ground beetles, waste dumps, agricultural landscape

Úvod
Skládky odpadov vznikajú hromadením organického a anorganického odpadového materiálu z poľnohospodárstva, priemyslu, domácností (Ružičková et al. 1996). Okrem riadených,
existuje vysoký počet neriadených, nelegálnych skládok. Štúdie z posledných rokov potvrdzujú, že takéto človekom umelo vytvorené stanovištia podporujú diverzitu rôznych skupín bezstavovcov a predstavujú cenné habitaty a refúgiá pre vzácne a ohrozené druhy, napr. stepnú
faunu mravcov (Wiezik 2006), niektoré vzácne druhy ulitníkov (Šteffek 2006), vzácne a ohrozené druhy bystrušiek (Moravec & Vonička 2000). Rovnako reprezentujú analógy prirodzených
habitatov v rámci urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny (Eversham 1996).

Metodika
Výskum bol uskutočnený v rokoch 2011 a 2012. Materiál epigeickej makrofauny a bystrušiek bol zbieraný v rámci 8 stanovíšť skládok odpadu a 8 porovnávacích biotopov lokalizovaných v poľnohospodárskej krajine urbánnej a suburbánnej zóny mesta Prešov a okolitých obcí
na východnom Slovensku. Skládky odpadu zahŕňali rekultivované časti riadených skládok
komunálneho odpadu a ilegálne skládky odpadu v rôznych štádiách vegetačnej sukcesie. Ako
porovnávacie stanovištia boli zvolené biotopy priamo susediace so stanovištiami skládok, charakterizované ako jednokosné trvalé trávne porasty. Materiál bol zbieraný metódou formalínových zemných pascí, ktoré boli v počte troch kusov exponované počas obdobia 18 týždňov,
vyberané v trojtýždňových intervaloch. Materiál bol vytrieďovaný a determinovaný na úroveň
radov podľa Franca (2005). Chrobáky boli determinované do čeľadí podľa Hůrku (2005), čeľaď
Carabidae do druhov podľa Hůrku (1996). Počet odchytených jedincov bol štandardizovaný
na počet efektívne použitých pascí a počet dní expozície. Okrem epigeickej aktivity boli stano43
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vované: taxonomická bohatosť ako počet zachytených taxónov a diverzita a ekvitabilita spoločenstiev s použitím Shannon (H) a Equitability (J) (J=H/log(S)) indexov (PAST 2.17c, Hammer
et al. 2001). Rady boli klasifikované do skupín podľa potravných preferencií (Franc 2005), bystruškovité podľa habitatových preferencií, morfológie krídel, dĺžky tela (Hůrka 1996) a tried
reliktnosti (Hůrka et al. 1996).
Z environmentálnych premenných boli hodnotené pôdna reakcia a vlhkosť, pôdny typ, vegetačný kryt v 6-tich kategóriách a miera antropických zásahov. Získané dáta boli hodnotené s
použitím viacerých štatistických testov i ordinačných metód.

Výsledky a diskusia
Pravidelným odberom vzoriek bolo získaných 38 814 jedincov epigeickej makrofauny,
21 258 v rámci skládok odpadu a 17 556 v rámci porovnávacích biotopov reprezentujúcich 17
radov, 38 čeľadí chrobákov a 98 druhov bystrušiek. Dominantné zastúpenie v rámci oboch
biotopov vykazovali rady Coleoptera (24 %) Isopoda (22 %), Hymenoptera (18 %), Araneida
(17 %) a Opilionidea (7 %). S ohľadom na potravné gildy, skládky odpadu vykazovali vyššiu
epigeickú aktivitu skupín živiacich sa odumretým, rozkladajúcim sa organickým materiálom.
V spoločenstve chrobákov oboch typov biotopov dominovali čeľade Carabidae (45 %), Staphylinidae (27 %) a Curculionidae (7 %). Čeľade Coccinelidae, Elateridae a Scydmaenidae vykazovali signifikantnne vyššiu aktivitu v rámci skládok odpadu, celkovo 10 čeľadí bolo zachytených
výlučne v rámci skládok.
Dominantnými druhmi bystrušiek oboch spoločenstiev boli Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
(13 %), Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) (7 %) a Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) (6 %).
V rámci porovnávacích biotopov dominovali Poecilus versicolor, P. cupreus (L., 1758), Pseudoophonus rufipes, Pterostichus melanarius a Anchomenus dorsalis, dominantnými druhmi skládok boli
Harpalus affinis (Schrank, 1781) a Cylindera germanica (L., 1758). V rámci skládok odpadu bolo
zachytených niekoľko vzácnych a ohrozených druhov ako napr. Bembidion inoptatum (Schaum,
1857), Callistus lunatus (F., 1775), Ophonus sabulicola (Panzer, 1796), O. parallelus (Dejean, 1829)
a Broscus cephalotes (L., 1758). Spoločenstvo bystruškovitých skládok odpadov rovnako vykazovalo vyššiu aktivitu veľkých bezkrídlych habitatových špecialistov a druhov reliktnej triedy
A. Skládky odpadu sa od porovnávacích biotopov významne líšili v zastúpení bylinného krytu
(0 – 20 cm, 20 – 50 cm) a obnaženej pôdy. Zo sledovaných environmentálnych premenných
sme potvrdili signifikantný vplyv pôdneho typu, pôdnej vlhkosti, miery antropických zásahov
a bylinného krytu (20 – 50 cm), krovinovej a stromovej vegetácie na kompozíciu spoločenstva
jednotlivých sledovaných skupín.

Záver
Naše výsledky poukazujú na to, že rekultivované časti legálnych skládok, ako aj nelegálne skládky v rozličnom štádiu vegetačnej sukcesie, môžu zohrávať úlohu ako tzv. „biodiversity hot-spots“ pre epigeickú makrofaunu a bystrušky v rámci poľnohospodársky využívanej
kultúrnej krajiny. Výskum bol obmedzený len na epigeickú makrofaunu, možno však predpokladať, že rovnakú úlohu môžu skládky odpadov zohrávať aj vo vzťahu k iným skupinám
bezstavovcov.
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Growth and diet of the brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in
the two small lakes (northeast Poland)
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Abstract The present study aims at contributing to the knowledge of Ameiurus nebulosus age and diet. The study was
conducted in two small lakes in northeast Poland where the species has been introduced. Age and growth was determined
for 135 specimens of A. nebulosus in Lake Czarne. Growth was rapid initially (ages 1-3) and then slowed in older fish. A.
nebulosus are generally opportunistic omnivores often consuming the most abundant prey. Chironomids (larvae, pupae),
copepoda and ostracoda were an important part of the A. nebulosus diet. Specimens from Lake Czarne showed a higher
diversity of prey items than fish from Lake Droszewo.
Key words age, feeding strategies, food, non-native species, prey

Introduction
Non-native fishes are a major cause of declines in the diversity of native freshwater fish
worldwide. Brown bullheads Ameiurus nebulosus (Lesueur) are native to eastern and central
North America from Nova Scotia and New Brunswick to the Great Lakes region and south to
Alabama (Scott & Crossman 1973). A. nebulosus occupy lakes and low-gradient streams with
muddy or weedy beds. Brown bullheads are typically benthic fish and can tolerate lower oxygen levels and higher water temperatures (Keast 1985). This species can now be found in many
countries throughout Europe, Asia, South America, and New Zealand as well as the islands of
Hawaii and the Caribbean. It was first introduced in Europe in 1871 when it was imported to
France. Currently, it inhabits inland waters from the rivers Kuban and Volga to Italy (Kottelat
& Freyhof 2007). A. nebulosus has occurred in Poland since 1885 when it was introduced into
ponds in the Pomeranian Lake District (Horoszewicz 1971). It currently inhabits a significant
area of Poland with stable and self-sustaining populations (Grabowska et al. 2010; Kapusta et
al. 2010). The present study aims at contributing to the knowledge of A. nebulosus age and diet.
These biological traits were investigated in two lakes in northeast Poland where the species has
been introduced.

Materials and methods
Lake Czarne is located in the northwest part of Olsztyn between two bigger lakes Ukiel and
Długie. The surface area of the lake is 1.48 ha, maximum depth is 7.1 m, and mean depth is 2.7 m
(Lossow et al. 2005). The lake is eutrophic, and there is periodic flow through it. Man-made
lake Droszewo was created in 1990. by collecting water from the drainage of adjacent mead-
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ows. Lake Droszewo covers an area 1.81 ha and has a maximum depth of 4.0 m. Lake Czarne
is stratified in summer with oxygen depletion. Emergent vegetation distribution is similar in
both lakes, forming a belt of various widths, and composed mainly of reed Phragmites australis
and cattail Typha sp. The species composition and abundance of submerged and floating-leaved
macrophytes slightly differed between the lakes.
Fish population were sampled in 2011-2013 using trap nets and electrofishing. Trap nets
were used to establish the size-class distribution of A. nebulosus in Lake Czarne. Fish were preserved in a 4 % formaline solution immediately after sampling and processed upon return to
the laboratory. Brown bullhead were weighed (± 0.1 g) and measured (± 1 mm), and lapillar
otoliths were extracted. In the laboratory the stomach and intestine were removed and the gut
content was examined under microscope. Prey items were identified to the lowest possible systematic level.

Results and discussion
Age and growth was determined for 135 specimens of A. nebulosus in Lake Czarne. Mean
total lengths at ages 1-5 were 80, 105, 137, 168 and 176 mm respectively. Growth was rapid initially (ages 1-3) and then slowed in older fish. The mean lifespan of A. nebulosus in lake was 4-5
years, however a few specimens may live as long as 7-8 years.
In A. nebulosus sampled from Lake Czarne a greater range of food items were found. Chironomids were the most abundant food item in A. nebulosus from Lake Czarne followed by the
copepoda, and ostracoda. In contrast to fish from Lake Czarne, chironomids and plants were
the most important items of the diets of A. nebulosus from Lake Droszewo. Plant materials were
a significant component of the diet of A. nebulosus in spring in summer, occurring in 65 and 85 %
of stomachs sampled. Bitterling (Rhodeus sericeus), which is a species relatively rare, protected
by law, and vulnerable in Poland (Witkowski et al. 2009), occurred in 3 and 8 % of stomachs of
A. nebulosus from Lake Czarne in spring and summer respectively. Brown bullhead are generally opportunistic omnivores (Scott & Crossman 1973), often consuming the most abundant
prey encountered (Barnes & Hicks 2003). Depending on the food availability A. nebulosus consumed ostracoda, ephemeroptera and anglers bait (corn).
Acknowledgements The study was conducted within the framework of the statutory research program of the Inland Fisheries
Institute in Olsztyn (No. S009).
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Naše prvé skúsenosti s použitím tubusov pri výskume plcha
lieskového (Muscardinus avellanarius, Linnaeus 1758)
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Abstrakt Plch lieskový (Muscardinus avellanarius) patrí k druhom, ktoré vo veľkej miere využívajú prirodzené dutiny
starých bútľavých stromov alebo štrbín vo vegetácii. V nich jedince prečkávajú svetelnú periódu 24-hodinového
cyklu resp. budujú svoje letné hniezda. V roku 1998 bola Patom Morrisom navrhnutá účinná metodika na sledovanie
výskytu plcha lieskového v jeho prirodzenom biotope pomocou špeciálnych tubusov, ktoré imitovali prirodzené
dutiny. V uvedenom príspevku prinášame prvé skúsenosti s využitím týchto tubusov na modelovom území Košickej
kotliny (k.ú. obce Šemša: DFS 7393, 48˚40´42,9´´ N, 21˚08´21,1´´ E, 353 m. n. m., východné Slovensko). Skúmané územie
predstavoval ekotón bukovo-dubového lesa a poľného biotopu dĺžky 1000 m. V krovitej etáži dominovali druhy P.
spinosa a R. fruticosus. Celkovo bolo začiatkom jari exponovaných 50 tubusov s rozmermi 25 x 7 x 7,5 cm, vo výške cca
2 metrov a vzdialených v 20 metrových odstupov od seba. Kontrola bola uskutočňovaná v pravidelných mesačných
intervaloch. Na základe našich prvých výsledkov môžeme konštatovať, že plch lieskový pomerne dobre obsadzoval nami
exponované tubusy. Okrem zaznamenania pobytu viacerých jedincov bol potvrdený aj výskyt štyroch typov hniezd
(trávové, listové, zmiešané a vrstvové) tvorených steblami tráv a suchého lístia resp. len náznakom ich začiatku stavby.
Pravidelne boli potvrdené aj viaceré nešpecifické pobytové znaky ako sú trus, ohryz tubusov, ohryzené plody P. spinosa
a Quercus sp.. Napriek tomu, sa nedá celkom vylúčiť, že tieto znaky mohli okrem plchov spôsobovať aj jedince iných
cicavcov, napr. rodu Apodemus. Celkovo môžeme konštatovať, že po ročnom sledovaní až 37 tubusov (74 %) vykazovalo
znaky aktivity t.j. pravidelného navštevovania a využívania tubusov drobnými cicavcami.
/poster/
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V potokoch pod Cotopaxi – výskum fauny vodných chrobákov
Ekvádora
Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, SK 845 06, Bratislava, e-mail: f.ciampor@savba.sk
Abstrakt Ekvádor sa považuje za jeden z biodiverzitných „hot-spotov“ a dokazuje to nielen fauna suchozemských
živočíchov, ale aj druhové bohatstvo akvatických biotopov. V roku 2012 bola publikovaná práca, zameraná na faunu
vodných chrobákov čeľade Elmidae Ekvádora (Monte & Mascagni 2012), kde boli sumarizované publikované údaje
a tiež výsledky troch expedícií zameraných na túto skupinu. Práca uvádza z Ekvádora výskyt 60 druhov zaradených do
19 rodov. V auguste 2013 sme v rámci projektu APVV zrealizovali expedíciu, počas ktorej sme zbierali na 50 lokalitách
– väčších aj menších vodných tokoch, v provinciách Cotopaxi, Napo, Pastaza a Morona-Santiago. Lokality sa nachádzali
v podhorí Ánd, ale aj vo vyšších nadmorských výškach (do 2700 m n.m.), v primárnom ale aj sekundárnom lese. Celkovo
sme zozbierali vyše 5000 jedincov (imág a lariev), čo predstavuje zrejme najbohatší materiál chrobákov čeľade Elmidae
z tejto oblasti. Materiál bol fixovaný v čistom etanole. Následne bol roztriedený do rodov a postupne sa reviduje
a spracováva. Aj predbežné výsledky však naznačujú značnú diverzitu (vyše 20 rodov) a zároveň nízku úroveň poznania
fauny (viaceré nové taxóny) čeľade Elmidae v Ekvádore, podobne ako je tomu aj v ďalších krajinách latinskej Ameriky.
Key words Ekvádor, Elmidae, biodiverzita
Poďakovanie Výskum bol financovaný z projektu APVV-0213-10.
/prednáška/

50

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Populačná genetika hmyzu tatranských plies – štruktúra, diverzita,
bariéry a vôbec
Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Fedor Čiampor Jr., Darina Šípošová
& Katarína Goffová
Sekcia Ekológie živočíchov, Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava, e-mail: zuzana.zatovicova@savba.sk
Abstrakt Vysokohorské jazerá ľadovcového pôvodu predstavujú izolované a ťažko dostupné vodné biotopy obývané
špecifickými a unikátnymi spoločenstvami vodných bezstavovcov, prispôsobenými životu v náročných vysokohorských
podmienkach. Tieto biotopy sú veľmi citlivé na zmeny okolitého prostredia (napr. klimatické zmeny, znečistenie
ovzdušia...), ktoré v posledných desaťročiach negatívne ovplyvnili ich faunu v rámci celej Európy. V nadväznosti na
dlhoročný faunistický, ekologický a paleolimnologický výskum bioty tatranských alpínskych a subalpínskych jazier
odštartoval v roku 2009 výskum zameraný na spoznanie populačno-genetickej štruktúry bentických bezstavovcov
týchto jazier a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Zo vzoriek bentosu odobraných opakovane z vyše 160 lokalít stojatých
vôd pokrývajúcich celé územie Tatier (vrátane jazier ležiacich v Západných Tatrách a na poľskej strane Tatier) sme
predbežne vyselektovali 4 taxóny vodného hmyzu (Coleoptera: Agabus bipustulatus, A. guttatus, Diptera: Chironomidae:
Heterotrissocladius marcidus, Trichoptera: Acrophylax spp.) líšiace sa svojimi ekologickými nárokmi, bionómiou, ako aj
rozšírením. S využitím mitochondriálnych (cyt b, coI) a nukleárnych markerov (20 novovyvinutých polymorfných
mikrosatelitových lokusov pre H. marcidus) študujeme molekulárnu diverzitu, štruktúru haplotypov a vzťahy
medzi nimi, stupeň prepojenia medzi jednotlivými subpopuláciami, resp. ich izolovanosť ako dôsledok pôsobenia
prirodzených topografických bariér (horských hrebeňov), ako aj vplyv ďalších faktorov (napr. vzdušného prúdenia)
na tok génov. Dosiaľ získané výsledky poukazujú na relatívne vysokú genetickú diverzitu aj v rámci takého malého
geografického celku, akým sú Tatry: 42 haplotypov/560 sekvencií cyt b u A. bipustulatus, Hd (haplotype diversity) =
0,621; 16 haplotypov/102 sekvencií cyt b u A. guttatus, Hd = 0,667. Vzťahy medzi haplotypmi (Median joining network,
Bayesian analysis) a datovanie u A. bipustulatus naznačujú osídlenie tatranských jazier viacerými fylogeneticky staršími
genetickými líniami datovanými ešte pred vznikom ľadovcových jazier na konci poslednej doby ľadovej, ale tiež
možnosť vzniku mladých „tatranských“ haplotypov. Demografické testy (Fu’s Fs a Tajima’s D Neutrality tests, Mismatch
distribution) potvrdili, že tatranská populácia A. bipustulatus sa nenachádza v „mutation-drift“ rovnováhe a recentne
stále expanduje. % genetickej variability u A. bipustulatus a A. guttatus vysvetlené na základe porovnania genetických
dát v rámci jednotlivých subpopulácií, medzi subpopuláciami v rámci jednotlivých horských dolín, resp. medzi
dolinami (AMOVA) evokuje vplyv horských hrebeňov ako prekážok v toku génov. Výsledky pritom korešpondujú
s poznatkami o letových schopnostiach oboch druhov (A. bipustulatus: dobrá schopnosť šírenia vzduchom, 21,26 %
celkovej variability vysvetlenej medzi rozdielmi medzi dolinami; A. guttatus: obmedzená schopnosť šírenia vzduchom,
44,18 % celkovej variability vysvetlenej rozdielmi medzi dolinami). Vplyv horských hrebeňov na genetickú izoláciu
jednotlivých subpopulácií potvrdili u A. bipustulatus aj Mantel a Partial Mantel tests, ktoré zároveň na území Tatier
vylúčili izoláciu subpopulácií geografickou vzdialenosťou. Prvotné analýzy mikrosatelitov u H. marcidus (STRUCTURE)
taktiež naznačujú vysokú genetickú diferenciáciu subpopulácií danú jednak lokalizáciou plies v rámci dolín (prepojenie,
resp. izolovanosť) a pravdepodobne aj ďalšími faktormi prostredia (napr. vzdušné prúdy).
Key words alpine lakes, aquatic insects, genetic diversity, mtDNA, microsatellites, isolation, Tatra Mts.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR VEGA 2/0081/13.
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Rozšírenie druhov rodu Cordulegaster na Slovensku
Stanislav David1 & Vladimír Janský2
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, SR, 949 74 Nitra, e-mail: sdavid@ukf.sk
Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava, e-mail: entomo@snm.sk

1
2

Abstract At present C. heros occurs in 89 localities in Slovakia (51 imagoes, 10 exuviae, 266 larvae, N = 327) and C.
bidentata occurs in 62 localities (87 imagoes, 22 exuviae, 86 larvae, N = 195). They differ from each other by hypsometric
characteristic. Thus we can say that C. bidentata prefers occurring in average altitude 603 m (from 182 to 1530 a. s. l.), while
C. heros occurs in average altitude 310 m (from 160 to 516 m a. s. l.). Both species are evaluated in IUCN Red List in NT
category. C. heros is also listed in the Annexes II and IV of the European Habitats Directive.
Key words Cordulegaster bidentata, Cordulegaster heros, extension, Slovakia

Úvod
Rod Cordulegaster Leach, 1815 je na Slovensku zastúpený druhmi C. heros subsp. heros Theischinger, 1979 (taxonomická skupina „boltoni“) a C. bidentata subsp. bidentata Sélys, 1843 (skupina „bidentata“). Habitatmi sú lesné úseky vodných tokov (C. heros), prameniská a pramenné
stružky (C. bidentata), preto sa nazývajú aj „lesné“ vážky. Oba druhy patrí k najväčším európskym vážkam, sú endemické pre Európu. V červenom zozname IUCN sú zaradené do kategórie
ohrozenia NT, C. heros je podľa Smernice Rady 92/43/EHS druhom európskeho významu. Preto
sa im venuje zvýšená pozornosť, prebieha monitoring C. heros a upresňuje sa jeho rozšírenie na
Slovensku, výsledkom je viacero štúdií (Janský & David 2008; Holuša 2013; Holuša & Holušová 2013, 2014). Cieľom príspevku je sumarizovať poznatky o výskyte C. heros a C. bidentata na
Slovensku.

Metodika
Spracované sú údaje, ktoré získavajú autori terénnym výskumom štandardnými metódami semikvantitatívneho výskumu vodného hmyzu a excerpciou dostupných údajov. Dáta boli
spracované pomocou ArcMap 10.1 (Esri ®) a Statistika (StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA ver.
9.0. www.statsoft.com).

Výsledky a diskusia
Výskum a revízia dokladového materiálu potvrdila, že sa na Slovensku nevyskytuje v literatúre uvádzaný druh C. boltoni (výskytom dosahuje Českého masívu). Najstaršie údaje o C.
bidentata sú z roku 1975 (leg. V. Straka, Sučany), C. heros je dokumentovaný fotografiou J. Poneca
z roku 1980. C. bidentata má v našich záznamoch počet 207 jedincov (72♂ 18♀ 22 exúvií 95 lariev;
192 nálezových záznamov z 62 lokalít v 22 oro-celkoch DFS. C. heros evidujeme v počtu 367
jedincov (41♂ 20♀ 13 exúvií 282 lariev; 149 nálezových záznamov z 89 lokalít z 5 oro-celkoch
DFS.
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K lokalitám v Malých Karpatoch a Borskej nížine, ktoré sú pokračovaním typovej lokality
(Viedenský les) pribudli Stolické vrchy a Revúcka vrchovina (obr. 1). Výzvou na ďalší výskum
(potravná, teritoriálna a stanovištná konkurencia) je zaznamenaný spoločný výskyt na niekoľkých lokalitách.
Typom stanovištia a výškovou distribúciou sú C. bidentata a C. heros súčasťou druhovo
chudobných spoločenstiev. Priemerný počet druhov na lokalitách je 1,74, najvyšší je na
Husárskych rybníkoch (Záhorie), kde D. Šácha potvrdil viacročným výskumom 1L C. heros
a 27 ďalších druhov. S najvyššou frekvenciou sa vyskytujú spolu s C. bidentata a C. heros druhy
Aeshna cyanea a Libellula depressa 9x, Calopteryx virgo a Pyrrhosoma nymphula 6x.

Obr. 1 Distribúcia lokalít C. bidentata a C. heros na Slovensku
Pre potreby ochrany sú skúmané aj habitatové preferencie druhov. Rozmnožovacím habitatom C. bidentata sú prameniská s malými šlenkami, pramenné stružky a lesné úseky potokov
(epiritrál). C. heros preferuje taktiež lesné potoky (epi až hyporitrál) s nánosmi jemného štrkovito-ílovitého sedimentu. Výrazná je odlišnosť v hypsometrickej distribúciu lokalít obidvoch
druhov (obr. 2). Priemerná výška lokalít C. bidentata je 603,3 m n. m. (min. 182 m, max. 1530 m),
u C. heros je priemerná výška 309,9 m n. m. (min. 160 m, max. 516 m). Testovanie priemerných
hodnôt nadmorskej výšky lokalít potvrdil štatisticky preukazný rozdiel (pα = 0,05, p< pα =>
zamietame H0 o rovnosti priemerov výškovej distribúcie lokalít C. bidentata a C. heros).
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Obr. 2 Graf priemerov hypsometrickej distribúcie C. Bidentata a C. heros.

Záver
Len vzácne (Borská nížina) sa mimo Karpatských pohorí Slovenska vyskytujú horské a podhorské „lesné“ druhy Cordulegaster bidentata a C. heros. C. bidentata je známy zo 62 lokalít (207 jedincov) od Bielych Karpát po Poloniny. C. heros má ťažisko rozšírenia (149 lokalít, 367 jedincov)
v Malých Karpatoch a novšie bol zistený v Stolických a Revúckych vrchoch. Druhy majú odlišné
habitatové preferencie a hypsometrickú distribúciu. To je významné pre zníženie medzidruhovej kompetície a preto predpokladáme existenciu stabilných populácii oboch druhov.
Poďakovanie Príspevok vznikol s podporou VEGA 1/0232/12.
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Ako presné sú odhady biomasy vodného hmyzu na základe
publikovaných dĺžkovo-hmotnostných vzťahov?
Vladimíra Dekanová & Marek Svitok
Technická univerzita vo Zvolene, Masaryka 24, 960 06, Zvolen, e-mail: dekanovav@gmail.com, svitok@tuzvo.sk
Abstract The aims of this thesis study were to estimate the length-mass (L-M) relationships of four aquatic insects species:
(Caenis robusta, Cloeon dipterum (Ephemeroptera) and Cymatia coleoptrata, Plea minutissima (Heteroptera) and to compare
biomass estimates based on those L-M relationships and the relationships published in literature. We show that specieslevel L-M relationships based on material at hand is preferred method of indirect biomass estimates. Researchers should
be aware that using of L-M relationships for higher taxa (e.g. families) and/or L-M relationships estimated in different
environmental conditions can lead to severe under-resp. overestimation of biomass.
Key words length-mass relationships, biomass, Ephemeroptera, Heteroptera

Úvod
Produkcia poskytuje komplexný súhrn informácií o stave populácie či ekosystému (Benke
1993). Biomasa je dôležitá charakteristika na základe ktorej je možné stanoviť produkciu. Keďže presné stanovenie biomasy je komplikované a časovo i finančne náročné, používa sa odhad
biomasy na základe dĺžkovo-hmotnostných (L-M) vzťahov, kde sa hmotnosť jedinca nepriamo
odhaduje pomocou vzťahu medzi hmotnosťou a dĺžkou tela (Johnston & Cuniak 1999). Cieľom výskumu bolo porovnať rozdiely v biomase stanovenej na základe publikovaných L-M
vzťahov a vzťahov vytvorených na vlastnom biologickom materiály. Ako modelové taxóny boli
použité podenky (Caenis robusta, Cloeon dipterum) a vodné bzdochy (Cymatia coleoptrata, Plea
minutissima).

Metodika
Materiál bol vzorkovaný v rokoch 2008 – 2009 na jednej lokalite v systéme Košských mokradí (48°43‘37,65“N, 18°34‘34,94“E, 272 m n. m., 0,4 ha). Vzorky pochádzajú z odberov získaných
v rámci produkčnej štúdie mokradí a boli fixované v 4 % formaldehyde (Klementová et al. 2012).
Pre stanovenie vlastných L-M vzťahov bola zmeraná celková dĺžka tela 197 jedincov vodného
hmyzu. Vzorky boli sušené pri teplote 60 °C do konštantnej hmotnosti a vážené s presnosťou na
0,01 mg. Hmotnosť bola modelovaná ako lineárna, exponenciálna a mocninová funkcia dĺžky
tela. Najvhodnejšia funkcia bola zvolená na základe determinačného koeficientu (R2) a rozdelenia reziduálov. Odhad biomasy vypočítaný z vlastných L-M vzťahov bol porovnaný s odhadom biomasy publikovaným v prácach Gregor (2010) a Klementová (2010), v ktorých boli pre
výpočet použité vzťahy prevzaté z literatúry. Párové rozdiely v biomase stanovenej na základe
vlastných a publikovaných L-M vzťahov boli porovnané pomocou Wilcoxonovho testu.
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Výsledky a diskusia
Na stanovenie vzťahu medzi dĺžkou tela (BL [mm]) a suchou hmotnosťou (DM [mg]) bola
pre druh C. robusta ako najvhodnejšia zvolená funkcia tvaru DM = 0,0028×BL3,3422 (R2 = 0,96, p
< 0,0001), pre C. dipterum: DM = 0,0027×BL3,1227 (R2 = 0,92, p < 0,0001), pre C. coleoptrata: DM =
0,0122×BL3,1211 (R2 = 0,91, p < 0,0001) a pre druh P. minutissima: DM = –0,82–0,61×BL (R2 = 0,81, p <
0,0001). S výnimkou C. dipterum sú L-M vzťahy pre ostatné druhy publikované po prvý raz. Pre
druh C. dipterum publikovala L-M vzťah Cianciara (1980) na základe materiálu zo stredného
Poľska. Uvedený L-M vzťah do značnej miery korešponduje so vzťahom zisteným na našom
materiály (obr. 1). Funkcie sa líšia najmä v odhade biomasy lariev najnižších a najvyšších instarov. Jedným z dôvodov môže byť geografická variabilita a rozdiel v rozsahu dátových súborov.
Akokoľvek, priemerný rozdiel odhadu biomasy bol však len –8,8 % (p = 0,013). Oveľa výraznejšie rozdiely boli zistené pri ostatných druhoch; C. robusta –30,3 % (p = 0,0009), C. coleoptrata –76,5 % (p = 0,0004), P. minutissima +84,3 % (p = 0,0005). Toto výrazné nadhodnotenie resp.
podhodnotenie biomasy je zjavne dôsledkom použitia L-M vzťahov vytvorených pre vyššie
taxóny (Caenidae, Corixidae). Na rozdieloch v biomase sa mohli odrážať aj odlišné laboratórne
postupy pri spracovaní materiálu, dostupnosť potravy, fyzikálno-chemické a biologické podmienky prostredia (Johnston & Cuniak 1999).

Obr. 1 Porovnanie vlastného (plná čiara ± 95 %CL (sivá plocha))
a publikovaného (Cianciara 1980) (prerušovaná čiara) dĺžkovo-hmotnostného vzťahu
pred druh C. dipterum. Kvôli názornosti je vzťah pre najnižšie instary zväčšený
a vložený do pôvodného grafu.
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Záver
Dĺžkovo-hmotnostné vzťahy sú užitočná metóda pre odhad biomasy vodného hmyzu. Ak
má byť odhad presný, je potrebné používať druhovo špecifické dĺžkovo-hmotnostné vzťahy
stanovené na vlastnom materiály. Pri použití literárnych údajov treba výsledky interpretovať
opatrne. Je dôležité pokračovať v získavaní L-M vzťahov pre ďalšie druhy, nakoľko L-M vzťahy
pre vyššie taxóny môžu výrazne skresľovať výsledky.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č . APVV-0059-11.
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Faktory ohrozenia korytnačky močiarnej v NPR
Alena Demeová, Jana Kottferová & Eva Tracíková
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav hygieny a životného prostredia, Komenského 73, 041 81, Košice,
e-mail: alenademe@gmail.com
Abstract Tajba National Natural Reserve (NNR) is so far the only confirmed location in Slovakia, where the breeding of
the Pond Turtle (Emys orbicularis) has been currently recorded. This species is listed as endangered in the IUCN Red List
of Threatened Species of many countries, including Slovakia.
Key words pond turtle, threatening factors

Úvod
NPR Tajba ako súčasť pôvodných biotopov Východoslovenskej nížiny je unikátnou lokalitou,
kde je aj v súčasnosti zaznamenaný nielen výskyt korytnačky močiarnej, ale aj prirodzený spôsob
jej rozmnožovania. Súčasná populácia na tejto lokalite sa odhaduje na 120 – 160 kusov. Východoslovenské populácie korytnačky močiarnej patria k tzv. „dunajskému poddruhu“. V okrese Trebišov je zdokumentovaných ďalších 16 lokalít výskytu, najnovšie pozorovania potvrdili, že pri obci
Poľany žije ďalšia menšia rozmnožujúca sa populácia korytnačky močiarnej. Lokalita je súčasťou
CHKO Latorica a CHVU Medzibodrožie.
Chránené územie má výmeru 27,36 ha. Samotnú rezerváciu tvorí terénna depresia mŕtveho
ramena rieky Bodrog. Južnú stranu ohraničuje mierny andezitový chrbát s naviatymi pieskami.
Okrem rôznych biotopov sukcesného vývoja mŕtveho ramena sa tu vyskytujú aj biotopy pobrežných
lúk, pieskových dún doplnené lokálnymi biotopmi obnažených pieskov a xerotermnou lesostepou. Okolité plochy sú intenzívne využívané na poľnohospodársku a lesohospodársku činnosť.
Cieľom práce je zdokumentovať nepriame ale aj priame faktory ohrozenia, ktoré zaznamenávame napriek legislatívnej ochrane NPR Tajba a majú negatívny dopad na biotop lokality a samotnú korytnačku močiarnu.

Metodika
Problematiku ekológie a definovanie faktorov ohrozenia, sme sformovali na základe analýzy
dostupných podkladov, ale hlavne výsledkov z priamych pozorovaní v teréne a vyhodnotením
laboratórnych výsledkov z odobratých vzoriek vody a pôdy.

Výsledky a diskusia
Problematika vodných pomerov ako dôsledok vodohospodárskych zásahov v Medzibodroží
zrealizovaných na začiatku 19. storočia a globálne zmeny klimatických pomerov, zostanú pravdepodobne neriešeným problémom aj pre ďalšie obdobie. Zo scenárov klimatických zmien vyplýva,
že v uvedenej oblasti bude naďalej zachovaný stúpajúci trend postupného vysušovania krajiny,
ramennej sústavy jej riek a mŕtvych ramien.
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Hladina vodnej plochy sa v jednotlivých časových horizontov mení a je závislá od atmosférických zrážok a vodný systém širšieho okolia. Najväčší pokles hladiny o 140 cm bol zaznamenaný
v období od 12.1. 2012 do 25.9.2012. V dôsledku jej stáleho poklesu dochádza k zarastaniu vodnej
plochy rastlinami a drevinami vodného spoločenstva. Potenciálnym ohrozením na základe výsledkov laboratórnych meraní vody môžu byť zvýšené hodnoty medi (Cu) a koliformných baktérií. Zlúčeniny Cu sú pre živočíchy toxické a prítomnosť koliformných baktérií poukazuje na tzv.
fekálne znečistenie (Ondrašovič 1996), pravdepodobne v dôsledku používania priemyselných
hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch v ochrannom pásme NPR a odvádzaním odpadových vôd sídla Stredy nad Bodrogom do blízkeho mŕtveho ramena Starý Bodrog. V rokoch 2011
a 2013 bol na lokalite zdokumentovaný únik olejov z priemyselného areálu, v dôsledku nezodpovedného dodržiavania technologických postupov pri výrobe repkového oleja. Negatívnym
javom sú aj zdevastované, neudržiavané skladové plochy v areáli drevo spracujúceho podniku
a živelné skládky TKO (tuhý komunálny odpad).
Napriek snahe miestnej samosprávy, ochranárskych združení a vlastníkov pozemkov sa nepodarilo zrealizovať zámer rozšírenia NPR Tajba o reprodukčné plochy korytnačky močiarnej,
ktoré sú lokalizované na poľnohospodárskych pozemkoch mimo hraníc NPR. Tri reprodukčné
plochy sú devastované neriadenou lesohospodárskou a poľnohospodárskou činnosťou, zvážaním dreva a mechanickým obrábaním pôdy. Hlavná reprodukčná plocha zarastá expanzívnymi
trávami, kríkmi a agátom bielym, ktorý má 85 % zastúpenie v lesných porastoch v priamom dotyku s chráneným územím.
Zo štatistického hľadiska je likvidácia znášok a úhyn mláďat prirodzenými predátormi (líška,
jazvec, diviak, ježko,...) najvážnejším faktorom ohrozenia korytnačky močiarnej. V rokoch 2011
a 2013 bolo na reprodukčných plochách predátormi celkovo zničených cca 140 znášok, čo pri
priemere 13 vajec na jednu znášku znamená likvidáciu cca 1/10 z celoslovenskej populácie korytnačky močiarnej.
Ďalšími nepriateľmi, najmä mláďat, sú vodní predátori (užovky, vodné vtáctvo, ...) a voľnočasové aktivity človeka. V súčasnej dobe sa v miestnej komunite nehovorí o konzumácii korytnačiek, ako gastronomickej pochúťke.
Z hľadiska stresových faktorov danej lokality, má takýto charakter súbežný dopravný koridor elektrifikovanej trate medzinárodného významu Košice – Čierna nad Tisou a cesta I. triedy
Trebišov – Čierna nad Tisou, so silným zaťažením. Okrem tohto dopravného koridoru, môžeme
ako ďalší stresový faktor charakterizovať mechanické obrábanie pôdy a ťažbu drevnej hmoty na
reprodukčných plochách.

Záver
Cestou k ochrane a udržateľnosti chráneného druhu je podrobná znalosť jeho ekológie t.j. znalosť procesov, ktoré ovplyvňujú veľkosť populácie a jej rozširovanie. Úspešná ochrana populácie
je podmienená stabilitou populácie k ľudským aktivitám a definovaniu pravidiel manažmentu
(Primack et al. 2011).
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Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua)
v mimohniezdnom období v poľnohospodárskej krajine strednej
Európy
Martin Dobrý1, 2, Edita Miková2 & Monika Chrenková3
Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, SK-841 04 Bratislava, e-mail: dobry@dravce.sk
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Abstract In central Europe there are two studies of habitat selection of little owl during breeding season (Šálek & Lövy
2012; Grzywaczewski 2009). In our study we report about habitat use of two adults and four juveniles in non-breeding
season. We established individual home ranges using MCP. Most important foraging habitats were plowed field and
farms. Because of wide distribution of plowed fields also in the regions, where no Little Owl populations were recorded,
our results indicate that this habitat not that limiting one, which could be the reason of the species decreasing.
Key words radio telemetry, little owl, habitat use, non-breeding season, central Europe, MCP

Úvod
Kuvik obyčajný je ustupujúcim druhom poľnohospodárskej krajiny strednej Európy
(Nieuwenhuyse et al. 2008). Základom ochrany druhu sú bezpečné hniezdiská a dostupnosť
potravy. Využívanie lovísk v hniezdnom období bolo v strednej Európe sledované v západných
Čechách (Šálek & Löwy 2012) a vo východnom Poľsku (Grzywaczewski 2009). Ďalšie štúdie
charakteristík prostredia v biotopoch kuvika vznikli v Poľsku (Kasprzykowski & Golawski
2006; Zmihorski et al. 2009). Touto prácou tému dopĺňame o poznatky zo západného Slovenska.

Metodika
Použili sme metódu rádiovej telemetrie. 2 adultné vtáky sme odchytili do nárazových sietí
a sledovali od okt. do dec. 2011 na Podunajskej rovine (denzita kuvika tu dosahuje slov. maximum 0,74 obs. lok./10km2), 4 juvenilné jedince sme získali z odchovu v Záchrannej stanici Bartošovice a sledovali od sept. do nov. 2013 v Chvojnickej pahorkatine (0,09 obs. lok./10km2, vlastné nepublikované dáta). Vtáky sme zameriavali od súmraku do polnoci (juv.), resp. do svitania
(ad.). Lokalizácie sme získavali bianguláciou a homing-in metódou. Dáta sme spracovali v Qgis
1.8.0. Územie výskumu patrí medzi najsuchšie a najteplejšie klimatické oblasti Slovenska.

Výsledky a diskusia
Spolu sme zaznamenali 264 lokácií ad. jedincov a 506 lokácií juv. jedincov (priemerne 132
resp. 127 lokácií/jedinec) pričom každý z nich vykazoval určitú individualitu vo výbere loviska.
Z využívaných habitatov prevažujú orná pôda a areály poľnohospodárskych podnikov kto-
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ré tak sú hlavnými loveckými biotopmi druhu v mimohniezdnom období. Iba výnimočne bol
druh lokalizovaný na pasienkoch alebo trvalých trávnych porastoch, ktoré sa na skúmaných
lokalitách tiež nachádzajú. Zistený habitat môže ovplyvniť aktuálna potravná ponuka v ňom
a prípadné oportunistické lovecké správanie zvierat. Prostredníctvom Qgis 1.8.0 sme stanovili
100 % minimálny konvexný polygón (MCP) pre adultné jedince na 177, resp. 227 ha, pre juvenilné jedince na 17, 42, 62 a 69 ha. Juvenilné jedince od osamostatnenia sa po rozlet sledovali
v Dánsku Pedersen et al. (2013) s výsledkami MCP od 0,5 do 13 ha, teda výrazne menšími. Sledovanie adultov od januára do októbra prinieslo výsledky od 9 do 108 ha v južnom Nemecku,
teda tiež menšími ako v našej štúdii (Apolloni 2013). Zo strednej Európy nemáme dáta pre
porovnanie MCP jedincov v mimohniezdnom období.

Záver
Juvenilné jedince v sledovanom období využívajú menší priestor pre lov ako adultné.
Vzhľadom na fakt, že lov bol zaznamenaný najčastejšie na ornej pôde dostupnej bežne i v oblastiach silného úbytku druhu, naše výsledky indikujú, že táto nebude kľúčová pre prežitie druhu
v našich podmienkach. V zmysle odporúčaní ktoré zhrnuli Šálek & Lövy (2012) je nevyhnutné
zabezpečiť mozaiku biotopov s nízkou vegetáciou ako loviská, ktoré sa striedajú s vyššou vegetáciou ako refúgiom organizmov (koristi), a to v bezprostrednej blízkosti hniezdiska.
Poďakovanie Prácu sme realizovali s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, projektu CORO-SKAT. Za pomoc v teréne ďakujeme Monike Abíkovej,
Michalovi Árendášovi, Lenke Berthovej, Mariánovi Bošanskému, Terézii Gabríkovej, Jirkovi Hološkovi, Monike Hološkovej, Andrei
Hološkovej, Daliborovi Kaplánovi, Denise Löbbovej, Jozefovi Madzinovi, Michalovi Nogovi, Vladimírovi Nemčekovi, Milanovi
Siskovi, Romanovi Slobodníkovi a Filipovi Tulisovi. Za spoluprácu ďakujeme Záchrannej stanici Bartošovice a Záchrannej stanici
a Ekocentru Zázrivá.

Literatúra
Apolloni, 2013: Landscape use, foraging habitat selection and relationships to food resources in breeding little owls:
recognizing the importance of scale for species conservation management. Masterarbeit der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern.
Grzywaczewski G, 2009: Habitat use of the Little Owl Athene noctua in East Poland. Ardea 97(4): 541–545.
Kasprzykowski Z, Golawski A, 2006: Habitat use of the Barn Owl Tyto alba and Little Owl Athene noctua in central-eastern
Poland. Biological letters. 2006, 43 (1): 33 – 39.
Nieuwenhuyse DV, Génot JC, Johnson DH, 2008. The Little Owl – conservation, ecology and behavior of the Athene
noctua. University Press, Cambridge.
Pedersen D, Thorup K, Sunde P, Jacobsen LB, Rahbek C, 2013: Post-fedging behaviour of juveniles in the Little Owl
(Athene noctua). Ornis Fennica 90:117-128.
Šálek M, Lövy M, 2012: Spatial ecology and habitat selection of Little Owl Athene noctua during the breeding season in
Central European farmland. Bird Conservation International (2012), 22: 328 – 338.
Zmihorski M, Romanowski J, Osojca G, 2009: Habitat preferences of a declining population of the little owl, Athene noctua
in Central Poland. Folia Zoologica 58(2): 207 – 215.
/prednáška/

61

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Reprodukčná variabilita diploidno-polyploidného komplexu rodu
Cobitis
Lucia Falatová1, Ján Koščo1 & Karel Halačka2
1
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov 081 16,
e-mail: falatova.lucia1@gmail.com
2
Ústav biologie obratlovců akademie věd ČR, v.v.i., Květná 8, Brno 603 65, e-mail: halacka@ivb.cz

Abstrakt Výskum diploidno-polyploidných populácií rodu Cobitis prebiehal od roku 2011 na dvoch vodných tokoch –
Ondava a Okna na východe Slovenska. U každej ryby bola stanovená štandardná dĺžka tela (SL), telesná hmotnosť (Wb),
hmotnosť gonád (Wg) a úroveň ploidie. Na nájdenie vzájomných vzťahov medzi uvedenými parametrami a plodnosťou
samíc boli použité regresné analýzy. Pre každú samicu bola vypočítaní hodnota gonadosomatického indexu a využitím
gravimetrickej metódy bola stanovená absolútna plodnosť, priemer oocytov bol určený mikroskopicky. Významné
rozdiely boli pozorované medzi celkovým počtom samíc a samcov, pričom samice boli početnejšie.
Klúčové slová gonadosomatický index, pomer pohlaví, plodnosť, ploidia
Key words gonadosomatic index, sex ratio, fecundity, ploidy level
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Substrate preferences of diploid-polyploid hybrid complex (DPH)
(Cobitis elongatoides) in aquarium conditions
Jakub Fedorčák1, Ján Koščo1 & Ľubomír Šmiga2
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Abstract In the present experiment there were two goals. First: to identify the most preferred substrate surface by
fish individuals, second: to find some significant interaction between the diurnal variations in substrate surfaces and
number of individuals. Testing group of fish individuals is represented by diploid-polyploid hybrid (DPH) complex
(C. elongatoides). In laboratory experiment there were monitored group of 64 individuals from natural site Okna River
belonging to Tisza River Basin located at East Slovakia region. Fish were caught with using of electro fishing, acclimatised
and deprived out of ectoparasites in laboratory conditions. As experimental substrates there were used different substrate
types in variations of granularities and colours. Behaviour reactions of fish were monitored in 24 hours cycles, by two
industrial cameras equipped with infrared lights and repeated twice. Statistical analyses were performed by R statistical
software.
Key words Cobitis, loach, substrate selection, diurnal variations, aquarium experiment
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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What do we know about parasitic mites (Acari: Mesostigmata)
associated with birds from Slovakia?
Peter Fenďa1 & Peter Mašán2
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-1, SK-84215 Bratislava, e-mail: fenda@fns.
uniba.sk
2
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, e-mail: uzaepema@savba.sk
1

Abstract An extensive review of published data on dermanyssid and macronyssid mites associated with birds and
their nests from Slovakia provides also information on the ecological requirements, host preference and regional
distribution of found species. Parasitic mites have been reported to be associated with 120 taxa of Slovakian vertebrates,
of which 109 belong to avian taxa representing 17 orders. The recorded mite species are characterised on the basis
ecological requirements. There are three genera specific for avian hosts in Central Europe, namely Dermanyssus
Dugès (Dermanyssidae), Ornithonyssus Sambon and Pellonyssus Clark & Yunker (Macronyssidae). In Slovakia, the
genus Pellonyssus is represented only by one species, while the genera Dermanyssus with five and Ornithonyssus with
three recognised species. Based on our revision of older voucher material collected in Slovakia, abundant and widely
distributed Dermanyssus carpathicus Zeman was misinterpreted and erroneously reported from Slovakia under the name
Dermanyssus hirundinis (Hermann). Slovakia is the second country in Europe with known occurrence of a representative
of the genus Pellonyssus.
Key words Acari, Dermanyssidae, Macronyssidae, parasitic mites, bird hosts, Slovakia
Acknowledgements This study was fully supported by the grant project KEGA No. 059UK-4/2014.
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Bocian biely na Slovensku
Miroslav Fulín
Východoslovenské múzeum Košice, Hviezdoslavova 3, SK – 040 01 Košice, e-mail: miroslav.fulin@vsmuzeum.sk
Abstract Our preliminary results of white stork breeding population census in Slovakia documented 1251 occupied
nests in 2014. 2655 fledglings left the nests which gives the average of 2.72 fledglings per occupied nest. Compared to
past, majority of nests (48 %) are built on different substrate, special poles with nest basements. 20 % of nests still cause
problems regarding the species conservation and failure-free operation of transmission lines, as they are built on poles of
electric transmission lines. White stork breeding population in Slovakia was slightly above the long-term average in 2014.
Key words white stork, Ciconia ciconia, conservation, ecology, breeding census, Slovakia

Úvod
Hniezdenie bociana bieleho (Ciconia ciconia) patrí nielen na Slovensku k najčastejšie sledovaným aktivitám ochranárov, ornitológov. Od prvého sčítania hniezdnych párov v roku 1934
uskutočnili sa v desaťročných intervaloch pravidelné sčítania v celom areáli výskytu druhu.
V tomto roku je to už v poradí siedme sčítanie, ktorého sumárne výsledky budú známe začiatkom budúceho roka. Na Slovensku v minulosti prebiehalo aj niekoľko regionálnych sčítaní
hniezd.

Metodika
Výsledky za Slovensko do roku 1984 spracoval vo viacerých štúdiách A. Stollmann (napr.
Stollmann 1987). Od roku 1994 každoročne koordinuje a na základe podkladov od regionálnych spolupracovníkov vyhodnocuje hniezdne sezóny M. Fulín. V roku 2003 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko zaviedla internetový Atlas hniezd bociana bieleho na
svojej stránke. V Atlase hniezd evidujeme každé nahlásené hniezdo, prílety na hniezdo a výsledky hniezdenia v danom roku a fotodokumenty hniezda a bezprostredného okolia.

Výsledky a diskusia
Populáciu bociana bieleho (Ciconia ciconia L.) na Slovensku v roku 2014 podľa predbežných
výsledkov tvorí 1139 hniezdnych párov a ďalších 93 hniezd je sporadicky obsadených párom,
19 hniezd obsadených osamotenými jedincami. Počet hniezd s úspešne vyvedenými mláďatami
predstavuje 976 párov s 2 655 vyvedenými mláďatami. Priemer mláďat na hniezdo s mláďatami
je 2,72 a na celkový počet obsadených hniezd 2,12. Z hľadiska dlhodobého sledovania stavu
populácie situáciu v hniezdení v roku 2014 považujeme za slabo nadpriemernú.
Postavenie hniezd v súvislosti so zmenami v urbanizácii intravilánov obcí, kde bociany na
našom území takmer výlučne hniezdia sa oproti minulosti výrazne zmenilo. Kým v roku 1934
prevažovali hniezda na strechách domov a na hospodárskych budovách (64 % hniezd) v súčasnosti ich máme sotva 1 % z celkového počtu hniezd. Z 10 % hniezd na stromoch v minulosti
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je dnes iba 1 % takýchto hniezd. V roku 1934 stálo na komínoch 22 % hniezd dnes ich stojí iba
8 %. Po elektrifikácii Slovenska začali v roku 1958 vznikať nové hniezda na stĺpoch elektrického
vedenia. V súčasnosti máme 20 % takto postavených hniezd. Od roku 1984 boli zavedené ochranárske opatrenia, ktoré spočívajú v prekladaní hniezd z elektrických stĺpov na samostatné stĺpy
s podložkami V súčasnosti je 48 % takýchto hniezd a ďalších 15 % hniezd je na podložkách nad
elektrickým vedením na elektrických stĺpoch.

Záver
Hniezdnu populáciu bociana bieleho na Slovensku v roku 2014 podľa predbežných výsledkov sčítania tvorí 1 251 obsadených hniezd. Z hniezd vyletelo 2 655 mláďat čo dáva priemer 2,72
mláďaťa na jedno obsadené hniezdo.
Oproti minulosti sa zmenilo postavenie hniezd. Prevažná časť hniezd je postavená na samostatných stĺpoch s podložkami (48 %). Problémových hniezd z hľadiska ochrany druhu ako aj
bezporuchovej prevádzky rozvodu elektrickej energie máme 20 %.
Stav populácie bol v roku 2014 mierne nad dlhoročným priemerom.
Poďakovanie za poskytnuté údaje z hniezdenia bociana bieleho patrí všetkým amatérskym spolupracovníkom a odborným
pracovníkom štátnej ochrany prírody.
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Rybníky pri Uzovskom Šalgove – významné nocovisko
migrujúcich lastovičiek obyčajných (Hirundo rustica) v Šarišskej
vrchovine
Miroslav Fulín & Peter Krišovský
Východoslovenské múzeum Košice, Hviezdoslavova 3, SK-040 01 Košice, e-mail: miroslav.fulin@vsmuzeum.sk, peter.krisovsky@
vsmuzeum.sk
Abstract Common reed (Phragmites communis) beds in the ponds of Uzovský Šalgov are an important nocturnal roosts of
birds in Spišsko-šarišské medzihorie. During breeding season and migration, thousands of starlings (Sturnus vulgaris),
swallows (Hirundo rustica) and hundreds of other bird species spend nights in local reed beds. We caught and ringed
4302 swallows (Hirundo rustica) and 280 sand martins (Riparia riparia) during our survey in years 2011-2014. Number of
breeding pairs in nearby village and birds spending nights in ponds have confirmed that locality is used as a nocturnal
roost not only in breeding season, but mostly during migration. Ringing recoversies indicate that migratory birds use the
site just for sa short rest.
Kľúčové slová lastovička obyčajná, nocovisko vtáctva, Uzovský Šalgov, rybníky

Úvod
Uzovský Šalgov sa nachádza v okrese Sabinov, tri kilometre západne od Sabinova. Rozprestiera sa na rozlohe 643 ha, má 604 obyvateľov a 188 domov. Obec a rybníky ležia v Spišsko-šarišskom medzihorí v nadmorskej výške 365 m n. m. Zo západnej a severnej strany je chotár obce
lemovaný výbežkom hrebeňa Bachurne. V roku 1933 tu z dôvodu riešenia nedostatku potravín
dal majiteľ veľkostatku Imrich Péchy v údolí potoka Šalgovec, východne od obce, vyhĺbiť 11
menších rybníkov a kačičiareň. V rokoch 1945 – 1955 zostali rybníky opustené. Od roku 1956 sa
dostali rybníky do štátnej správy. K ôsmim rybníkom boli vybudované kačičiarne, ktoré v roku
1960 nahradili liahne a kuríny pre sliepky. Po roku 1970 chov sliepok upadol a rybníky začali
chátrať. Ani snahy o rekonštrukciu v roku 1975 či aktivity Miestneho národného výboru známe
ako „Akcia Z“ rybníky neoživili. V roku 2012 Obecný úrad z prostriedkov grantu Ekopolis vybudoval okolo rybníkov náučnú trasu so šiestimi tabuľami a altánkom.

Metodika
Sústavu jedenástich rybníkov tvoria rozmerovo menšie rybníky do maximálnej veľkosti plochy 90 x 50 m. Číslované sú od 1 po 11 od vstupu do areálu. V súčasnosti sa nachádzajú v režime
bez údržby sčasti alebo úplne porastené makrofytmi. Voda potoka Šalgovec preteká rybníkmi
a podľa momentálneho stavu stavidiel sa zadržiava v rybníkoch. Nízka vodná hladina vytvára
vhodné podmienky pre rast trste obyčajnej (Phragmites communis) a pálky širokolistej (Typha
latifolia). Rybník č. 3 má okraje porastené 2 – 3 m širokým pásom trste obyčajnej (Phragmites
communis). Zo severnej strany je v rybníku hustý porast pálky úzkolistej (Typha angustifolia).
V roku 2013 v rámci „skultúrnenia“ prostredia pri náučnej trase bola zlikvidovaná všetka trsť
a krovitá vegetácia na hrádzi rybníkov č. 1, 2 a 3. V rybníkoch č. 1 a 2 je v súčasnosti sádka rýb.
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V rokoch 2011 až 2014 sme realizovali odchyt a krúžkovanie vtákov nocujúcich na rybníkoch. Na lokalitu sme prichádzali hodinu pred západom slnka. Na hrádzi medzi rybníkom č.
2 a 3 sme postavili ornitologické siete v dĺžke 36 metrov (3 siete dĺžky 12 metrov). Siete sme
stavali do výšky trste, aby sme minimalizovali odchyt škorcov, ktoré na nocovisko do trstiny
prelietali nízko nad horizontom. K efektívnejšiemu odchytu lastovičiek sme od roku 2012 používali nahrávku lastovičieho spevu. Siete boli exponované približne 2 hodiny t.j. do posledného
zletu lastovičiek na nocovisko. Chytené vtáky sme krúžkovali krúžkami Krúžkovacej centrály
Slovensko. Súčasne s odchytom sme zmapovali výskyt hniezdiacich párov lastovičky obyčajnej
v obci.

Výsledky a diskusia
V rokoch 2011 – 2014 sme mapovaním hniezd zistili v obci hniezdiť 10 – 11 párov lastovičky
obyčajnej. V uvedených rokoch sme vykonali v mesiacoch máj – september (1.5. – 8.9.) celkovo
78 odchytov na rybníkoch vo večerných hodinách (v roku 2011 – 23, 2012 – 13, 2013 – 25 a 2014 –
17 odchytov). Významným z hľadiska nocovania vtákov bol rybník č. 3. Spolu sme tu na hrádzi
okrúžkovali 4 878 vtákov 32 druhov. Dominantným druhom na nocovisku boli škorce obyčajné
(Sturnus vulgaris), ktorých počet sme v období vyvedenia mláďat odhadovali na 3 – 5 tisíc jedincov za jeden večer. Tie obsadzovali v rybníku prednostne porast trste úzkolistej v severnej časti
plochy. Po naplnení priestoru prelietali a nocovali aj poraste trste obyčajnej na juhovýchodnom okraji rybníka. Druhým dominantným druhom je na lokalite lastovička obyčajná (Hirundo
rustica). Z odchyteného počtu vtákov tvoril počet lastovičiek až 88 % (4 302 jedincov). Tretím
významným druhom na nocovisku bola brehuľa obyčajná (Riparia riparia). Počet odchytených
brehúľ tvoril 7 % z celkového počtu okrúžkovaných vtákov. Lastovičky a brehule zosadali na
noc do úzkeho pásu trste obyčajnej na juhozápadnom okraji rybníka č. 3, mimo priestoru obsadeného škorcami. Len výnimočne sa stávalo, že odchytené a okrúžkované jedince sa opakovane
chytili v danom roku ešte raz.
Využitie porastu trste ako nocoviska na rybníku zodpovedalo priebehu hniezdenia lastovičiek. Do konca júna nocovisko obsadzovali jednotlivo iba samce. Samice v tom období sedeli
na prvej znáške. Po vyletení mláďat obsadili priestor prevažne iba mláďatá, ktoré tu nocovali
do konca júla. Koncom júla a začiatkom augusta dochádzalo k výraznému znásobeniu počtu
nocujúcich lastovičiek. Večer sa nad rybníkmi zdržiavalo a v trsti nocovalo aj 1 500 kusov lastovičiek. Od 10. augusta na lokalite začínali pribúdať aj dospelé jedince, ktoré už ukončili hniezdenie. Podľa počtu odchytených lastovičiek je preukázateľné, že lokalita slúži ako významné
nocovisko jedincom zo širšieho okolia v čase hniezdenia a vyvádzania mláďat. Dokazujú to aj
spätné hlásenia brehulí obyčajných okrúžkovaných pri Ostrovanoch (6 km juhovýchodne od
lokality) a kontrolovaných na nocovisku v Uzovskom Šalgove v ten istý alebo nasledujúci deň.
Podľa počtu jedincov na nocovisku a možnému počtu vyvedených mláďat v obci Uzovský Šalgov a iných obcí v okolí je lokalita dočasným miestom nocovania v čase hniezdenia a počas
migrácie. Päť lastovičiek okrúžkovaných na lokalite bolo odčítaných na podobnom nocovisku,
vzdialenom 56 km pri obci Nižný Hrabovec (okr. Vranov n/T) a ďalšie tri na nocovisku pri obci
Plešivec (okr. Rožňava) už po troch dňoch od okrúžkovania.
Zaujímavosťou na lokalite bol odchyt hybrida medzi lastovičkou a belorítkou 11.8.2013.
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Záver
Porasty trste obyčajnej (Phragmites communis) na rybníkoch v Uzovskom Šalgove sú významným nocoviskom vtákov v Spišsko-šarišskom medzihorí. Nocujú tu v hniezdnom období
a počas migrácie tisícky škorcov obyčajných (Sturnus vulgaris), lastovičiek obyčajných (Hirundo
rustica) a stovky ďalších druhov vtákov. Počas nášho prieskumu v rokoch 2011 – 2014 sme na
rybníkoch chytili a okrúžkovali 4 302 lastovičiek obyčajných (Hirundo rustica) a 280 brehulí obyčajných (Riparia riparia). Počet hniezdnych párov lastovičiek v obci a zistený stav na nocovisku
potvrdzujú, že lokalita je využívaná ako nocovisko nielen v čase hniezdenia, ale hlavne v čase
migrácie. Spätné hlásenia svedčia o tom, že migrujúce vtáky lokalitu využívajú krátkodobo.
Poďakovanie Za spoluprácu pri odchyte a krúžkovaní ďakujeme Petrovi Krišovskému staršiemu, Ing. Tomášovi Vatychovi
a Bc. Stanislavovi Grešovi.
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ZooScan ako nástroj na analýzu vzoriek zooplanktónu
Katarína Gregušová1, Jan Sychra1 & Tim Dudeck2
1
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, e-mail: kacka.gregusova@
gmail.com
2
Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft, Universität Hamburg, Olbersweg 24, DE-22767 Hamburg

Abstract Zooplankton is an important group of organisms for monitoring the state of stagnant water. Within the pond
biota it plays a significant role not only as a food for fish, waterfowl and other aquatic organisms, but mostly as an
indicator of fish stock densification which is related to water transparency decline, macrovegetation loss and fytoplankton
increase (Přikryl 2004). For many ecological studies it is not necessary to classify zooplankton into genera or species,
classification into higher taxonomic groups (class, order) is sufficient. Information about zooplankton biomass and its size
structure are often more important. Since we have been interested in these data, we decided to analyze our samples using
ZooScan system. ZooScan with ZooProcess and Plankton Identifier (PkID) software is an integrated analysis system for
acquisition and classification of digital zooplankton images from preserved zooplankton samples. Zooplankton samples
are digitized and processed in order to enumerate, measure and classify the scanned objects. The result is graphic output
and amount of measurements for individual objects (Gorsky et al. 2010). We analyzed mixed zooplankton samples from
pelagic and littoral zones of 22 south Moravian fish ponds with different densities of fish stock. Our results can help to
evaluate and set adequate management in pond reserves.
Key words zooplankton, ZooScan, fish ponds
Abstrakt Zooplanktón je dôležitou skupinou organizmov pre sledovanie stavu stojatých vôd. V rybničnej biote hrá
významnú úlohu nielen ako potrava pre ryby, vodné vtáctvo a iné vodné organizmy, ale predovšetkým ako indikátor
zhustenia rybej obsádky, s čím súvisí pokles priehľadnosti vody, úbytok makrovegetácie a pribúdanie fytoplanktónu
(Přikryl 2004). Pre mnohé ekologické štúdie preto nie je nutná klasifikácia zooplanktónu do jednotlivých rodov či druhov,
ale postačí aj taxonomické zaradenie do vyšších skupín (trieda, rad). Často je oveľa dôležitejšie mať informácie o biomase
zooplanktónu či jeho veľkostnej štruktúre. Tieto údaje zaujímajú aj nás, a preto sme sa rozhodli urobiť analýzu našich
vzoriek pomocou prístroja ZooScan. ZooScan spolu so ZooProcess a Plankton Identifier (PkID) softvérom je integrovaný
systém analýz pre zber a triedenie digitálnych obrázkov zooplanktónu z fixovaných vzoriek. Vzorky sú digitalizované
a spracované za účelom spočítania, zmerania a klasifikácie naskenovaných objektov. Výsledkom je grafických výstup
a množstvo meraní pre jednotlivé objekty (Gorsky et al. 2010).
Analyzované boli zmiešané vzorky zooplanktónu, z pelagiálnej a litorálnej oblasti, z 22 rybníkov južnej Moravy
s rôznou hustotou rybích obsádok. Zistené výsledky môžu poslúžiť mimo iné k vyhodnoteniu a nastaveniu vhodného
manažmentu v rybničných rezerváciách.
Kľúčové slová zooplanktón, ZooScan, rybníky
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Skúsenosti s reprodukciou blatniaka tmavého (Umbra krameri,
Walbaum 1792) v poloprirodzených podmienkach
Juraj Hajdú1 & Ľubomír Šmiga2
University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Ul. 17 novembra č. 1, SK-081 16 Prešov, Slovakia, e-mail: hajdu.
juraj@gmail.com
2
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice, e-mail: smiga.lubomir@gmail.com
1

Abstract European mudminnow is an endemic species of the middle and lower sections of Danube (Carpathian basin)
and Dniester rivers. The Habitats Directive [92/43/EEC] lists the European mudminnow under Annex II. In Slovakia it
is protected and, listed as Vulnerable according to the Red List of Threatened Species. We summarize our experience
reached by artificial breeding of mudminnow in seminatural conditions during the season 2014, in order to contribute to
development of the species “ex-situ” conservation methods. Adult fertile fish of sex ratio (males to females) 3:2, captured
in the wild, were used for the purpose of artificial reproduction. Several types of spawning substrate were used: fine
gravel, sand, roots of Carex riparia, aerial roots of Salix cinerea and bunches of moss (Vesicularia sp.). In March (2014) three
nests, guarded by females were found (water temperature of 15-15.5 °C, air temperature 25-28 °C). The grey willow
aerial roots, submerged moss and the roots of Carex riparia were preferred substrate types. In April, mudminnow fish
fry was observed in a tank (hatching of larvae occurred between April 4 and 5). A rised fish fry of mudminnow of the
average size 7.3 mm was observed in April 14. Until the last decade of May, the larvae were fed by overnight nauplius
stages of Artemia salina, later by 2-days old A. salina and Tubifex. Two months after hatching the average total body length
of mudminnow fishfry reached 18,99 mm. The consecutive restitution to artificially created habitats was executed in
September 2014.
Key words European mudminnow, artificial reproduction, restitution
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Rozdíly v morfologii respirační soustavy sekavců ve vztahu
k jejich ploidnímu statusu
Karel Halačka1, Lucia Falatová2, Ľubomír Šmiga3, Jakub Fedorčák2 & Ján Koščo2
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, Květná 170/8,CZ – 60300, Brno, e-mail: halacka@ivb.cz
Katedra ekológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov, e-mail: jan.kosco@unipo.sk
3
Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Univerzita veterinárního lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
1
2

Abstrakt Diploidní, triploidní a tetraploidní jedinci sekavců (Cobitis elongatoides, resp. hybrid C. elongatoides x C.
tanaitica) vykazovaly rozdíly ve vybraných morfologických parametrech vztahujících se k respiraci. Velikost červených
krvinek se zvyšující se ploidií vzrůstala, naopak počet krvinek klesal. Délka primárních žaberních lamel byla nejvyšší
u triploidních jedinců, nejnižší u tetraploidních. Tyto rozdíly mohou podmiňovat fyziologické vlastnosti jednotlivých
skupin a ovlivňovat i jejich prostorovou distribuci v rámci jednotlivých povodí.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Migrácie pĺžov rodu Cobitis v modelovom toku riečky Okny
Karel Halačka1, Lucia Falatová2, Ľubomír Šmiga3, Jakub Fedorčák2, Ján Ševc2,
Juraj Hajdú2, Yuliya Kutsokon4 & Ján Koščo2
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, Květná 170/8,CZ – 60300, Brno, e-mail: halacka@ivb.cz
Katedra ekológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov, e-mail: jan.kosco@unipo.sk
3
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4
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine, Department of animal monitoring and conservation, B. Khmelnytsky st. 15,
01601 Kyiv, Ukraine, e-mail: carassius1@ukr.net
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2

Abstrakt Délku a směr migraci sekavců (Cobitis) jsme sledovali pomocí značeni ryb elastoměrmi a střiháním ploutviček.
Na základě zjištění můžeme konstatovat:
– alespoň část jedinců je věrná stanovišti;
– jsou ale určité posuny, ty (což zatím nevíme) jsou buď alespoň po určitou dobu jedním směrem (po x proti proudu)
nebo oscilují, a tím se ryby udržují na plus mínus stejném místě – je třeba ještě sledovat speciálně navrženými
pokusy;
– různé složení skupin na krátkých úsecích ukazuje s největší pravděpodobností na nějaké (mezo, mikro) habitatové
preference (a ukazuje i na rizika monitoringu kdy se chytá na jen určitých částech lokality);
– opatrnost pro formulování konečných závěrů u sledování sekavců je také třeba vzhledem k otázce, s jakou
úspěšností se chytá – také třeba ověřit pokusně.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Personality of red-backed shrike (Lanius collurio)
Martin Haluška & Martin Hromada
Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, 17.novembra 1, 080 01 Prešov,
Slovakia, e-mail: haluskama@gmail.com, hromada.martin@gmail.com
Abstract In the last few decades a rapidly increasing interest for animal personality can be observed in a wide range of
disciplines ranging from behavioural ecology through psychology to genetics and conservation. Personality, „consistent
behavioural differences“ influences behavioural reaction of an individual across various situations and contexts
determining their foraging, antipredator and social behaviour, hierarchical position, reproductive success, adaptability to
environmental change and thus their survival and fitness. Behavioural quality of parents also often determines condition
and survival of their offsprings. Considering these facts, personality was suggested to play an important role in a process
of natural selection, adaptation and evolution. In this study, we present a preliminary results of our personality research
on Red-backed shrike (Lanius collurio) in Poland. We have found significant differences between adults and juveniles
in their reaction to stress situation, where adults acted more boldly than juveniles. Adult males and females did not
differ significantly in their behaviour. We also did not find any significant correlation between personality and physical
condition of individuals. Found significant differences in boldness between adults and juveniles suggest that personality
changes with age and thus it represent the form of personal growth.
Acknowledgements The work was financially supported by grants VEGA 1/1244/12 and OPV ITMS: 26110230119.
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Korabinský, Townson, Matoušek ... a korytnačka močiarna
na Slovensku
Peter Havaš
Titogradská 18, SK-040 23, Košice, e-mail: peter.havas@seznam.cz
Abstract Analysis of the map released by Ján Matej Korabinský in 1791 has revealed three localities with occurence of
European pond turtle from the territory of present Slovakia: Tomášikovo, Tušice and Kaluža. His map provide important
(and mostly new) information about historical distribution of this peculiar and rare species.
Key words Ján Matej Korabinský, European pond turtle, Emys orbicularis, Slovakia, historic distribution, 18th century

Úvod
Súčasné rozšírenie korytnačky močiarnej (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) na Slovensku je
prakticky neznáme. V minulosti bola na našom území nepochybne rozšírenejšia ako dnes, aj
keď spoľahlivé historické údaje predchádzajúce rozsiahle vodohospodárske úpravy na slovenských nížinách, a tým aj jej ústup, chýbajú, sú veľmi skromné alebo doteraz neznáme. Lác & Lechovič (1964), ktorí zhrnuli historický prehľad výskumu naších plazov, uvádzajú do začiatku
20. storočia len tri pramene a päť lokalít: Jeitteles (1862: oblasť Tisy, okolie Tokaja), Kornhuber
(1865: Tomášikovo – v ich práci chybne interpretované ako Sládkovičovo) a Malesevics (1888:
Vidiná, Mikušovce), pričom Jeitteles-ove údaje sa na územie Slovenska pravdepodobne nevzťahujú. V roku 2003 bol autor príspevku informovaný našim predným ornitológom a múzejníkom Branislavom Matouškom o knihe a mape publikovanej v roku 1797 a zmieňovanej výskyt
korytnačky močiarnej z územia dnešného Slovenska.

Townson-ov cestopis a Korabinského mapa
Robert Townson (1762 – 1827), škótsky cestovateľ a prírodovedec, v roku 1793 uskutočnil
päťmesačnú cestu po vtedajšom Uhorsku (Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) a jej výsledky publikoval o štyri roky neskôr (Townson, 1797). Hoci i v samotnom texte knihy je uvedená
zmienka o korytnačke močiarnej, je to len v súvislosti s jej ponukou na trhu s potravinami vo
Viedni. Prílohou knihy je rozmerná (59 × 46 cm), ručne kolorovaná mapa, nazvaná „A New Map
of Hungary, Particulary of its Rivers & Natural Productions, by In. Mathw. Korabinsky. Petrography &
Post Roads added by the Author“. Ako je z názvu mapy zrejmé, Townson nepoužil vlastnú mapu,
ale už skôr vydanú mapu, ktorú doplnil o svoje pozorovania – väčšinou z oblasti geológie a mineralógie (ale pozri nižšie). Autorom mapy, ktorú Townson použil, a ktorá bola vydaná šesť
rokov skôr, bol prešovský rodák, Ján Matej Korabinský.
Ján Matej Korabinský (28. 3. 1740, Prešov–23. 6. 1811, Bratislava), filológ, historik, pedagóg
a geograf a zakladateľ štatistickej geografie. Bol prvým na svete, kto vyhotovil detailnú tématickú mapu zobrazujúcu ekonomické, prírodné a etnografické pomery a zdroje v určitej krajine
(Plihál, 1999). Pomocou symbolov sú na nej zobrazené napr. nielen dobre známe bane na zlato
a striebro, kúpele, jaskyne, strediská priemyslu a poľnohospodárstva, ale tiež miesta výskytu
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rôznych druhov divo žijúcich zvierat. Legenda mapy je uvedená v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahuje 90 symbolov, z toho zvieratám sú venované nasledovné: volavka popolavá
(uvedená ako Ardea Cinerea), bocian biely (Ardea Cyconia), bučiak veľký (Ardea stellaris), orol
(Aquila), drop veľký (Bis Tarda v. Otis Tarda), vlk eurázijský (Canis Lupus), kamzík vrchovský
(Capra Rupicapra), bobor eurázijský (Castor), vydra riečna (Lutra), svišť vrchovský (Mus noricus),
pelikán ružový (Pelecanus Baffanus), lyžičiar biely (Platalea Leucorodia), korytnačka močiarna
(Testudo) a medveď hnedý (Ursus Arctos). Townson do svojej mapy z roku 1797 pridal všeobecný symbol pre supy (Vultures), zaviedol všeobecné mená pre vlky (Lupus), bociany (Ciconia),
a pre niektoré druhy použil odlišné latinské meno (Marmota Alpina pre svišťa vrchovského a Pelecanus Oncerctalus pre pelikána ružového).
Korytnačka močiarna je na oboch mapách uvedená len pod rodovým menom (Testudo, Schildkröte, Tekenős béka, Tortoise) ale z oblasti, ktorú mapa pokrýva je zrejmé, že ide o korytnačku
močiarnu (Emys orbicularis). Korabinský (1791) ju z územia terajšieho Slovenska zobrazil na
troch miestach: Tallos (= Tomášikovo, západné Slovensko), Tuſsa (= Tušice) a Kalusza (= Kaluža,
obe východné Slovensko) a rozšíril a o vyše 70 rokov tak posunul späť jej historický výskyt.

Záver
V dobe, kedy Korabinský pracoval na svojej mape, museli byť všetky druhy zvierat, ktoré na
nej zobrazil (nielen korytnačka močiarna), určitým spôsobom pre človeka významné – užitočné
alebo naopak obávané, uctievané, prípadne pre určitú oblasť veľmi typické. Mapa vytvorená
pred vyše 220 rokmi primárne pre potreby hospodárstva dnes samozrejme stratila svoju opodstatnenosť, pre historickú zoológiu však predstavuje prameň vzácnych a dôležitých informácií.
Poďakovanie Autor by chcel špeciálne poďakovať Branislavovi Matouškovi (Trnava) za nezištné poskytnutie informácie o existencii
Townson-ovho a Korabinského diela a za inšpirujúce konzultácie. Péter Rózsa (Debrecín) promptne poskytol odbornú literatúru.
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Predbežné výsledky mapovania motýľov (Lepidoptera) obce Jalovec
a jej okolia na rozhraní Liptovskej kotliny a Západných Tatier
Vladimír Hemala1 & Ľubomír Panigaj2
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Abstract Preliminary records of butterflies and moths (Lepidoptera) in the nearest surroundings of Jalovec village are
presented. Jalovec village is situated on the boundary of Liptovská kotlina basin and Western Tatras mountains, near to
the TANAP National Park. Altogether 522 individuals of 111 species were recorded, of which butterflies (Rhopalocera)
comprise 36 species. Faunistic survey in the surrounding area of Jalovec village will be proceeding at irregular intervals.
Key words Lepidoptera, Jalovec village, Liptovská kotlina basin, Western Tatras Mts, faunistics, preliminary records

Úvod
Obec Jalovec sa nachádza na severnom okraji Liptovskej kotliny a od pohoria Západných
Tatier (a územia TANAP-u) ju delí iba pár kilometrov. V blízkom i širšom okolí obce sa nachádza pomerne rozmanité a bohaté spektrum biotopov. Nájdeme tu stanovištia antropogénne
(poľné monokultúry, záhrady, intravilán obce, dvory, farmy), poloprírodné (pasienky, obhospodarované lesy) aj temer nedotknuté ľudskou činnosťou (ťažko prístupné horské lesy, potoky horských dolín, horské lúky, subalpínske a alpínske stanovištia). Za zmienku stojí aj blízky opustený kameňolom v Bobroveckej Vápenici, ktorý je jednou z prísne chránených lokalít
vzácneho jasoňa červenookého Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) na Slovensku (Kříž 2011).
Lokalita kameňolomu má výrazný xerotermný charakter a hostí aj mnohé ďalšie zaujímavé
druhy hmyzu. Okolie obce je nielen z lepidopterologického, ale aj celkovo z entomologického
hľadiska pomerne málo preskúmané. Jediné doteraz publikované údaje z okolia obce (resp.
z Jaloveckej doliny) uvádzajú Hrubý (1964) a Reiprich (1977).

Metodika
Počas sezóny v roku 2012 prebehol v okolí obce Jalovec prieskum denných aj nočných motýľov spojený s diplomovou prácou (Hemala 2013). Odchyty i pozorovania motýľov intenzívne
prebiehali na šiestich vybraných lokalitách v okolí, niekoľko údajov bolo zaznamenaných aj
na ďalších troch stanovištiach. Pri získavaní údajov boli zvolené odlišné postupy pri denných
a pri nočných motýľoch. Zatiaľ čo denné motýle boli odchytávané entomologickou sieťkou a po
identifikácii druhu následne vypustené späť do voľnej prírody, na odchyt nočných motýľov
bola použitá metodika nočného lovu s využitím špeciálneho lapača a svetelného zdroja napájaného z 12V nabíjateľnej batérie.
Medzi zvolenými stanovišťami boli prevažne lúčne biotopy (obhospodarované i neobhospodarované trávnaté porasty, pasienky) a ekotóny na rozhraní lúky a lesa. Medzi navštívenými
lokalitami sa nachádzal aj bývalý lom v Bobroveckej Vápenici, na ktorom bol pozorovaním
a vyhotovením fotografie potvrdený výskyt jasoňa červenookého (Parnassius apollo) a vajíčok
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modráčika horcového (Phengaris alcon) na jednej z jeho živných rastlín, horci krížatom (Gentiana
cruciata). Lom je v súčasnosti pod správou TANAP-u.

Výsledky a diskusia
Spolu bolo dosiaľ zaznamenaných 522 jedincov zo 111 druhov, z toho denné motýle predstavujú 36 druhov. Zaznamenané boli druhy z nasledovných čeľadí (v zátvorkách sú uvedené
počty zaznamenaných druhov): Zygaenidae (3), Tortricidae (4), Pyralidae (5), Endromidae (1),
Sphingidae (3), Hesperiidae (3), Papilionidae (2), Pieridae (6), Lycaenidae (5), Nymphalidae
(11), Satyridae (9), Geometridae (32), Notodontidae (2), Noctuidae (25) a Arctiidae (6). V nasledovnej tabuľke uvádzame súhrn najvýznamnejších nálezov (tab. 1):
Tab. 1 Zoznam dosiaľ najvýznamnejších nálezov (* Stupne početnosti podľa Patočku & Kulfana (2009)).
DRUH

STATUS*

LITERÁRNY ÚDAJ

nevzácny

-

skôr vzácny

-

Zygaenidae
Zygaena brizae (Esper, 1800)
Endromidae
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
Papilionidae
Parnassius apollo liptauensis Peschke & Eisner, 1932 vzácny

Hrubý (1964), Kříž (2011)

Pieridae
Leptidea reali Reissinger, 1989

nevzácny

-

vzácny

-

skôr vzácny

-

Lycaenidae
Phengaris alcon (Den. & Schiff., 1775)
Satyridae
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Geometridae
Abraxas grossulariatus (Linnaeus, 1758)

skôr vzácny (niektoré roky hojný) -

Anticlea derivata (Den. & Schiff., 1775)

skôr vzácny

-

Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)

skôr vzácny

-

Scopula umbelaria (Hübner, 1813)

skôr vzácny

-

vzácny

-

Dasypolia templi (Thunberg, 1792)

vzácny

-

Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)

vzácny

-

Orthosia opima (Hübner, 1809)

skôr vzácny

Notodontidae
Odontosia carmelita (Esper, 1799)
Noctuidae

Hrubý (1964)

Arctiidae
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
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V literatúre (Reiprich 1977) uvádzaný výskyt zelenáčika Adscita geryon (Hübner, 1813)
(Zygaenidae) z Jaloveckej doliny sa nám nepodarilo dosiaľ potvrdiť. Kulfan & Kulfan (1996)
ho uvádzajú ako zraniteľný xerotermofilný ekotónny druh, vyskytujúci sa lokálne v nízkych
i stredných polohách.

Záver
Vzhľadom na zistený výskyt skôr vzácnych až vzácnych druhov motýľov možno konštatovať, že v prípade obce Jalovec a jej blízkeho okolia sa z faunistického hľadiska jedná o
pomerne zaujímavú lokalitu. Stanovištia, na ktorých výskum počas roku 2012 prebiehal patria
do predhoria Západných Tatier, ktoré je po faunistickej stránke podstatne slabšie prebádané
než ich vysokohorské polohy. Predbežné výsledky nášho mapovania ukazujú, že predhorie
Západných Tatier by si zaslúžilo podrobnejší výskum aj do budúcnosti.
Poďakovanie Na tomto mieste by sme radi poďakovali otcovi prvého autora, pánovi Josefovi Hemalovi z Jalovca, za veľmi cennú
pomoc v teréne s inštaláciami svetelného lapača.
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Výsledky výskumu malakofauny mokraďových biotopov Bošáckej
doliny (CHKO Biele Karpaty)
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Abstract We have verified a high species richness of molluscan communities in wetland biotopes of Bošácka dolina valley
in the area of Biele Karpaty Mts. (West Carpathians) Protected Landscape Area. We carried out the research at 18 study
sites which were classified into the four types according to catalogue of biotopes (Ružičková et al., 1996). We found 39
species of molluscs, including 4 aquatic and 35 terrestrial species. Molluscs reflect the habitat conditions and indicate
their quality. We noticed significant European species Vertigo moulinsiana at two study sites and Vertigo angustior at five
study sites.
Keywords Mollusca, Bošácka dolina valley, wetland biotopes, habitats

Úvod
Biele Karpaty patria nepochybne k jedným z najkrajších miest Slovenska. Krajina Bielych
Karpát, ktorú poznáme dnes, je výsledkom dlhodobého pôsobenia prírodných podmienok
a šetrného obhospodarovania miestnymi obyvateľmi. V 19. storočí, keď v Čechách vrcholil záujem o malakozoológiu známou prácou Uličného (1892 – 1895) – Měkkýši čeští, na Slovensku
a Morave boli spracovávané údaje najmä zahraničnými autormi, ako napr. Fauna Regni Hungariae (Csiki 1918). V období druhej svetovej vojny bolo územie Slovenska podľa Ložeka (1956)
z faunistického hľadiska zanedbávané a aktívne vyvíjali činnosť najmä poľskí zoológovia vo
vonkajších pohoriach západných Karpát v tesnej blízkosti Českých hraníc, a to najmä Poliński
(1924, 1928) a neskôr Urbański (1948), známi priekopníci výskumu západokarpatských pohorí.
Na území Bošáckej doliny, konkrétne na lokalite Grúň, zozbieral vzorky Deván (1996). V Bielych Karpatoch robil intenzívny výskum V. Ložek a M. Horsák v roku 2001 a 2002 (Jongpierová
et al. 2008). Horsák (in Poulíčková et al. 2005) uvádza vo svojej správe aj lokality z Bošáckej
doliny, a to konkrétne lokality PP Grúň a PP Blažejová. Cieľom práce bolo dohľadať podmáčané plochy, maloplošné mokrade a prameniská v rôznych typoch biotopov a malakologicky ich
zhodnotiť.

Metodika
V prípade vodnatejších lokalít sme povrchovú vegetáciu a dnový sediment a s nimi aj ulitníky preplavovali pomocou polguľovitého kovového sita o priemere 20 cm s veľkosťou ôk 0,5–
1 mm. Následne sme ich dávali presušiť a presušené sme ich ručne triedili. V prípade suchších
lokalít sme odobratú povrchovú vrstvu vegetácie a ulitníky vyklepávali, presušili, triedili a determinovali. Celkové množstvo odobratého substrátu predstavovalo zhruba 3 litre. V prípade maloplošných lokalít sme množstvo prispôsobovali ploche. Ulitníky väčších rozmerov sme
zbierali ručne. V potočných jelšinách a na suchších lokalitách sme odobrali vzorku rastlinného
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opadu (cca 3 litre). Na determináciu ulitníkov sme používali práce Ložek (1956) a Horsák et
al. (2013). Mäkkýše sme zaradili do ekologických skupín podľa Lisického (1991). Metodika vychádza z prác Horsák (2003a) a Beran (2005) pri prácach hodnotiacich vodné a suchozemské
mäkkýše CHKO Biele Karpaty na strane Českej republiky.

Výsledky a diskusia
Mokraďové biotopy z hľadiska malakozoológie boli v CHKO Biele Karpaty zo slovenskej
strany skúmané málo. Na 18 lokalitách sme počas výskumu zaznamenali spolu 39 druhov ulitníkov, z toho 4 vodné a 35 suchozemských druhov. Celkový počet vytriedených a determinovaných jedincov predstavoval 1131 exemplárov. Druhová diverzita bola podľa Shannona pre celú
malakocenózu sledovaného územia H´ = 2,283. Hodnota druhového bohatstva podľa Margalefa
predstavovala pre celé sledované územie R = 5,412 a ekvitabilita (Pielouovej index) pre malakocenózu územia predstavovala hodnotu e = 0,6232.
Druhy s konštantným výskytom boli 4, druhov s akcesorickým výskytom bolo 8 a akcidentálny výskyt malo spolu 27 druhov. Eukonštantný výskyt nebol zaznamenaný u žiadneho
ulitníka. Konštantný výskyt sme zistili u druhu Carychium tridentatum (Risso, 1826) – hygrikolný druh (výrazne vlhkomilný) s frekvenciou výskytu 66 %; Cochlicopa lubrica (O. F. Müller,
1774) – mezikolný druh, Carychium minimum (O. F. Müller, 1774) – paludikolný druh a Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) – pramenný druh s frekvenciami výskytu 50 %. Najviac sa
na lokalitách vyskytovali druhy mezicolné (MS), druhy paludikolné (PD) druhy silvikolné (SI)
druhy hygrikolné (HG) a druhy pratikolné (PT). V sledovanom území sa pH vody pohybovalo
od pH 6 po pH 8. V lokalitách s menšou hodnotou pH konkrétne s hodnotou od 6 – 7 sa priemerne vyskytovalo 6 jedincov. Na lokalitách s hodnotami pH od 7 – 8 sa priemerne vyskytovalo
99 jedincov. Vplyv pH na počet druhov nebol signifikantný. Najviac druhov bolo zastúpených
na lokalite L1, L13 a L18 (Prírodné pamiatky – penovcové prameniská). Najväčší počet jedincov
bolo zaznamenaných na lokalitách L7, L14, L15 a L18 (penovcové prameniská) s počtom jedincov na lokalitu nad 100 jedincov a dominantným druhom Bythinella austriaca.
Bielokarpatské mokrade a prameniská možno rozdeliť do 4 skupín z hľadiska výskytu
mäkkýšov a ich biotopov. Prvú skupinu tvoria mokrade na intenzívnych pasienkoch, ktoré
sú silne disturbované, s nízkou hodnotou pH. Na týchto lokalitách sa nevyskytovali žiadne
mäkkýše. Druhú skupinu tvoria lesné pramene a zarastené mokrade mimo lesa. Na týchto
mokradiach sa často vyskytovali druhy rodu Pisidium a tvorili tu bohaté populácie. Do tretej
skupiny možno zaradiť mokrade otvorenejšieho charakteru, kde tvorili bohaté populácie druhy
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) a Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758). Do štvrtej skupiny
možno zaradiť mokrade zarastené, ale s výskytom vyzrážaného penovca. Na týchto lokalitách
vždy tvorili bohaté populácie druhy Bythinella austriaca a Carychium tridentatum.
Podobné zistenia mala aj Poulíčková et al. (2005). Na lokalite PP Blažejová sme však zaznamenali nové druhy, ktoré sa v publikácii Poulíčková et al. (2005) neuvádzajú, a to druhy:
Succinea putris (Linnaeus, 1758) a Succinella oblonga (Draparnaud, 1801). Poulíčková et al. (2005)
na lokalite PP Grúň uvádza 26 druhov, my sme zistili 16 druhov. Na študijnej ploche sme však
zistili nové druhy, a to – Euconulus praticola (Reinhardt, 1883), Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
a druh Succinea putris (Linnaeus, 1758).
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Ako závisí kondícia rýb na vonkajších faktoroch?
Ján Horváth1 & Ladislav Pekárik2
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, SK-842 15, Bratislava, e-mail: johny.horvath@gmail.
com
2
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava, e-mail: ladislav.pekarik@savba.sk
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Abstrakt Kondícia rýb sa počas dňa mení v závislosti od ich aktivity. Na základe kondície môžeme predpokladať čas
kedy jednotlivé druhy prijímajú potravu. Na kondíciu vplýva viacero vonkajších fyzikálno-chemických faktorov ako
teplota vody, ktorá môže mať priamy vplyv na metabolizmus a tým aj výmenu energie (bioenergetickú účinnosť), pH,
atmosferický tlak, prúdenie vody, množstvo rozpusteného kyslíka, turbidita a na ňu naväzujúce množstvo svetla. Jedince
sme odoberali malou záťahouvou sieťou na riekach Morava, Váh, Dunaj, Bodrog a Tisa v rokoch 2011 – 2012. Jedince boli
v teréne určené, zmeraná dĺžka tela a váha. Následne z údajov bola vypočítaná relatívna kondícia. Vyhodnotenie údajov
sme robili pomocou zmiešaných modelov a spájali časy s podobnou kondíciou. Po spojení časov sa refitoval model
a porovnal s pôvodným pomocou AIC. V prípade viacerých druhov je na základe rozličnej kondície jasne odlíšiteľná
denná a nočná dynamika (Romanogobio vladykovi, Alburnus alburnus, Abramis bjoerkna, Sander lucioperka). V prípade
druhov ako Neogobius melanostomus, Neogobius fluviatilis, Gymnocephalus shraetzer, Leuciscus leuciscus a Aspius aspius nie je
vidieť jasný vzor správania sa počas dňa a podľa aktuálnej kondície môžeme predpokladať, že prijímajú potravu v každú
dennú dobu a nie sú tak jasne závislé od vonkajších faktorov.
Kľúčové slová kondícia, denná dynamika, teplota vody, svetlo
Poďakovanie Výskum bol financovaný z projektov VEGA 1/0176/12 a 2/0124/14.
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The first confirmation of Wolbachia, the reproductive parasite, in
quill mites (Acari: Syringophilidae)
Martin Hromada1, 2, Miroslava Klimovičová1 & Jan Štefka3
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University
of Prešov, 17.novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia, e-mail: hromada.martin@gmail.com
2
Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, Poland
3
Laboratory of Molecular Phylogeny and Evolution of Parasites, Institute of Parasitology, Biology Centre ASCR and Faculty of
Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, e-mail: jan.stefka@gmail.com
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Abstract Wolbachia, an obligatory intracellular and maternally-inherited symbiont, has recently attracted a lot of attention.
It is the most ubiquitous symbiotic organism on Earth. Beside insects, Wolbachia are found in association with a wide
variety of other invertebrate species (e.g. mites, scorpions, spiders, crustaceans and filarial nematodes). The aim of our
study was to test presence the Wolbachia in quill mites (Acari: Syringophylidae). We investigated 20 species of quill mites.
Universal cytochrome oxidase I (cox1) primers for successful PCR amplification of mite DNA were used. Phylogeny tree of
eight different quill mite species was constructed using Neighbor Joining, Maximum Likelihood and Bayesian Inference.
We detected presence of Wolbachia in two samples of syringophilids, Syringophiloidus serini (Clark) and Aulobia cisticolae
Skoracki et Sikora, from 6 individuals by using two types of primers: 16S_eubF(R) and fbpA_F(R). Some relationships
between syringophilid genera and coincidence between molecular and morphological taxonomic determination of quill
mites and effect of this endosymbiont for the biology of examined group of mites arebriefly discussed.
Key words Acari, cox1, Kenya, phylogeny, Syringophilidae, Wolbachia
Acknowledgements We would like to thanks Radoslav Smoľák, Wanyoike Wamiti and Njoki Kahure for assistance in field sampling
and technical help. We sincerely thank to Václav Hypša, Filip Husník and Eva Šochová for providing PCR primers and valuable
advice. The work was financially supported by grants VEGA 1/1244/12 and OPV ITMS: 26110230119.
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Revision of the subfamily Parasitinae (Acari: Mesostigmata:
Parasitidae)
Kamila Hrúzová & Peter Fenďa
Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina B-1, SK-84215 Bratislava, e-mail:
kamila.hruzova@gmail.com
Abstract Mites of the subfamily Parasitinae are free-living predators, that commonly occur in temporary accumulations
of organic debris, including manure, vegetable compost and in the nest habitats of mammals and insects. They are
able to survive in the deutonymphal stage up to several months and parasitine deutonymphs are often phoretic on
insects. The generic concept of the subfamily Parasitinae is obscured. Parasitids are classified into relatively few genera
by some authors, but into considerably more by others (defined on different characters). The uncertainty about the type
species of the genus Parasitus must be added to this and the result is that some species occur alternately in three different
genera. There are 21 genera described in the subfamily (five of which we consider as junior synonyms). According to the
concept of genera presented in this work are genera well distinquishable by the shape of paraxial setae on palpgenu and
palpfemur and by the presence of apomorphic characters. The genus Neogamasus is divided into three subgenera, two of
which were originally designated as separate genera within the subfamily. Similarly the genus Parasitus is divided into
five subgenera, two of which were originally designated as separate genera. The other five genera are monotypic, with
only one or few specimens known from Africa, South America and Asia. There were found 12 genera and 41 species in
Slovakia.
Key words Acari, Parasitinae, taxonomy
Acknowledgements The research was supported by the grant project KEGA No. 059UK-4/2014.
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Gastrointestinálne parazity kamzíka vrchovského tatranského
(Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1972)
Zuzana Hurníková1, 2, Martina Miterpáková2 & Barbara Chovancová3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, SK-04081, Košice; e-mail: hurnikz@saske.sk
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, SK-04001, Košice; e-mail: miterpak@saske.sk
3
Výskumná stanica a múzeum TANAPu, SK-05960, Tatranská Lomnica; e-mail: barbara.chovancova@stonline.sk
1
2

Abstract A pilot research on gastrointestinal parasite fauna of the Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) as a
significant representative of the Tatra endemic fauna species was initiated in 2013. In total 212 fecal samples have been
examined to date for the presence of helminth ova and coccidia oocyst using standard flotation methods. The results
revealed the overall prevalence of gastrointestinal parasites in chamois of the Slovak part of the High Tatra reaching
58.5 %, whereas the faecal samples from the Western Tatra showed significantly lower occurrence of intestinal parasites.
The initial research on gastrointestinal parasites of the Tatra chamois introduced one disputable finding – a relatively
high prevalence of the genus Moniezia with nearly 30 % of samples being positive in the Slovak part of the High Tatra
that is significantly more in comparison with other European studies. Thus, further intensive research on is needed in
broader temporal, ecological and zoological contexts to illuminate the influence of climate and microclimate conditions
and intermediate hosts distribution on the presence of this parasite taxa.
Key words Tatra chamois, Rupicapra rupicapra tatrica, parasite, Moniezia spp.

Úvod
Tatranský poddruh kamzíka vrchovského (Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758) opísal v roku
1972 Milíč Blahout ako endemický tatranský poddruh – tatrica (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1972). Autochtónna populácia tatranského kamzíka sa zachovala na území Vysokých
a Východných (Belianskych a Západných) Tatier, ktoré z 77,6 % ležia na Slovensku a 22,3 %
v Poľsku.
Areálom výskytu kamzičej zveri v Tatrách sú biotopy v alpínskom a subalpínskom vegetačnom stupni, okrajovo aj terény hornej hranice lesa a subnivál. Kamzíkmi preferované subalpínske a alpínske rastlinné vegetačné stupne ležia vo veľmi chladnej až mierne studenej oblasti
s priemernou ročnou teplotou kolísajúcou od +3 °C do –4 °C. Horizontálne rozšírenie kamzíka
vrchovského tatranského v slovenskej časti Západných a Východných Tatier je v smere západ –
východ 19°39‘30“E – 20°18‘40“E a v smere juh – sever 49°08‘18“N – 49°15‘35“N. Vo vertikálnom
smere sa v Tatrách vyskytujú kamzíky približne od výšky 1200 m n. m. do 2630 m n. m., s ťažiskom výskytu v nadmorských výškach od 1700 a 2200 m n. m. (Chovancová & Kryštofík 2013).
Kamzík je typickým herbivorným párnokopytníkom, žijúcim v otvorených biotopoch
horských ekosystémov. Obľúbenými stanovišťami kamzíkov v Tatrách sú dná dolín alebo miernejšie trávnaté svahy s roztrúsenými skalnatými bralami a vlhkými žľabmi. V čase turistickej
sezóny sa následkom vyrušovania sťahujú do neprístupných, aj keď menej úživných oblasti
v exponovanom teréne.
Trofická základňa kamzíkov závisí od ponuky potravy, ktorá sa vo vysokohorskom prostredí vyznačuje veľkou premenlivosťou v súvislosti s jej sezónnou dostupnosťou. Konzumujú
najmä vždyzelené trvalky, trávy, byliny, ale komponentami potravy sú tiež časti stromov, lišajníky, papraďorasty a machy (Novacký & Chovancová 2010).
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K prirodzeným činiteľom ovplyvňujúcim početnosť kamzíkov patria šelmy, najviac rysy,
v menšej miere vlky a zriedkavo medvede, líšky, orly skalné a krkavce. Početnosť kamzíkov
ovplyvňujú aj katastrofické javy, extrémne počasie, antropogénne ohrozenie, vysoká návštevnosť a rozširujúce sa športové aktivity, pytliactvo (Chovancová & Gömöry 1999). Z hľadiska
zdravia kamzičej zveri zohrávajú významnú úlohu parazitárne infekcie, ktoré môžu výrazne
ovplyvniť stav celej populácie. Cieľom našej práce je preto zistiť rozšírenie parazitov tráviaceho
traktu kamzíkov v súčasných klimatických a environmentálnych podmienkach Tatier.

Metodika
Vzorky trusu kamzíkov boli zbierané počas terénnych zberov v rôznych lokalitách Tatier
v priebehu jari až jesene 2013 a jari a leta 2014. Z oblasti slovenských Vysokých Tatier bolo zozbieraných 164 vzoriek z 24 lokalít; 33 vzoriek boli ískaných z poľskej časti Vysokých Tatier a 15
vzoriek pochádzalo zo Západných Tatier. Na prítomnosť propagačných štádií gastrointestinálnych parazitov boli vzorky v laboratóriu vyšetrené štandardnými koprologickými metódami
s použitím Sheatherovho a Faustovho flotačného roztoku.

Výsledky a diskusia
Celková prevalencia gastrointestinálnych infekcií parazitmi v Slovenskej časti Vysokých
Tatier bola 58,5 %. Najčastejšie boli zastúpené protozoá – Eimeria spp. (41.5 %), z helmintov
pásomnice rodu Moniezia spp. (29,3 %) a čeľaď Trichostrongylidae (9,1 %). Sporadicky boli detegované vajíčka Nematodirus spp. and Capillaria spp. Jedince z poľskej strany tatier boli infikované Eimeria spp. (21,2 %), Moniezia spp. (15,2 %) a nematódami z čeľade Trichostrongylidae (9,1
%). Vyšetrenie 15 vzoriek trusu kamzíkov zo Západných Tatier preukázalo signifikantne nižší
výskyt črevných parazitov; v jednej vzorke boli prítomné oocysty Eimeria spp. a v jednej vajíčka
strongylidného typu.
Pilotný výskum výskytu gastrointestinálych parazitov kamzíkov vrchovských tatranských
nastolil jednu zaujímavú otázku spojenú s relatívne vysokou prevalenciou cestód rodu Moniezia. Na slovenskej strane Vysokých Tatier boli propagačné štádia týchto parazitov prítomné
v takmer 30 % vzoriek, čo je signifikantne viac v porovnaní s výsledkami iných európskych
výskumov (Stancampiano et al. 2001; Hoby et al. 2006; Morrondo et al. 2010; Marreros et al.
2011). Tieto rozdiely môžu byť spôsobené výskytom vhodných medzihostiteľov (roztočov z čeľade Oribatidae) v prostredí, ktorý ovplyvňujú klimatické a mikroklimatické podmienky, ako
aj zmeny habitatov a využitia krajiny. Pokalamitný výskum vo Vysokých Tatrách odhalil po
víchrici v r. 2004 nárast populačnej denzity pôdnych roztočov (a premnoženie práve oribatidných druhov), zároveň však potvrdil aj pokles druhovej diverzity (Kalúz & Ferenčík 2008).

Záver
Výsledky nášho pilotného prieskumu nastolili epizootologické otázky, ktorých objasnenie si
bude vyžadovať pokračujúci intenzívny výskum výskytu a distribúcie parazitov kamzíkov vrchovských tatranských, predovšetkým v širšom časovom, ekologickom a zoologickom kontexte.
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Plôšky okolo stĺpov elektrického vedenia ako potenciálne
významný prvok v udržiavaní biodiverzity mravcov intenzívne
obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny
Peter Chanas1, Michał Michlewicz2, Dušan Peregrim1 & Martin Hromada3
1
Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, 17th November 1, 081 16 Prešov,
Slovakia, e-mail: chanas.peter@gmail.com
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Faculty of Animal Breeding and Biology, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
3
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Abstrakt Nedávne výskumy ukázali na význam stanovíšť, ktoré boli donedávna prehliadané ako nevýznamné až
nežiaduce, napríklad železničné násypy, výsypky alebo lomy. Ekológia poľnohospodárskej krajiny, hoci tvorí významnú
časť ekosystémov v celosvetovom meradle, sa do centra záujmu dostáva len v posledných rokoch. Udržuje populácie
živočíchov aj rastlín, vrátane ohrozených druhov. Jedným z ekologických prvkov, ktorým sa doposiaľ nevenovala
prakticky žiadna pozornosť a bola zdôrazňovaná skôr ich škodlivosť v krajine, sú línie elektrických vedení. Existuje
len niekoľko prác, ktoré naznačili, že neudržiavané habitatové plôšky v bezprostrednej blízkosti stĺpov môžu zohrávať
dôležitú funkciu pri udržiavaní prítomnosti, početnosti a rozmanitosti druhov v antropogénnej krajine. Medzi
skupiny, ktoré sú považované za vhodné bioindikátory, patria mravce. V rámci výskumu sme testovali hypotézu, že
ekosystémové ostrovčeky okolo stĺpov elektrického vedenia prispievajú k udržiavaniu biodiverzity mravcov v intenzívne
obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine. Výskum sme realizovali v trvalých trávnych porastoch, ktorý prebiehal od
26. júna do 19. septembra 2012. Testovali sme rozdiely v prítomnosti, početnosti, počte druhov a hniezd, vo výške hniezd
a v počte kolónií mravcov medzi plôškami okolo elektrických stĺpov a priľahlými kosienkami každého stĺpa. Zistili sme
21 druhov mravcov. Nepotvrdili sme významné rozdiely medzi plôškami a kosienkami, preto je však potrebné testovať
aj iné typy poľnohospodárskych biotopov, napríklad ako sú agroekosystémy.
Kľúčové slová biodiverzita, bioindikátor, línie elektrického vedenia, mravce (Hymenoptera: Formicidae),
poľnohospodárska krajina
/prednáška/
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Evoluce klonality na příkladu evropských sekavců rodu Cobitis
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2

Abstract Male mate choice is one of several proposed mechanisms stabilizing coexistence of sperm-dependent asexual
parasites and their sexual hosts in the way that it is preventing displacement of the parental species by their asexual
all-female hybrids reproducing twice as fast. Role of this mechanism in stabilizing the European spined loach hybrid
complex (Cobitis; Teleostei) has yet been unknown. We studied the role on a laboratory model designed according to the
following scheme: 1 ♂ and 2 ♀♀ of C. elongatoides and also 2 ♀♀ of triploid hybrid C. elongatoides-tanaitica placed in each
aquarium with artificial spawning site. Results suggest that the mate choice is likely not strong enough to prevent males
from mating with asexual females as at least 20 % of spawnings were produced by hybrid females. We conclude that if
a male mate choice is not working in Cobitis, another unknown mechanisms likely help in stabilizing populations in this
sexual-asexual complex.
Key words male mate choice, spined loach, laboratory model, sexual-asexual complex, asexual hybrids

Úvod
Komplexy sexuálních a klonálních populací blízce příbuzných druhů jsou ideálními modelovými systémy pro studium evoluce pohlavního a nepohlavního rozmnožování. Takovýmto
komplexem je také rod evropských sekavců Cobitis, kde mezidruhovým křížením sexuálních
druhů vznikají gynogenetičtí di- i poly-ploidní hybridi. Gynogeneze jakožto forma sexuálního
parazitismu vyžaduje spermii příbuzného sexuálního druhu k aktivaci embryogeneze. Z tohoto důvodu jsou gynogenetické populace nuceny k těsné koexistenci se svým hostitelským druhem. Toto soužití je však velmi náchylné k rozpadu – klonální jedinci se množí až dvojnásobnou rychlostí oproti svým sexuálním protějškům a tak by měli své hostitele vytlačit (Maynard
Smith 1978). Gynogenové jsou však závislí na přísunu spermií a svého hostitele nemohou úplně
vyhubit, což vede k paradoxní situaci. Tyto systémy tak potřebují nějaký stabilizační mechanismus, který by udržel koexistenci obou typů populací.

Metodika
Roli pohlavního výběru sexuálních samců jakožto možného mechanismu stabilizace koexistence těchto dvou módů rozmnožování jsme testovali experimentálně. Celkem 85 sekavců jsme
rozdělili tak, aby v každém pokusném akváriu byli 1 ♂ a 2 ♀♀ sexuálního druhu C. elongatoides
a dále 2 hybridní triploidní ♀♀ C. elongatoides-tanaitica. Rotací samců mezi akvárii po uplynutí
1,5 měsíce (doba mezi sestavením skupiny a první snůškou byla nejvýše 40 dní) jsme dosáhli
zvýšení počtu nezávislých šancí samce na výběr partnerky celkem na 32 opakování. Z každé
nové snůšky byla část jiker fixována v homogenizačním pufru a zamražena při teplotě −20
°C pro pozdější určení rodičovství enzymatickou analýzou druhově specifických alozymových
markerů (Janko et al. 2007). Zároveň jsme zaznamenali případnou přítomnost pářících značek
na tělech samic (Bohlen 2008).
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Výsledky a diskuze
Z celkového počtu 22 snůšek ve 4 úspěšných skupinách 20 % snůšek pochází od hybridních
samic. Zatím sice nelze určit jednoznačné trendy v preferencích sekavčích sexuálních samců,
přesto můžeme konstatovat, že diskriminace samců vůči hybridním samicím nebyla dostatečně
silná, aby bránila těmto pářením, na rozdíl třeba od samců rodu Poeciliopsis, kde byla samčí diskriminace vůči hybridním samicím úplná a k páření s nimi docházelo až v důsledku sociálních
interakcí (McKay 1971). Koexistence sexuálních a asexuálních forem sekavců tak pravděpodobně není primárně udržována pomocí pohlavních preferencí samců a roli zřejmě hraje také jiný
mechanismus.

Závěr
Diskriminace hybridních samic ze strany sexuálních samců zřejmě není dost silná, aby bránila množení asexuálních samic. Pohlavní výběr tak pravděpodobně není primárním stabilizačním mechanismem koexistence sexuálních a klonálních populací sekavců a roli zřejmě hrají
také jiné mechanismy.
Poděkování Výzkum byl finančně zajištěn projektem GAČR 13-12580S.
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Morphological disparity in the endoneurocrania of basal and
derived tyrannosauroids assesed by quantitative geometric
analysis
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ivpp.ac.cn
6
Department of Organismal Biology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Sweden, Uppsala 75236; e-mail: martin.
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Abstrakt Použili jsme počítačovou tomografii a virtuální retrodeformační postupy na rekonstrukci endoneurokrania
fosilního exempláře druhu Dilong paradoxus, malého opeřeného bazálního tyranosauroida. Uspořádáním mozku se
Dilong se podobá spíš maniraptorním theropodům nežli velkým nebo středně velkým tyranosauroidům.
Key words Theropods, Dilong, Tyrannosaurus, endoneurocranium

Introduction
The central nervous system controls cognitive and sensory-motor mechanisms of behavioral
interactions in vertebrates. The brain is entirely composed of soft tissue and as such it rarely
fossilized. Its proportions have usually been inferred from the endocast in some extinct vertebrates such as dinosaurs (e.g. Hopson 1979; Kundrát 2007; Witmer & Ridgely 2009). Here we
present the multistep procedure used to restore a partly distorted endoneurocranium of a small
size feathered basal tyrannosauroid Dilong paradoxus (Xu et al. 2004).

Methods
Most of the braincase of Dilong (IVPP 14243) is still encased in the matrix. Therefore we used
the computed micro-tomography scanning to collect primary virtual data which were further
processed by the multistep 3D imaging procedure including: 1) segmentation – delineation of
inner surfaces of the endoneurocranial cavity using segmentation tools of the VGStudio MAX
(Fig. 1a); 2) recombination – dismemberment of the endocast into anatomically definable sectors
and restoration of their original topographic relationship using Surface Editor and Transform
Editor of the Amira; and 3) geometric surface interpolation – completion of missing surfaces
between the sectors by Poison Surface Reconstruction filter of the MeshLab. Having the final
model correlated with general endoneurocranial topography of other coelurosaurians, we have
adjusted the pre-cerebellar sectors of the Dilong endocast accordingly (Fig. 1b).
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Results and discussion
We compared the endocast of Dilong with that of Tyrannosaurus rex nicknamed as ‘Sue’
(FMNH PR 2081; see Brochu 2000). Using the original scan, we decided to prepare a new endocast model of this particular specimen of Tyrannosaurus in order to correct mistaken proportions
and volumes presented in the original paper (Brochu 2000). We have found that the endonneurocranial morphology of Dilong differs significantly from that of Tyrannosaurus. It appears that
the endocast of gigantic tyrannosauroids had secondarily simplified by getting more linearized.
We suggest that the linear pattern of the Tyrannosaurus endocast is an adaptation and does
not reflect the original conditions of the tyrannosauroid clade which are more similar to those
revealed by the endocast of Dilong. Our quantitative analysis also shows different proportions
of the endocast (and likely brain) compartments between the primitive and derived tyrannosauroids.

Conclusion
We conclude that encephalic configuration of the basal tyrannosauroid Dilong is more similar to that of maniraptoran theropods rather than to those seen in the terminal tyrannosauroids
(Witmer & Ridgely 2009).
Acknowledgement This research was supported by the Czech Science Foundation, grant No.: P302/12/1207.
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Figure 1. The endoneurocranium of Dilong paradoxus. a) virtual endocast segmented from
fossil b) final reconstruction after applying our 3D retrodeformation imaging approach.
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Vážky antropogénnych biotopov povodia rieky Oravy
Katarína Janeková
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, SR, 949 74 Nitra, e-mail: katarinajanekova@ukf.sk
Abstract We have used the data from 11 localities in which we found 2462 specimens. These localities represent 9 types
of biotopes mainly material pitholes, old flooded quarries and small water reservoirs. We were found 28 species of
dragonflies with autochthonous occurrence for 27 species without Crocothemis erythraea. At the explored locations we
were found interesting species - Crocothemis erythraea, Somatochlora metallica and Sympetrum danae. In terms of protection
are significantly dragonflies of genus Leucorrhinia.
Key words Dragonflies, basin of river Orava, man-made water biotopes

Úvod
V povodí rieky Oravy sú rozšírené najmä rašeliniská, ktoré sú predmetom ochrany. Okrem
nich sa v území vyskytujú aj mokrade antropogénneho pôvodu s možnosťou vývoja makrozoobentosu, ktoré boli na Orave skúmané len okrajovo. Výskum vážok 4 lokalít antropogénnych
biotopov uskutočnil David (1991), ktorý uvádza výskyt 15 druhov vážok. Okrem prítomnosti euryekných druhov zistil aj výskyt viacerých rašeliniskových druhov (napr. Aeshna juncea).
Janský & David (1997) uvádzajú z hliniska v Zubrohlave 5 druhov vážok (napr. Anax imperator).
V rokoch 2008 až 2013 robila Janeková (2011) výskum 7-mich typov antropogénnych biotopov,
kde potvrdila výskyt 28 druhov vážok.
Cieľom príspevku je poukázať na význam oravských antropogénnych vodných biotopov
ako lokalít s výskytom alebo reprodukciou vážok.

Metodika
Povodie rieky Oravy sa nachádza na severozápade Slovenska a jeho rozloha je 1991,77 km2.
Podnebie je veľmi chladné, vlhké a bohaté na zrážky (Majtán & Rymut 2006). Skúmaných bolo
11 lokalít, ktoré boli určené podľa Ružičková et al. (1996). Vážky zbieral V. Janský, S. David, E.
Davidová a K. Janeková. Z hľadiska ochrany a ohrozenosti boli druhy hodnotené podľa Slovenského červeného zonamu vážok a podľa návrhu regionálneho červeného zoznamu vážok severného Slovenska (Šácha 2011). Podľa Losos et al. (1984) bola vypočítaná dominancia a diverzita.
V programe PAST bola urobená klastrová analýza lokalít.

Výsledky a diskusia
Na 11 lokalitách (tab. 1), ktoré predstavujú 9 typov antropogénnych biotopov sme zaznamenali 2462 exemplárov, 1592 imág (1146♂, 446♀), 622 exúvií a 248 lariev. Z materiálu bolo
určených 28 druhov vážok. Autochtónny výskyt bol potvrdený pre 27 druhov (okrem druhu
Crocothemis erythraea). Do Slovenského červeného zoznamu vážok patrí 10 druhov a do návrhu
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regionálneho červeného zoznamu od Šáchu (2011) je zaradených 27 druhov vážok. Ochranársky významné druhy sú Leucorrhinia pectoralis a L. caudalis. Najvyššie hodnoty diverzity boli
vypočítané pre lokality s najvyšším počtom druhov. Sú to lokality Párnica (H=2,26) a Zubrohlava (H=1,99).
Tab. 1 Lokality antopogénnych biotopov
Lokalita

Typ biotopu

1. Párnica

štrkovisko, záverečné sukcesné štádium

2. Krivá

zaplavený starý lom

1,92

3. Babín

malé vodné nádrže polyfunkčné eutrofné

0,78

7

ľudská činnosť

4. Oravice

malé vodné nádrže polyfunkčné mezotrofné

1,48

7

vyschnutie biotopu

5. Suchá Hora

malé vodné nádrže jednoúčelové dystrofné

1,68

9

-

6. Suchá Hora

letné a jesenné mláky – kaluže

0

1

vyschnutie biotopu, sukcesia

7. Zubrohlava

hlinisko s vodnou plochou, záverečné sukcesné štádium

1,99

14

8. Námestovo

veľké vodné nádrže horské, energetické

0,68

2

9. Oravská Jasenica

zaplavený starý lom

1,38

6

10. Krušetnica

štrkovisko, iniciálne sukcesné štádium

0,72

4

ľudská činnosť

1,88

9

ľudská činnosť

11. Beňadovo

štrkovisko, iniciálne sukcesné štádium

Diverzita
2,26

Počet Ohrozenie
druhov
ľudská činnosť
26
ľudská činnosť, vyschnutie biotopu
11

sukcesia
ľudská činnosť, vyschnutie biotopu
-

Pre zistené druhy bola vypočítaná dominancia (obr. 1). K eudominantným druhom patrí
Enallagma cyathigerum a Platycnemis pennipes. Subrecedentnými druhmi sú Orthetrum albistylum
a Somatochlora metallica.

Obr. 1 Dominancia zistených druhov
Podobnosť skúmaných lokalít (obr. 2) sme hodnotili pomocou klastrovej analýzy v programe PAST. Výsledkom sú skupiny lokalít: 1 – Párnica, 2 – Krivá+Zubrohlava + Suchá Hora, MVN
+ Babín, 3 – Krušetnica + Oravská Jasenica, 4 – Beňadovo + Oravice, 5 – Suchá Hora, kaluže,
6 – Námestovo
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Obr. 2 Podobnosť skúmaných lokalít ako základ výskytu druhov vážok

Záver
Okrem rašelinísk Oravy si rovnakú pozornosť zaslúžia aj biotopy antropogénneho pôvodu.
Ide o stojaté vodné plochy, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre vývoj lariev vážok. Od roku
1991 až do roku 2013 bolo na antropogénnych biotopoch zaznamenaných 28 druhov vážok.
Väčšina z týchto biotopov sa môže stať regionálnymi alebo nadregionálnymi centrami biologickej diverzity nielen vážok.
Poďakovanie Príspevok vznikol vďaka podpore projektu 1/0109/13 „Interakcie živých organizmov v antropogénnom prostredí“.
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Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in the nests of ants Formica
polyctena Förster, 1850 in Mníchovsky potok valley of Stebnícka
Magura massif
Alexandra Jászayová1, Jana Christophoryová2 & Tomáš Jászay3
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Abstract The paper provides principal data and new findings on the occurrence of pseudoscorpions (Pseudoscorpiones)
in the nests of ants Formica polyctena Förster, 1850 in the Mnichovsky potok valley of Stebnícka Magura massif. There
were found four pseudoscorpion species and another two unidentified species. Our interest was brought to the numerous
representation of two of the pseudoscorpion species and their nymphal stages, which refers to their food preference
in the microhabitat of the Formica polyctena ants nests. In terms of ecological knowledge, it is the first time recorded
occurrence of one of the pseudoscorpion species in a nest of ants.
Key words pseudoscorpions, Slovakia, ecology, ants nests
/poster/

98

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Two loaches, Cobitis taenia and C. elongatoides (Teleostei,
Cobitidae), and their diploid hybrids – cytogenetics and
reproductive biology
Dorota Juchno1, Anna Grabowska1, Anna Leska1, Olga Jablońska1, Aneta Spóz1,
Roman Kujawa2, Anna Pecio3, Beata Cejko4, Radosław Kowalski4 & Alicja
Boroń1
Department of Zoology, e-mail: juchno@uwm.edu.pl
Department of Lake & River Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowski 5, 10-918
3
Department of Comparative Anatomy, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Igardena 6, 30-060 Kraków
4
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Abstract Two Cobitis species, C. taenia (TT) and C. elongatoides (EE), hybridize naturally and their diploid as well as
polyploid hybrids are distributed in many of populations in Europe. Commonly, as in Poland, Cobitis populations are
dominated by allotriploid hybrid females, but in some of them not numerous diploid (TE/ET) and/or tetraploid hybrids
occur.
The aim of the study was to compare C. taenia (2n=48), C. elongatoides (2n=50) and their experimentally induced diploid
hybrids (2n=49) in terms of karyotype structure, the location of ribosomal genes in the chromosomes, gonad development
by histology and the age of sexual maturity. The karyotypes of C. taenia (5 females and 5 males), C. elongatoides (5 females
and 3 males) and their diploid hybrids: C. taenia x elongatoides (2 females and 2 males) and C. elongatoides x taenia (2
females and 2 males) were for the first time analysed using double-colour FISH with rDNA probes. Gonad histology of
loaches at the age from 7 months to 3 years has been analysed.
In the karyotype of C. taenia (10M+18SM+20STA) and C. elongatoides (28M+18SM+4STA) respectively the modal number
of nine and six, and seven and two, respectively of 28S rDNA and 5S rDNA sites were detected. In the karyotype of
reciprocal 2n hybrids from seven to nine of 28S rDNA and from three to four of 5S rDNA sites were observed. The
karyotypes of the investigated loaches differed (from two to four) in the number of co-localised sites of both rDNAs.
Slightly differences between sexes have also been detected. The results of histological studies show that the gonads of
both hybrid females and males developed similarly as the gonads of their parents. Males mature earlier than females.
The presented data of both Cobitis species and their 2n hybrids give an important insight into the structure of chromosomes
of parental species and inheritance of some cytogenetic features by their F1 progeny, and into some aspects of their
reproductive biology. The obtained result is discussed with a few previously published studies.
Keywords Cobitidae, FISH with rDNA, gonad development, molecular cytogenetics
Acknowledgements This work was carried out within the grants N N303 068834 and (in part) 11/03/B/NZ8/02982 supported
financially, respectively by the Ministry of Science and Higher Education in Poland and the National Science Centre (NCN).
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Parazitické druhy blanokrídlych, (Hymenoptera, Apocrita –
Parazitica) Belianských Tatier
Jakub Kamenišťák1, Zuzana Krumpálová1 & Ján Macek2
1
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student.ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk
2
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Abstract Research of parasitic hymenoptera in the Belianske Tatry Mts. has not been studied yet. The whole research
deals with the study of shrews’ food chain. Results presented here come from control method-pitfall traps (to compare
the rest of food in the shrews’ stomach). All together we found 17 species of Apocrita-Parazitica on two different habitats.
We found more individuals and species in forest habitat, less at marshy meadow. Communities did not show similarity.
The most abundant species on both surfaces were Trimorus bisulcatus and species from the genus Platygaster and Aclista.
Keywords parasitic hymenoptera, Belianske Tatry Mts., forest, meadow

Úvod
Blanokrídlovce patria počtom druhov k najväčším radom hmyzu. Holecová (2012) uvádza až 74 % všetkých známych parazitoidov, patriacich do radu blanokrídlovcov a podradu
Apocrita. Z parazitických skupín Hymenoptera je celosvetovo dosiaľ známych okolo 64 000
druhov z 10 nadčeľadí.
Vzhľadom na nedostatočné spracovanie a výskum parazitických blanokrídlovcov na Slovensku
má predkladaný príspevok pilotný charakter. Sledovanie cenóz parazitických blanokrídlych vo
vysokohorských podmienkach a ich porovnanie na výskumných stacionároch je predmetom
ďalšieho výskumu. Podstatným výstupom bude hodnotenie ich podielu v potravnej zložke piskorovitých.

Metodika
V rokoch 2013 – 2014, s trvaním doposiaľ, sa uskutočňuje evertebratologický výskum epigeickej fauny na dvoch lokalitách v Belianskych Tatrách, severnej časti stredného Slovenska.
Študované lokality spadajú do katastrálneho územia obce Tatranská Javorina. Lokalita „Tatranská Javorina – smrekový les“ (S-JTSK 341163.884, 1175026.207) spadá do štvorca 6786 DFS. Lokalita „Podspády – podmáčaná lúka“ (S-JTSK 338250.902, 1173326.595) prislúcha štvorcu 6787
DFS.
Na odchyt hmyzu bola zvolená metóda zemných formalínových pascí. Ako zemné pasce
boli použité sklené zaváracie poháre ( priemer 9 cm, hĺbka 15 cm), ktoré sú najvhodnejšie na lokality so zvýšenou hladinou spodnej vody, ktorá ich nevytláča. Pasce boli zakopané až po okraj
v pôde. 4 – 8 % formaldehyd slúžil ako konzervačná látka (Krumpálová 1994), použili sme
krytky z kovového pletiva. Na každej z uvedených lokalít bolo situovaných po 10 pascí v línii,
vzdialených od seba 5 až 10 m. Vzhľadom na dlhotrvajúci výskyt snehu na lokalitách boli pasce
pravidelne vyberané od apríla do októbra, exponované boli celoročne.
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Zo získaného početného materiálu boli vytriedené parazitické blanokrídlovce. Materiál je
konzervovaný 70 % etylalkoholom a uložený v depozite FPV UKF. Determinácia prebiehala
v spolupráci s Ing. Macekom z Národného múzea v Prahe. Na určovanie do čeľadí bola použitá
práca Goulet & Huber (1993), určovanie do rodu prebiehalo s použitím práce Kratochvíl et
al. (1957). V zmysle percentuálneho zastúpenia jednotlivých druhov bola na každej študovanej
lokalite vypočítaná dominancia (Balogh 1958) so zaradením druhov do štyroch stupňov dominancie podľa Tischlera (1976).

Výsledky a diskusia
Za obdobie výskumu sme doposiaľ determinovali v Belianskych Tatrách 75 imág parazitických blanokrídlovcov (Apocrita-Parazitica) z troch nadčeľadí (Proctotrupoidea, Platygastroidea a Cynipoidea). Celkovo sme zistili prezenciu 17 druhov.
Na študijnej ploche „Tatranská Javorina – les“ sme spolu zozbierali 49 jedincov parazitických blanokrídlovcov, ktoré patrili ku 13 druhom. Eudominantným druhom bol Platygaster
sp. (22,4 %) z čeľade Platygastridae, ktorá bola zastúpená len týmto jedným, bližšie neidentifikovaným druhom. Z čeľade Proctotrupidae bol dominantným druhom Exallonyx ligatus (8,2 %)
spolu s druhom Aclista sp. (14,3 %). Psilus cornutus (12,2 %) predstavoval eudominantný druh
čeľade Diapriidae. Medzi subdominantné druhy z čaľade Scelionidae sme zaradili druh Trimorus
carinifrons (4,1 %). Na ploche sme zistili aj druhy Belyta sanguinolenta (2 %) a Tribliographa sp. (2
%), patriace do čeľade Cynipidae.
Na študijnej ploche „Podspády – podmáčaná lúka“ sme spolu zozbierali 26 jedincov parazitických blanokrídlovcov, ktoré patrili ku 10 druhom. Eudominantné boli druhy z rodov
Platygaster, Aclista, Trimorus a B. fumipennis. Dominantnými druhmi z čeľade Diapriidae boli B.
tripartitus (7,7 %); a T. carinifrons, T. bisulcatus, T. algicola (po 7,7 %) reprezentovali čeľaď Scelionidae.
Doposiaľ sme v Belianskych Tatrách zistili 17 druhov, pričom sa jednotlivé biotopy líšili ich
zastúpením ako aj početnosťou (Javorina 49 jedincov a 13 druhov, Podspády 26 jedincov a 10
druhov). Spoločných bolo 5 druhov – B. fumipennis, Aclista sp., Platygaster sp., T. carinifrons a T.
bisulcatus. Na študijnej ploche Podspády bolo druhové spektrum a druhová diverzita nižšia.
Spoločenstvo parazitických blanokrídlovcov na podmáčanej lúke na Podspádoch charakterizovali predovšetkým druhy B. fumipennis a T. carinifrons; naopak v Tatranskej Javorine v lese T.
bisulcatus a Aclista sp.

Záver
Výskum parazitických blanokrídlovcov v oblasti Belianskych Tatier je súčasťou výskumu
trofickej bázy u piskorovitých. Zo zemných pascí sme zistili 17 druhov z Apocrita – Parazitica
na dvoch odlišných biotopoch. Viac jedincov a druhov sme zistili v lesnom biotope, menej na
podmáčanej lúke. Zistené spoločenstvá na plochách nevykazujú podobnosť. Celkovo sme zistili
17 druhov, najpočetnejšími druhmi na oboch plochách boli Trimorus bisulcatus a zástupcovia
rodu Platygaster a Aclista.
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Polyandry in the context of sexual and natural selection
Peter Kaňuch & Benjamín Jarčuška
Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Ľ. Štúra 2, SK-960 53 Zvolen, e-mail: kanuch@netopiere.sk
Abstract Females of nuptial gift-giving insect species greatly benefit from multiple matings and besides indirect genetic
benefits (sperms) they receive from males also protein-rich gelatinous nuptial gift to eat. In bush-crickets from the family
Tettigoniidae (Orthoptera), large range in the mating rate was exhibited among and within species. In this paper we
address the question whether a correlation between ejaculate volume and female’s mating rate exists at intraspecific level.
Accounting for potential fecundity of females we also analysed effects of environmentally driven genetic predisposition
and phenotypic plasticity on polyandry degree.
Key words evolution, mating behaviour, spermatodoses, temperature
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Intraspecific variability of tortoise tick (Hyalomma aegyptium)
Matej Kautman, Nela Dvořáková & Pavel Široký
Department of Biology and Wildlife Diseases, Faculty of veterinary and pharmaceutical sciences Brno, Palackého 1/3 Brno 612 42
CZ, e-mail: kautman.matej@gmail.com
Abstract Hyalomma aegyptium is a tree-host tick almost entirely parasitizing on tortoises of genus Testudo. Together more
than 150 tick specimens were examined and more than 100 sequences of H. aegyptium were used. Research is focused
on localities in wide geographic range due to large distribution area of H. aegyptium. Material has been collected from
85 localities in Northern Africa, Southeastern Europe and Middle East. Together 10 different nuclear and mitochondrial
molecular markers were tested, from which five have been successfully amplified (COI, 12S rDNA, 16S rDNA, 18S rDNA
and ITS2) and two of them was enough variable to use them for phylogenetic analysis (COI and 16S rDNA). Cytochrome
oxidase I (COI) together with 16S rDNA were analysed together in concatenated trees with both Bayesian method and
maximum likelihood method. Analysis formed geographically separated clusters illustrating three separate lineages of
H. aegyptium populations. This multi-gene access shows us clustering with only weak geographic pattern. Therefore our
results lead us to suppose hypothesis that gene-flow between separate population can be affected by less host-specific
non-adult forms (larvae and nymphs), which can be easily transferred by birds and other vertebrates.
Keywords Hyalomma aegyptium, phylogeography, COI, 16S rDNA, intraspecific variability
/poster/
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Permanentné parazitické druhy roztočov (Acari: Mesostigmata)
drobných cicavcov v urbanizovanom prostredí
Peter Klimant 1, Zuzana Krumpálová1, Ivan Baláž1 & Alexandra Tóthová2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK, email: peter.klimant@ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk,
ibalaz@ukf.sk
2
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, P.O.Box 22, 949 10 Nitra, SK, email: alexandra.tothova@ukf.sk
1

Abstract Permanent hematophagous mites (Acari: Mesostigmata), occurring on fur of small mammals in urban biotopes,
represent an epidemiological risk by possibility of transmission of various diseases. During our year-long research
(2/2013 – 1/2014) in three urban zones (10 localities), three species of permanent mites Laelaps agilis (CL.Koch 1836), L.
hilaris (CL.Koch 1836) and Hyperlaelaps microti (Ewing 1933) were detected. The average number of permanent mites per
one positive host was 7.7. We also compare the species preference within urban zones, where L. hilaris is associated with
suburban zone, H. microti with peripheral zone and L. agilis with pericentral zone. The seasonal dynamic of abundance
of L. agilis had a peak during Summer and Autumn 2013, L. hilaris had peaks in both Winters 2012, 2013 and L. microti
had a peak in Winter 2013.
Key words Ectoparasites, Mesostigmata, Hematophagous species, Urbanized environment, Urban – rural gradient,
Slovakia.

Úvod
Mesostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata) patria medzi najlepšie preskúmané druhy
roztočov na Slovensku. Svedčia o tom mnohé publikácie z územia Podunajskej nížiny (Ambros & Dudich 1996), pohoria Tribeč (Ambros 1990). Kontinuálny, sezónny výskum akarofauny
v urbánnych zónach mesta Nitra doposiaľ absentoval. Akarofaunu aglomerácie mesta Bratislavy skúmali Ambros & Kalúz (1987).

Metodika
Výskum mesostigmátnych roztočov prebiehal v 3 urbánnych zónach mesta Nitry v období
2/2013 – 1/2014. Hostiteľov (drobné cicavce) sme odchytávali pomocou živolovných a sklapovacích pascí podľa metodiky Pucek & Olszewski (1971). Zber prebiehal raz v každom ročnom období na rovnakých výskumných plochách, pričom každá línia pozostávala z 50 ks pascí, ktoré
boli exponované počas 3 – 4 nocí. Materiál mezostigmátnych roztočov bol zberaný z drobných
cicavcov manuálnou metódou podľa Mrciak & Rosický (1959) a fixovaný v 98 % etylalkohole.
Na tvorbu trvalých preparátov bolo použité médium Liquido de Swann. Na determináciu hematofágnych druhov roztočov bol použitý určovací kľúč Mašán & Fenďa (2010). Pre ciele nášho výskumu sme vytýčili 10 odchytových lokalít, ktoré boli na základe vzdialenosti od centra
mesta rozdelené do troch urbánnych zón (suburbánna, periferálna, pericentrálna) (tab. 1).
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Tab. 1 Charakteristika lokalít
Lokalita

Zóna

Popis lokality

GPS súradnice

L1 – Liečebný ústav

Suburbánna

Dubovo – hrabový les karpatský

E 18°05´22,9´´; N 48°20´45,9´´

L2 – PR Lupka

Suburbánna

Suchomilný travinno – bylinný porast

E 18°04´32,87´´; N 48°20´14,2´´

L3 – Mokraď pod Lupkou

Suburbánna

Trstinová vegetácia

E 18°04´15,58´´; N 48°20´04,84´´

L4 – Cintorín sv. C. a M.

Suburbánna

Okraj dubovo –hrabového lesa karpatského

E 18°03´39,12´´; N 48°16´59,34´´

L5 – Agrocenóza, ruderál

Periferálna

Porasty nepôvodných drevín Negundo
aceroides

E 18°04´15,58´´; N 48°20´04,84´´

L6 – Odvodňovací kanál

Periferálna

Nitrofilná ruderálna vegetácia

E 18°05´57,91´´; N 48°17´57,99´´

L7 – Párovský cintorín

Pericentrálna

Teplomilná ruderálna vegetácia

E 18°04´21,12´´; N 48°18´15,33´´

L8 – UKF Hlinkova ul.

Pericentrálna

Park v okolí budovy UKF

E 18°04´15,58´´, N 48°20´04,84´´

L9 – Mestský park

Pericentrálna

Parková vegetácia

E 18°04´42,57´´; N 48°18´51,13´´

L10 – Mestský cintorín

Pericentrálna

Parková vegetácia s prímesou nepôv.
druhov

E 18°04´40,47´´; N 48°18´21,34´´

Odchytených bolo 12 druhov (410 ex.) drobných cicavcov, pričom pozitívnych na permanentné srsťové druhy roztočov bolo 9 druhov (273 ex.): Microtus arvalis (37,7 %), Apodemus flavicollis (24,9 %), A. sylvaticus (22 %), A. uralensis (7,3 %), Clethrionomys glareolus (2,2 %), Crocidura
suaveolens (2,2 %), Apodemus sp. (1,5 %), Microtus subterraneus (1,1 %), Sorex araneus (0,7 %),
Micromys minutus (0,4 %).

Výsledky a diskusia
V srsti drobných zemných cicavcov sme zistili prítomnosť 3 permanentných parazitických
srsťových (podľa Haitlinger 1981) druhov mesostigmátnych roztočov (2901 ex.). Sú to hematofágne, úzko špecifické druhy, ktoré sledujú svojho hlavného hostiteľa. Z ekologických skupín
tvoria najväčší podiel permanentné druhy (74,3 %). Neidentifikované boli niektoré nymfy
(deutonymphy – DN) rodu Laelaps (25ex.). Ambros & Dudich (1996) usudzujú, že väčšina parazitických roztočov je pre všetky nížinné oblasti spoločná. Spoločenstvá sa líšia hlavne v druhovom zložení záchytných druhov. Priemerná parazitácia srsťových roztočov na jedného pozitívneho hostiteľa predstavovala 7,7 jedinca, v rámci jednotlivých druhov Hyperlaelaps microti (8,7),
Laelaps hilaris (8,5), L. agilis (7) a Laelaps sp. (1,8). Ambros (1990) zistil v pohorí Tribeč priemernú
parazitáciu 5,7 jedinca.
PCA analýzou sezónnej dynamiky permanentných druhov roztočov sme zistili, že druh
L. agilis mal vrchol abundancie počas leta 2013 a jesene 2013, L. hilaris v zime 2012 a 2013 a L.
microti v zime 2013. Sezónna dynamika nymfálnych štádií (DN) bola najväčšia v zime 2013
(46 %), samíc v jeseni 2013 (40 %) a samcov v zime 2013 (55 %). Korešpondenčnou analýzou
(CA) početnosti zastúpenia vývinových štádií v jednotlivých ročných obdobiach sme zistili, že
nymfálne štádium (DN) ovplyvnilo cenózy populácií permanentných parazitických roztočov
v lete 2013, samce mali najväčší podiel v cenózach sledovaných populácií v zime 2013 a samice
ovplyvnili populácie v jeseni 2013. Ako aj iní autori uvádzajú vo svojich článkoch, spravidla
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všetky vývinové štádia zistených permanentných parazitických druhov roztočov sú troficky
úzko späté s hostiteľským organizmom.Výskyt permanentných roztočov v jednotlivých urbánnych zónach bol analyzovaný pomocou klastrovej analýzy použitím Bray-Curtis podobnosti. Samostatne sa nám vyčlenila pericentrálna zóna. Suburbánna a periferálna zóna vykazujú
zhodu pri 60 % (Coph.Corr. 0,99 %).
Zastúpenie permanentých roztočov v suburbánnej zóne je L. agilis (60,3 %), L. hilaris (29,9 %),
H. microti (8,2 %) a Laelaps sp. (1,6 %). V periferálnej zóne sme zistili L. agilis (24,7 %), L. hilaris
(33,3 %), H. microti (41,8 %) a Laelaps sp. (0,2 %). V pericentrálnej zóne bolo zastúpenie druhov
L. agilis (91,5 %), L. hilaris (7 %) a Laelaps sp. (1,6 %). Početnosť v tejto zóne je mnohonásobne
nižšia, veľké zastúpenie tu má L. agilis, ktorého výskyt je ovplyvnený výskytom hostiteľov rodu
Apodemus v tomto prostredí. Podobné výsledky uvádzajú z Bratislavy Ambros & Kalúz (1987).
CA analýza jednotlivých druhov potvrdila preferenciu L. hilaris a Laelaps sp. v suburbánnej
zóne, H. microti v periferálnej zóne a L. agilis v pericentrálnej zóne.

Záver
Výsledky druhového zloženia akarofauny v urbanizovanom prostredí je ovplyvnené
kvantitou a kvalitou hostiteľského materiálu. Z epidemiologického hľadiska patria permanentné
srsťové roztoče k potenciálnym vektorom nákaz s prírodnou ohniskovosťou. Ich výskyt v urbanizovanom prostredí miest je potrebné podrobnejšie preskúmať, preto sa tomuto javu budeme
aj naďalej venovať.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR VEGA 1/0109/13 – Interakcie živých organizmov
v antropogénnom prostredí.
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Evoluce klonality na příkladu evropských sekavců rodu Cobitis
Jan Kočí1, 2, Karel Janko1, 2 & Lukáš Choleva2
Katedra biologie a ekologie PřF OU v Ostravě, Chittussiho 10 Ostrava
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Abstract Almost all asexual vertebrates are of hybrid origin. How the hybridization initiates clonality in relation to a
genetic divergence among hybridizing sexual species remains unknown in European spined loaches from the Cobitis
hybrid complex. Studies from natural populations have indicated that all known hybrid clones have incorporated
genome of the sexual species C. elongatoides. Here we study reproduction paterns of synthetic laboratory hybrids between
three sister species (C. pontica, C. taenia and C. tanaitica). We also test whether wild polyploid lineages can mediate gene
flow back to sexual populations. Analysis of laboratory crosses using microsatellites indicates that asexuality may be
initiated only by combining species that are accurately diverged. We also find wild hybrid forms to have strictly clonal
heredity mode, suggesting that gene flow among sexual species that nowadays reproductively interact seems to be rather
rare or if present at all.
Acknowledgements Research was supported from GAČR 13-12580S and P506-12-P857 grants.
Abstrakt Komplexy zahrnující sexuální a klonální populace blízce příbuzných druhů jsou ideálními modelovými
systémy pro studium evoluce pohlavního a nepohlavního rozmnožování. Takovýmto komplexem je také rod evropských
sekavců (Cobitis), kde mezidruhovým křížením sexuálních druhů vznikají di- a poly-ploidní gynogenetičtí hybridi.
Gynogeneze zajišťuje tvorbu neredukovaného vajíčka a vznik klonálního potomka, schopnost tvorby takovýchto vajíček
je předmětem tzv. Balanční hypotézy (Moritz et al. 1989). Podle této hypotézy je u kříženců blízce příbuzných druhů
zachována funkční meióza i pohlavní rozmnožování, zatímco kříženci příliš vzdálených taxonů jsou spíše sterilní nebo
neživotaschopní. Ke vzniku klonality je potřebná specifická genetická vzdálenost, aby meióza kříženců nefungovala
správně, avšak potomstvo zůstalo životaschopné a plodné. Z předchozích studií na sekavcích víme, že kříženci relativně
vzdálenějších druhů C. taenia a C. elongatoides se rozmnožují gynogenezí, přičemž F1 samci jsou sterilní (Choleva et al.
2012). Zároveň všechny dosud popsané klonální hybridní linie obsahují genom druhu C. elongatoides (Janko et al. 2007).
Pomocí laboratorních křížení jsme zkoumali dědičnost několika hybridních linií sekavců a to jak hybridů mezi blízce
příbuznými druhy (C. pontica se dvěma sesterskými druhy), tak také přírodních polyploidních linií při zpětných kříženích
se sexuálními druhy, kde nás zajímala také možnost introgrese klonální DNA zpět do sexuálních populací. Z celkem
380 jedinců jsme získali mikrosatelitová data (9 lokusů), která jsme následně použili ke stanovení módu rozmnožování
jednotlivých typů křížení. Takováto genealogická data lze navíc použít také ke kalibraci molekulárních hodin.
Křížení blízce příbuzných druhů ukázalo na spíše zachovanou schopnost pohlavního rozmnožování hybridů, část
potomstva však byla klonální kopií matky. To nám umožní rozlišit, zda je klonalita u sekavců spouštěna jen hybridizací
jako takovou, či zda je nutná přítomnost genomu C. elongatoides, anebo zda svou roli hraje spíše genetická vzdálenost
hybridizujících druhů. Naše dosavadní výsledky podporují Balanční hypotézu. Zpětná křížení přírodních hybridních
linií se sexuálními druhy ukázala čistě klonální rozmnožování těchto linií, tyto linie tak v dnešní době nemohou sloužit
jako vektor introgrese DNA v hybridech zpět do genofondů sexuálních druhů, jako k tomu pravděpodobně docházelo
v minulosti (viz Choleva et al. 2014).
Poděkování Výzkum byl finančně zajištěn projektem GAČR 13-12580S a projektem P506-12-P857.
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Acanthocephaly z rodu Centrorhynchus parazitujúce u dravcov
(Falconiformes) a sov (Strigiformes) na Slovensku
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Abstract 188 individuals of birds of prey from Slovakia (172 Falconiformes and 16 Strigiformes) were examined for
the presence of parasites from the phylum Acanthocephala. Three species of acanthocephalans were recorded –
Centrorhynchus buteonis, C. globocaudatus and C. aluconis. The hosts of the C. buteonis were Buteo buteo (9/103) and Buteo
rufinus (1/4). Only one specimen of C. globocaudatus was found in Falco tinnunculus. C. aluconis is the typical parasite of the
birds from the order Strgiformes. In our samples it was found in Strix aluco (1/6) and Strix uralensis (10/10).
Key words Acanthocephala, Centrorhynchus, birds of prey, Slovakia

Úvod
Prirodzená potrava karnivorných vtákov býva veľmi často zdrojom parazitárnej infekcie.
Dravce a sovy sa môžu nakaziť širokým spektrom viachostiteľských parazitov, ktorých životný cyklus je spojený s korisťou dravého vtáka. Do tejto skupiny zaraďujeme aj háčikohlavce
(Kmeň: Acanthocephala), z ktorých u dravcov parazituje na našom území rod Centrorhynchus.
Z taxonomického hľadiska je tento rod zaradený do triedy Paleacanthocephala, radu Polymorphida a čeľade Centrorhynchidae.

Metodika
Táto štúdia zameraná na výskyt parazitov z kmeňa Acanthocephala u dravcov a sov je
súčasťou uceleného výskumu parazitofauny dravých vtákov na území Slovenska, ktorý prebieha v súlade s výnimkou udelenou Ministerstvom životného prostredia umožňujúcou manipuláciu s chránenými druhmi živočíchov, medzi ktoré patria všetky dravé vtáky vyskytujúce sa
na Slovensku. Uhynuté dravce a sovy sú vyšetrované metódou helmintologickej pitvy, počas
ktorej izolujeme z organizmu dravca všetky parazity. Acanthocephaly konzervujeme a uskladňujeme v 70 % etanole. Druhová determinácia prebieha na základe morfologických znakov,
z ktorých najdôležitejšie sú rozmery a tvar proboscisu a počet a usporiadanie háčikov.
V rámci tejto štúdie bolo vyšetrených spolu 188 dravých vtákov pochádzajúcich z rôznych
lokalít Slovenska, z toho 172 jedincov z radu Falconiformes patriacich do 3 druhov – Buteo buteo
(103), Buteo rufinus (4) Falco tinnunculus (65) a 16 jedincov z radu Strigiformes, kde boli zahrnuté
dva druhy – Strix aluco (6) a Strix uralensis (10).
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Výsledky a diskusia
V nami vyšetrených vzorkách boli determinované tri druhy háčikohlavcov z rodu Centrorhynchus – C. buteonis, C. aluconis a C. globocaudatus. Všetky tieto druhy parazitujú v tenkom čreve dravcov pevne prichytené v črevnej mukóze. Pri veľmi silných infekciách môžu penetrovať
črevnú stenu a spôsobiť generalizovanú peritonitídu, ktorá končí smrťou hostiteľa, avšak tieto
prípady sú pomerne vzácne a okrem zápalových reakcií v mieste prichytenia háčikohlavca nesprevádzajú túto parazitárnu infekciu významné klinické príznaky (Smith 1996).
Druh Centrorhynchus buteonis bol detegovaný u 9 jedincov myšiaka hôrneho (Buteo buteo)
a jedného myšiaka hrdzavého (Buteo rufinus). V rámci územia Slovenska sa jedná o prvý nález
tohto druhu. Michálek (1984) ho zaznamenal v Českej republike u myšiaka hôrneho. V čreve
jedného sokola myšiara (Falco tinnunculus) bol nájdený jediný exemplár druhu Centrorhynchus
globocaudatus. Z územia Slovenska je zaznamenaný aj nález u myšiaka hôrneho, ktorý Škarda
(1964) taktiež určil ako C. globocaudatus. Druh Centrorhynchus aluconis je charakteristický najmä
pre sovy, čo potvrdili aj naše výsledky. Zistený bol u jednej sovy lesnej (Strix aluco) a prekvapivé výsledky sme dosiahli u sovy dlhochvostej, kde sme zaznamenali u 10 z 10 vyšetrených
exemplárov Strix uralensis prítomnosť toho druhu parazita. Na Slovensku ho v minulosti determinoval Ryšavý (1957).

Záver
V rámci tejto štúdie sa nám podarilo potvrdiť tri druhy háčikohlavcov, ktorých výskyt sme
v našich podmienkach predpokladali. Výsledky poukazujú na druhové zastúpenie u jednotlivých hostiteľov, pričom sme zistili, že druh C. buteonis je charakteristický najmä pre rad Falconiformes, obzvlášť rod Buteo. Záchytnosť C. globocaudatus bola ojedinelá, zistená len vo vtáčom rode Falco. Záujem vzbudzuje 100 % prevalencia C. aluconis u sovy dlhochvostej a celkovo
vysoký výskyt v rámci rodu Strix. Podľa našich výsledkov je druh C. buteonis spätý s vtáčími
hostiteľmi z radu Falconiformes a C. aluconis bol nájdený len u Strigiformes. Výskyt C. buteonis
u Strigiformes a opačne sme nezistili, aj keď túto možnosť nevylučujeme aj vzhľadom k tomu,
že iní autori takéto nálezy uvádzajú.
Poďakovanie Tento výskum bol podporený grantom vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0702/12.
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Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) prvý z invazívnych
býčkov už v slovenskom povodí Tisy
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Abstract Expansion of gobies to Europe and North America is a frequently discussed topic. The tubenose goby, which
is still spreading in River Tisza and its tributaries, was detected in the Slovak part of Bodrog river system in the autumn
of 2014. Twenty seven juvenile specimens were caught in the canal system at Kamenná Moľva and four adult specimens
were caught in the main stream of Bodrog at Ladmovce. The fish sampling was conducted using battery - powered
electrofishing unit.
Key words fish, Gobiidae, invasions, Bodrog River

Úvod
Dôvody šírenia sa býčkov v Európe boli rozoberané viacerými autormi a ako sa to vo väčšine prípadov stáva, každý má trochu pravdy. Ide o zmes faktorov – od antropických vplyvov
(balastnou vodou, prevoz oplodnených ikier loďami, prenos akvaristami či rybármi) až po prirodzené šírenie sa vplyvom klimatických zmien (Lusk & Halačka 1994; Naseka et al. 2005;
Harka & Bíró 2007; Polačik et al. 2008; Harka & Szepesi 2013). Ide o to, kde je ktorý faktor dominantný (v Dunaji je šírenie sa loďami pravdepodobnejšie ako v menších riekach bez lodnej
dopravy).
Šírenie sa býčkov bolo z nášho územia známe zatiaľ iba z povodia Dunaja, odkiaľ boli
popísané aj ich prvé nálezy pre Slovensko. Zo slovenského povodia Tisy (povodia Slanej,
Bodvy, Hornádu a Bodrogu) neboli záznamy, aj keď sme ich tu očakávali už skôr, na základe
postupujúceho šírenia z Maďarska. Najmä v prípade býčka rúrkonosého, ktorý sa v maďarskom úseku Bodrogu vyskytoval už v roku 2003 (Harka & Csipkés 2008). Pri dĺžke maďarského
úseku Bodrogu (52 km) sme ho pri rýchlosti šírenia v iných povodiach očakávali na Slovensku
už pred piatimi rokmi.

Metodika
Rieka Bodrog má na našom území dĺžku cca 15 km a vzniká sútokom riek Ondava a Latorica. Prebytočné vnútorné vody (mimo záplavového územia) týchto dvoch riek sú odvádzané cez
čerpaciu stanicu (ČS) Kamenná Moľva do rieky Latorica. ČS sa nachádza cca 5 km nad sútokom
týchto riek.
Vzhľadom na relatívne časté odlovy rýb na rieke Bodrog v rámci riešených projektov, ako aj
cielené prieskumy za účelom zistenia prítomnosti býčka rúrkonosého v našom úseku Bodrogu,
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bola prekvapujúca jeho absencia v úlovkoch. Ryby sme lovili prevažne elektrickým agregátom,
v rámci jedného projektu aj záťahovou sieťou (vatkou) v diurnálnom cykle (denné aj nočné
záťahy).
Ryby boli fixované vo formalíne a následne spracované v laboratóriu. Bola zmeraná dĺžka
tela, analyzovaný obsah tráviaceho traktu a realizované parazitologické vyšetrenie zamerané
na endohelminty.

Výsledky a diskusia
Pri ichtyologickom prieskume kanálového systému pri Kamennej Moľve sme dňa 26.8.2014
ulovili 27 jedincov býčka rúrkonosého. Dĺžková štruktúra ulovených rýb (19-29 mm) napovedala mladú populáciu, vyskytujúcu sa v kanáloch niekoľko mesiacov, maximálne rok (priemerná dĺžka tela 22,7 mm).
Vzhľadom na značnú vzdialenosť od hranice s Maďarskom a jeho absencia v Bodrogu, javila
sa ako jedna z možností jeho zavlečenie s prevozom rýb z Maďarska na zarybnenie kanálov pri
Kamennej Moľve.
Nasledujúci týždeň sme sa túto hypotézu podujali overiť intenzívnejšími odlovmi v rieke
Bodrog, kde sme prelovili 5 lokalít – od zdrojnice (Zemplín) až po hranicu s Maďarskom (Klin
nad Bodrogom). Na dvoch z piatich prelovovaných lokalít sme potvrdili výskyt býčka rúrkonosého. V obidvoch prípadoch išlo o adultné jedince s priemernou dĺžkou tela 39,8 mm.
Týmto výsledkom sme hypotézu prevozu tohto druhu na naše územie zamietli a môžeme
konštatovať, že po desiatich rokoch od výskytu tohto druhu v Bodrogu, sa tento druh dostal
prirodzeným šírením na naše územie ako prvý z čeľade býčkovité, Gobiidae. Dĺžková štruktúra populácie v kanáloch pri Kamennej Moľve, ako aj dĺžka tela jedincov ulovených v Bodrogu
nasvedčujú na jeho prítomnosť v slovenskom povodí Tisy už najmenej rok. Absencia juvenílov
v úlovkoch z rieky Bodrog a ich prítomnosť v kanáloch pri Kamennej Moľve zodpovedá preferenciám aluviálnych habitátov s pomaly tečúcou a teplejšou vodou, ako to u tohto druhu bolo
zistené v iných povodiach.
Vzorku juvenílnych jedincov (27 ks) sme použili na parazitologické vyšetrenie a na analýzu
potravy. V tráviacom trakte sme zistili výskyt larválních štádií motolíc Digenea gen. sp. encystovaných na seróze čreva v slabej prevalencii (7,4 %) a slabej intenzite infekcie (2). Dôvodom
nálezu nízkeho percenta infikovaných jedincov je fakt, že sa jedná o mladé jedince a jednorázový odlov, ktorý je treba rozšíriť na ďalšie dĺžkové kategórie a sezóny. Vzhľadom na aktuálne
výsledky štúdie v Poľsku (Mierzejewska et al., 2014) kde tieto ryby boli hostiteľmi až 17 druhov
parazitov, najpočetnejšie boli práve Digenea, z ktorých 2 druhy motolíc – Apatemon gracilis met.
a Diplostomum gobiorum met. boli novými, avšak vysoko prevalentnými druhmi u býčka na
sledovanej lokalite.
Analýzou potravy sme zistili prevahu planktonickej zložky potravy s dominanciou v poradí Ostracoda, Cladocera, Copepoda. Významnejšiu zložku tvorili ešte malé larvy Chironomidae,
príležitostne sa v nej vyskytovali larvy iného vodného hmyzu. Rozdiel oproti výsledkom iných
autorov, ktorí v potrave nachádzali najmä larvy potočníkov (Trichoptera) a pakomárov (Chironomidae), si vysvetľujeme hlavne vekovou štruktúrou a biotopom. Vzhľadom na vyššiu dostupnosť potravy, ktorú konzumovali nami analyzované juvenilné jedince v lentických bioto-
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poch, predpokladáme že tieto zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení býčka rúrkonosého (Adámek
et al. 2007; Vašek et al. 2013; Všetičková et al. 2014).
Pokiaľ v hlavnom toku sme ulovili iba adulty, postupujúce individuálne proti prúdu, v prípade že tieto narazia na vhodné topické a teda j trofické podmienky, ako bol prípad hydromelioračných kanálov pri Kamennej Moľve, vedia sa rozmnožiť a znásobiť početnosť populácie.
Podobný priebeh mala aj expanzia býčkovca amurského (Perccottus glenii) v slovenskom povodí
Tisy (Koščo et al. 2003).
Poďakovanie Práca bola podporená grantovými prostriedkami VEGA 1/0916/14 a ITMS 26220120041.
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Abstrakt Chvostová škvrna pĺža (Cobitis) bola predmetom štúdia z hľadiska nájdenia determinačných znakov
u jednotlivých druhov tohto rodu. Predpokladáme že samotná intenzívna koncentrácia melanínu v tejto škvrne má
pre rybu aj iný význam. Keďže to nie znak pohlavného dimorfizmu, zrejme nebude hrať úlohu pri sexuálnom výbere.
Vzhľadom na slabú mobilitu pĺžov a spôsob využívania mimikrického sfarbenia, skôr predpokladáme jej význam
v prírodnom výbere. Do úvahy prichádza jej význam pri teritorialite (vnútrodruhový výber), alebo pri úniku pred
predátorom (medzidruhový výber). Na základe našich pozorovaní v prirodzených aj laboratórnych podmienkach,
prikláňame sa k druhej alternatíve, t.j. že škvrna na chvoste slúži ako falošné oko, čím má zmiasť predátora. Predpokladáme
že častá poloha pĺža so zahrabaným telom v substráte a s vyčnievajúcou hlavou na jednom konci a chvostom na druhom,
má navodiť pre predátora chybný smer útoku (na chvost s falošným okom), pričom samotné oko mimikricky splýva so
škvrnitosťou na hlave. Podporujú to aj nálezy jedincov s poškodeným chvostovým steblom, až po jeho úplnú amputáciu.
Či je táto hypotéza správna a ako sa uplatňuje falošné oko v evolúcií pri jednotlivých hybridoch a biotypoch pĺža, je
predmetom nášho štúdia.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Pásomnica Bothriocephalus acheilognathi v chove akváriových rýb
Lenka Košuthová1, Ľubomír Šmiga1, Peter Košuth1, Mikuláš Oros2, Daniel
Barčák2 & Peter Lazar1
1
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Komenského 73, Slovenská
republika – 041 81, Košice, e-mail: lenka.kosuthova@uvlf.sk
2
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, Slovenská republika – 040 01, Košice

Abstract In private breeding of popular ornamental fish species Symphysodon discus (Perciformes, Cichlidae) in Slovakia,
massive bothriocephalosis was detected. Prevalence of parasites was 100 % with mean intensity of infection 30 individuals
per fish. The primary host and geographical origin of this invasive tapeworm-Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda,
Bothriocephalidea), is grass carp Ctenopharyngodon idella of the Amur River basin. Nowadays, the cestode is worldwide
distributed by man-assisted activities. Cestodes were observed in almost all breeding tanks and in all fish colour forms.
The only symptoms were the behavioural changes, appetite loss and occasional deaths. The treatment by praziquantel
was effective. We believe that introduction of pathogen together with cyclopoid copepods as intermediate hosts that were
proved to be present in all breeding tanks was caused by not sufficient quarantine and veterinary measures by brood
stock import.
Key words bothriocephalosis, aquarium, invasive cestode, discus fish

Úvod
Výskyt heteroxénnych parazitov je v podmienkach akvakultúry okrasných druhov rýb ojedinelý. Vo väčšine prípadov sa jedná o náhodný nález jednotlivých štádií bez ďalšieho priebehu
samotného cyklu. Invázny ázijský druh pásomnice druhu Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 (Cestoda, Bothriocephalidea) bol prvý krát opísaný u ryby druhu Acheilognathus rhombeus (Cypriniformes, Cyprinidae) z jazera Ogura v Japonsku (Scholz et al. 2012). Dnes je vďaka
neustálym aktivitám v oblasti akvakultúry celosvetovo rozšírený (Scholz 1999). Bol nájdený
u mnohých druhov rýb prevažne z čeľade Cyprinidae. U terčovcov druhu Symphysodon discus
(Perciformes, Cichlidae), ktoré sú jedným z najznámejších juhoamerických okrasných druhov
cichlíd, sú cestodózy veľmi vzácne a botriocefalóza nebola doteraz zaznamenaná.

Metodika
V máji 2014 sme obdržali od majiteľa súkromného chovu rýb druhu Symphysodon discus
žiadosť o parazitologické vyšetrenie 6 uhynutých jedincov. Vzorky zaslané na naše pracovisko
obsahovali tráviace trakty rýb fixované 4 % formaldehydom. U rýb v chove boli pozorované
patologické zmeny v správaní, anorexia, kachexia, spomalenie rastu, výrazné zníženie intenzity krycieho sfarbenia, zmeny boli pozorované najmä u mladších vekových kategórií všetkých farebných foriem. Chov rýb bol praktizovaný v monokultúrnych akváriách pri ideálnych
fyzikálnych a chemických parametroch vody pre daný druh. Následne sme vykonali osobný
odber vzoriek priamo v chove, potrebných pre stanovenie prevalencie a intenzity infekcie v
jednotlivých skupinách terčovcov, ako aj fotodokumentáciu a determináciu parazita. Taktiež
sme sa zamerali na potvrdenie prítomnosti potenciálneho medzihostiteľa v chove a na zistenie
zdroja infekcie a vykonali sme okamžitú terapiu.
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Výsledky a diskusia
Vo vyšetrovaných vzorkách sme determinovali pásomnicu Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934 (Cestoda, Bothriocephalidea). Prevalencia parazita bola 100 % a priemerná intenzita predstavovala 30 pásomníc v jednej rybe. Pásomnice boli pozorované vo všetkých akváriách
a u všetkých farebných foriem rýb, kde v rôznom rozsahu obturovali črevo hostiteľa, ryby boli
apatické, kachektické a preukazovali nefyziologické správanie. Potvrdili sme aj početný výskyt
medzihostiteľa rodu Cyclops v chovnom zariadení, ktorého prítomnosť je limitujúca. Pravdepodobným zdrojom infekcie bol import chovných jedincov terčovcov z ČR a následná nedostatočná kontrola a karantenizácia rýb pred ich umiestnením do chovného zariadenia a centrálny
filtračný systém všetkých nádrží. To umožnilo šírenie propagačných štádií pásomnice ako aj
medzihostiteľa. Relatívne vysoká teplota 30 °C pri ktorej sa chov terčovcov realizuje, urýchlila
cyklus, ktorý pri teplote 28-29 °C je ukončený za 21 – 23 dní (Liao & Shih 1956), pričom trvá až
1,5-2 mesiace pri teplote 15-22 °C (Davydov 1978). Následná terapia použitím Praziquantelu
v dávke 2,5 g/1135 l po dobu 7 dní s opakovaním po 1 týždni, bola efektívna. Ryby po niekoľkých hodinách po aplikácii liečiva vylučovali strobily pásomníc. Pri kontrolnom skríningu sme
nezistili prítomnosť parazita. Medzihostiteľ bol v chove eradikovaný použitím Chloramínu T.

Záver
Výskyt cestodóz u akváriových druhov rýb je pomerne vzácny z dôvodu absencie medzihostiteľa v uzavretých systémoch intenzívnych chovov a karanténnym opatreniam. V ojedinelých prípadoch sa však tieto parazity dostanú do akvárií z voľných vôd introdukciou planktónu
na kŕmne účely a neskôr sa spolu s hostiteľom šíria a spôsobujú nemalé ekonomické straty
svojou vysokou patogenitou a to hlavne u juvenilných kategórií rýb. Preto by karantenizácia
a dôsledná kontrola importovaných jedincov mala byť samozrejmosťou a nevyhnutnou súčasťou akvakultúry.
Poďakovanie Práca bola finančne podporená projektami VEGA reg. č. 1/0916/14 a 1/0847/13. Poďakovanie patrí aj Prof. T.
Scholzovi za pomoc pri determinácii pásomnice.
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Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea,
Allocreadiidae) – najčastejší parazit pĺžov rodu Cobitis
v modelových tokoch povodia Bodrogu
Lenka Košuthová1, Ľubomír Šmiga1, Ján Koščo2, Peter Manko2, Jana Kočišová2,
Ján Ševc2, Lucia Falatová2, Jakub Fedorčák2, Karel Halačka3 & Peter Košuth1
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav pre chov a choroby zveri a rýb, Komenského 73, Slovenská
republika – 041 81, Košice, e-mail: lenka.kosuthova@uvlf.sk
2
Katedra ekológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 1, Slovenská republika – 081 16, Košice
3
Ústav biologie obratlovců, Květná 8, Česká republika – 603 65, Brno
1

Abstract The complex character of genotypes in biotypes of the genus Cobitis makes possible to test the hypotheses about
the dependence between hybridization, polyploidy and parasitological infection parameters. More than 500 fish were
sampled at localities of the rivers Okna and Ondava by point sampling method to analyze their microhabitat preferences
within the years 2011-2014. The parasite fauna was relatively poor. The core species was Allocreadium transversale
(Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) present at all localities, seasons and fish size categories of various ploidy.
Key words Digenea, intestinal helminth, Cobitis elongatoides complex

Úvod
Komplexný charakter genotypov v biotypoch rodu Cobitis umožňuje testovať hypotézu
o závislosti medzi hybridizáciou, polyploidiou a parametrami parazitárnej infekcie. Základnú
hypotézu sme vyslovili v súvislosti s rýchlejším metabolizmom u polyploidov teda i požieraním väčšieho množstva potenciálnych medzihostiteľov, čím možno očakávať vyššiu prevalenciu a intenzitu parazitárnych infekcií u týchto rýb. Ďalším dôvodom je, že polyploidné jedince
počas svojho vývoja nemali dostatok času vytvoriť si odolnosť voči infekcii parazitmi a môžu
byť tak infikované širokou škálou parazitických druhov. Prípadne mohol polyploidizmus spôsobiť poruchy a nevyrovnanosť fyziológie rýb a zvýšiť tak riziko parazitárnej infekcie.

Metodika
Ryby (503 ks) získané prevažne na lokalitách riek Okna a Ondava bodovou metódou, ktorou
bola realizovaná analýza preferencií stanovíšť na úrovni mikrohabitatov počas pravidelných
odberov v rokoch 2011 – 2014, boli spracované neúplnou helmintologickou pitvou. Zaznamenali sme SL a TL rýb, pohlavie a TW pred a po pitve, odobrali gonády, genetický materiál, šupiny, obsah čreva a postúpili ryby na ďalšie vyšetrenia. Vyšetrenia sme zamerali na prítomnosť
mnohobunkových ekto a endoparazitov s výnimkou monogeneí, ktorých odber a determinácia
je pri vyšetrení rýb po transporte post mortem problematické. Nálezy boli spracované a determinované štandardnými parazitologickými postupmi za použitia mikrometrie a mikrofotografie.
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Výsledky a diskusia
Parazitofauna rýb hybridného komplexu Cobitis elongatoides bola relatívne chudobná. Kľúčovým druhom vyskytujúcim sa na všetkých lokalitách a u všetkých ploidných i veľkostných
skupín boli juvenilné a dospelé jedince Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) lokalizované v čreve. Celková prevalencia bola 26,8 % a intenzita infekcie v rozmedzí 1-12. Najvyššie hodnoty týchto indexov sme zaznamenali v júni 2014 na rieke Okna (59 %
prevalenciu u diploidov a 55 % u polyploidov). Štatisticky významný rozdiel v prevalencii medzi sexuálmi a asexuálmi bol zistený v marci 2014 na rieke Ondava (12,1 % u diplo – a 36,1 %
polyploidov). A. transversale je helmint parazitujúci u pĺžov rodu Cobitis a číka Misgurnus fossilis
(Moravec 2001; Popiolek et al. 2003; Kotusz et al. 2014). Literárne zdroje uvádzajú potenciálne
medzihostiteľské články mäkkýše rodu Sphaerium a Pisidium, metacerkárie motolíc boli nájdené v kôrovcoch rodu Asellus a Gamarrus alebo v larvách podeniek Ephemera sp. Vývinový
cyklus tohto druhu parazita v našich podmienkach nebol študovaný (Moravec in verb). Ďalším
nálezom u rýb boli metacerkárie Digenea sp. lokalizované v podkoží na báze prsných plutiev,
Acanthocephalus anguillae a larvy nematódov v čreve rýb v slabej prevalencii a intenzite infekcie.
Na území bývalého Československa bolo v minulosti u hybridného komplexu Cobitis sp. zaznamenaných spolu 18 druhov relatívne bežných ekto a endoparazitických helmintov s nízkou
špecificitou (Moravec 2001). Pre 8 druhov helmintov bola táto ryba definitívnym hostiteľom,
ostatné parazitovali u cobitidov v larválnom štádiu.

Záver
Cieľom pokračujúceho intenzívneho výskumu realizovaného v rámci viacerých prelínajúcich sa vedeckých projektov je okrem iného objasniť vývinový cyklus a vplyv Allocreadium transversale na kondíciu a ekológiu svojho hostiteľa.
Poďakovanie Práca bola finančne podporená projektami VEGA reg. č. 1/0916/14, 1/0847/13 a projektom a projektom GAČR 1312580S.
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Pathogens, morphological differences and habitat choice as driving
forces in maintaining the stable coexistence of sexual and clonal
forms of Cobitis taenia complex in the hybrid zone of the Odra River
Jan Kotusz1, Marcin Popiołek2, Grzegorz Zaleśny2, Zuzanna Drulis-Kawa3,
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Abstract Cobitis taenia hybrid complex is a suitable model to study candidate mechanisms putatively affecting the
coexistence of sexual and clonal forms. We aim to evaluate relative importance of pathogen-related mechanisms vs.
niche shift as main evolutionary forces that can drive such coexistence in the Odra River hybrid zone. First, we search for
the parasite load by examining the whole assemblages of endo- and ectohelminths in several spined loach populations
of different sexual/clonal composition, including the two parental species present in the hybrid zone: C. taenia and
C. elongatoides. Second, we examine colonization of fishes by most common pathogenic bacteria such as Aeromonas
hydrophila and Pseudomonas fluorescens. In order to verify the alternative hypothesis we investigate several environmental
parameters in the mesohabitat scale and the differences in morphometric traits of various Cobitis forms with the use
of geometric morphometry technics. Our preliminary results show the infestation of several helminth parasites of a
significantly different prevalence and a relatively low intensity of infection in the studied populations. The infected organs
were mainly intestine, eyes, and skin. Microbiological studies proved a significantly higher number of A. hydrophila in
comparison to P. fluorescens isolates. A. hydrophila and P. fluorescens strains were cultured from liver or intestine, or both
organs of investigated fishes. We did not find, however, a clear correlation of pathogenic infection with visible illness
symptoms, and our former study revealed no link with a type of reproduction realised by sexual and clonal Cobitis forms.
On the other hand, we found strong indications of an ecological differentiation between both forms which was assumed
to be one of the key-factors in maintaining such complexes. Moreover, we found a pattern in morphological traits which
suggested that the expression of parental gens in hybrid fishes was determined by gene-dose effect, as a part of similarity
in body proportions was linearly related to the amount of genetic material inherited from the two parents. Altogether,
we collected a set of data that preliminarily can be interpreted as a supportive for niche-shift hypothesis, while the effects
coming from the pathogen-related mechanisms are ambiguous and this part of our survey needs more detailed studies
including a bigger sample size and more efficient analyses.
Acknowledgements This study was funded by the National Science Centre of Poland with grant no. DEC-2011/03/B/NZ8/02095.
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Genus-specific manipulation of orb-web spider hosts (Araneae,
Araneidae) by polysphinctine parasitoids (Ichneumonidae,
Polysphincta genus group)
Stanislav Korenko
Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Czech Republic, 165 21, Prague 6 – Suchdol, e-mail: korenko.stanislav@
gmail.com
Abstract The polysphinctine wasps (Polysphincta genus group sensu Wahl & Gauld 1998) are exclusively external
parasitoids of spiders. Their larvae are attached to the dorsal side of the spider’s ophistosoma/prosoma, where they
develop while the spider continues foraging. Shortly before pupation, the parasitoid’s final instar larva manipulates the
web-spinning activity of its host in order to establish a safe place for pupation which is effective against enemies and
the environment. Araneid spiders of genus Araniella are attacked by three polysphinctine parsitoid wasps Polysphincta
boops, P. tuberosa and Sinarachna pallipes. Here I presented the trophic niche of sympatrically occurring parasitoids and
the host manipulation they induced. I aimed to identify whether the variation in host response to manipulation is due
to differences among parasitoids or among host species. I found that final instar larva forced the spider host to build 3D
‘cocoon web’ to protect the parasitoid during pupation. The behaviour of parasitoid larva and the induced modification
of the web architecture differed between wasps of genus Polysphincta and Sinarachna but not among three spider species.
The larvae of genus Polysphincta forced the spider host to build the ‘cocoon web’ with high thread density within which
the pupa was positioned horizontally. The larvae of Sinarachna forced the spider host to build web with sparse threads
and the pupa was positioned vertically in the middle of the ‘cocoon web’. There seems to be an investment trade-off in
parasitoid wasps: some species manipulate host to build dense protective web, while pupating in a sparse cocoon, others
make the spider to produce sparse web but build dense pupa wall.
/poster/
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Factors affecting vocalizations in Tengmalm’s owl (Aegolius
funereus) fledglings during post-fledging dependence period:
Scramble competition or honest signalling of need?
Marek Kouba1, Luděk Bartoš2, 3 & Karel Šťastný1
1
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Department of Ecology, Kamýcká 129, Praha 6 –
Suchdol, 165 21, Czech Republic, e-mail: marekkouba8@gmail.com
2
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Department of Animal Science and
Ethology, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Czech Republic
3
Institute of Animal Science, Department of Ethology, Přátelství 815, Praha 10 – Uhříněves, 104 00, Czech Republic

Abstract Begging behaviour of nestlings has been intensively studied for several decades as a key component of parentoffspring conflict. There are essentially two main theories to account for intensity of food solicitation among offspring:
that intensity of begging is related to some form of scramble competition between nest mates or that it offers honest
signalling of need to parents. The vast majority of studies which have addressed begging behaviour have been based
on observations of, and experiments on, nestlings and have not considered begging behaviour, during the post-fledging
period. Begging vocalizations in this post-fledging phase of dependence have rarely been studied, despite the importance
of vocalizations as a communication method between offspring and parents, particularly for nocturnal species. We
radiotracked 39 fledglings of the Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) in two years with different availability of prey:
2010 (n = 29 fledglings) and 2011 (n = 10 fledglings) and made 1320 nightly localizations in which we recorded presence
or absence of begging calls. Within years, the most important measures related to the probability of vocalization were
body condition at fledging, time of night, number of surviving siblings, age and weather conditions. Begging intensity
increased with age in both years; however, in the year with low prey availability fledglings vocalized significantly more
often. The main factor causing these differences between years was probably the different availability of prey, affecting
breeding success, post-fledging behaviour, and thus also both short- and long-term needs of offspring. We believe that
our results suggest honest signalling of their fledgling’s need.
/poster/
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Európsky významné druhy Orthoptera na Slovensku: stav
poznania
Anton Krištín & Peter Kaňuch
Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen, Slovensko, e-mail: kristin@sav.savzv.sk
Abstrakt Rovnokrídlovce (Orthoptera) a zvlášť brachypterné druhy patria k vhodným indikátorom maloplošných
biotopov. V posledných 20 rokoch sa poznatky o nich v strednej Európe výrazne zlepšujú, len na Slovensku sme v tomto
období zozbierali dáta z 1154 lokalít a 96 % zo 430 kvadrátov Databanky fauny Slovenska. V smernici EÚ o habitatoch je
aj 10 druhov Orthoptera, podľa ktorých sa určujú územia Natura 2000. Viaceré z nich sú karpatské endemity, no napriek
tomu sú poznatky o ich rozšírení a ekológii slabé. V práci sa zaoberáme tromi brachypternými druhmi európskeho
významu (kobylka Pholidoptera transsylvanica, koníky Paracaloptenus caloptenoides a Odontopodisma rubripes), kde chýbali
aj základné faunistické dáta. Analýzou všetkých publikovaných údajov z areálu druhov, spolu s našimi pozorovaniami
zo severnej hranice rozšírenia (Slovensko), resp. z centra ich areálu (rumunské Karpaty) sme prispeli k poznaniu ich
populačnej hustoty, výberu habitatu ako aj sprievodných druhov Orthoptera v spoločenstve. Tieto informácie môžu byť
podkladom pre manažmentové opatrenia a zachovanie priaznivého stavu druhov a ich biotopov, zvlášť v okrajových
častiach ich areálu rozšírenia.
/prednáška/
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Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Bratislave
Zuzana Krumpálová1, Miroslava Denisová2, Miroslav Krumpál2, Ľuboš Vadel1
& Filip Tulis1
Department of Ecology and environmentalistics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, Tr.
A. Hlinku, SK-949 074 Nitra, Slovakia
2
Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina B-1, SK-845 06 Bratislava, Slovakia
1

Abstract Spreading of invasive spider Dictyna civica (Lucas, 1850), because of climatic changes still continues. It
massively colonizes building constructions, where it creates unaesthetic circular cobwebs, where are caught pollutants
from environment. There were in 5 districts of Bratislava caught 1741 individuals belonging to 10 animal groups, 309
of them were D. civica. The most individuals of D. civica were in Ružinov (85 ex.), the most plentiful appearance was in
summer. Their frequency grows with proximity to the city center, what proves its temperature preference. Preference of
warmer places is also visible in massively appearance in ambient of light sources, where is higher temperature and higher
concentration of insects, that is its food. It looks for lighter surfaces, prefers certain level of exposition, walls oriented to
the east, smooth or roughened surface of colonized objects.
Keywords Spider, Dictyna civica, House wall spider, Central Europe, Slovakia

Úvod
Mesto vytvára tzv. tepelný ostrov, charakteristický vyššou teplotou a nižšou vlhkosťou,
a tak vytvára vhodné podmienky pre expanziu inváznych druhov. K rýchlo sa šíriacim inváznym druhom patrí aj pavúk Dictyna civica z čeľade Dictynidae.
Dictyna civica (Lucas, 1850) má pôvod v severozápadnej Afrike, do Európy sa pavúk dostal
z Maroka. V Európe sa objavujú prvé zmienky o jeho výskyte v roku 1910 z Francúzska (Hertel
1968). Odvtedy jeho početnosť neustále stúpa a postupne pavúk expanduje do celej Európy. Na
Slovensku sú prvé zmienky o jeho výskyte z roku 1981 (Svatoň 1981), následne sa sporadicky
objavujú v prácach zaoberajúcich sa celkovou arachnofaunou danej oblasti. Bližšie sa na našom území zaoberala výskytom D. civica Krumpálová (1999, 2012), ktorá zaradila tento druh
ako eusynantropný, xerofilný s vysokou schopnosťou šírenia. Nedostatok poznatkov o jeho
ekologických distribučných faktoroch znemožňuje zmiernenie expanzie invázneho druhu D.
civica. Z hľadiska výskytu a ekologických nárokov druhu Bratislava nie je dostatočne preskúmaná a nie sú spracované poznatky o jeho životných nárokoch. Poznať stav problematiky tohto
invázneho pavúka v oblasti Bratislavy nám umožňuje sledovať zmeny životného prostredia
v meste (Denisová 2014).
Cieľom práce bolo preskúmať a stanoviť väzbu pavúka D. civica na vybrané faktory prostredia, najmä závislosť od faktorov ako prítomnosť svetelného zdroja, typ povrchu, vek stavieb,
typ materiálu, farba podkladu, expozícia výskytu, orientácia stien podľa výskytu jedincov,
vplyv dopravy a vegetácie v okolí.
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Metodika
Materiál sme získavali v roku 2013 zberom a pozorovaním v mesačných intervaloch na 25
objektoch v každom bratislavskom obvode. Ako premenné sme si stanovili – 1. vek stavby
(nová, stredne stará, stará); 2. materiál (omietka, železo, drevo, obkladačky, mramor); 3. farba
(svetlá, tmavá); 4. stav povrchu (hladký, hladký s výčnelkami, stredne hladký (občasné priehlbiny a výčnelky), zdrsnený (mnohé nerovnosti), drsný, hrboľatý, popukaný); 5. expozícia
(chránené miesto (tesne pod parapetmi, za odkvapmi...), vnútorný dvor, menej odkrytý povrch
(napr. rohy pri vchodových dverách), nekrytý povrch (pri vchodových dverách ale mimo rohov, škár, voľnejšie na stene), otvorený, voľne situovaný (na vonkajších stenách viditeľne na povrchu, nie v blízkostí krytov); 6. orientácia voči svetovým stranám; 7. svetelný zdroj (nástenné
osvetlenie, pouličné osvetlenia, blízkosť okna); 8. prítomnosť vegetácie (bez, tráva, kry, stromy);
9. doprava (nie je v blízkosti (parkovisko), len prejazdová cesta, 2-prúdovka, 4-prúdovka).
Na určenie percentuálneho zastúpenia pavučín sme používali fotoaparát, ktorým sme odfotili rovnakú časť objektu a následne zaznamenali pomocou počítača a programu GIMP percentuálne zastúpenie v priebehu mesiacov a prepočítali na jednu budovu. Pri individuálnom zbere
sme používali mäkkú pinzetu a mikroskúmavky, materiál bol fixovaný 75 % etylalkoholom. Je
deponovaný na Katedre zoológie PriF UK v Bratislave.

Výsledky a diskusia
Počas výskumu sme získali 309 jedincov druhu D. civica, 23 % tvorili samice, samce predstavovali12 % a najviac bolo juvenilov – až 65 %. Najviac jedincov sme získali v staršej časti
Bratislavy (Ružinov), resp. v Starom meste; najmenej jedincov bolo v novej časti – Dúbravka.
Najvyšší počet dospelých jedincov bol nájdený na lokalite Staré mesto, aj proporcia populácie
bola vyrovnaná, čo potvrdzuje, že D. civica uprednostňuje centrá miest a smerom k okrajom
jej početnosť klesá. Najvyššia abundancia bola v auguste (97 ex.) pri teplote 20 °C. Najnižšiu
početnosť sme zaznamenali v októbri (14 ex.), kedy teploty klesli v pod 15 °C.
Jedince D. civica uprednostňovali nové budovy v mladších častiach Bratislavy, v Starom
meste bol výskyt na starých budovách. Závislosť od typu objektu nie je rozhodujúcim faktorom
pretože sledované časti mesta sa líšia typom a využitím budov. Na všetkých lokalitách sme
zaznamenali výskyt pavučín na omietke, tento materiál poskytuje druhu D. civica najideálnejšie
životné podmienky, predovšetkým vhodnú teplotu a úkryt. Preferencia svetlej farby omietky
sa ukazuje ako jeden z dôležitých faktorov rozšírenia druhu, na všetkých lokalitách jedince
uprednostňovali svetlú farbu. Skúmaný druh uprednostňuje pre svoj život chránené miesta
(rohy dverí, odkvapy, parapety). Mimo chránených miest bol najvyšší výskyt pavučín na lokalite Staré mesto. D. civica preferuje plochy v okolí svetelných zdrojov, umiestnených priamo
na stene. Korelácia prítomnosti svetla a vegetácie bola nepriama a signifikantná. Prítomnosť
cestnej komunikácie nemala vplyv na distribúciu pavúka.
Pri odstraňovaní pavučín z objektov sa javí ako najprijateľnejšie riešenie mechanické odstránenie pomocou metly, či kefy na dostupných miestach. Využitie vysokotlakových čističov
je vhodnejšie na ťažšie dostupných a väčších plochách. Dôležitá je predovšetkým prevencia
pomocou mechanického čistenia.
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Poďakovanie Práca a výskum bol podporený projektom VEGA 01/0109/13.
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Stav poznania ornitocenóz aluviálnej nivy Váhu v oblasti
Hlohovec – Trenčín
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uniba.sk
2
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Abstract The aim of this work is to summarize and evaluate the results of previous ornithological researches in the
northern plains Dolnovážska niva (Trenčín – Hlohovec) with focusing on species and bird communities with their typical
habitats. Briefly summarizes the current status of this researches and confronts them with historical researches conducted
in this area previous century. Provides an overview of identified bird communities with their main features with typical
habitats and analyzes the structure of foraging guilds a priori defined. The work gives also an overview of rare or
significant species and assesses the conservation status of species in this area of interest.
Key words Dolnovážska niva, bird communities, habitats, foraging guilds, conservation status

Úvod
Severná časť Dolnovážskej nivy a priľahlé Považské podolie (Mazúr & Lukniš 1986) v úseku Trenčín – Hlohovec predstavuje z tohto hľadiska veľmi zaujímavé a cenné územie aj pre
vtáky a ich biotopy (Darola 1953; Kaňuščák 1975A; Mutkovič 1985; Kubán & Duffek 1987b;
Kaňuščák 1988b; Kaňuščák 2007; Jambor 2011). Jadrom je rozsiahla a charakteristicky vyvinutá aluviálna niva s prírode blízkymi až poloprirodzenými zvyškami lužných lesov a iných
nivných ekosystémov v krajinnej matrici agroekosystémov, ktoré obklopujú podhorské nelesné
i horské lesné ekosystémy Považského Inovca z východnej strany a Malých Karpát zo západnej.

Metodika
Práca je literárnou rešeršou z dostupných, doposiaľ publikovaných ornitologických prác
a separátov. Na analýzu a interpretáciu dát boli použité diagramy a tabuľky.
Sledované územie sa rozprestiera na juhozápadnom Slovensku, v dolnej časti stredného
toku Váhu, ktorý tu územím preteká, začlenený medzi svahy Považského Inovca a Trnavskej
pahorkatiny ako výbežok Podunajskej nížiny. Sledované územie má dve výrazné odlišné
samostatné časti – aluviálnu nivu Váhu a orografický celok Považského Inovca. Hranice
záujmového územia sú geomorfologicky definované približne nasledovne: na severe je to
juhozápadná časť Strážovských vrchov a Považského podolia, na východnej strane západné
svahy Považského Inovca, na západe severná časť dolnovážskej nivy a na juhu vodná nádrž
Sĺňava a horný tok Dudváhu.

Výsledky a diskusia
V severnej časti dolnovážskej nivy bolo doposiaľ zistených 234 druhov vtákov. Podľa ich
biotopových nárokov a vlastností krajiny sme vyčlenili 17 typov biotopov.
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V biotopoch poľnohospodárskej krajiny bolo zaznamenaných 74 druhov a z gíld prevládali
všežraví zberači zo zeme, na lúkach a pasienkoch 61 druhov, opäť s prevahou zberačov zo
zeme, v tečúcich vodách 76 druhov s dominanciou lovcov ponáraním z hladiny, v stojatých
vodách, konkrétne v mŕtvych ramenách 51 druhov s dominanciou tej istej gildy, vo vodných
nádržiach 52 druhov s prevahou tej istej gildy, v štrkoviskách 62 druhov a tou istou gildou
v prevahe, v umelo zneprietočnených ramenách 50 druhov s tou istou gildovou dominanciou,
na holých bahnitých a štrkopieskových brehoch vôd, štrkových laviciach a ostrovoch 24 druhov
s dominanciou zberačov hmyzu zo zeme, pričom v lokalite „Ostrov Čajka“ sa zistilo 47 druhov. Vo zvyškoch lužných lesov a krovín bolo zistených 91 druhov a z gíld dominovali zberači
hmyzu na konárikoch a listoch, v krovinových ekotonových spoločenstvách 63 druhov s prevahou všežravých zberačov zo zeme. Z bukových lesov je známych 67 druhov s dominanciou
zberačov na listoch, z dubových a dubovo-hrabových lesov 64 druhov, pričom z gíld prevládali
opäť zberači z lístia a konárikov s významnejším podielom hmyzožravcov loviacich výpadmi,
z ihličnatých lesov 59 druhov s dominanciou zberačov hmyzu z konárov, zo zmiešaných lesov
73 druhov s prevahou zberačov z lístia a konárikov, zo skál, sutín a hlinitých stien 14 druhov
s prevahou druhov loviacich hmyz vo vzduchu, z ľudských sídel a stavieb 34 druhov s prevahou tej istej gildy a zo suburbánnej drevinovej vegetácie 61 druhov s dominanciou všežravých
zberačov zo zeme a zberačov z lístia a konárikov.

Záver
Práca mala za cieľ podať komplexný ornitocenologický prehľad o severnej časti Dolnovážskej nivy a priľahlého Považského podolia (Trenčín – Hlohovec). Na skúmanom území bolo
vyčlenených 17 typov biotopov a celkovo zistených 234 druhov avifauny. Zo zistených výsledkov možno konštatovať, že druhové zloženie, bohatosť i početnosť ornitocenóz sa v záujmovom
území od počiatkov výskumov až do súčasnosti podstatne zmenilo.
Poďakovanie Práca bola podporená grantom VEGA 1/0176/12.
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Biocenózy chrobákov (Coleoptera) Poltárskej pahorkatiny
Vladimír Langraf & Janka Schlarmannová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku1, Slovensko, 949 74, Nitra; e-mail: vladimir.langraf@ukf.sk, jschlarmannova@
ukf.sk
Abstract The main aim of this work was the research of the cenosis of the beetles (Coleoptera) in the surrounding of city
Poltár. We got our studying material from the land traps, in the period of half-year collecting lasting from 26.4. 2013 to
24.10.2013. We realized the collecting in regular two-week long intervals. Together, we denoted 90 individuals of the
beetles belonging to 20 species.
Key words Coleoptera, Fauna, Biotope, Poltár

Úvod
Okolie mesta Poltár je málo preskúmaná oblasť patriaca do Slovenského Rudohoria. Tejto
oblasti, nachádzajúcej sa v regióne Novohrad je venovaná malá pozornosť, preto sme sa zamerali na túto oblasť a prispeli tak k lepšiemu poznaniu spoločenstiev chrobákov .
V posledných rokoch sa vo výskume chrobákov (Coleoptera) udiali mnohé zmeny, ktoré
obohatili znalosti o miestach dovtedy menej známych. Takýmto miestom je aj orografický celok Ostrôžky, ktorému sa venoval Franc (2010). V práci popísal faunisticky významné druhy
a sledoval spoločenstvo chrobákov (Coleoptera). Ďalším entomofaunisticky menej známym
miestom je Cerová vrchovina, kde Franc (1995) sledoval chrobáky (Coleoptera) so zameraním
na významné bioindikačné druhy. Zaujímavá práca je od Viciana (2007), kde sledoval entomofaunu na nelesnej drevinovej vegetácii.

Metodika
Zber chrobákov sme uskutočnili v období od 26. apríla do 24. októbra 2013, 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 36 % formaldehyd. Výskum prebiehal na 3 biotopoch (obr. 1.):
1) dubovo-hrabový les v oblasti Kúpna hora leží v nadmorskej výške 300 m n. m. (48°26′09″S
19°49′27″V);
2) lúka susediaca s dubovo-hrabovým lesom leží 272 m n. m. (48°25′52″S 19°49′08″V);
3) brehový porast pri potoku Ipeľ leží 218 m n. m. (48°25′41″S 19°46′35″V).
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Obr. 1 Biotopy:
dubovo-hrabový les
lúka
brehový porast pri potoku Ipeľ

Výsledky a diskusia
Z výsledkov práce sme zistili, že najvyšší počet jedincov 44, patriacich k 10 druhom bol
zaznamenaný na biotope potok Ipeľ. Najnižší sme zaznamenali na biotope dubovo-hrabový les
s počtom jedincov 21, patriacich k 5 druhom (tab.1).
S prácou od Franca (2010), ktorá bola realizovaná v blízkosti Poltárskej pahorkatiny sme zaznamenali len jeden zhodný druh Carabus nemoralis. Ďalší výskum realizovaný
v neďalekom okolí je od Franca (1995). V publikácii o chrobákoch (Coleoptera) Cerovej vrchoviny mal 4 čeľade, ktoré sa vyskytovali aj v našej práci, avšak druh nebol zhodný ani jeden.
Zvolenská kotlina nie je v susedstve s Poltárskou pahorkatinou, ale vzdialenosť nie je zanedbateľná. Výskum od Viciana (2007) zameraný na čeľaď Curculionidae, mal s našim jeden zhodný
druh, a to Eusomus ovulum.
Tab. 1 Systematický prehľad druhov
LES

LÚKA

POTOK

species

N

D

F

N

D

F

N

D

F

Abax parallelepipedus Piller & Mittepacher,1783

1

4,77

7,69

4

16

7,69

-

-

-

Amara aulica Panzer , 1797

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69

Anchomenus dorsalis Pontoppida, 1763

-

-

-

-

-

-

4

9,08

7,69

Brachinus crepitans Linnaeus, 1758

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69

Carabus granulatus Linnaeus, 1758

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69
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Carabus hortensis Linnaeus, 1758

1

4,77

7,69

-

-

-

-

-

-

Crepidodera aurata Marsham, 1802

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69

Cryptocephalus sericeus Linnaeus, 1758

-

-

-

1

4

7,69

-

-

-

Eusomus ovulum Germar, 1824

-

-

-

3

12

7,69

-

-

-

12

57,14

38,46

-

-

-

-

-

-

Glischrochilus hortensis Fourcroy, 1785

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69

Liophloeus tessulatus Bedel1886

-

-

-

1

4

7,69

-

-

-

Ocypus olens O. F. MÜllerinnaeus,1764

5

23,8

31

-

-

-

-

-

-

Geotrupes stercorosus Linnaeus, 1758

Otiorhynchus ovatus Linnaeus, 1758

-

-

-

2

8

15,38

2

4,53

15,38

Parabemus fossor Scopoli,1772

2

9,52

7,69

-

-

-

-

-

-

Philonthus decorus Stephens, 1829

-

-

-

1

4

7,69

-

-

-

Phyllobius arborator Herbst1797

-

-

-

-

-

-

1

2,27

7,69

Platydracus stercorarius Olivier, 1795

-

-

-

1

4

7,69

-

-

-

Platynus assimilis Paykull, 1790

-

-

-

-

-

-

31

70,5

46,15

Pseudoophonus rufipes De Geer, 1774

-

-

-

12

48

15,38

1

2,27

7,69

spolu

21

25

44

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

Záver
Na študovaných biotopoch les, lúka a potok, sme počas sledovania celkovo získali 90 jedincov chrobákov patriacich k 20 druhom a 6 čeľadiam: Carabidae, Curculionidae, Geotrupidae,
Chrysomelidae, Nitidulidae a Staphylinidae. Zo získaných výsledkov sme pomocou Shannon-Wienerovho indexu (Losos et al. 1984) vypočítali druhovú diverzitu, ktorá bola najvyššia
na biotope potok (H =1,104) a najnižšia na lesnom biotope (H =0,634). Najvyššiu hodnotu ekvitability (vyrovnanosti) (Losos et al. 1984), sme zaznamenali na biotope potok (E = 0,991) a najnižšiu na lesnom biotope (E = 0,569).
Poďakovanie Tento článok bol podporený grantom KEGA 007UKF-4/2012.
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Mitogenomics as a tool for knowledge in the phylogeny of riffle
beetles (family Elmidae)
Kristína Laššová, Fedor Čiampor Jr. & Zuzana Čiamporová-Zaťovičová
Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, SK 845 06, Bratislava, e-mail: kristina.lassova@savba.sk
Abstract Next-generation sequencing technologies proved as a new revolutionary approach and their application is
becoming increasingly widespread. The availability of complete mitochondrial genomes is growing as a result of this
technological progress in molecular biology. In phylogenetic analyses, complete mitogenomes have been shown to be
reliable markers for phylogeny reconstruction among diverse animal groups. They usually provide better phylogenetic
outcomes relative to traditional molecular markers. The use of MiSeq Illumina sequencing method for assembling
complete or near-complete mitogenomes through shot-gun next generation sequencing of a single library will be used
for reconstruction of the phylogeny of the family Elmidae (Coleoptera) as well as for studying relationships of riffle
beetles with related byrrhoid families.
Key words phylogeny, Elmidae, mitochondrial genome, DNA
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Seasonal changes in the androgen receptor mRNA expression
and the content of androgens in the spined loach Cobitis taenia
(Teleostei, Cobitidae)
Anna Leska1, Olga Jablonska1, Dorota Juchno1, Anna Przybyl1, Dorota Pikula1,
Anna Pecio2, Beata Cejko3, Radosław Kowalski3 & Alicja Boroń1
Department of Zoology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowski 5, 10-918, e-mail: anna.leska@uwm.edu.pl
Department of Comparative Anatomy, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Igardena 6, 30-060 Kraków
3
Department of Gamete and Embryo Biology, Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences,
Olsztyn
1
2

Abstract In Teleostei androgens include predominantly 11-ketotestosterone (11-KT) and testosterone (T), and contribute
to a broad range of physiological processes, viz. gametogenesis and reproductive behavior in both sexes. The androgenic
effect is exerted by the hormonal interaction with the nuclear androgen receptor (AR) which acts as a transcription factor
modulating the expression of target genes. The sensitivity to androgens is thus controlled at the cellular level by the
availability of ARs which may be regulated by several factors including the level of its ligand. The aim of the study was
to examine the seasonal profile of androgens in the spined loach Cobitis taenia and then analysis if the AR expression is
also subjected to seasonal fluctuations.
The research was performed on C. taenia males (n=4) and females (n=4) collected during the spawning and postspawning
season. The androgen receptor mRNA expression was tested by the RT-PCR method in fish liver, muscles and gonads.
Androgens content was assessed in whole bodies after the tissue dissection by the ELISA.
The study revealed that the hormonal profile of T and 11-KT in C. taenia depended on the sex and season. Males were
characterized by the higher 11-KT concentration during the spawning season, whereas the T level increased during the
postspawning season. On the contrary, in females only the T profile showed seasonal variations. The expression of AR
mRNA was detected in all examined tissues within seasons. The partial sequence of the AR gene in C. taenia (459 bp) was
described (GeneBank No. KJ623315). The level of AR mRNA seems to be influenced by the season as well as the type of
tissue and sex of the individuals.
The results of the study suggest that the circulating gonadal steroids are implicated in the regulation of the AR gene
expression in the tissues of C. taenia. The observed seasonal variations in the AR gene expression indicated the AR as an
important factor modulating the androgenic effect in the sex and tissue dependent manner in Cobitis.
Keywords 11-ketotestosterone, testosterone, androgen receptor, seasonal gene expression, Cobitis taenia
Acknowledgements This work was carried out within the grant no. 2011/03/B/NZ8/02982 and UWM 528.0208.0882 supported
financially by the Ministry of Science and Higher Education.
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Nález hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) na
Slovensku po 13 rokoch
Anna Macková
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova 535, SK-068 01, Medzilaborce,
e-mail: anna.mackova@sopsr.sk
Abstract North of town Medzilaborce in eastern Slovakia, on May 2014, was found a specimen of marsh fritillary Euphydryas
aurinia. This is the first find of the species in the territory of eastern Carpathians and confirmation of occurrence in the
Slovakia after 13 years. The species was subsequently monitored via direct observation and catching in net till September
2014. The number of observed individuals was up to 10. Species survives in the territory of eastern Carpathians in biotope
“Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte zväz Nardo – Agrostion tenuis Sillinger
1993“. Management of the marsh fritillary locality is subvented by european founds. Ecolological reequierements of
the species are not compatible with current management practice. For the next survival of the marsh fritillary in the
territory of Slovakia, it is necessary to adjust management and intensively monitore the only known locality. Monitoring
of adjacent localities with suitable conditions is going to be caried out.
Key words Euphydryas aurinia, Východné Karpaty, nardo

Úvod
Hnedáčik chrastavcový (Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775) je jeden z najohrozenejších
denných motýľov strednej a západnej Európy. Svetovým fondom na ochranu prírody bol ako
jediný zástupca hmyzu zaradený medzi 10 najohrozenejších organizmov Európy (Hula 2004).
Z územia Slovenska je výskyt druhu dokladovaný z 50 – tych rokov minulého storočia pri
Fiľakove v Cerovej vrchovine. V nedávnej minulosti bol hnedáčik chrastavcový známy z Vojenského obvodu Záhorie, kde v stabilných populáciách prežíval do polovice 90-tych rokov
20-teho storočia. V dôsledku nevhodného manažmentu a chemických postrekov proti chrústovi
obyčajnému druh na tejto lokalite vyhynul (Kalivoda 2014).
Dňa 20. mája 2014, severne od mesta Medzilaborce bol počas monitoringu pracovníkom
Správy CHKO Východné Karpaty objavený jedinec hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia). Doposiaľ je to prvý doložený údaj o hnedáčikovi chrastavcovom v oblasti východného
Slovenska a zároveň jediná známa lokalita, na ktorej hnedáčik chrastavcový v súčasnosti na
Slovensku prežíva. Pre územie Slovenska je to potvrdenie druhu po 13 rokoch (Kalivoda 2014).
Z pohľadu legislatívy je hnedáčikovi chrastavcovému venovaná náležitá právna ochrana.
Druh európskeho významu je zahrnutý v Prílohe II Smernice o biotopoch, v Prílohe II Bernského dohovoru, je zahrnutý aj do programu Rady Európy pre ochranu druhov a biotopov Bernskej konvencie. V národnej legislatíve je druh zaradený v prílohe 4b, 6b vyhlášky č. 24/2003 Z.
z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. V Červenom zozname rastlín a živočíchov Slovenska má druh kategóriu ohrozenosti CR – kritický
ohrozený (Ambróz et al. 2011).
V rámci Európy je rozšírenie druhu ostrovčekovité pričom sa jednotlivé populácie líšia nárokmi na biotop a živnú rastlinu. Slovenské hygrofilné populácie prežívajú na čertkuse lúčnom
(Succisa pratensis), populácie na viatych pieskoch sú viazané na hlaváč modrý (Scabiosa colum-
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baria) (Kalivoda 2014). V západných Čechách druh prežíva na 10 – tich izolovaných lokalitách
s väzbou na čertkus lúčny (Hula 2004).
Hlavnou príčinou ohrozenia druhu v Európe je intenzifikácia poľnohospodárstva, meliorácie a zarastanie neobhospodarovaných plôch. Hnedáčik chrastavcový dodnes prežíva na lokalitách, ktoré nepodľahli sukcesným zmenám a kde sa uchovala oligotrofná vegetácia s prítomnosťou psice tuhej (Nardus stricta) a vresu obyčajného (Calluna vulgaris) v podhorských
oblastiach. Najväčším problémom v súčasnosti je kosba veľkých lánov v krátkej dobe. Tradičné
hospodárenie a rôzne spôsoby manažmentu v minulosti udržiavali mozaikovitú štruktúru lokality čo poskytovalo hnedáčikovi a jeho vývojovým štádiám dostatok refúgií (Fric 2004).

Metodika
Lokalita nálezu územne prislúcha Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s II. stupňom územnej ochrany. Z dôvodu druhovej ochrany nebude v príspevku nález presnejšie lokalizovaný. Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 512 m. n. m. Patrí do orografického celku
Laborecká vrchovina a zoogeograficky je začlenená do palearktickej oblasti, zóny listnatých
a zmiešaných lesov (Buchar 1983). Lúku na ktorej bol hnedáčik chrastavcový nájdený lemuje
z jednej strany brehový porast vodného toku a z druhej strany spevnená cesta.
Prieskum územia bol vykonávaný pozorovaním a odchytom lietajúcich imág do entomologickej sieťky. V dobe letu imág bola lokalita navštívená celkovo 5x v termíne od 20. 5. do 5.6.
2014 , jedna návšteva bola realizovaná 3.9. 2014 za účelom hľadania húseníc hnedáčika. V termíne 21.5. a 22.5. 2014 bol vykonaný monitoring dvoch lokalít s potvrdeným výskytom živnej
rastliny Succisa pratensis vo vzdialenosti do 10 km od miesta nálezu hnedáčika chrastavcového.
Z botanického hľadiska patrí lokalita s výskytom hnedáčika do prioritného biotopu európskeho významu Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
zväz Nardo – Agrostion tenuis Sillinger 1993 (Stanová & Valachovič 2002). Lokalita je súčasťou
kultúrneho dielu (KD) a je vedená v rámci LPIS (systém identifikácie poľnohospodárskych parciel) na portáli Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V zmysle podmienok Programu rozvoja
vidieka 2007 – 2013 (PRV) je KD v súčasnosti obhospodarovaný.

Výsledky a diskusia
V dobe letu imág bolo na lokalite výskytu hnedáčika chrastavcového zaznamenaných celkovo 10 jedincov. Dňa 26. 5. boli pozorované 2 kopulujúce jedince. Hniezda s húsenicami na
ploche sa dňa 3.9 dohľadať nepodarilo. Druh nebol zistený v období letovej fázy ani na potenciálne vhodných lokalitách v blízkom okolí. Vzhľadom na uvedenú botanickú charakteristiku je
kultúrny diel s hnedáčikom chrastavcovým zaradený v rámci PRV do kategórie B mezofilných
trvalých trávnych porastov. Kosenie je prípustné 1-2 x v roku. Pasenie, dopásanie a košarovanie
je možné, pričom pasenie môže byť alternatívou ku koseniu. Po komunikácii s užívateľom sa
ukázalo, že kosba realizovaná na začiatku júla. Tento termín je z hľadiska prežívania hnedáčika
nevhodný. Užívateľ kosí lúku len 1x ročne a príležitostne ju aj prepása.
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Záver
Hnedáčik chrastavcový je špecifickým druhom vlhkých a rašelinných lúk a je ideálnym
,,vlajkovým druhom,, pre ochranu ďalších druhov špecializovaných na vlhké lúky (Fric et al.
2004). Nález hnedáčika chrastavcového v oblasti Východných Karpát potvrdil domnienku,
že územie je stále nedostatočne prebádané z hľadiska fauny motýľov. Na základe skúseností
výskumníkov z Českej republiky (Fric 2004) tradičná územná a druhová ochrana nedokáže
zabezpečiť dlhodobé prežívanie druhu. Druh v prírode prežíva vo forme metapopulácií, z čoho
vyplývajú jeho veľké nároky na charakter krajinnej štruktúry. Po diskusii so všetkými zainteresovanými stranami bola Správou CHKO Východné Karpaty spracovaná žiadosť v zmysle § 4
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre Obvodný úrad ŽP v Medzilaborciach
vo veci upozornenia vlastníka na výskyt chráneného druhu, pre nastavenia vhodného spôsobu
manažmentu k jeho zachovaniu na mieste výskytu.
Poďakovanie Patrí všetkým tým, čo prispeli svojou pomocou ku vzniku tohto príspevku.
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Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti
a ploídii
Peter Manko1, Ľubomír Šmiga2, Lenka Košuthová2, Ján Ševc1, Jakub Fedorčák1,
Lucia Falatová1, Karel Halačka3 & Ján Koščo1
Katedra ekológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov, e-mail: peter.manko@unipo.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Komenského 73, Slovenská
republika – 041 81, Košice, e-mail: lenka.kosuthova@uvlf.sk
3
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, Květná 170/8,CZ – 60300, Brno, e-mail: halacka@ivb.cz
1
1

Abstrakt Prezentovaný príspevok sa zameriava na hodnotenie rozdielov v kvantite a zložení potravy populácií pĺžov
troch rozdielnych tokov. Priamou mikroskopickou analýzou tráviacich traktov viac ako 400 jedincov sme zistili, že
najvýznamnejšími zložkami potravy sú vo všeobecnosti larvy pakomárov (Chironomidae), meňavky (Amoebida) a,
kôrovce (Crustacea, najmä Cladocera a Ostracoda). Množstvo a zloženie potravy sú ovplyvnené ponukou (charakter
toku, preferovaný mikro-, resp. mezohabitat, sezóna), pohlavím (menšia veľkosť tela a úst samcov), reprodukčnou
periódou i ploídiou (pravdepodobne sekundárne preferenciou rôznych mikro-, či mezohabitatov). Rozdiely sme zistili aj
v zložení a množstve potravy v rámci diurnálneho cyklu.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Porovnanie moderných a tradičných metód pre odhad druhovej
diverzity vážok malých vodných nádrží
Zuzana Matúšová, Milan Novikmec & Marek Svitok
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24,
SK-96053, Zvolen, e-mail: zuzana.matushova@gmail.com
Abstrakt Vážky (Odonata) sa v praktickej ochrane prírody uplatňujú ako vlajkové, dáždnikové aj indikátorové druhy
a zahŕňajú vysoký podiel vzácnych druhov. Väčšina druhov vážok žijúcich na našom území obýva stojaté vody, pričom
„hot-spots“ ich diverzity predstavujú malé vodné nádrže. Tieto typy biotopov boli kvôli svojim malým rozmerom
dlho zanedbávané, no nedávne štúdie postupne odhaľujú ich skutočnú vysokú ochranársku hodnotu. Pre komplexné
hodnotenie diverzity malých vodných nádrží bola vo Švajčiarsku vyvinutá štandardizovaná metodika PLOCH (Oertli
et al. 2005). Napriek jej pomerne častému využívaniu v rôznych krajinách nebola efektivita tejto metódy doposiaľ
nikde overená (s výnimkou krajiny jej pôvodu). V rámci projektu sme intenzívne a detailne skúmali diverzitu vážok
14 vybraných malých vodných nádrží s cieľom porovnať údaje získané použitím metódy PLOCH a tradičných metód
monitoringu vážok (kopacia technika, zber exúvií, pozorovanie a odchyt imág). V prípade sledovaných malých vodných
nádrží boli údaje o diverzite vážok získané metodikou PLOCH podobné alebo rovnaké ako údaje získané použitím
tradičných metód odchytu. Zdá sa, že metodika PLOCH sa pri zisťovaní diverzity vážok malých vodných nádrží v našich
podmienkach javí ako efektívna.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Internou projektovou agentúrou Technickej univerzity vo Zvolene na základe zmluvy
IPA č. 9/2014.
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Analysis of untypical bat faeces from winter season
Edita Miková1, Aitor Arrizabalaga2, Martin Arriolabengoa3, Beñat Zaldibar2,
Sándor Boldogh4, Urtzi Goiti2, Marcel Uhrin1, Joxerra Aihartza2 & Inazio Garin2
Department of Zoology, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Moyzesova 11, SK-04001, Košice, e-mail: editamikova@gmail.com,
marcel.uhrin@gmail.com
2
Department of Zoology and Animal Cell Biology, University of the Basque Country UPV/EHU, Sarriena z/g, E-48940, Leioa,
e-mail: arrizabalaga.aitor@gmail.com, benat.zaldibar@ehu.es, urtzigoiti@yahoo.com, joxerra.aihartza@ehu.es, inazio.garin@ehu.es
3
Department of Minerology and Petrology, University of the Basque Country UPV/EHU, Sarriena z/g, E-48940, Leioa, e-mail:
marriolabengoa@hotmail.com
4
Aggtelek National Park Directorate, Tengerszem oldal. 1, H-3758, Jósvafő, e-mail: sandorboldogh@yahoo.com
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Abstract Hibernation as a strategy to survive the winter season in temperate bat species is generally accepted fact, but it
begins to lose its clarity in last few decades using modern research and seems to be running much more dynamic than
expected. Our model species, the Mediterranean horseshoe bat, wakes up during the winter and within the activity it
also produces typical faeces for this extreme part of the season. The aim of this study was to characterize composition of
the gel-like winter droppings of Rhinolophus euryale. Using a binocular magnifier, we evaluate morphological uniformity
across the analyzed sample. All samples were made up of mucous material outside and homogeneous mass inside.
Using genetic methods, we confirmed the bat origin of the droppings, whilst there were no remains of insect prey in the
droppings. From the cytological point of view, the faeces contain no cells, if some, just fragments of them. In contrast,
there was high proportion of mucous material. By petrographic analysis, we confirmed that homogenous mass inside is
composed of organic, as well as anorganic material, which corresponds to phosphate, calcium carbonate and clay. We also
confirmed the presence of particles of quartz, phytolits and spherulites made of calcium oxalate. Using X-ray diffraction
we characterized quartz, calcite and clays in anorganic part of droppings. The high proportion of anorganic material
inside the pellets shows, those bats must intake this material actively, because production de nuovo is not possible. The
question is what the reason of this intake is and how it happens in nature?
Key words Hibernation period, gel-like faeces, PCR, anorganic material, Rhinolophus euryale
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Winter digestion in bats (Chiroptera)
Edita Miková1, Vladimír Šustr2, Sándor Boldogh3 & Marcel Uhrin1
Department of Zoology, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Moyzesova 11, SK-04001, Košice, e-mail: editamikova@gmail.com
Institute of Soil Biology, The Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Sádkách 7, CZ-37005, České Budějovice, e-mail: sustr@
upb.cas.cz
3
Aggtelek National Park Directorate, Tengerszem oldal. 1, H-3758, Jósvafő, e-mail: sandorboldogh@yahoo.com
1
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Abstract Hibernation during the winter period is typical for middle European bat species. This results to metabolism
minimizing and torpor. According to our observations, Rhinolophus euryale produces faeces in temperate zone during
the whole winter. The faeces contain remains of the prey in the beginning of the winter season and also on its end but
during the middle of the hibernation period bats produce mostly jelly-like guano. Production of faeces during the whole
winter period causes water lost and it consumes energy. Also metabolically processes are not stopped in such rate how
it was expected. The presence and the amount of the digestive enzymes in the faeces should explain if also digestions
processes continue during the hibernation. It is further unclear, which enzymes bats produce de nuovo and which are
produced by symbiotic bacteria. We collected ten guano samples from the foil lying under the hibernation colony of
Mediterranean horseshoe bat in the Baradla cave (Hungary) during the winter 2012/2013. We determined amount of
soluble proteins in the samples by modification of Bradford method. Glukosaminidase, chitobiase and endochitinase
were determined using fluorimetric chitinase assay kit based on release of 4-metylumbeliferone. Alfa-amylase was
determined by chromogenic tablet assay. We confirmed that the faeces contained soluble proteins. We demonstrated
the presence of amylase, glukosaminidase, chitobiase and endochitinase (also protease – analysed just two samples) in
the winter faeces during the whole winter period. Amylase and protease are not adapted for acidic pH in the stomach.
They were active just in pH 6. All three chitinases were active in both, pH 3 and pH 5, but significantly more in pH 5. We
cannot confirm if Rhinolophus euryale is able to produce mammalian chitinase or to exploits chitinolytic microorganisms
in the intestine only. We assume that chitinases remain active as an adaptation of the species to arousals and occasional
foraging also during the winter.
Key words Hibernation period, digestive enzymes, dynamics, Rhinolophus euryale, faeces
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Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) ako rezervoár pôvodcov závažných
helmintozoonóz
Martina Miterpáková, Zuzana Hurníková, Adriana Iglódyová & Viktória
Čabanová
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice, SR, e-mail: miterpak@saske.sk
Abstract Due to specific geomorphologic and climatic conditions, several serious parasitic diseases circulate in the
territory of the Slovak Republic. The red fox (Vulpes vulpes) is the most important reservoir host of the parasites with
zoonotic potential, which can be spread to humans. Alveolar echinococcosis caused by fox tapeworm Echinococcus
multilocularis and dirofilariosis caused by Dirofilaria species are regarded as most important helminthozoonoses emerged
at the territory of Slovakia during the last 15 years.
Our study was aimed at determining the real prevalence of above mentioned parasites in red foxes from the territory of
the Slovakia and identifies some ecological factors influencing their epidemiology. Within a systematic investigation of
red foxes carried out between the years 2000 and 2014 more than 5.000 foxes were examined for Echinococcus multilocularis
presence and revealed the mean prevalence rate of more than 30.0 % with the hyperendemic localities situated in northern
Slovakia. Additionally, Dirofilaria repens, an etiological agent of subcutaneous and ocular filariosis, was confirmed in
105 out of 183 examined foxes. Most positive foxes were hunted in region of the south-eastern Slovakia, where the
prevalence reached 79.1 %. The results of our epidemiological research confirm that red fox as the most abundant wild
canine predator in Slovakia is an important natural reservoir of the parasites potentially transmitted to domestic animals
and humans.
Key words Vulpes vulpes, helminthozoonoses, alveolar echinococcosis, dirofilariosis

Úvod
Na území Slovenska, vďaka jeho geografickej polohe a klimatickým podmienkam, cirkulujú
pôvodcovia viacerých parazitárnych ochorení prenosných zo zvierat na ľudí. Na Slovensku,
podobne ako na väčšine územia Európy došlo v ostatnom desaťročí k významnému nárastu
počtu líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) v dôsledku ozdravenia ich populácie prostredníctvom
antirabickej vakcinácie. Tento nárast je sprevádzaný aj ich rozšírením do urbánnych a periurbánnych oblastí, vrátane rekreačných lokalít. Prítomnosť líšok v takýchto oblastiach nastoľuje nové infektologické a epidemiologické otázky, pretože urbanizácia líšok a ich užší kontakt
s človekom môžu významnou mierou ovplyvniť mieru kontaminácie prostredia parazitmi, čo
predstavuje zvýšené riziko prenosu na domáce zvieratá a človeka. V našej práci sme sa zamerali
na štúdium výskytu dvoch závažných helmintotoozonóz – alveolárnej echinokokózy a dirofilariózy, ktoré sa na naše územie rozšírili v priebehu posledných 15 rokov.

Metodika
Pre mapovanie rozšírenia alveolárnej echinokokózy a dirofilariózy na území Slovenska boli
vyšetrované líšky hrdzavé odstrelené v rámci monitoringu účinnosti antirabickej vakcinácie,
ako aj uhynuté jedince zozbierané pracovníkmi TANAPu. Na zistenie prítomnosti dospelých
pásomníc E. multilocularis u líšok hrdzavých bola použitá helmintologická pitva tenkých čriev
a modifikovaná sedimentačná metóda (Miterpáková & Dubinský 2011). Spolu bolo na prítomnosť pásomnice líščej vyšetrených vyše 5000 jedincov zo všetkých regiónov Slovenska. Pre po142
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treby detekcie krvných filárií bola zo slezín líšok izolovaná DNA, ktorá bola následne analyzovaná prostredníctvom metódy PCR s použitím špecifických primerov pre tri druhy krvných
filárií (Rishniw et al. 2006). Spolu bolo vyšetrených 183 líšok z Košického, Prešovského a Žilinského kraja.

Výsledky a diskusia
Prítomnosť E. multilocularis bola zistená v tenkom čreve vyše 1500 jedincov, čo predstavuje
priemernú prevalenciu viac ako 30 %. Najvyššie hodnoty prevalencie boli počas celej doby trvania monitoringu zaznamenávané v regiónoch na severe Slovenska, kde v niektorých okresoch
prevalencia dosahovala hodnoty od 40 % do viac ako 60 %. Naopak, najnižší počet infikovaných jedincov bol nájdený v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Priemerná intenzita infekcie bola
okolo 1800 pásomníc na jednu infikovanú líšku. Počet pásomníc detegovaných v tenkom čreve
líšok sa pohyboval od 1 do 245 000.
Výsledky PCR analýz potvrdili prítomnosť druhu Dirofilaria repens u 105 zo 183 vyšetrených
líšok, čo predstavuje priemernú prevalenciu 57,4 %. Väčšina infikovaných líšok bola ulovená
v oblasti juhovýchodného Slovenska s klimatickými podmienkami vhodnými pre vývin komárov – medzihostiteľov a vektorov parazita. Avšak, prekvapivo, aj v severných regiónoch krajiny
dosiahla prevalencia pomerne vysokú hodnotu (vyše 24 %).

Záver
Výsledky dlhoročného monitoringu odhalili existenciu vysokoendemických oblastí výskytu
E. multilocularis a Dirofilaria repens na území Slovenska, čo predstavuje vážne riziko prenosu
nimi vyvolávaných ochorení na človeka. Kým endemické oblasti alveolárnej echinokokózy sú
jednoznačne situované na severe krajiny, na území Žilinského a Prešovského kraja, pôvodca
dirofilariózy je oveľa častejšie detegovaný u psov a líšok v teplejších regiónoch, predovšetkým
v oblasti Východoslovenskej a Podunajskej nížiny. O tom, že výskum helmintozoonóz je dôležitý nielen z veterinárneho a zoologického hľadiska, ale aj z pohľadu verejného zdravia a humánnej medicíny, svedčí aj fakt, že od roku 2000 bolo na našom území diagnostikovaných vyše
30 autochtónnych prípadov alveolárnej echinokokózy u ľudí (takmer všetky u osôb žijúcich v
endemických oblastiach) a od roku 2008 bolo potvrdených aj 5 prípadov ľudskej dirofilariózy,
ktorá bola predtým jednoznačne považovaná za exotické ochorenie. Náš výskum navyše potvrdil, že líška hrdzavá, ako naša najpočetnejšia šelma, sa významnou mierou podieľa na šírení
pôvodcov závažných parazitárnych ochorení.
Poďakovanie Tento výskum bol finančne podporený grantom VEGA 2/0011/12.
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Suchozemské bezstavovce jaskynného systému Domica-Baradla
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Abstract Terrestrial invertebrates of the cave system Domica-Baradla. Huge cave system Domica-Baradla (25.5 km) is
crossing border between Slovakia and Hungary. The border was created after fall of the Austro-Hungarian Monarchy
(1918). Baradla, Hungarian part of the system, was well known and exploring from the 18th Century. Zoologists started
their first observations during the second half of the 19th Century. In contrary, the Domica Cave was found in 1926. Later,
both parts of the same system of underground corridors were studied separately. It is unique biospeleological locality
with more than 500 invertebrate species mentioned in publications, dozens of them were described from the system for
the first time. Only 58 species common for both, Slovak and Hungarian parts of the cave system show differences in
conditions but mainly asymmetry in investigations of particular sections of the cave. Recent investigation by both, Slovak
and Hungarian biospeleologists carried new data and uncovered further perspectives of the research in the cave.
Keywords terrestrial invertebrates, Arthropoda, cave environment, Domica-Baradla, biospeleology

Úvod
Jaskynné prostredie predstavuje extrémny ekosystém a zároveň dôležité refúgium pre faunu počas výrazných klimatických zmien na povrchu. Plne adaptované jaskynné bezstavovce
predstavujú zrejme treťohorné relikty. Vzájomná izolovanosť jaskynných systémov sa zrejme
podstatne zaslúžila o izoláciu populácií, ktoré do podzemia prenikli z povrchu a následnú speciáciu. Západné Karpaty sú bohaté na jaskyne, len na Slovensku ich bolo zdokumentovaných
vyše 6 tisíc. Z biospeleologického hľadiska majú kľúčové postavenie jaskyne Slovensko/Aggtelekského krasu a medzi nimi rozsiahly systém Domica-Baradla (25,5 km) (Kováč et al. 2014).
Jaskyňa patrí medzi medzinárodne významné (podzemné) mokrade a do zoznamu Svetového
dedičstva UNESCO. Štátna hranica SK/HU deliaca politicky jaskynný systém na dve časti bola
zároveň mentálnou hranicou vo vedeckej obci a obe časti jaskyne sa skúmali bez vzájomnej
spolupráce či koordinácie vedcov v oboch susediacich krajinách.
Fauna Baradly, jaskyne známej od dávna, bola sledovaná s veľkým záujmom od polovice
19. storočia a tento záujem vrcholil vydaním monografie o biológii tejto jaskyne (Dudich 1932).
O poznanie jaskyne a jej fauny sa zaslúžili i viacerí odborníci pochádzajúci z územia dnešného
Slovenska (I. Vass, I. a J. Frivaldskí, S. Petényi-Petian, E. Dudich). Jaskyňa sa stala typovou lokalitou pre mnoho bezstavovcov. Intenzívny záujem evertebratológov o jaskyňu bol aj po druhej
svetovej vojne sa sústredil najmä na vodnú faunu a v závere storočia záujem ustal. Culver a Pipan (2009) zaradili Baradlu medzi najvýznamnejšie biospeleologické lokality na svete. Krátko
po pomerne neskorom objave Domice (1926) začal v jaskyni prebiehať vedecký výskum pod
vedením českého geológa R. Kettnera. Zoológiu mal na starosti J. Štorkán z Prahy. Publikovanie
poznatkov z neznámych dôvodov odkladal až do tragickej smrti počas vojny. Gestapo po za-
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vraždení zničilo aj celú pozostalosť J. Štorkána. Zachovali len drobné zmienky v prácach iných
autorov (napr. Frankenberger, Obenberger) a predbežná správa Štorkána, ktorú doslovne prevzal Kettner (1936). Po druhej svetovej vojne jaskyňu skúmalo viacero českých i slovenských
vedcov (napr. Hůrka, Krištofík, Nosek, Gulička, Zajonc, Košel). V 80-tych rokoch sa už ale záujem o Domicu v zoologickej komunite strácal. Gulička (1985) publikoval len údaje týkajúce
sa povrchovej terestrickej makrofauny prenikajúcej do vchodov jaskýň, vnútorné časti jaskyne
ho zrejme nezaujali. Od r. 1997 sa začala nová etapa výskumu bezstavovcov, predovšetkým
suchozemských článkonožcov (napr. Kováč 1998; Kováč et al. 2005).
V poslednom období sa podarilo autorom príspevku v spolupráci s maďarskými kolegami
realizovať výskum suchozemských článkonožcov na vybraných stanovištiach celého jaskynného systému, ktorý obohatil poznatky o faune tejto podzemnej lokality. Zároveň bola pripravená
rozsiahla, historicky prvá publikácia o celom jaskynnom systéme (Gaál & Gruber eds. 2014),
ktorá sumarizuje i doterajšie poznatky o faune bezstavovcov jaskyne (Papáč et al. 2014).

Metodika
Metódou priamych zberov, zemných pascí a tepelnej extrakcie odobratej organiky (trus netopierov, drevá a pod.) a exponovaných návnad (hobliny + ovsené vločky + olej zo sardiniek) sme
skúmali faunu Baradly na 11 stanovištiach reprezentujúcich rôznorodosť podmienok (jar-jeseň
2013), čím sme nadviazali na dlhodobý výskum bezstavovcov v jaskyni Domica (od r. 1997).

Výsledky a diskusia
Materiál z Baradly pozostával z 2522 jedincov bezstavovcov. V pasciach početne dominovali Diptera a Collembola (spolu takmer 90 %). Druhovo najbohatšie boli Collembola (39 spp.),
nasledovali Oribatida (24 spp.), Diptera (7 spp.), Diplopoda (5 spp.), Oniscidea (3 spp.), Palpigradida a Chilopoda (po 1 spp.). Ďalšie prítomné skupiny bezstavovcov sú v štádiu spracovania. Výsledky krátkeho prieskumu možno vzhľadom na rozmanitosť ekosystémov Baradly
považovať za predčasné. Ukazuje sa, že miestna fauna je bohatá, hoci prevahu majú skôr bežné,
povrchové druhy. Obligátne kavernikoly boli zaznamenané vzácne a ich výskyt je rozptýlený. Fauna sa koncentruje do oblasti významných ponorov povrchových vôd (Kečovo-Domica
a Aggtelek). Viacero druhov (prípadne i vyšších taxónov) predstavuje prvonálezy pre tento
jaskynný systém či prvonálezy pre Maďarsko alebo Slovensko. Rozsiahly zoznam zistených
druhov bezstavovcov (Papáč et al. 2014) zďaleka nie je kompletný. Niektoré perspektívne biotopy tu dosiaľ vôbec študované neboli (riečne nánosy, epikras a pod.). Asymetrický výskum
oboch častí systému, odlišná metodika, iné cieľové skupiny bezstavovcov, osobnosti bádateľov,
obdobia výskumu viedli k tomu, že až do súčasnosti sú výsledky z oboch častí systému značne
odlišné. Dá sa predpokladať, že tieto odlišnosti ale neodrážajú skutočný stav. Rozmanitosť
podzemných biotopov Domice-Baradly, trvalý prísun ponárajúcimi sa vodami i netopiermi
ako i pomerne vysoká teplota a zrejme nadovšetko poloha jaskyne v regióne, ktorý patrí medzi
biospeleologicky najbohatší v Z. Karpatoch podmienili nezvyčajne bohatú faunu vodných a terestrických článkonožcov, ktoré jaskyňu dočasne alebo trvalo obývajú.
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Abstract Ján Gulička (1925–2009), famous Slovak (Czechoslovak) myriapodologist. His studies were focused on soil
zoology and biospeleology, and above all on millipedes. After graduation at the Faculty of Natural Sciences, Comenius
University, Bratislava (1950), he gained the position in the Institute of Zoology of this Faculty and worked there until
he retired. Soon he wrote two large manuscripts as doctor (1951) and PhD theses (1960), both focused on myriapods of
Slovakia. Unfortunately, both manuscripts were not published and they were hidden before other colleagues directly by
the author himself. He described new millipede taxa from the Czech and Slovak Republics, from the Balkan Peninsula
as well as from the Russian Asia. His publication activity culminated in the half of 80thies of the past century. In total
he published 28 papers dealing with millipedes (taxonomy, ecology, faunistics) and centipedes (ecology and faunistic
data from Slovakia). After his death, all scientific inheritance was given by his wife to his alma mater. Set of papers and
manuscripts in this inheritance is not numerous, but it is important key to his collection of myriapodological material,
especially millipedes. Majority of the items in the collection is not identified, but it involves also type specimens, borrowed
material for comparative studies and others. The samples collected by him come primarily from the territory of Slovakia,
but quite numerous are items from other European countries (e.g. Czechia, former Yugoslavia, Albania, Bulgaria) and
Asia Minor. The life, work and collection of Ján Gulička are worthy to be described and re-interpreted.
Keywords Ján Gulička, myriapodologist, life, bibliography, collection

Stručne o živote a diele Jána Guličku
Krátke nekrológy venované Jánovi Guličkovi napísali v odbornej tlači V. Košel a M. Janiga
s I. Okálim a K. Tajovský. Gulička pochádzal z jednoduchej rodiny zo stredného Slovenska.
Narodil sa v Ružomberoku-Rybárpoli, obklopený karpatskými horami a krasovými masívmi.
Hory, kras a jaskyne mu učarovali. Venoval sa im po celý život ako pôdny zoológ a biospeleológ.
Najväčšiu pozornosť venoval mnohonôžkam. Dve kvalifikačné práce o myriapodach Slovenska
(Gulička 1951, 1960) mali monografický charakter. Sú v nich na vtedajšie časy najucelenejšie
poznatky najmä o našich mnohonôžkach. Žiaľ, ani jedna z týchto prác nebola publikovaná a aj
rukopisne neboli za života autora verejne dostupné. Gulička (na rozdiel od českého kolegu J.
Langa) veľmi rýchlo rozlíšil výrazné osobitosti karpatskej a hercýnskej fauny vtedajšieho Československa. Riešil problematiku taxonómie, ekológie, faunistiky a zoogeografie a kolonizácie
jaskýň. Jeden druh mnohonôžky opísal z českého územia, viacero z Balkánu a ázijskej časti
Ruska. Publikoval i dve kritické práce syntetického charakteru o faune mnohonôžok Českej
republiky (ČSR). Hlavne ale študoval faunu slovenských Karpát, odkiaľ opísal 3 endemické
druhy a niekoľko poddruhov mnohonôžok, uverejnil niekoľko prvonálezov ďalších druhov
a faunistické a ekologické práce. S Vojenom Ložekom študoval osobitosti pôdnej fauny slovenských Východných Karpát. V polovici 80-tych rokov jeho publikačná činnosť vrcholí, neskôr už
prispel do dvoch stručných faunistických správ týkajúcich sa severozápadných Čiech v spolupráci s manželmi Flasarovými. Po odchode do dôchodku (1990) komunikoval s vedeckou
obcou len zriedkavo a veľmi zdržanlivo. Po jeho smrti sa vďaka iniciatíve pracovníkov z jeho
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bývalého pracoviska (osobitne Eduarda Stloukala) podarilo previesť jeho zbierkovú a písomnú
pozostalosť na PF UK.

Poznatky o stave vedeckej pozostalosti J. Guličku
Rukopisná pozostalosť, s výnimkou oboch kvalifikačných prác, je chudobná. Pozostáva
zo stručných a nesystematických poznámok z terénnych výskumov, malého množstva korešpondencie a pod., diskusných poznámok vpisovaných do kníh a pod. I tak je cenným kľúčom k pochopeniu osobnosti a diela a najmä zbierky J. Guličku. Takmer kompletný rukopis
zameraný na prvonálezy 4 druhov mnohonôžok na Slovensku nedávno sme redakčne upravili
a vychádza tlačou v tomto roku. Tým počet publikovaných prác J. Guličku s údajmi o myriapodach dosiahol číslo 28. Myriapodologická zbierka je bohatá s pomerne dobrou dokumentáciou
a v relatívne dobrom stave (liehové preparáty). Autori príspevku vo februári 2014 predbežne revidovali materiál, zoradili ho podľa geografických oblastí a urobili prípravné kroky na
jeho katalogizáciu a uloženie do Slovenského národného múzea. Materiál pozostáva prevažne
z neurčeného materiálu autora (determinačné lístky sú len vzácne i v materiáli, ktorý Gulička
zjavne vyhodnotil) a ďalších zoológov. Je to cca 400 fliaš so skúmavkami! Časť vypreparovaých
orgánov mnohonôžok je aj na mikroskopických sklíčkach, bohužiaľ zachované v rôznom stave.
Najväčšia časť materiálu je zo Slovenska, ďalší materiál je z Česka, balkánskych krajín a Ázie.
Najcennejšími sú typové položky viacerých druhov opísaných priamo J. Guličkom.
Poďakovanie Štúdium vedeckej pozostalosti Jána Guličku bolo podporené z projektov Vega 1/0199/14 a Research and Education at
UPJŠ – Heading towards Excellent European Universities, ITMS project code: 26110230056; supported by the Operational Program
Education funded by the European Social Fund (ESF). Ďakujeme RNDr. Eduardovi Stloukalovi, PhD., doc. RNDr. Jánovi Kodadovi,
CSc. a ďalším milým kolegom z Katedry zoológie PF UK v Bratislave za všestrannú pomoc pri štúdiu vedeckej pozostalosti Jána
Guličku.
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Hniezdenie holuba hrivnáka (Columba palumbus) v parkoch
a cintorínoch mesta Košíc
Ladislav Mošanský1, Alexander Čanády2 & Maroš Dzurinka2
Parazitologický ústav SAV, Löfflerova 10, 040 00 Košice, SK, mosansky@saske.sk
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ,Moyzesova 11, 041 80 Košice, SK, alexander.canady@gmail.
com
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2

Abstract The paper presents the first data on the breeding density of the wood pigeon (Columba palumbus) of the urban
environment Košice city. The research was performed in 2011 and 2012 in three parks and two cemeteries. Park in Barca
(area 9.7 ha) and the Public Cemetery (30 ha) are located in the southern part of the city, City Park (12.5 ha) and park on
the Komenského ulica street (2.4 ha) in the city centre and Cemetery of St. Rozália (4.5 ha) in the north-western part. In
the studied years in the park in Barca always two nesting pairs (density 0.21 pair/ha), in the Public Cemetery 4 pairs (0.16
p/ha), in the City Park 1 pair (0.08 p/ha) in Komenského park on the street has been recorded nesting only occurrence of
the breeding season in 2011 the Cementery of St. Rozália in 2011 nesting pairs of 3 (0.67 p/ha), and in 2012 only one pair
(0.22 p/ha).
Keywords Columba palumbus. density, parks, cemeteries, Košice

Úvod
Začiatky procesu synantropizácie druhu na Slovensku boli pozorované na prelome 80
a 90tych rokov 20 storočia (Darolová 2002) na rozdiel od iných krajín v západnej Európe, kde
údaje o priebehu osídľovania obcí sú známe už od polovice 19. storočia.
Tento jav nie je taký bežný ako v západnej Európe, kde tento proces došlo v Nemecku
a v Poľsku už pred 150 rokmi. Prvé údaje o hniezdení druhu v intravilánoch miest na východnom Slovensku (Michalovce, Trebišov) spadajú do obdobia začiatku 90 rokov (Danko & Riník
2008; Balla in Danko 2002).
Z mestského prostredia Košíc prvý údaj o hniezdení druhu uvádza (Dravecký 2003), keď
sledoval priebeh dvoch hniezdení toho istého páru v tom istom hniezde v areáli parku na Kukučinovej ul. Z toho istého roku Lipták (in Dravecký 2003) zistil hniezdenie v areáli Vojenskej
leteckej akadémii v Košiciach a dva hrkotajúce samce v okrajovej štvrti Sídliska nad jazerom.
Iné literárne údaje o výskyte holuba hrivnáka v mestskom prostredí absentujú. Aj keď je predpoklad, že v období rokov 2004 – 2007 už pravdepodobne hniezdil na viacerých lokalitách,
prevažne v periférnej časti mesta (Dravecký in verb.). Od roku 2008 sú známe viaceré údaje
o hniezdení druhu z celého územia mesta.

Metodika
Sledovanie hniezdneho výskytu holuba hrivnáka sme uskutočnili v rokoch 2011 a 2012
v troch parkoch a dvoch cintorínov. V južnej časti mesta sa nachádzajú park v Barci s rozlohou(9,7 ha) a Verejný cintorín (30 ha), v centre Mestský park (12,5 ha) a park na Komenského
ulici (2,4 ha) a v severozápadnej časti Cintorín sv. Rozálie (4,5 ha). Na stanovenie hniezdnej početnosti sme použili modifikovanú pásovú metódu doplnenú metódou priameho vyhľadávania
hniezd (Janda & Řepa 1986).
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Výsledky a diskusia
V priebehu rokov 2011 a 2012 sme zistili hniezdenie holuba hrivnáka v štyroch z piatich
sledovaných plôch. V parku na Komenského ul. hniezdenie sme nezistili len výskyt jedinca
v hniezdnom období v r. 2011 pri hľadaní potravy. V r. 2011 na skúmaných plochách hniezdilo
10 párov s denzitou od 0,08 pár/ha v Mestskom parku až 0,67 p/ha na Cintoríne sv. Rozálie.
V r. 2012 hniezdilo 9 párov (0,08 p/ha v Mestskom parku až 0,22 p/ha na Cintoríne sv. Rozálie.
V parku v Barci v r. 2011 hniezdili 2 páry (0,21 p/ha). Prvé aktívne hniezdo sme zistili 20.
mája v borovici asi v 3 m a druhé 16. júna na lipe asi v 20 m výške, pričom sme pozorovali jedinca, ktorý zbieral hniezdny materiál a upravoval hniezdo. V roku 2012 opäť zahniezdili 2 páry
na tých istých stromoch ako predošlý rok (4. apríla jeden pár staval hniezdo v borovici, samica
sedela na hniezde a samec nosil konáriky z brezy, ktoré zbieral zo zeme). Druhé hniezdo sme
zistili 15. mája na lipe a 23. júna a 7. júla bola zaznamenaná na hniezde samica s dvoma mladými jedincami.
Vo Verejnom cintoríne v roku 2011 sme zaregistrovali len pravdepodobné hniezdenie 4 párov (0,16 p/ha) bez priameho vyhľadania hniezd. V roku 2012 sme zistili hniezdenie opäť 4
párov. Celkovo sme lokalizovali 3 hniezda (11. apríla pozorovaná stavba hniezda v tuji, nosenie
stavebného materiálu; 25. apríla zistené 1 hniezdo v smreku a druhé na lipe, samice sedeli na
násade.
V Mestskom parku v obidvoch rokoch sme zaznamenali hniezdenie vždy len 1 páru (0,08 p/
ha). Dňa 26. mája 2012 sme zistili preukázané hniezdenie. Hniezdo bolo umiestnené na konári
pagaštana a ukryté v trse imela bieleho asi 3 m výške. Dňa 11. júna bola pozorovaná samica na
hniezde a samec pri kŕmení jedného mláďata.
Na Cintoríne sv. Rozálie v r. 2011 sme zistili pravdepodobné hniezdenie 3 párov (0,67 p/ha)
a v roku 2012 1 páru (0,22 p/ha).
Uvedené kvantitatívne údaje o hniezdnej početnosti holuba hrivnáka v parkoch a cintorínov
mesta Košíc patria medzi prvé z urbánneho prostredia miest východného Slovenska. Na základe údajov z dvoch rokov sledovania výskytu a početnosti druhu na sledovaných lokalitách
môžeme naznačiť postupujúci trend v synurbanizácií druhu v mestskom prostredí.
Poďakovanie Tento príspevok vznikol za finančnej podpory APVV-0267-10, VEGA 1/0390/12 a VEGA 2/0060/14.
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Bark beetles attacking a spruces – the overgrowth and regulation
Silvia Mudrončeková1, Ivan Šalamon1 & Marek Barta2
Prešovská Univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. novembra č.1,SK-080 01 Prešov, e-mail:
mudroncekova.silvia@gmail.com
Arborétum Mlyňany SAV pobočka Ústavu ekológie lesa SAV, Vieska nad Žitavou 178, SK-951 52 Slepčany, e-mail: marek.barta@
savba.sk
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Abstract Bark beetles, family Scolytidae, belong to the pests of conifers such as pines, spruces or firs. Ips typographus (L.)
is expanted in Central Europe. Their natural habitats are forest communities. As natural inhabitants of conifer forests
they are able to be invasive and destructive element after wind storm catastrophe or climate changing. One of them, Ips
typographus, has invaded the High Tatras after windstorm (2004, 2014) and became to spread to relatively uninfluenced
forest environment causing huge economic losses.
The agricultural world is overloaded with chemical substances. Undesirable effects and the resistance of vermin open
a new way for biological control of pathogenic species of animals. Protection against bark beetles is not quite effective
using expensive and not often environmentally safe insecticides; moreover their spraying is prohibited in the national
parks with higher level of protection. There is more ways how to biologically control and reduce of population Ips
typographus, for example using pheromone traps, biological pathogens of bark beetles such as entomopathogenic fungi,
bacteria or viruses. The most common pathogens of spruce bark beetle are entomopathogenic fungus of Hypocreales
species. They are suitable candidates for biological control.
Key words bark beetles, biological control, entomopathogenic fungi, Hypocreales, Ips typographus L.
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The European Jay as acorn predator and disperser
Łukasz Myczko
Institute of Zoology, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland, e-mail: lukasz.myczko@
au.poznan.pl
Abstract The European Jay is considered the primary long–distance disperser of all native and introduced oaks species
in Europe. That means the preferences of European Jay has consequences for patterns of oak survival and forest
development. I focus on the seed dispersal of native versus introduced oaks. Observations were made in two forest
complexes in the Wielkopolska region of western Poland: study area1 and study area 2. Both areas are mixed forests
dominated by Scots Pine (Pinus sylvestris) and Pedunculate Oak. Trays where located in different plots in early and late
experiments, but the same plots were used in the second year. The European Jays show clear preference to the acorns of
native Pedunculate Oak as those of alien Northern Red Oak. Nevertheless, the amount of dispersal of alien oak species
by Jays facilitates colonization of new areas. Additionally I test preferences of Jays to the size and shape of acorns and
possible changes of this preferences in time when the declining availability of acorns in environment.
Key words invasive species, hoarding behaviour, natural regeneration, European Jay, forest
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Populačná dynamika podeniek druhu Electrogena ujhelyii (Sowa,
1981) (Ephemeroptera) v podmienkach vysychavého toku
Milan Novikmec, Patrícia Dobrotková & Marek Svitok
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 Zvolen, e-mail: novikmec@
tuzvo.sk
Abstract Life history of Electrogena ujhelyii was studied in special conditions of intermittent stream (a tributary of
Šútovský potok brook, Strážovské vrchy Mts.). Five benthic sample-units were collected in monthly intervals from May
2013 to April 2014. Size-frequency histograms (total body length) of E. ujhelyii revealed synchronous univoltine winter
life cycle. Regression analysis showed significant positive relationship between growth rate of larvae and mean interval
water temperature.
Key words Electrogena ujhelyii, life cycle, intermittent stream, temperature, growth rate

Úvod
Poznanie vývinových cyklov sladkovodných bezstavovcov je významným atribútom pre
pochopenie štruktúry a funkcie ich spoločenstiev (Rosenberg 1979). Vysychavé toky, resp. toky
s nestálym hydrologickým režimom, sú veľmi zaujímavým typom biotopu a často sú obývané
špecifickými spoločenstvami. Modifikácie životných stratégií (napr. asynchrónnosť živ. cyklov) vodného hmyzu v takýchto podmienkach sú dôsledkom pôsobenia environmentálnych
faktorov (stratou vody, teplotou, potravnými zdrojmi) a genetickej predispozície (fyziológiou,
správaním, morfológiou) (Williams 1996).
Electrogena ujhelyii je taxonomicky zaujímavý druh s nejasnou pozíciou a častým zamieňaním s inými druhmi. Informácie o životnom cykle tohto druhu sú pomerne zriedkavé (Bottová
& Derka 2013). Navyše, v podmienkach vysychavých tokov môže byť životný cyklus odlišný.

Metodika
Výskum bol realizovaný na prítoku Šútovského potoka (N 48.78067°, E 18.53729°) v nadmorskej výške 321 m. Sledovaná lokalita je tokom II. rádu. Substráty dna sú reprezentované
štrkom, akumuláciami hrubého organického materiálu a hlinitým sedimentom.
Materiál na štúdium populačnej dynamiky bol odoberaný v približne mesačných intervaloch od mája 2013 do apríla 2014. V každom termíne bolo náhodne vybraných 5 plôch (25×25
cm), na ktorých bol vykonaný kvantitatívny odber makrozoobentosu. Zo vzoriek každej plochy
boli priamo v teréne pomocou pinzety vytriedené všetky larvy E. ujhelyii. Životný cyklus bol
rekonštruovaný s použitím histogramov početnosti lariev vo veľkostných triedach stanovených
na základe tradične používaného parametra – dĺžky tela (presnosť 0,1 mm). Biomasa jedincov potrebná na štúdium rýchlosti rastu bola vypočítaná na základe dĺžkovo – hmotnostných
vzťahov medzi suchou hmotnosťou (DM) a dĺžkou tela lariev (Benke et al. 1999). Vzťah medzi
teplotou vody a rýchlosťou rastu lariev bol hodnotený pomocou regresnej analýzy v prostredí
R (R Core Team 2014).
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Výsledky a diskusia
Životný cyklus druhu E. ujhelyii bol univoltínny, s larvami prítomnými počas celého obdobia výskumu (obr. 1). Výlet imág pravdepodobne prebiehal koncom mája a začiatkom júna.
Počas augusta sa výrazne zvýšil počet lariev prvých instarov. Najvyššia abundancia lariev bola
zaznamenaná od septembra do novembra. Podobné výsledky boli publikované z Malých Karpát (Bottová & Derka 2013). Na nami sledovanej lokalite bolo zaznamenané pomerne široké rozpätie veľkostí lariev v jednotlivých termínoch, čo môže byť následok nepravidelnosti
a nepredvídateľnosti hydrologického režimu. Rýchlosť rastu stúpala so zvyšujúcou sa teplotou
vody (obr. 2).

Obr. 1 Histogram početnosti lariev E. ujhelyii vo veľkostných triedach rozdelených
na základe dĺžky tela. Čísla v zátvorke pri jednotlivých dátumoch odberu označujú
abundanciu zaznamenanú v konkrétnom odberovom termíne.

Obr. 2 Vzťah medzi rýchlosťou rastu lariev E. ujhelyii a teplotou vody.
Zobrazený je regresný model s 95 %-ným pásom spoľahlivosti, regresná rovnica,
hodnota testovacieho kritéria, hodnota pravdepodobnosti a koeficient determinácie.
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Záver
Štúdia prináša informácie o životnom cykle podeniek druhu E. ujhelyii v podmienkach toku
s nestálym hydrologickým režimom. Životný cyklus tohto druhu bol na sledovanej lokalite
zimný univoltínny so širokým diapazónom instarov v každom odberovom dátume. Rýchlosť
rastu stúpala so zvyšujúcou sa teplotou vody.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0059-11
a projektom bilaterálnej spolupráce ČR-SVK č. 7AMB14SK003 / SK-CZ-2013-0230.
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Extensions to the known distribution of the gudgeons of the genus
Romanogobio in the Upper Vistula River drainage (Poland)
Michał Nowak, Artur Klaczak, Paweł Szczerbik & Włodzimierz Popek
Department of Ichthyobiology and Fisheries, University of Agriculture in Kraków, Spiczakowa 6, 30-198 Kraków, Poland, tel. +48
12 637 51 76, e-mail: michal.nowak@ur.krakow.pl, mikhael.nowak@gmail.com
Abstract The genus Romanogobio comprises of approx. 20 species distributed mostly in Europe. Two of them, the Kessler’s
gudgeon Romanogobio kesslerii and the whitefin gudgeon Romanogobio belingi, are known to occur in the Vistula River
drainage. They were discover on the Polish territory in the late 1950s and early 1960s. Up to now R. kesslerii has been
known to occur only in the middle San River, a right-bank tributary of the Upper Vistula. Till the end of the 20th century
the whitefin gudgeon has been recorded on approx. 30 localities scattered throughout the Vistula and Odra River
drainages. Due to the rarity of both Romanogobio species they have been covered with national protection and placed on
the national Red List as either vulnerable (R. belingi), or near threatened species (R. kesslerii). Faunistic surveys performed
in recent year revealed, however, that both species are wider distributed than it has been assumed. It is true especially in
the case of R. belingi. This species was recorded at approx. 30 previously unknown localities and it seems that it inhabits
continuously at least 250-km-long stretch from the Łączany weir down to the mouth of the San River (the lower border
of the Upper Vistula watershed). Moreover, a number of records of R. belingi from the Middle- and Lower Vistula (with
certain tributaries) suggest it continuous occurrence in that river down to the very low segment (approx. 700 km more).
In addition, R. belingi was recorded in the lower reaches of numerous tributaries of the Upper Vistula River. The other
species, R. kesslerii, was recently recorded in the main channel of the Upper Vistula at three sites: below Kraków City (rkm
~845 and ~820) and close to the confluence with the Nida River (rkm ~765). Additionally, this species was found in the
lower Wisłoka River and its occurrence in the lower Breń River was suggested (both right-bank tributaries of the Upper
Vistula). Abovementioned findings point to very scarce knowledge about the distribution of both Romanogobio species
in Poland. It seems that their range and abundance are strongly underestimated and deeper investigation is definitely
needed. It seems even more urgent since both R. belingi and R. kesslerii have been listed in the Annex II of the Habitat
Directive.
Acknowledgements This research was supported by the projects BM-4231/KIiR/2013 and BM-4238/KIiR/2014 (to M.N.)
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Does diel dynamics of fish assemblages in shallow inshore
habitats differ among rivers of various size?
Michał Nowak1, Ján Koščo2, Artur Klaczak1, Juraj Hajdú2, Paweł Szczerbik1 &
Włodzimierz Popek1
Department of Ichthyobiology and Fisheries, University of Agriculture in Kraków, Spiczakowa 6, 30-198 Kraków, Poland, tel. +48
12 637 51 76, e-mail: michal.nowak@ur.krakow.pl, mikhael.nowak@gmail.com
2
Department of Ecology, University of Prešov, 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovakia
1

Abstract Variation in the structure and abundance of fish communities in shallow inshore habitats over a 24-h period
is a worldwide phenomenon observed streams and rivers of various size and characteristics and in different climate
zones. Despite the fact that diel changeover of fish assemblages is very common, numerous studies performed pointed
to different observations, thus, leading to contradictory conclusions. Among other possible explanations of that
phenomenon, it has been hypothesised that the pattern of diel dynamics of fish assemblages depends on the size of a
river. Therefore, a series of 24-h surveys was undertaken in three rivers in southern Poland, greatly differing in size: the
Upper Vistula River (mean discharge of approx. 120 m3·s-1), its 1st order tributary, the Nida River (~22 m3·s-1), and its
1st order tributary, the Czarna Nida River (~5 m3·s-1). Fish were sampled using a small (6 × 2 m, bar mesh size = 6 mm)
beach seine net. Each sample consisted of a single haul (20–70 m in length, depending on the river) and was repeated
every 3 h over a 24-h period. Although environmental conditions and the structure of fish assemblage noticeably differed
among sampling localities, the pattern of dial dynamics remained relatively unchanged. Both fish abundance and species
richness increased at dusk, remained at constantly high level during the hours of darkness, then decreased around dawn,
just to remain at low during the day. The dial changeover of fish abundance reflected at large temporal changes in the
numbers of the dominant species (small cyprinids: common gudgeon, bleak, dace, and roach). On the other hand, the
pattern of species richness dynamics was more complex, with certain species exploiting shallow sandy habitats mainly
during the day and others being present only during the night. Several species were also recorded throughout the 24-h
period. Our results point to similar processes underlying diel changeover of fish assemblages disregarding the size of the
river. It also suggests that abiotic factors are of minor importance for the development of that phenomenon and biological
interactions (e.g., interspecific competition, resources partitioning or avoidance of predators) might be seen as more
plausible explanation of adaptive significance of the diel variation in riverine fish communities.
Aknowledgements The study was supported by the project no. 2013/09/N/NZ9/01448 of the Polish National Science Centre (to
M.N.) and Polish-Slovak joint research project no. PL-SK-9922/2013-2014 / APVV SK-PL-0077-12 (to M.N. and J.K.).
/poster/

158

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Expanzia druhu Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae)
v Európe: súčasný stav poznania
Jozef Oboňa1, Ľudmila Balážiová2, Mário Dobránsky3, Peter Filipovič4, Ján
Ježek5, Zuzana Matúšová6, Miroslav Očadlík7, Karol Ox8, Pavel Vojtek9
& Marek Svitok6
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, SK-081 16 Prešov,
e‐mail: obonaj@centrum.sk
2
Školská 2, SK-921 01 Piešťany, e‐mail: balupy@gmail.com
3
sidl. P. O. Hviezdoslava 21/24, SK-97901 Veľké Kapušany, e‐mail: crumbsucker@azet.sk
4
Rastislavice 109, SK-941 08 Rastislavice, e‐mail: pedrofilip@centrum.sk
5.
Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, e‐mail: jan.jezek@quick.cz
6
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka,
2117/24, SK-960 53 Zvolen, e‐mail: zuzana.matushova@gmail.com, svitok@tuzvo.sk
7
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, SK-812 49 Bratislava 1, e‐mail: ocadlik@vuvh.sk
8
Amurská 5, Košice, SK-04012, Košice, e‐mail: karol.ox@hotmail.sk
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Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina F2,
SK-842 48 Bratislava 4, e‐mail: pvojtek09@gmail.com
1

Abstrakt Vďaka klimatickej zmene a zvyšovaniu teploty v posledných desaťročiach dochádza k posunom areálov
niektorých druhov. Príkladom takýchto zmien je zrejme aj posun areálu kútovky Clogmia albipunctata (Diptera:
Psychodidae). Tento príspevok sumarizuje údaje o kolonizácii Európy pôvodne tropickým a subtropickým druhom
C. albipunctata, ako aj jej súčasné rozšírenie na území Slovenska. C. albipunctata je expanzívny druh, ktorý kolonizuje
prevažne sídla, kde dokáže nájsť vhodné podmienky na prezimovanie. Z týchto zimovísk v teplejšom období roka
osídľuje nové lokality. Na základe terénnych pozorovaní a literárnych údajov možne predpokladať, že aj keď je tento druh
často prehliadaný, je pravdepodobne prítomný už takmer v celej Európe pričom dôležitým faktorom limitujúcim jeho
expanziu je teplota. Vo vyššie položených mestách Slovenska (nad 300 m n. m.) nebol doposiaľ zaznamenaný. Otázkou
však ostáva, či tento stav odráža reálne rozšírenie alebo je dôsledkom nedostatočného poznania. Zatiaľ čo v laboratórnych
podmienkach, pri konštantnej teplote (25 °C) trvá vývoj nedospelých štádií približne 25 dní, v domácnostiach pri
kolísajúcej teplote a obmedzených potravných zdrojoch môže trvať dvoj až trojnásobne dlhšie. C. albipunctata je vo svete
známa ako možný pôvodca rôznych myiáz. Doposiaľ však neexistujú relevantné informácie o jej epidemiologickom
význame z územia Európy. Taktiež vplyv tohto druhu na pôvodnú faunu pôvodných synantropných druhov kútoviek
je otázny. Na základe nedostatočných znalostí vplyvu C. albipunctata na prostredie zatiaľ nemožno tento druh označiť za
invázny. Napriek tomu je potrebné venovať sa i naďalej biológii a rozšíreniu tohto druhu na našom území a v Európe.
Key words expansion, Europe, Slovakia, Diptera, Psychodidae, Clogmia
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0059-11
a projektom ITMS: 26110230119.
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Potrava výra skalného Bubo bubo v Jordánsku
Ján Obuch
Botanická záhrada Univerzity Komenského, SK-038 15, Blatnica, e-mail: obuch@rec.uniba.sk
Abstract Diet of the Euroasian Eagle Owl in Jordan: Since 2005 to 2013 the diet of owls in Jordan was investigated on the
base of pellets analysis. This work presents the result of Eagle Owl Bubo bubo diet remnants from 25 collections. These 25
collections from 14 localities were joined to 9 samples, represented different habitats: wet habitat, partially forest habitat
in Ajun valley, south – west and north-west valleys on Amman periphery, dry hillside above Dead sea, higher wet part of
Dana valley, Petra vicinity, desert on south-east Saudy Arabia border, Shaumari reservation in Azrak oasis vicinity and
basalt desert on the south – east Syria border. Work evaluated 2095 prey items of Bubo bubo. Mammals were dominant
part of diet (32 species, 51.7 %). Birds were also more abundant part of diet (minimum 74 species, 33.8 %) The Amphibia,
Reptilia, Pisces were less important part of diet (5.6 %). Invertebrate (8.8 %) were consumed during insufficient of other
prey. The lower density of owls is the reason of extensive goats and sheep pasture in the comparison of neighbouring
states.
Key words Euroasian Eagle Owl, Bubo bubo, diet, Jordan

Úvod
Zber potravných zvyškov sov umožňuje získať špecifické podklady o výskyte a kvantite
niektorých skupín živočíchov na skúmanom území. Jordánsko je krajinou Stredného východu
s členitým územím. V rokoch 2005 až 2013 autor uskutočnil 8 výprav do Jordánska s cieľom
vyhľadávať vývržky sov. Získal materiál od 6 druhov sov. Výsledky dosiaľ neboli publikované.
V práci prezentuje materiál od výra skalného Bubo bubo. V dvoch prácach sú uvádzané cicavce,
zistené vo vývržkoch výra v okolí oázy Azrak na juhovýchode Jordánska (Amr et al. 1997; Rafai
et al. 2000). Cieľom práce je načrtnúť rozdiely v druhovom zložení koristi výra v 9 vzorkách
z rozličného typu prostredia.
Pri výskume v rezerváciách Shaumari, Ajun a Dana autor spolupracoval s Kráľovskou
spoločnosťou na ochranu prírody (The Royal Society for the Conservation of Nature, RSCN).

Metodika
Materiál z potravných zvyškov výra skalného bol zbieraný v 9 častiach Jordánska. Názvy
a číslovanie vzoriek sú zhodné s údajmi v tabuľkovej prílohe.
7 Ajun: Najvlhšia hornatá časť na SZ Jordánska so zvyškami lesov. Lokality: a/ skaly na
okraji rezervácie Ajun, zber 24.10.2008, b/ skaly nad zalesneným údolím s osadou Rasoun,
1.11.2013, c/ skaly vo Vádí el Haraniya, 2.11.2013.
4 MAH: Mar j al-Hammam, údolie na JZ okraji Ammánu, zbery 27.4.2006, 4.4.2008, 2.10.2010,
14.11.2012 a 15.10.2013.
8 Fuhays: údolie na SZ okraji Ammánu s tečúcim jarkom, zbery 31.3.2008 a 28.10.2013.
5 IHam: suché svahy nad Mŕtvym morom. Lokality: a/ Wádí Ibn Hammad, zbery 12.10.2010,
21.11.2012 a 19.10.2013, b/ Wádí al Asal, 15.10.2010, c/ pod hradom Mukávir, 19.11.2012.
6 Dana: horná časť údolia, zbery 9.4.2008, 19.10.2008, 22.11.2012 a 21.10.2013.
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9 Petra: svahy nad Wádí Araba. Lokality: a/ Malá Petra, pri osade Al Baida, zber 19.5.2009,
b/ Wádí Chuweir, 14.5.2009.
2 Hazim: púšť na JV Jordánska pri hranici so Saudskou Arábiou, zber vývržkov pod palmami 29.5.2009.
3 Shau: rezervácia Shaumari, zbery vývržkov pod eukalyptami 2.4.2008, 13.10.2008,
29.5.2009, 6.10.2010 a 29.10.2013.
1 Burqu: V zrúcaninách rímskej pevnosti pri jazere na SV Jordánska v čadičovej púšti pri
hranici so Sýriou, zber 14.10.2008.
Získané zbery boli spracované po návrate na Slovensko a determinované pomocou vlastných porovnávacích zbierok a literatúry (Harrison & Bates 1991, Mendelssohn & Yom-Tov
1987, Aulagnier et al. 2008). Výsledky sú prezentované v upravených tabuľkách so zvýraznenými diagnostickými druhmi s výrazne vyšším zastúpením (hodnoty 1+, 2+) v uzavretých
blokoch, vypočítanými metódou výrazných odchýlok od priemeru (MDFM, Obuch 2001a).

Výsledky a diskusia
Vyhodnocujú sa údaje z 25 zberov potravných zvyškov výra skalného na 14 lokalitách, zlúčené do 9 vzoriek, reprezentujúcich rozdielne typy prostredia. V determinovanom materiáli
2095 kusov koristi sú najpočetnejšou zložkou cicavce (Mammalia, 32 druhov, 51,7 %). Početne
sú zastúpené tiež vtáky (Aves, minimálne 74 druhov, 33.8 %). Z nižších stavovcov výr loví
hlavne plazy, menej žaby a ryby (spolu 5,6 %). Bezstavovce tvoria významnú náhradnú zložku
potravy (evertebrata, 8,8 %).
V najvlhšej časti Jordánska v okolí mesta Ajun sú dôležitou korisťou výra krkavcovité vtáky sojka Garrulus glandarius a straka Pica pica, z cicavcov jež Erinaceus concolor a potkan Rattus
norvegicus.
Vo väčšej vzorke z údolia pod Marj al-Hammam je početnejšie zastúpený tiež jež ušatý Hemiechinus auritus, slepec Nannospalax ehrenbergi a skalný holub Columba livia.
V údolí pod Fuhays sú významnejšou súčasťou potravy výra tiež žaby Bufotes viridis a Pelophylax ridibundus a kraby Decapoda sp.
Zo suchých svahov nad Mŕtvym morom sú len menšie zbery vývržkov výra, v ktorých dominujú popri holuboch bodlinaté myši Acomys russatus.
Vo vlhšej hornej časti údolia Dana výr loví najmä pieskomily Meriones tristrami a chrčky
Cricetulus migratorius.
Južnejšie v blízkosti Petry je početnejšou korisťou plch Eliomys melanurus a menší piekomil
Gerbillus dasyurus, ktorý žije tiež v púšti pri hraniciach so Saudskou Arábiou (vzorka Hazim),
kde je početne lovený frček Jaculus jaculus.
V blízkosti oázy Azrak boli uprostred púšte v rezervácii Shaumari vysadené eukalypty,
v ktorých sa mimo hniezdnej doby zdržuje výr. Okrem frčkov loví pieskomily Meriones crassus
a M. libycus a hrdličky Streptopelia turtur. Náhradnou potravou sú škorpióny a solifúgy.
V čadičovej púšti na SV Jordánska (vzorka Burqu) sú dôležitou súčasťou potravy výra plazy,
hlavne jašterice a agámy. Z frčkov tu loví tiež druh Allactaga euphratica.
Rafai et al. (2000) považujú výra v oblasti Azraku za poddruh Bubo bubo ascalaphus. V súčasnosti je považovaný za samostatný druh Bubo ascalaphus a žije na africkom kontinente. Nami
pozorovaný výr v Shaumari je podľa atlasu vtákov Stredného Východu (Porter et al. 1996) ur-
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čený ako druh Bubo bubo. Druh Bubo ascalaphus je podľa našich skúseností z Egypta menší, má
menšie vývržky a vyššie zastúpenie bezstavovcov v potrave.
Zo skúseností so zberom vývržkov sov v okolitých krajinách Stredného Východu (Izrael,
Sýria, Turecko, Irán, Obuch 2001b) možno usudzovať o nižšej denzite sov na území Jordánska,
spôsobenou extenzívnou pastvou oviec a kôz. V aridných podmienkach likvidujú potravnú
základňu pre hlodavce. U sov je vyššie zastúpenie vtákov, ktoré sa tu koncentrujú v zimnom
období z územia Európy (Obuch 2011).
Predačný tlak výra na menšie druhy sov je v Jordánsku vyšší (1 % podiel v potrave), než
v okolitých krajinách: v Iráne 0,6 % (Obuch 2014), v Turecku 0,13 % (Obuch 1994).

Záver
Od roku 2005 do roku 2013 autor skúmal potravu sov v Jordánsku na základe vyhľadávania ich vývržkov. V práci prezentuje výsledky determinácie potravných zvyškov výra skalného Bubo bubo z 25 zberov na 14 lokalitách, ktoré zlúčil do 9 vzoriek, reprezentujúcich odlišné
stanovištia: vlhšie, čiastočne zalesnené územie v okolí Ajun, údolia na JZ a SZ okraji Ammánu,
suché svahy nad Mŕtvym morom, vlhšiu hornú časť údolia Dana, okolie Petry, púšť na JV hranici so Saudskou Arábiou, rezervácia Shaumari pri oáze Azrak a čadičová púšť na SV pri sýrskej
hranici. Vyhodnocuje 2095 kusov koristi výra. Dominantne sú zastúpené cicavce (32 druhov,
51.7 %), početne sú lovené tiež vtáky (minimálne 74 druhov, 33.8 %), nižšie stavovce sú menej
významnou zložkou potravy (Amphibia, Reptilia, Pisces, 5.6 %). Pri nedostatku inej koristi sú
konzumované bezstavovce (evertebrata, 8.8 %). Autor usudzuje o nižšej denzite sov v porovnaní s okolitými krajinami v dôsledku extenzívnej pastvy oviec a kôz.
Poďakovanie Za pomoc pri terénnych zberoch v Jordánsku autor ďakuje kolegom P. Bendovi, A. Reiterovi, P. Bačkorovi a F.
Tulisovi, svojej dcére a zaťovi, ale tiež organizácii RSCN so sídlom v Ammáne.
Tab. 1 Podobnosť v zastúpení diagnostických druhov v 9 vzorkách potravy výra v z Jordánska.
Ajun
Druhy \ Vzorky
Pica pica
Garrulus glandarius
Rattus norvegicus
Erinaceus concolor

7
1+ 5
2+ 30
1+ 16
1+ 8

3

Falco tinnunculus
Turdus merula
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4

4

Fuhays

IHam

Dana

Petra

Hazim

Shau

Burqu

8

5

6

9

2

3

1

4

1+ 62
1+ 67
1+ 37

1

1+ 14
7

1+ 15

Hemiechinus auritus
Nannospalax ehrenbergi

MAH

3

4

1+ 8

1

1+ 8

1

9

0.43

2- 0

3- 0

1- 0

96

4.58

2- 0

2- 0

3- 0

1- 0

98

4.68

1- 0

1- 0

2- 0

52

2.48

17

0.81

46

2.20

11

0.53

12

0.57

6
1

%

2- 0

1

1+ 30

Suma

1

1- 0
3

2- 0

1
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1+ 17

Coturnix coturnix
Columba livia

5

1+ 70

Bufotes viridis

1+ 16
2+ 12

3

3- 1

1+ 13
2+ 9

Acomys russatus
Cricetulus migratorius
1- 5

1

Fringilla coelebs

Jaculus jaculus
Sylviidae sp.

2- 1

1- 3

2+ 170

1

1

9

1

36

1.72

3- 0

1- 0

101

4.82

12

0.57

5

0.24

10

0.48

1

1- 2
5
2+
153
1+ 10

95

4.53

13

0.62

24

1.15

3- 0

394

18.81

1

13

0.62

1

24

1.15

6

0.29

61

2.91

16

0.76

140

6.68

93

4.44

53

2.53

75

3.58

44

2.10

3

1- 0

5
1

1+ 15
1

4- 0

1- 0

3- 0

3- 0

3

1- 14

1- 0

19

14

2- 2

5

3- 0

2- 0

2- 0

Streptopelia turtur

2- 1

1- 0

1- 0

Solifugida sp.

1- 3

Meriones libycus

1- 0

Lacertidae sp.

2

1- 5

2
1

24

1.15

37

1.77

5- 0

1- 1

5
3

2+ 21

1+ 12
1+ 10

1
1

1- 0

1

1- 3

2- 0

2+
122
1+ 33

6

2

2

Passer domesticus

8

1

1

Crex crex

9

1

4

1

Streptopelia senegalensis
Ammoperdix heyi

3

4

5

4

2

6

3
2

1- 0

2+ 71

1- 0

2+ 39

4

1+ 12
1+ 25
1+ 14
1+ 16
3- 0

6
1

6

2+ 46

2
1- 0

7

Allactaga euphratica
Alectoris chukar

1- 0

13

1+ 6

3

1- 2
1

2- 0

1- 0

Meriones crassus

1- 1

1+ 61

1- 0

1+ 11

1- 0

Orthoptera sp.

6

1+ 5

1- 4

Mus sp.

Agamidae sp.

1- 0

3

4

1

Gerbillus dasyurus
Coleoptera sp.

1- 62

9
1+ 13

6

Eliomys melanurus
Luscinia sp.

2- 0

1- 3

2+ 10

Decapoda sp.

Meriones tristrami

1+ 8

2- 2

1

1+ 11

1+ 5

Pelophylax ridibundus

Scorpionida sp.

1

5

1+ 9
1+ 7

26
31

3+ 57

67

1+ 5

5

1.24
1.48
3.20
0.24

1- 0

19

0.91

6

22

1.05

20

0.95

17

0.81

12

0.57

1

6

2

1

4

2

1

4
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Lepus europaeus

3

2

Athene noctua

2

4

2

Apodemus mystacinus

4

1

1

Merops apiaster

5

3
2

1- 41

236

Aves

1+ 59
1- 1
5

Evertebrata

1

12

0.57

1

12

0.57

11

0.53

10

0.48

1- 27

1084

51.74

3

5

Mammalia

Amphibia,Reptilia,Pisces

1

5
1- 32

1- 18

1+
212

1+
198

45

275

1+ 288

32

1+ 31

1- 51

1- 72

1- 16

1- 131

1- 29

709

33.84

2- 7

1+ 19

1

2- 3

2- 1

4

1- 17

3+ 64

117

5.58

3- 5

1+ 25

3

19

2- 3

1+ 19

1+
106

2- 0

185

8.83
100.00

Suma

106

536

108

53

285

274

84

529

120

2095

Index diverzity H‘

2.64

3.20

2.76

2.88

1.95

2.00

2.34

2.69

2.23

3.59
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Does red-backed shrike´ black facial mask play any role in sexual
selection?
Zuzana Ondrejová1 & Martin Hromada2
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University
of Prešov, 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia, e-mail: ondrejova.zuzana@gmail.com
2
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University
of Prešov, 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia, e-mail: hromada.martin@gmail.com
1

Abstract Sexual selection acts on a bird´s ability to obtain or successfully copulate with a mate. Many species maintain
elaborate sexual ornaments or colourful plumage to attract a mate. Melanin ornaments were suggested to be an important
sexually selected trait. The aim of present preliminary study was to test a possible function of melanin ornaments in
assortative mating and reproductive success in red-backed shrike Lanius collurio in Poland. Dimensions of male shrikes´
facial mask were measured using software ImageJ. We did not confirmed significant assortative mating with respect to
the body condition; however, males´ body mass positively correlated with body mass of females. We also have found
positive assortative mating with respect to the head width. The dimensions of males´ facial mask were not related
to shrike pair´s reproductive success measured as number of eggs and fledglings. Body condition of female did not
significantly correlate with male´ facial mask variables. For obtaining more conclusive results, it is necessary to obtain
larger sample, optimize methods used and include another melanin-based ornaments, as females probably select mates
according to several traits.
Key words assortative mating, facial mask, Lanius collurio, melanin ornaments, sexual selection
Acknowledgements The work was financially supported by grant OPV ITMS: 26110230119.
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Shoot the shit! Motivace ke studiu obsazenosti budek
nocujícími ptáky v zimě metodou fotografování nahromaděného
trusu
Martin Paclík1 & Zdeněk Tyller2
1
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra biologie, Purkrabská 2, CZ-779 00, Olomouc, e-mail: martin.paclik@
post.sk
2
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, tř. 17. listopadu 50, CZ-771
46 Olomouc, e-mail: zdenek.tyller@centrum.cz

Abstract Nest box occupancy by roosting birds in winter is usually revealed by direct night checks, which are physically
demanding to observer and may disturb the roosting birds. Thus, here we motivate to use an alternative way to study the
wintertime nest box occupancy that is based on the estimate of “droppings cover” from the photographs taken at the end
of winter (before which the boxes were standardly cleaned). The presented data were collected in 2007–2010 at Království
u Grygova floodplain forest, Olomouc District, Czech Republic. We present that the droppings cover correlate with the
occupancy revealed by direct night checks and can be simply used to predict the occupancy. We aim to motivate mainly
amateur ornithologists to study the wintertime occupancy of nest boxes by roosting birds, which may become a part of
routine such as the well-established cleaning and monitoring of the breeding occupancy practices. Taking photographs
of the nest box interiors is an easy way how to collect such data.
Key words winter, roosting, nest box, methodology, Great Tit, Parus major
/poster/
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Denné motýle (Lepidoptera, Rhopalocera) travertínových kôp
centrálneho Spiša (Hornádska kotlina)
Ľubomír Panigaj
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Moyzesova 11, 040 01 Košice
Slovensko, e-mail: lubomir.panigaj@upjs.sk
Abstract Day-active Lepidoptera (Lepidoptera, Rhopalocera) of travertine mounds in Central Spiš (Hornád basin). This
contribution brings the results of research of day-active Lepidoptera on travertine mounds in Hornádska basin. We found
84 species during the years 2013 and 2014. The most interesting are findings of Parnassius mnemosyne, Aricia eumedon,
Hyponephele lycaon, Melitaea cinxia, Phengaris arion, Ph. alcon, Scolitantides orion. We also suggest possible methods of
management at these localities – non-invasive mowing and grazing.
Key words butterflies, distribution, travertine mounds, management

Úvod
Oblasť travertínových kôp v Hornádskej kotline patrí k veľmi pozoruhodným lokalitám
v rámci Slovenska. Usadeniny z výverov minerálnych vôd vytvorili rozsiahle travertínové
kopy, na ktorých sa vyvinula svojrázna teplomilná flóra a fauna s väzbou na kalcitový podklad. Jednotlivé lokality boli a sú pod tlakom rôznych hospodárskych aktivít človeka, preto je
výrazná snaha navrhnúť optimálny režim týchto vplyvov. Študované boli doposiaľ viaceré prírodovedné hodnoty územia, najmä floristická skladba. Rozsiahlejší výskum lepidopterofauny
neprebehol, resp. výsledky publikované neboli. Viaceré staré údaje pochádzajú najmä z blízkeho Braniska (Hrubý 1964). Konkrétne Dreveník navštevovali napr. Šándor, A. Reiprich, F. Kuraj,
J. Ošust, ktorých isté údaje sú prezentované v rámci rôznych príspevkov (napr. Reiprich, 1972;
Reiprich & Okáli 1989; Kuraj 1990).

Materiál a metodika
Pravidelne boli navštevované lokality, orograficky patriace do Hornádskej kotliny - hradný
vrch Spišského hradu, Ostrá hora, Dreveník, Sobotisko, Sivá brada a Pažica. Prevažne ide o travinno-krovinaté habitaty, miestami so skupinami stromov, s teplo- a suchomilnou vegetáciou.
Nadmorská výška lokalít kolíše v rozmedzí 350 – 550 m. Hoci sú lokality blízko seba, každá
reprezentuje iný typ habitatu, iný spôsob obhospodarovania, majú nerovnakú plochu.
Denné motýle boli monitorované v rokoch 2013, a hlavne 2014, klasickou pochôdzkou po
jednotlivých lokalitách za použitia entomologickej sieťky a vizuálneho pozorovania počas celej
vegetačnej doby. Sledované bolo hlavne zloženie druhového spektra, kvantitatívne charakteristiky sme sledovali len okrajovo.
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Výsledky
Za obdobie monitorovania bol na celom území zaregistrovaný výskyt 84 druhov denných
motýľov. Dalo sa predpokladať, že najviac druhov bude zistených na planine Dreveníka a na
Spišskom hrade, čo sa aj potvrdilo (59, resp. 48 druhov). Okrem bežných, eurytopných druhov, bol zaregistrovaný aj výskyt niekoľkých pozoruhodných spécií. Určite k nim patrí nález
Parnassius mnemosyne, Hyponephele lycaon a Aricia eumedon na Sp. hrade, Scolitantides orion na
Sp. hrade a Dreveníku, silná populácia Melitaea cinxia na Sobotisku a Dreveníku, a výskyt ďalších teplomilných druhov na Dreveníku – Melitaea didyma, Polyommatus daphnis, Brenthis daphne, Brinthesia circe, Chazara briseis alebo tzv. „naturovských“ – Parnassius mnemosyne Phengaris
arion, Ph. alcon, prípadne spriadač Euplagia quadripunctaria. Z nedávnej doby je známy nález na
Slovensku ojedinelého odráčika Cupido osiris z Ostrej hory (Reiprich & Ošust 1997). Populačná
hustota jednotlivých druhov najmä v roku 2014 nebola príliš vysoká, čo spôsobilo pravdepodobne nepriaznivé počasie v jarnom a potom letnom období. Zvyčajne ako dominujúce druhy
sa ukazovali napr. zástupcovia rodu Pieris, Maniola jurtina a Aphanthopus hyperanthus na všetkých lokalitách, Polyommatus dorylas na Sivej brade, Polyommatus coridon na Sobotisku a Ostrej
hore. Zaujímavý habitat vznikol na Sobotisku, kde veľkoplošným odlesnením druhotného lesného porastu sa vytvorila pestrá mozaika habitatov, od krovinných, cez trávnaté, aj s odkrytým
pôdnym krytom, s dostatkom nektáronosných rastlín. Vzniká tu bohaté spoločenstvo motýľov,
čo sa týka druhov i jedincov.
Prežívanie spoločenstiev motýľov na týchto lokalitách v budúcnosti závisí od kvality a vyváženosti zásahov do habitatových pomerov. V prevažnej miere sú v súčasnosti lokality ponechané na neregulovanú sukcesiu, dochádza k ich zarastaniu synantropnou a burinnou vegetáciou a náletmi krovín ako trnka, hloh alebo borovica. Pripravovaný program starostlivosti by
mal v sebe zahŕňať asanačné opatrenia vo forme aspoň nepravidelného vykášania, odstraňovania náletov, prípadne kontrolovanej pastvy málopočetnými stádami dobytka – oviec alebo
kôz. K málo populárnym, ale účinným manažmentovým opatrením pre rozvoj bylinno-travinnej vegetácie stepného, či skalnato-stepného charakteru môže byť riadené vypálenie vegetácie
v dobe holomrazov. Zvlášť dôležité je to v prípade celého masívu Dreveníka, ktorý je zároveň
Národnou prírodnou rezerváciou.

Záver
Všetky lokality na travertínových kopách stredného Spiša predstavujú významný prírodovedný prvok v našej krajine, aj čo sa týka zastúpenia denných motýľov a je im potrebné venovať
zvýšenú pozornosť a vytvárať/udržiavať podmienky, čo najviac podobné prirodzeným habitatom.
Poďakovanie Príspevok vznikol za podpory ŠOP SR Banská Bystrica a projektu VEGA č. 1/1025/12.
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Sté výročie narodenia PhMr. Tibora Weisza, významného
slovenského zoológa a múzejníka
Ľubomír Panigaj1, Martin Hromada2 & Tomáš Jászay3
Department of Zoology, Institut of Bological and Ecological Sciences, Faculty of Sciences, P.J. Šafarik University, Moyzesova 11,
040 01 Košice, Slovakia
2
Laboratory and Museum of Evolutionary Ecology, Department of Ecology, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University
of Prešov, 17. novembra 1,080 01 Prešov, Slovakia
3
Department of Natural Sciences, Šariš Museum, Rhodyho 4, 085 01 Bardejov, Slovakia
1

16. apríla 2014 uplynulo 100 rokov od narodenia významného slovenského prírodovedca,
zoológa, múzejníka, zberateľa a ochrancu prírody PhMr. Tibora Weisza (16. apríla 1914, Bardejov – 9. jún 1983, Bardejovské kúpele). Väčšina jeho tvorivého života bola spojená s kolektorskou činnosťou, s ktorou začal už počas štúdií farmácie a neskôr zoológie v maďarskom
Szegede. Po návrate na povojnové Slovensko absolvoval lekárnické obdobie, no netrvalo dlho
a vydal sa za svojím snom zoológa – stál pri zakladaní najprv Prírodovedného oddelenia Krajského múzea v Prešove, no väčšinu rokov tvorivej práce strávil budovaním Prírodovedného
oddelenia Šarišského múzea v rodnom Bardejove. Venoval sa najmä stavovcom, z nich hlavne
vtákom a cicavcom, zhromaždil obrovské zbery bezstavovcov, najmä ulít mäkkýšov, ale i hmyzu. Jeho systematický prístup je dôvodom, že jeho zbierky sú odborne a zberateľsky jedinečné,
nielen z regionálneho, ale i európskeho, ba svetového hľadiska. Stal sa priekopníkom evidencie metadát viažúcich sa na jednotlivé zbierkové položky (nielen bežné zberateľské údaje, ako
lokalita, dátum a pod, ale aj obsah žalúdka, čiastočný skelet, parazity, gonády, vzťah k iným
zbierkovým položkám atď.). Systematicky zhromažďoval série z toho istého druhu aj niekoľko
desaťročí; počty jedincov niektorých druhov, napr. Lanius excubitor, Cinclus cinclus, Nucifraga
caryocatactes a ďalších predstavujú podľa všetkého najväčšie série na svete. Takýto zberateľský prístup stavia zbierky Šarišského múzea a prácu T. Weisza na roveň oveľa významnejších
kolekcií vo svete a umožňujú ich dnes využívať v rámci moderných zoologických a ekologických výskumov. T. Weisz zbieral zoologický materiál nielen v oblasti východného Slovenska,
ale podnikol viacero veľmi úspešných terénnych ciest do balkánskych krajín, známa je jeho
úspešná výprava na Kubu v roku 1968. Počas svojich intenzívnych terénnych výskumno-zberateľských ciest sa okrem okolia Bardejova a jeho milovaného pohoria Čergov orientoval na
Pieniny, mokrade pri Sennom, vodnú nádrž Domaša, Ondavskú vrchovinu. Spolupracoval
nielen s domáci špecialistami, ale i mnohými vertebratológmi a preparátormi po celej Európe,
vymieňal zbierky, a takto získal jedinečné exponáty zahraničnej proveniencie, napr. severské,
či juhoamerické druhy stavovcov. Výsledky svojej zberateľskej aktivity prezentoval prostredníctvom rozsiahlej prírodovednej expozície a počas množstva krátkodobých výstav. Zaslúžil sa
o vznik troch terénnych staníc (Bardejov, Senné, Č. Kláštor), pôsobil v oblasti ochrany prírody,
stál pri zrode východoslovenských táborov ochrancov prírody a krajiny, zároveň bol aktívnym
poľovníkom, fotografoval. Zhromaždil obrovské množstvo informácii, ale bohužiaľ dosť málo
publikoval (kompletná bibliografia je v článku Panigaj 1984). Hovoril, že začne spracovávať
svoje poznámky až po odchode do dôchodku. Bohužiaľ, ten odchod odkladal, až sa ho nakoniec nedožil.
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Environmental protection against the spread of parasitic germs
Ingrid Papajová & Jana Pipiková
Institute of Parasitology SAS, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovak Republic, e-mail: papaj@saske.sk
Abstract Domestic animals (dogs, cats) constitute an important link in transmission of helminthoses owing to their
close contact with humans. Through faeces of infected dogs and cats the causative organisms of parasitozoonoses are
dispersed in the environment. On the other hand, animal excrements can supply essential plant nutrients and to improve
the fertility of soil by adding the organic matter. The most serious problem associated with this issue is to ensure hygienic
safety of the organic wastes. Our study was therefore concentrated on protection against spreading parasitic germs
through animal wastes (excrements). The conclusions reached on the basis of these results are: (1) A total devitalisation
of model helminth Ascaris suum eggs was observed after 48 hours of thermophilic aerobic composting in the compost
channels. Protozoa germs were damaged as early as after 24 hours. (2) A total devitalisation of non-embryonated A. suum
eggs occured within 7 days of composting in the compost piles. (3) The anaerobic stabilisation in piles had a greater effect
on the viability of Toxocara canis eggs than on A. suum eggs. Due to anaerobic conditions, low temperature, low C:N ratio
and changes in physical and chemical properties of organic waste, less than 64 % of A. suum eggs and 44 % of T. canis
eggs remained viable after 150 days of stabilisation. Based on the results, it may be stated that composting can be used
for the devitalisation of endoparasite germs of animals with zoonotic nature in their excrements. From the hygienic and
epidemiologic point of view, wastes treated by composting are safe and suitable for further use as fertiliser with direct
application in the soil, without subsequent contamination of surrounding ecosystem with endoparasite germs.
Key words parasitic germs, environment, protection
Acknowledgements This study was supported by the Science Grant Agency (VEGA) project No. 2/0140/13.
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Súčasný stav jeseterovitých rýb v Dunaji
Ladislav Pekárik1 & Martin Farský2
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06 Bratislava, e-mail: ladislav.pekarik@savba.sk
Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina, ul. Andreja Kmeťa 20, SK-010 55 Žilina, e-mail: ichtyo-kn@srzrada.sk
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Abstrakt V Dunaji a jeho väčších prítokoch sa v minulosti bežne vyskytovalo 5 druhov jeseterovitých rýb, jester malý
(Acipenser ruthenus), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti), jeseter hviezdnatý (Acipenser stellatus), jeseter hladký
(Acipenser nudiventris) a vyza veľká (Huso huso) a jeden zriedkavý druh, jeseter veľký (Acipenser sturio). Už v 19. storočí
bol zaznamenaný ich úbytok pravdepodobne spôsobený nadmerným lovom. Rapídny pokles nastal v 20. storočí po
vybudovaní priehrad, najmä Železných vrát, ktoré zamedzili migrácii jeseterom na ich pôvodné neresiská. V súčasnosti
sa v strednom a hornom Dunaji vyskytuje iba jeseter malý. V dolnom Dunaji sa vyskytujú jeseter hviezdnatý, vyza veľká,
jeseter malý a jeseter ruský. Populácie týchto druhov sú silno narušené, najmä populácie jesetera ruského. Existencia
jesetera hladkého v Dunaji je otázna, keďže od roku 2000 bolo ulovených len niekoľko jedincov. Ako reakcia na tento
alarmujúci stav vznikla medzinárodná aktivita pre dunajských jesterov – Danube Stuergon Task Force (DSTF), ktorá
združuje odborníkov z celého povodia Dunaja a má za cieľ koordinovať kroky smerujúce k záchrane jeseterov. Prvým
krokom je štúdia uskutočniteľnosti rybovodu na Železných vrátach, ktorá by mala byť tento rok pripravená. Táto práca
bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0820-12.
Kľúčové slová jesetery, kriticky ohrozený druh, migrácie, DSTF
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Priestorové kompetície sexuálnych a asexuálnych biotypov pĺža
Cobitis sp. v strednej Európe
Ladislav Pekárik1, Ján Koščo2, Karel Halačka3, Jan Kotusz4 & Karel Janko5
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Abstrakt Pĺže rodu Cobitis obývajúce strednú Európu vytvárajú diploidno-polyploidný hybridný komplex troch druhov,
Cobitis teania, Cobitis elongatoides a Cobitis tanaitica. Známe sú nehybridné diploidné jedince a rôzne biotypy hybridných
jedincov, diploidné hybridné jedince dvoch druhov, triploidné hybridné jedince dvoch druhov a zriedkavé tetraploidné
hybridné jedince z dvoch druhov. Hybridné jedince sú takmer výlučne samice, ktoré sa reprodukujú gynogenézou.
Často sú rôzne biotypy nájdené spoločne na jednej lokalite a preto nás zaujímal otázka, či sú tieto jedince aj priestorovo
oddelené. Ryby boli lovené bodovou metódou na lokalitách v povodí Odry v Poľsku a v povodí Bodrogu na Slovensku.
Na každom bode boli zaznamenané charakteristiky mikrohabitatov. Získané údaje boli vyhodnotené Generalizovanými
lineárnymi modelmi s binomickým rozdelením chýb, kde sme modelovali pravdepodobnosť výskytu v závislosti
od jednotlivých premenných. Naviac sme údaje vyhodnotili Nemetrickým multidimenzionálnym škálovaním pri
použití Bray-Curtis vzdialenosti, ktorým sme charakteristiky mikrohabitatatu premietli do dvojrozmerného priestoru
a permutačným testom sme otestovali význam jednotlivých biotypov a lokalít. Zistili sme, že jednotlivé biotypy tvorili
gradient od diploidov jedného druhu po diploidov druhého druhu rovnobežný s osou x. Vzor bol konzistentný na
každej lokalite, čo nám potvrdzuje nesignifikantná interakcia lokalitaxbiotyp. Zároveň sme potvrdili jemné rozdiely
v preferenciách mikrohabitatov jednotlivých biotypov.
Kľúčové slová Cobitis, gynogenéza, nMDS, GLM
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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Vplyv inváznej zlatobyle na spoločenstvá mravcov
v poľnohospodárskej krajine
Dušan Peregrim, Peter Chanas, Beáta Baranová & Martin Hromada
Katedra ekológie FHPV PU v Prešove, ul. 17 novembra č.1, SK-081 16 Prešov, e-mail: dusanperegrim@gmail.com
Abstract Invasive plants were suggested to pose a major threat to local biodiversity. Vulnerable organisms suffer from
loss of the natural environment, which is often associated with the invasion of alien plants in their natural habitats. Ants
are dominant organisms of terrestrial ecosystems, including farmland, and they are assumed to be suitable bioindicators.
However, studies investigating effects of invasive plants on populations of ants are quite scarce. This study examines the
effect of goldenrod (Solidago spp.), one of the most invasive plants in Slovakia, on local populations of ants. The research
was carried out around Prešov in ten localities overgrown by invasive goldenrod; controls were once or twice mown
meadows. We investigated ant fauna in both types of habitats using bait-traps, pitfall traps and individual collecting.
Number of ant species did not differ significantly between two habitat types. However, we have found that, on study
plots with invasive plant, there were significantly higher numbers of ants, numbers and heights of nests and the numbers
of colonies. Our preliminary results have shown that ants prefer places with the invasive goldenrod compared to mown
meadows; we assume that it is the effect of disturbance on mown meadows.
Key words ants, goldenrod, invasive plants, mown meadows

Úvod
Nepôvodné invázne druhy rastlín ohrozujú biodiverzitu na celom svete. Zatiaľ čo ich vplyv
na pôvodné rastlinstvo je pomerne dobre preskúmaný, vplyv na článkonožce a ostatné živočíchy je menej známy (Koutika et al. 2011). Reakcia spoločenstiev mravcov na prítomnosť inváznej zlatobyle (Solidago spp.) závisí hlavne od dostupnosti potravy. Ovplyvňuje ju najmä tzv.
kaskádový efekt, čo je zníženie početnosti populácií organizmov na jednotlivých trofických
úrovniach na základe modifikovanej interakcie medzi druhmi. Bolo zistené, že robotnice z inváznych porastov strávili hľadaním potravy viac času a prešli dlhšiu trasu, kým ju získali, ako
robotnice z natívnych porastov. Na druhej strane, mravce sú oportunistické predátory, preto
nie sú priamo závislé na natívnych druhoch rastlín (Lenda et al. 2013).

Metodika
Výskum bol realizovaný v meste Prešov a priľahlých mestských častiach na východnom
Slovensku v období júl-august 2013. Podľa určených kritérií bolo vybraných 10 lokalít invadovaných zlatobyľou (Solidago spp.) a k nim prislúchajúcich 10 lokalít jedno až dvojkosných
lúk. Použili sme tri metódy odchytu mravcov – pasce s návnadou (bait traps), zemné pasce
(pitfall traps) a ručný zber (hand collecting). Ako návnadu sme do vnadiacich pascí aplikovali
med a tuniaka. V každej invadovanej lokalite bolo náhodne osadených 10 pascí s návnadou, 10
zemných pascí a 10 plôšok 1m2, ktoré boli podrobne prehľadané. Rovnaký postup sme uplatnili
aj na priľahlých kosených lúkach vzdialených max. 100 m od invázneho porastu. Mravce boli
determinované do druhov podľa Czechovski et al. (2012). Zozbierané dáta boli analyzované štatistickými programami R 3.0.2 a Statistica 12. Frekvenciu a dominanciu druhov sme vypočítali
podľa Lososa et al. (1984).
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Výsledky a diskusia
Na skúmaných 10-tich lokalitách sme zistili v oboch typoch porastov 19 druhov mravcov,
čo je 17 % myrmekofauny Slovenska. Počet druhov sa v oboch typoch porastov významne nelíšil (15-porasty zlatobyle, 17-kosienky). Kosienky, lúky kosené 1-2 krát do roka, z tohto hľadiska predstavujú otvorenejší ekosystém s väčšou biodiverzitou a dostatkom potravy nielen
pre mravce. Preferencia mravcov k otvoreným a slnečným habitatom, ktorými kosienky sú, sa
môže prejaviť vo vyššom počte teplomilnejších taxónov (Wiezik, 2008). Významné rozdiely prítomnosti mravcov sme zachytili najmä metódou individuálneho zberu a pascami s návnadou
(oba p<0,05), pričom mravce vykazovali vyššiu prítomnosť v porastoch zlatobyle. Ako návnadu
v pasciach uprednostňovali menšie druhy (Lasius, Myrmica) med a väčšie, dravé (Formica) tuniaka. Počet hniezd a kolónií v inváznom poraste (2-4 veľké hniezda/m2 oproti 1-2 menším, novozaloženým, na kosienkoch) a tiež výška hniezd je v invadovaných porastoch vyššia (7cm vs.
3cm na kosienkoch, všetky p<0,05). Menší počet hniezd a prevládajúce podzemné hniezda na
kosených lúkach sú podľa všetkého dôsledkom disturbancie zapríčinenej agrotechnickými činnosťami a kosbou. Naopak, v porastoch zlatobyle sme zaznamenali dostatočne veľké a početné
kolónie z čoho môžeme usúdiť, že ide o potenciálne refúgiá mravcov. Aj početnosť mravcov
bola v inváznych porastoch signifikantne vyššia, čo sme potvrdili metódou ručného zberu (relatívna aj absolútna početnosť, p<0,05). Početnosť mravcov určovaná metódou zemných pascí
nebola signifikantne rozdielna. Najväčšiu frekvenciu a dominanciu v oboch typoch porastov
vykazovali druhy Lasius niger (F=100 %, D=>17 %), Myrmica rubra (F=52 %,D=1,8 %) , M. scabrinodis (F=58 %, D=1,8 %). Tieto druhy sú široko tolerantné k podmienkam životného prostredia
a odolné voči antropogennému narušovaniu. Ich prítomnosť indikuje nedávne obhospodarovanie plôch aktuálne zarastených zlatobyľou. Po zanechaní obhospodarovania sa pravdepodobne
znížila disturbancia týchto habitatov, čo umožnilo zvýšenie početnosti zmienených druhov;
naše výsledky súhlasia aj so zisteniami Daubera & Woltersa (2005).

Záver
Výsledky nášho výskumu potvrdzujú negatívny vplyv oboch skúmaných typov porastov
na myrmekofaunu. Zreteľne väčší vplyv na početnosť mravcov majú kosienky. Tie sú narušované antropogénnou činnosťou (kosením, zberom sena) a tým dochádza k vysokej disturbancii
kolónií mravcov. V porastoch zlatobyle sme zistili viac kolónií a vyššie hniezda mravcov, čo indikuje menej narušované prostredie v porovnaní s kosenými lúkami. V oboch typoch porastov
sme zistili najmä ekologicky flexibilné a nenáročné druhy, čo svedčí o antropogénnej disturbancii (kosienky) alebo vplyve inváznej rastliny (zlatobyľ).
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Vplyv klimatických zmien na rozšírenie kliešťov v horských
oblastiach Slovenska
Branislav Peťko1, Igor Majláth2 & Viktória Majláthová1
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, 040 01 Košice, e-mail: petko@saske.sk
Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, Moyzesova 11, 040 01 Košice
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Abstrakt V apríli 2011 až júni 2014 bol monitorovaný výskyt kliešťov na vegetácii v horských oblastiach Slovenska so
zameraním na Fatransko-Tatranskú oblasť a Stredné Beskydy. Kliešte boli zbierané smýkaním prízemnej vegetácie na
flanelovú vlajku 1x1 m v okolí ciest na horských prechodoch, pozdĺž turistických chodníkov, na lesných priesekoch pre
lyžiarske vleky, v okolí horských sídiel, v rekreačných a chatových osadách a podobne. Kliešte boli zbierané od apríla do
augusta aj opakovane v uvedených rokoch. Zaznamenávali sme lokalitu, zemepisné súradnice, nadmorskú výšku, typ
porastu a počet nazbieraných nýmf a imág za hodinu zberu. Relatívnu hustotu kliešťov do 10 nýmf a imág na hodinu
zberu sme považovali za nízku hustotu, 11 až 50 za strednú a viac ako 50 ako vysokú hustotu. V samotných horských
oblastiach bolo nazbieraných a identifikovaných takmer 500 nýmf a imág kliešťov Ixodes ricinus. Kliešte boli nachádzané
od údolia kotlín až po hrebene hôr s lesnou alebo lesokrovinatou vegetáciou. Vo Vysokých, Západných a Nízkych
Tatrách a Veľkej Fatre boli na južných svahoch kliešte nachádzané do 900 až 1000 m n.m. v strednej relatívnej denzite.
S narastajúcou nadmorskou výškou počet kliešťov sa znižoval, pričom najvyššie nálezy vo Vysokých Tatrách boli vo
výške 1150 m nad morom (Vyšné Hágy), v Nízkych Tatrách vo výške 1000 až 1250 m n.m. na horských prechodoch
Donovaly a Čertovica, v Západných Tatrách do 1050 m n.m. na horskom prechode Huty. V roku 2014 po mimoriadne
teplej zime boli aktívne kliešte nachádzané vo Vysokých Tatrách vo výškach 800 až 1000 m n.m. i na horskom prechode
Čertovica (1250 m) už na začiatku apríla, v máji už vo vysokej denzite. Najvyššie nálezy boli zaznamenané vo Vysokých
Tatrách na Hrebienku (1360 m n.m.), vo Veľkej Fatre vo vrcholových partiách vo výške 1440 m.n. Na severných svahoch
Nízkych Tatier bola horná hranica kliešťov zistená vo výške 700 až 900 m n.m., v Oravskej kotline len do 700 až 750 m
n.m. s najvyšším ojedinelým nálezom nad obcou Zuberec vo výške 852 m n.m. Z výsledkov vyplýva, že v súčasnosti sa
horná hranica kliešťa obyčajného na Slovensku posunula do vyšších horských oblastí do výšok 1000 až 1400 m n.m., čo je
nárast za ostatných 30 až 50 rokov o 400 až 600 výškových metrov.
Poďakovanie Táto práca bola podporená projektom ITMS: 26220220116 na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1,0).
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Vážky Tribeča, Vtáčnika, Pohronského Inovca a ich kontaktných
zón s poľnohospodárskou krajinou
Kornélia Petrovičová1, Monika Ábelová2, Stanislav David2
& Janka Schlarmannová1
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Abstract From a faunistic-ecological point of view, the dragonflies of Tribeč, Vtáčnik and Pohronský Inovec mountains
have been known insufficiently so far. From the year 2013 until 2014, there has been 30 species of dragonflies found. 33
localities were investigated, 11 types of habitats have been found, the most frequent were small dams.
Key words Vtáčnik, Tribeč, Pohronský Inovec, dragonflies, faunistics

Úvod
Vážky svojim výskytom alebo absenciou indikujú vlastnosti semiakvatického prostredia
a využívajú sa ako bioindikačné organizmy jeho stavu a zmien (Chovanec 1994; Gupta 1995;
Lamptey-Acquah et al. 2013). Prvé údaje o vážkach skúmaného územia publikoval Mocsáry
(1896), v novšom období sa výskumu venoval David (1993, 1996, 2009). Cieľom príspevku je
doplnenie faunistických znalostí o vážkach daného územia.

Metodika
Výskum vážok prebiehal v rokoch 2013 – 2014 na 33 lokalitách patriacich k 11 typom biotopov Ružičková et al. (1996). Lokality ležia od 156 do 615 m n. m. v geomorfologických celkoch Tribeč, Pohronský Inovec, Vtáčnik a ich kontaktných zónach s Podunajsku pahorkatinou
(Mazúr & Lukniš 1978) (obr. 1). Imága vážok sme lovili entomologickou sieťkou, konzervovali
97 % benzínalkoholom a vyhodnotili bežnými štatistickými metódami (Losos 2002).
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Obr. 1 Lokality zberu vážok

Výsledky a diskusia
Výskumom sme potvrdili výskyt 30 druhov vážok (tab. 1). Eudominantné druhy sú Platycnemis pennipes a Ischnura elegans, dominantné Sympetrum sanguineum, Coenagrion puella a Calopteryx virgo, subdominantné Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Lestes barbarus, L.
dryas a Orthetrum cancellatum. Libelulla depressa je v území recedentný druh. Podľa autekologickej charakteristiky sú uvedené druhy, okrem reofilných Calopteryx virgo a Platycnemis pennipes,
euryvalentné a stagnikolné. Podľa pôvodu sa v území stretávajú holomediteránne a eurosibírske faunistické prvky. Počas posledných dvoch desaťročí došlo k výraznej expanzii južných
druhov vážok na územia, kde sa predtým nevyskytovali (De Knijf et al. 2005). Potvrdzujú to aj
nálezy etiópskeho faunistického prvku Crocothemis erythrea na lokalite č. 18.
Druhová diverzita je dôležitou štrukturálnou charakteristikou spoločenstva. Diverzita
a ekvitabilita bola počítaná z materiálu vážok pre jednotlivé lokality. Najvyššiu hodnotu diverzity mali lokality č. 13 (H = 2,02 pri Hmax = 2,48), lokalita č. 10 (H = 1,76 pri Hmax= 2,08), lokalita
č. 5 (H = 1,5 pri Hmax = 1,79). Najvyššie hodnoty ekvitability sú na lokalitách č. 26 (e = 1), č. 31
(e = 0,97) a č. 27 (e = 0,82). Hodnoty ekvitability sú pomere vysoké, čo vyjadruje vyrovnanosť
počtu jedincov v zastúpení jednotlivých taxónov.
Významným faktorom pre hodnoty diverzity a ekvitability bol charakter brehov a litorálnej
vegetácie, spôsob a intenzita obhospodarovania lokality a štádium sukcesie vodného biotopu.
Zistené vážky patria medzi bežne sa na Slovensku vyskytujúce druhy vážok. Podľa Červeného zoznamu vážok Slovenska (David 2001) sú v najnižšej kategórii ohrozenia LR:nt zaradené
Ischnura pumilio, Aeshna affinis a Sympetrum meridionale, do kategórie EN Orthetrum coerulescens.
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Tab. 1 Prehľad získaného materiálu vážok

Záver
Výskumom vážok na 33 lokalitách v Tribeči, Pohronskom Inovci a Vtáčniku sme potvrdili
výskyt 30 druhov vážok. Napriek tomu, že sme nezistili výskyt vzácnych a chránených druhov,
považujeme za potrebné pokračovať v území v ďalšom výskume.
Poďakovanie Tento článok vznikol za podpory grantov VEGA č. 1/0232/12 a KEGA 007UKF-4/2012.
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Influence of eggshell colouration on female incubation behaviour
Miroslav Poláček1, Michaela Bartíková2 & Herbert Hoi1
1
Konrad Lorenz Institute of Ethology, Department of Integrative Biology and Evolution, University of Veterinary Medicine,
Savoyenstraße 1a, AT-1160 Vienna, e-mail f.subbuteo@gmail.com, herbert.hoi@vetmeduni.ac.at
2
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-845 06, Bratislava, e-mail: michaela.bartikova@savba.sk

Abstract Eggshell colouration continues to attract attention of scientists. Although cryptic function seems to be at the
beginning of its evolution, many other functions were suggested. One part of hypotheses is focused on structural
function, such as eggshell strength, thermoregulation and antibacterial function. Others look at eggshell colour as a
signal for recognition of eggs of brood parasites and mimicry of eggs of brood parasites, own egg recognition in dense
breeding colonies, blackmailing a male via vivid colours to incubate or feed incubating female in order to keep eggs
concealed, unpalatability of eggs and signal of female or offspring quality to manipulate male parental investment. Most
of the above mentioned explanations focus on interclutch variation in eggshell colouration, however strong intraclutch
variation also occurs in many species. It might be gradual change in colouration or presence of one or two eggs in clutch
which are different. Most attempts to explain intraclutch variation focus on predation or brood parasitism, alternatively
depletion of pigment in the course of egg laying was suggested. We propose new hypothesis to explain this phenomenon:
that colouration of eggs within clutch indicates quality of particular egg to the laying female. Consequently, the female
might use this information and adjust her incubation behaviour accordingly. We investigated this hypothesis on nestbox
population of tree sparrow in Lower Austria, because this species shows high level of inter- and intraclutch variation in
eggshell colouration. First, we found that in studied population colouration varied systematically with laying order, first
and last egg being significantly paler than eggs in the middle of laying sequence. Next, we found that darker eggs in
clutch were also bigger and thus had potentially higher reproductive value.
Finally, we found that female tree sparrow positioned darker eggs into the centre of clutch during incubation. Although
our study was correlative, our results supported our hypothesis, which says that eggshell colouration might signal
quality of individual egg to female and this female adjusts her incubation behaviour based on this signal.
Key words Eggshell colouration, tree sparrow, intraclutch variation, incubation behaviour
/prednáška/
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The impact of nutrition on the haematological profile in mouflon
Terézia Pošiváková1, Janka Poráčová2, Jozef Švajlenka3 & Juraj Ciberej4
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3
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Abstract During our research we investigated haematological parameters of mouflons. The experimental study included
a total of 20 mouflons, they were only 4-6 years age females with average live weight of 34 kg. All experimental animals
were clinically healthy. Their food chain was formed from traditional feed intake characteristic for this type of game.
In our experiment, we came to the following results: haematological profile was determined correlation coefficient as
follows: hemoglobine (r= 0,270), hematocrit (r= 0,050), erytrocytes (r= 0,772), lymfocytes (r= 0,799).
Key words animal fodder, fat, fiber, mouflons, nutrition

Úvod
Muflóny pôvodom pochádzajú z oblasti Stredozemného mora. Do Európy sa prvé muflóny
priviezli zo Sardínie a Korziky v roku 1730. Na potravu je táto zver menej náročnejšia ako ostatné druhy divo žijúcej zveri (Marco et al. 2011). Živí len bylinami, poľnými plodinami, lístím
a v zime suchou trávou (Hell et al. 2008). Veľmi rada sa pasie na TTP. Listy, púčiky, konáriky,
kôra a ostatná potrava obsahuje pomerne veľa vody. Zloženie lesnej potravy muflonej zveri
je veľmi rozdielne a závisí od druhovej štruktúry príslušného lesného ekosystému (Ophaven
2011).

Metodika
Do experimentu sme zaradili 20 muflónic rozdelených do dvoch skupín po 10 muflónic.
I. skupinu (n=10) tvorili muflónice vo veku 4-6 r. o priemernej živej hmotnosti 34 kg, ktorých
biotopom bola muflonia zvernica s rozlohou 177 ha v Košickom okrese (Stanová 2002). Chované boli tradičným zvernicovým chovom. Potravinový reťazec tvoril tradičný príjem krmiva
charakteristický pre tento druh zveri. II. skupinu (n=10) tvorili muflónice vo veku taktiež 4-6
r. chovaných na zverofarme o výmere 17 ha so zabezpečením maximálne možného welfare
v Bratislavskom kraji. Priemerná živá hmotnosť zvierat tejto skupiny bola 36,5 kg. K.D. na danej
zverofarme tvorila, okrem TTP, a kŕmnej zmesi pozostávajúcej zo zložiek uvedených v tabuľke (tab. 1). Z hematologických parametrov sa stanovovali hemoglobín, erytrocyty, lymfocyt
a hematokrit. Získané krvné vzorky boli vyšetrené na Prešovskej univerzite v Prešove. Získané
hodnoty z analýz sa následne vyhodnotili. Na základe vyhodnotených údajov bola stanovená
stredná hodnota, smerodajná odchýlka, minimálne a maximálne hodnoty. Na základe stanovenia minimálnych a maximálnych stredných odchýlok boli porovnávané príslušné vzorky a korelačným koeficientom stanovené signifikancie.
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Tab. 1 Zloženie kŕmnej zmesi
Deklarované ukazovatele

v 1 kg KKZ

Analytické zložky
NL

g

min.

170

Tuk
Vláknina

g

min.

53

g

max.

80

Metionín

g

min.

6

Minerálne látky
Vápnik

g

min.

16,0

Fosfor

g

min.

8,0

Sodík

g

min.

3

Výsledky a diskusia
Jednotlivé hematologické parametre sa stanovili u skupín muflónic I. a II (tab. 2 a tab. 3).
Z hematologického profilu bol stanovený korelačný koeficient nasledovne: hemoglobín (r =
0,270), hematokryt (r = 0,050), erytrocyty (r = 0,772), lymfocyty (r = 0,799).
Tab. 2 Vybrané hematologické ukazovatele v krvi muflónic – zvernicový chov (skupina I.)
Počet muflónic (n=10)
Parameter

Hb

Hk

Er

Ly

7,22 - 13,9 (g.dl-1)

0,27 - 0,40 (l.l-1)

5,2 - 11,2 (T.l-1)

56,4 - 69,9 ( %)

͞x

12,4

0,382

8,07

62,92

std

1,222

0,060

1,616

3,759

min

10,4

0,28

5,3

57,3

max

14,3

0,49

10,6

69,1

Referenčná hodnota

n – počet jedincov, Hb – hemoglobín, Hk – hematokrit, Er – erytrocyt, Ly – lymfocyt, ͞x – stredná hodnota, std – smerodajná odchýlka, min – minimum, max – maximum

Tab. 3 Vybrané hematologické ukazovatele v krvi muflónic – zverofarma (skupina II.)
Počet muflónic (n=10)
Parameter

Hb

Hk

Er

Ly

7,22 - 13,9 (g.dl )

0,27 - 0,40 (l.l )

5,2 - 11,2 (T.l )

56,4 - 69,9 ( %)

͞x

12,68

0,402

8,58

64,42

std

1,434

0,061

1,645

3,668

min

10,3

0,29

5,8

58,3

max

14,9

0,51

10,3

69,4

Referenčná hodnota

-1

-1

-1

n – počet jedincov, Hb – hemoglobín, Hk – hematokrit, Er – erytrocyt, Ly – lymfocyt, ͞x – stredná hodnota, std – smerodajná odchýlka, min – minimum, max – maximum
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Hematologický profil
Stredná hladina hemoglobínu (Hb) sledovaná pri I. a II. chove bola zistená v rozpätí 12,4
– 12,68 g.dl-1 s nižšou strednou hladinou pri zvernicovom chove. Medzi sledovanými vzorkami v týchto chovoch neboli zistené signifikantné rozdiely. Stredná hladina hematokritu (Hk)
sledovaná pri I. a II. chove bola zistená v rozpätí 0,382 – 0,402 l.l-1 s nižšou strednou hladinou
pri zvernicovom chove. Medzi sledovanými vzorkami v týchto chovoch neboli zistené signifikantné rozdiely. Stredná hladina erytrocytov (Er) sledovaná pri I. a II. chove bola zistená v rozpätí 8,07 – 8,58 T.l-1 s nižšou strednou hladinou pri zvernicovom chove. Medzi sledovanými
vzorkami v týchto chovoch boli zistené signifikantné rozdiely. Stredná hladina lymfocytov (Ly)
sledovaná pri I. a II. chove bola zistená v rozpätí 62,92 – 64,42 % s nižšou strednou hladinou pri
zvernicovom chove. Medzi sledovanými vzorkami v týchto chovoch boli zistené signifikantné
rozdiely.

Záver
Potrava je súbor chemických látok a zložiek , ktorými všetky živé organizmy prijímajú organické a anorganické látky nevyhnutné pre svoj život z okolitého prostredia. Hodnota a pomer
kŕmnej zložky výrazne vplýva na celkový ekofyziologický status divo žijúcej zveri. V tejto štúdii sú zaznamenané významné zmeny hematologických parametrov medzi zvernicovo chovanými muflónicami a muflónicami chovanými vo zverofarme. Stanovené hematologické stredné
hodnoty sa pohybovali v rozpätí u hemoglobínu 12,4 – 12,68 g.dl-1, hematokritu 0,382 – 0,402
l.l-1, erytrocytov 8,07 – 8,58 T.l-1 a lymfocytov 62,92 – 64,42 %.
Aknowledgements This work was supported from the grants OPVaV: ITMS 26220120041, KEGA 016PU-4/2012 and OPV -2012/
1.2/05-SORO,ITMS 26 11 02 30 100.
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Test hypotézy chybnej identifikácie sexuálneho partnera
u modlivky zelenej (Mantis religiosa)
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Abstract Sexual cannibalism is widespread in invertebrates, but its ultimate function remains not clear. Females in some
species may increase fecundity or manipulate paternity by eating a male, or may consume the male without copulation
(a radical form of female mate choice). The aggressive spillover hypothesis (ASH) suggests that females are unable
to discriminate between prey and conspecifics, because the selection for food consumption is very intense. Virgin
females should be, however, more prone to discriminate between the prey and sexual partner, because they risk of being
unmated. In this study, we manipulated the presence of freshly killed prey (a grasshopper) and a male conspecific and
female mating status in order to test the ASH in the sexually cannibalistic praying mantis Mantis religiosa. We found that
females attacked prey more frequently than male mantis and spent more time with visual fixation of males than with
fixation of the prey. Mate discrimination was not influenced by female mating status. These results suggest that female
mantis discriminate between potential prey and mating partners regardless of their mating status.
Key words Mantis religiosa, mate discrimination, sexual cannibalism

Úvod
Sexuálny kanibalizmus (SK) je definovaný ako konzumácia sexuálneho partnera alebo aspoň časti jeho tela (Darwin 1871; Maxwell 1999). Podľa hypotézy silnej agresivity (aggressive
spillover hypothesis, ASH) (Arnqvist & Henriksson 1997) je SK neadaptívny pre obidve pohlavia, pretože samice zabitím samca riskujú, že ostanú neoplodnené. Podľa Arnqvista a Henrikssona (1997) majú selekčnú výhodu tie samice, ktoré sú od vyliahnutia extrémne agresívne
a počas života skonzumujú veľké množstvo potravy. Vďaka nenásytnosti sú schopné vyprodukovať viac vajíčok a zároveň sú sexuálne atraktívnejšie (Lelito & Brown 2008). Nevýhodou zvýšenej agresivity je ich neschopnosť rozlišovať medzi korisťou a sexuálnym partnerom,
o nakoniec vedie k nulovej alebo iba k parciálnej inseminácii a obmedzeniu ich reprodukčného
úspechu (napr. Arnqvist & Henriksson 1997). Dodnes nie je známa žiadna štúdia, ktorá by
porovnávala reakcie kanibalských samíc na korisť aj potenciálnych sexuálnych partnerov. Rabaneda-Bueno et al. (2014) zistili, že agresívnosť samíc Lycosa hispanica na korisť koreluje s ich
agresívnosťou na samcov, čo by mohlo naznačovať, že k rozpoznávanie sexuálnych partnerov
u agresívnych samíc je obmedzené. Problémom však je, že samce vykazujú rôzne formy správaní, vďaka ktorým znižujú riziko kanibalizmu (napr. Maxwell 1999; Lelito & Brown 2008)
a preto je testovanie samíc so živými samcami neobjektívne. V prezentovanom príspevku sme
sa snažili tieto faktory eliminovať tým, že sme samiciam ponúkali mŕtvu korisť ako aj samcov,
a manipulovali sme ich reprodukčný status.
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Metodika
Nymfy modliviek boli získavané individuálnym zberom na vybraných lokalitách najmä
v okolí Pezinka a Trnavy v júli 2014. Po dosiahnutí pohlavnej dospelosti (± 18 dní po poslednom zvliekaní) bola náhodne vybratá polovica samíc spárená s náhodne vybratým samcom.
Všetky kopulácie prebehli pri fixovaní predných končatín samíc pomocou jemnej tkaniny. Na
kontrolné samice bol položený samec, ale nebola mu umožnená kopulácia.
Približne 5 dní po kopulácii bola každá samica individuálne vložená na dno terária
(30×20×20 cm) vystlaného hárkom bieleho papiera. 3-4 cm od hlavy samice bol umiestnený
koník (Chrysochraon dispar) alebo samec modlivky (M. religiosa) čerstvo usmrtený zmrazením,
nastoknutý na tenký drôt. S každým druhom ponúknutej koristi sa pohybovalo na drôte kolmo
na telo samice pomalým tempom cca 2 cm tam a späť. Pokus bol platný vtedy, ak samica pohľadom fixovala daný objekt. Fyzická kondícia samíc modliviek bola počítaná pomocou reziduálov (hmotnosť kontrolovaná dĺžkou pronota).

Výsledky a diskusia
Ataky na koníkov (66 % samíc) boli nápadne častejšie ako ataky na samcov modliviek (20 %
samíc). Porovnaním atakov v závislosti od reprodukčného statusu sa nezistili žiadne rozdiely. Logistická regresia s typom ponúknutej koristi (samec modlivky vs. koník), reprodukčným
statusom samíc (inseminované vs. neinseminované) ako kategorickými prediktormi a s fyzickou kondíciou samíc ako kovariátom potvrdila vplyv ponúkanej koristi (Waldovo λ = 8,06, p
= 0,005) na pravdepodobnosť ataku. Naopak, reprodukčný status ani interakcia medzi oboma
premennými neboli signifikantné (obidve p > 0,66).
Čas, ktorý strávili modlivky fixovaním koristi bol signifikantne ovplyvnený typom
ponúknutej koristi ako aj reprodukčným statusom samíc (ANCOVA, F = 7,04 a 4,35, obidve p <
0,05). Samice strávili viac času fixovaním samcov a inseminované samice fixovali korisť dlhšie
ako neinseminované samice. Interakcia ako aj vplyv kondície neboli signifikantné (obidve p >
0,3).

Záver
Z výsledkov vyplýva, že samice modlivky zelenej sú schopné rozlišovať medzi korisťou
a potenciálnym sexuálnym partnerom, preto kanibalské ataky samíc na samcov nie sú nejakou
formou „náhody“ alebo nechceného usmrtenia. Okrem nepomerne vyššiemu podielu atakov
na korisť (v porovnaní so samcami) tomu nasvedčuje aj dlhší čas, ktorý samice strávili vizuálnym fixovaním samcov v porovnaní s korisťou. Navzdory očakávaniam sme však nezistili
žiaden zásadný vplyv reprodukčného statusu samíc na pravdepodobnosť atakovania samcov.
Aj keď testovanie ASH vyžaduje veľké množstvo ďalších aspektov, z pohľadu údajov analyzovaných v predloženej práci sa aplikácia ASH na modlivky zatiaľ zdá málo pravdepodobná.
Poďakovanie Tento príspevok bol podporený projektom VEGA č. 2⁄0033⁄12.
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Aktuálny stav poznania vodných bzdôch (Heteroptera) na
Slovensku: význam malých vodných nádrží
Barbora Reduciendo Klementová, Marek Svitok, Zuzana Matúšová & Milan
Novikmec
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24,
96053 Zvolen, e-mail: klementova.barbora@gmail.com
Abstrakt Vodné bzdochy boli na Slovensku veľmi málo študovanou skupinou. Posledný publikovaný zoznam druhov
obsahoval 28 druhov a 2 rody bez bližšieho druhového určenia. Od roku 2010 sa venujeme ich podrobnému výskumu
a tak sme posledný publikovaný zoznam doplnili o 25 druhov. V súčasnosti je z územia Slovenska známych 54 druhov
vodných bzdôch, o ktorých údaje pochádzajú zo 654 lokalít s tečúcou alebo stojatou vodou, prírodného či antropogénneho
charakteru. Od roku 2012 sa v rámci projektu BIOPOND (www.biopond.sk) venujeme štúdiu biodiverzity malých
vodných nádrží (angl. ponds), kde sú vodné bzdochy jednou z modelových skupín. V príspevku porovnávame α-,
β- a γ-diverzitu spoločenstiev vodných bzdôch rôznych typov vodných biotopov (jazerá, malé vodné nádrže, potoky
a rieky). Výsledky ukazujú, že malé vodné nádrže sú kľúčovým typom prostredia pre zachovanie diverzity vodných
bzdôch.
Poďakovanie Táto práca bola podporená Internou projektovou agentúrou Technickej univerzity vo Zvolene, projekt č. IPA 10/2014.
/prednáška/
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Komparatívna fylogeografia neotropických lišajov (Lepidoptera:
Sphingidae) založená na vnútrodruhovej variabilite
mitochondriálnej DNA
Michal Rindoš1 & Zdeněk F. Fric2
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Slovensko, 842 15 Bratislava, e-mail: michal.rindos@gmail.com
Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 31, Česká republika, 370 05 České Budějovic, e-mail: fric@
entu.cas.cz
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2

Abstract The major goal of the study was to compare the phylogeographic patterns of 4 co-distributed species of
hawkmoths across the Neotropical region. We analysed mitochondrial DNA (cytochrome oxidase subunit 1) from 292
specimens of two genera. Enyo Hübner, 1819 is a genus of the family Sphingidae contained 8 species distributed across
the Central and the South America up to southern parts of the North America. Pachylioides Hodges, 1971 is a genus with
only one species distributed across the Central and the South America. The results show higher number of haplotypes
even in local populations, but many of haplotypes are shared across large geographic areas. As animals with the high
vagility, hawkmoths have similar results like butterflies or bats in this region. Results for Enyo gorgon (Cramer, 1777) are
show two unrelated haplotype networks, which could be explain by existence of two original lineages, where the one
possibly evolved west of the Andes, the second one east of the Andes, and both are coexisting in the contact zone. Besides
the main topic, we have found that Enyo is paraphyletic.
Key words Cytochrome b, Neotropical hawkmoths, Macroglossinae, molecular systematics, phylogeography, Sphingidae

Úvod
Vznik Južnej Ameriky sa začal približne pred 110 mil. rokov keď došlo k rozpadu Gondwany. Súčasne sa oddelila od Afriky a väčšinu Kenozoika strávila ako samostatný a izolovaný
ostrov, ktorý sa pred zhruba 3 mil. rokov prostredníctvom panamskej úžiny (sopečného pôvodu) spojila so Severnou Amerikou. Práve vďaka dlhodobej izolácii tu dostala tunajšia fauna
možnosť rozvinúť sa do endemických foriem, ktoré sa nikde inde nevyskytujú. Spojením oboch
kontinentov sa začala tzv. „Veľká americká výmena“, ktorá predstavovala rozsiahlu migráciu
fauny zo Severnej Ameriky do Južnej a naopak. Čeľaď lišajovitých Sphingidae odjakživa patrila medzi tie populárnejšie medzi entomológmi, nakoľko ich radíme medzi najnápadnejšie
„nočné“ motýle sveta. Celá podčelaď Macroglossinae pochádza podľa analýz (Kawahara et al.
2009) z tzv. Starého sveta. To znamená, že lišaje museli obývať toto územie ešte pred oddelením
Južnej Ameriky ako kontinentu. Po oddelení došlo zrejme k rozmachu tejto skupiny spolu s ich
hostiteľskými rastlinami. Prvá väčšia migrácia zrejme súvisela s prepojením oboch amerických
kontinentov, a podobne ako aj niektorých vtákov, aj rôznych zástupcov Macroglossinae radíme
medzi migrantov.

Materiál a metódy
V rámci štúdie sa zaoberáme 4 druhmi lišajovitých pochádzajúcich z dvoch rodov. Oba rody
sú súčasťou monofyletickej podčeľade Macroglossinae a polyfyletického tríbu Dilophonotini
(Kawahara et al. 2009). Rod Enyo (Hübner, 1819) obsahuje v súčasnosti 8 druhov vyskytujúcich
sa naprieč Južnou a Strednou Amerikou až po New York (historický najsevernejší údaj výskytu
191

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

E. lugubris). Z tohto rodu boli analyzované 3 druhy – E. gorgon, E. lugubris a E. ocypete, všetky
kŕmiace sa na révovitých rastlinách (Vitaceae). Druhým analyzovaným je rod Pachylioides (Hodges, 1971), ktorý obsahuje iba jediný druh P. resumens (Walker, 1856) vyskytujúci sa od Argentíny až po Wyoming a kŕmiaci sa rastlinách rodu Ficus (Kitching & Cadiou 2000).
Analyzovaných bolo 292 sekvencií mitochondrialného génu Cytochrome Oxidase subunit I vo forme tzv. DNA Barcodu z databázy Bold (www.boldsystems.org). Pre zarootovanie
a odhad molekulárnych hodín sme ako outgroupy použili zástupcov z čeľade Sphingidae,
konkrétne z podčeľadí Macroglossinae, Smerinthinae, Sphinginae, a taktiež aj z ďalších čeľadí
„ nočných “ motýľov (Geometridae, Apatelodidae, Endromidae, Saturniidae). Alignment prebehol manuálne v BioEdit v. 7.0.5.1 podľa štandardu užívaného v Turku University (Fínsko).
Pre prehlaď príbuzenských vzťahov medzi taxónmi sme použili metódu Maximum Parsimony
(program TNT v. 1.1), a pre datovanie jednotlivých vetví Bayesian approach v BEAST 1.8.0
(Birth-Death model). Kalibrácia datovania bola spravená pomocou 4 sekundárnych kalibračných bodov z práce Mutanen et al. 2010. Haplotypové siete boli konštruované v programe TCS
1.21.

Diskusia a výsledky
Podľa analyzovaných sekvencií je zrejme, že všetky druhy obývajú pomerne rozsiahli areál
a u každého z nich sa stretávame s väčším počtom haplotypov, dokonca aj na úrovni lokálnych
populácii. Mnohé z haplotypov sú zdieľané naprieč Neotropickým regiónom, čo len potvrdzuje
zrejme migrácie naprieč areálom výskytu jednotlivých druhov. Podľa výsledkov molekulárnych hodín došlo u lišajovitých rodu Enyo k disperziám v rámci Južnej Ameriky približne pred
975 tis. rokov, u rodu Pachylioides k nim došlo zhruba pred 1 mil. rokov. Výsledné analýzy
taktiež poukazujú na parafyletickosť tohto rodu. Jedným z výsledkov je tiež prítomnosť dvoch
nepríbuzných fylogenetických vetiev u druhu E. gorgon vo fylogenetickom strome. Tú môžeme
vysvetliť existenciou dvoch pôvodných rôzne starých línii druhu, kde jedna sa vyskytuje na
východ, a druhá na západ od Ánd. K disperzii oboch rodov teda došlo až po prepojení amerických kontinentov.
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Analýza transkriptomů Cobitoidea: sexuální versus asexuální
reprodukce, pátrání po funkčních příčinách
Jan Röslein1 Jan Pačes1,2 Alicja Boron3, Dorota Juchno3 & Karel Janko1
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Abstract One of the main purposes of this study is to obtain high confidence cDNA reference at which many substantial
biological questions such as population genomics, evolutionary genetics and development biology analysis could be
performed. This work also deals with equally important question: which biological processes are behind the arise of
clonality among various asexuals due to crossing of selected species in Cobitoidae from the perspective of differentially
expressed genes by comparison sexual and asexual secondary oocytes. Data were obtained from RNAseq raw counts by
mapping them to transcriptom reference. Reference is based upon normalized 454 sequencing data derived from Cobitis
taenia oocyte and liver cDNA. Results indicate dramatic effect on various signaling pathways including cellular transport.
Moreover this alteration in transcription concern repression and positive regulation in several transcription factors and it
also has an positive effect on reverse transcriptase, integrase, polymerase intertwined with transposable elements, gypsy,
jockey and other similar transposable elements and their cofactors, nucleotide metabolism all with 7x increased log-fold.
Lastly, differentially expressed genes are significantly formed in negative or positive co-expressed clusters.
Key words transcriptome, assembly, mapping, SNP, RNAseq, gene dosage, differentially expressed genes, annotation,
Cobitis

Úvod
Cobitoidea jsou považovány za velmi atraktivní organismy z hlediska evoluční historie, vyznačujíce se rapidní formací hybridních gynogenetických populací. Poznatky získané v této
oblasti výzkumu genetické a prostorové diverzifikce mohou zásadním způsobem přispět
ke změně paradigmatu, jakým je dnes nahlíženo na separaci druhů. Ukazuje se, že klonalita
nepředstavuje pouze výjimky, ale může se jednat o evolučně konzervovaný a snad i cyklující
proces.
Nicméně doposud není zcela funkčně objasněno, jakým způsobem může dojít ke vzniku
klonality, gynogeneze napříč obratlovci. Je také velmi pravděpodobné, že mechanismy vzniku
budou zcela unikátního charakteru a univerzální hypotéza nebude mít valný význam.

Metodika
Pro získání bilogických vzorků byly preparovány játra a sekundární oocyty náhodně vybraných jedinců téhož stáří. K analýze bylivybráni jedinci Cobitis taenia, C. tanaetica, C. elongatoides
a jejich patřičných hybridů. RNA byla izolována pomocí trizol fenol-chloroformové metody,
rozpuštěna ve vodě a zamražena na -80 °C. Kvalita a koncentrace byla ověřena pomocí kapilární elektroforézy a množství cDNA normalizováno na množství 18S a 28S RNA. Reverzní
transkripce byla provedena při 60 °C AMV rev. transkriptasou.
cDNA byla sekvenována 454 a illumina high-seq s pokrytím > 20. RNA pro assembly reference byla získána normalizací – aplikací duplex-specifické nukleasy pro odstraění abundat-

193

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

ních RNA. Ready podstoupily trimming v případě, že phred score bylo nižší než 15. Assembly
bylo provedeno s defalutními nastaveními Newbler (version 2.6). Vybrány byly pouze kontigy
s délkou větší než 300 bp. Chimérické kontigy byly rozděleny aplikací CoMiner [Detecting and
correcting mis-assembled reads in contigs, Hicham Benzekri, 2013]. Contigy byly anotovány
blast2GO [Blast2GO: a universal tool for annotation, visualization and analysis in functional
genomics research, Conesa, 2005], aplikací blastx proti kompletní nr databázi – s defalut parametry a trasholdem e-value < E10-6. Pro detekci nekódujících, neznámých a nepredikovaných
sekvencí bylo aplikováno blastn proti genomům kostnatých ryb a databázi long non-coding
RNA Dania. Orientace byla přiřazena na základě orientace ORF, jež zastupuje procentuálně
nejdelší podíl (delších než 80 AK) a orientace blast pozic.
Pouze ready unikátně namapováné ready bez mnohonásobných pozic na referenci byly užity k analýze diferenciálně exprimovaných genů, které byly procesovány bioconductorem – edgeR [McCarthy DJ, Differential expression analysis of multifactor RNA-Seq experiments with
respect to biological variation, 2012].

Výsledky a diskuse
Diferenciálně exprimované geny spadají do široké škály kategorií; s nejsignifikatnější logfold změnou, pvalue a FDR pvalue u genů lokalizovaných v cytoplasmatické membráně v signálních úlohách růstu a transportu. Největší a nejvýraznější koexprimovanou skupinou genů
jsou tranposony, nápadná je jejich mnohonásobně zvýšená aktivita. Signifikantní změnu vykazují rovněž transkripční faktory vyznačující se jak pozitovní tak negativní regulací. Za zmínku
stojí zajisté také vysoké rozdíly v obsahu RNA ubiqitinů - komponent degradace proteinů a depozice receptorů z membrán, či RNA kódující významné proteiny v embyogenezi jako kruppel.
Na správné referenci jsou navazující analýzy absolutně dependentní. Jedná se o získání databází SNP mapováním sequence capture dat, jejichž cílem je získání druhově specifických SNP
pro objasnění genové dávky, imprintingu a analýzu genových konverzí pro datovnání stáří
klonů. Dále jsou získané sekvence parciální a kompletní mRNA, zdrojem sekvenčních dat pro
navržení prob – k cytologickým studiím, objasnění homologie karyotypů mezi druhy Cobitidea; získané contigy budou rovněž zdrojem sekvenčích informací pro návrh primerů k detekci primordiálních zárodečných buněk hrajících roli ve vývoji embrya.

Závěr
Implikace této studie poukazují na diferenciální expresi genů mezi oocyty klonálních a sexuálních forem s cílem reflexe těchto výsledků parciálně z hlediska funkčního; tedy poukázat
na zasažené buněčné procesy a to z hlediska signálních, tak metabolických drah.
Doufáme, že popsané výsledky bude možno v budoucnu popsat biologickými hypotézami
a ty verifikovat na úrovní genů a signálních drah.
Poděkování Financováno projektem GAČR 13-12580S.
/poster/
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Deponační nádrže – dobrý nástroj pro přírodu
Roman Rozínek
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66, CZ, 503 01 Hradec Králové, e-mail: roman.rozinek@naturaservis.net
Abstract Deposit basins were developed for temporary keeping of amphibians, reptiles and other animals (e.g. crayfish
and bivalves) living in nature in the Czech Republic, but under direct threat from unfavourable biological impacts
(e.g. parasitism, epidemics) or human activities (e.g. railroad and motorway development and maintenance, urban
and industrial development, mine and quarry expansion). Deposit basins are commonly used especially in cases of
unexpected events, such as devastation or degradation of natural habitat or the risk of such incident. They also can be
used successfully to protect populations from the spread of epidemics (e.g. crayfish plague, chytridiomycosis). At our
deposit basins we place great importance on genetic cleanliness and maintenance of natural feeding habits of individual
species, helping us to ensure their successful reproduction.
Key words deponační nádrže, mlži, obojživelníci, plazi, raci

Úvod
Deponační nádrže imitují výsek volné přírody a umožňují přizpůsobení vnitřního zařízení
nárokům jednotlivých druhů. Primárně jsme je vyvinuli pro krátkodobé i dlouhodobé držení
obojživelníků a plazů, ale jsou vhodné i pro raky, mlže, ryby a drobné savce, možné je využít
i pro deponaci rostlin, a to jak vodních, mokřadních, tak i terestrických. Jedná se výhradně
o venkovní nádrže, kde je zachována světelná i teplotní perioda. Hlavní význam těchto nádrží
spočívá v možnosti umístění živočichů, případně rostliny, které jsou ve volné přírodě ohroženy. Umístěním do deponačních nádrží získáme časový prostor pro odstranění limitujícího
faktoru a možnost navrácení deponovaných živočichů zpět na své původní stanoviště. Není-li
to možné z důvodu jeho zničení, nabízí se prostor pro nalezení náhradního stanoviště nebo
vybudování nového.

Metodika
Deponační nádrže, vyvinuté společností NaturaServis s.r.o, mohou být různých velikostí
a typů. Jedná se o nádrž z plechových dílců, které mají speciální lem bránící úniku živočichů
z nádrže, ale také vniknutí živočichů dovnitř nádrže. Tímto je zachovaná genetická čistota držených jedinců. Dno nádrže je tvořeno pevnou hydroisolační fólií, která zabrání úniku živočichů
dnem nádrže. Tato fólie je odolná proti protržení, UV záření, kyselinám, prorůstání vegetací
a prokousání hlodavci. Každá nádrž má vlastní ochrannou síť, která umožňuje nalétávaní hmyzu do nádrže, jako zdroj přirozené potravy, ale brání vniknutím predátorů. Část ochranné sítě
můžeme zakrýt stínící fólií, aby nedocházelo k přehřívání vnitřního prostoru. Ochranná síť má
dvířka umožňující snadný přístup pro obsluhu. Vnitřní zařízení nádrže je jednoduché podle
potřeb držených živočichů. Větší vegetace je v kontejnerech. Celou nádrž lze velmi snadno slovit, vyčistit a desinfikovat. U některých nádrží je možné vybudovat i zimoviště, z ostatních jsou
živočichové na zimu odlovováni a zimováni mimo nádrže.
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Výsledky a diskuse
V současné době máme v Herpetologické stanici společnosti NaturaServis s.r.o. umístěny
stovky raků kamenáčů (Austropotamobius torrentium). Při opravování komunikace v obci Rudník
se musí zasahovat do koryta potoka, čímž byla ohrožena populace raka kamenáče. Proto jsme
raky odlovili a dočasně je deponovali v nádržích. Po dokončení jednotlivých úseků je vracíme
průběžně zpět. Podobně postupujeme i u velkých druhů mlžů (Bivalvia). Dalším příkladem
je stavba obchvatu v Českých Budějovicích, na které byl zaznamenán výskyt ropuchy zelené
(Bufo viridis). Z lokality jsme odlovili 298 dospělých a 571 juvenilních exemplářů. Tyto jedince
držíme v deponačních nádržích a nyní jednáme o vybudování nového náhradního stanoviště,
kam budou držení jedinci vypuštěni. V případech, kdy je původní stanoviště deponovaných
druhů trvale poškozeno nebo zničeno, dáváme ale přednost vybudování nového náhradního
stanoviště. Vlastníme potřebnou techniku, a tak budujeme stanoviště nové, které bude vyhovovat nárokům všem přeneseným druhům. Tyto činnosti děláme ve spolupráci s orgány ochrany
přírody a na základě udělených výjimek, které jsou nutné i k samotnému držení živočichů.
Dalším využitím deponačních nádrží je pro program posilování slabých populací pomocí
umělých odchovů. Pokud se v přírodě nachází velmi slabá populace některého druhu obojživelníka, tak odlovíme dospělé jedince ještě před obdobím rozmnožování a umístíme je do vhodné
deponační nádrže, kde dojde k jejich rozmnožení. Takto jsme například zachránili mizející populaci čolka hranatého (Lissotriton helveticus) pro Českou republiku.
Deponační nádrže nám také umožňují dlouhodobý chov všech našich zástupců obojživelníků a plazů. Tento chov slouží jak pro didaktické účely na školách nebo přímo v Herpetologické
stanici. Tento chov také umožňuje výzkum daného druhu v nastavených podmínkách. Dále
testujeme četnost odchovů některých druhů čolků v závislosti na velikost reprodukční skupiny.
Všichni naši dlouhodobě držení jedinci jsou označeni elastomerovými barvami, které umožňují
jejich individuální identifikaci a sledování kondice živočichů. Rovněž všichni dlouhodobě držení obojživelníci jsou testováni na onemocnění chytridiomykozou. Vybudovali jsme i vlastní
desinfekční nádrž, kde se desinfikuje veškerý použitý materiál.

Závěr
Program deponačních nádrží je zcela unikátní v ochraně obojživelníků a plazů, případně
i jiných živočichů. Umožňuje záchranu volně žijících druhů, kteří by jinak v přírodě zahynuli.
Nejsme proti pokroku a rozumné výstavbě komunikací nebo jiným potřebným stavbám, ale při
této činnosti nemusí zahynout vše, co se v daném prostoru vyskytuje. Právě deponační nádrže
jsou jedním z velmi dobrých nástrojů, jak ohrožené živočichy zachránit.
Poďakovanie Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky (TAČR) TA01020881.
/prednáška/
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Kutilky a kodulky (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae and
Mutillidae) sprašových stěn v okolí Kováčovských kopců
Martin Říha1 & Michal Rindoš2
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomická fakulta MZLU, Zemědělská 1, CZ-613 00, Brno, e-mail: marrih@
seznam.cz
2
Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2, SK-842 15 Bratislava, e-mail: michal.rindos@gmail.com
1

Abstract Results of the aculeate Hymenoptera (Apoidea: Spheciformes and Vespoidea: Mutillidae) in the loessal cliff in
Chľaba village are presented. Altogether 244 individuals of 40 species were recorded, mainly xerothermophilous species.
These included: 36 digger wasps (Spheciformes) and 4 velvet ants (Mutillidae). Two species was found for the first time
in the Slovakia: Passaloecus pictus Ribaut, 1952 and Smicromyrme ruficollis (Fabricius, 1793).
Key words Hymenoptera, aculeata, faunistics, Slovakia, loess, biodiversity

Úvod
Jižní Slovensko, a především okolí Štúrova a Kováčovských kopců, vždy přitahovalo entomology, a proto je také po stránce hmyzí fauny relativně dobře prozkoumáno. Atraktivita tohoto území je dána nejen velmi teplým a suchým klimatem, ale také vysokou heterogenitou krajiny. Proto je až s podivem, že v této oblasti relativně běžný a dostupný biotop, jako jsou sprašové
stěny, unikal a dosud uniká pozornosti, přestože se jedná o velmi důležitá refugia glaciálních
reliktů (Ložek 2010). Toto platí obzvlášť u akuleátních hymenopter, neboť jim svislé, osluněné
xerotermní profily poskytují optimální mikroklimatické hnízdní podmínky (Macek et al. 2010).
Kupodivu právě takovéto biotopy byly a jsou dodnes zcela běžně vytvářeny lidskou čínností. Přirozené sprašové stěny jsou zpravidla situovány jen při říčních tocích jako důsledek
erozní činnosti, nebo tvořeny náhodnými disturbancemi. Recentně se ovšem jedná především
o pískovny a vinice. V oblastech pěstování vinné révy se setkáváme zpravidla s dvojím typem.
Prvním jsou samotné viničné terasy a druhým typem jsou stěny vytvořené kvůli zpřístupnění
vinných sklípků, a právě těmto stěnám je věnována tato práce.

Metodika
Během let 2010 – 2013 proběhl průzkum akuleátních hymenopter v okolí Štúrova a Kováčovských kopců. Jako jedna z nejzajímavějších lokalit a zároveň i jeden z nejzajímavějších biotopů se jeví sprašové stěny v Chľabe. Obec Chľaba leží jihovýchodně od pohoří Burda, které
patří mezi nejteplejší a nejsušší oblasti Slovenska. Průměrná roční teplota je zde 10.3 °C, roční
úhrn srážek je 580-600 mm.
Konkrétní sprašová stěna, ke které se vztahují zde uvedené nálezy, leží přímo v obci Chľaba.
Jedná se o stěnu antropogenního původu, ve které jsou vchody do vinných sklepů. Následující
údaje jsou shodné s údaji na lokalitních štítcích: CHĽABA, loessal cliff, 47°49.747´N 18°49.458´E,
115m, #8178, Martin Říha leg. Veškerý materiál byl odchytáván individuálně.
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Výsledky a diskuse
Soupis nalezených druhů včetně krátkého komentáře je uveden v tabulce (tab. 1).
Tab. 1 Seznam druhů
Crabronidae
Ammoplanus hofferi

vzácný, xerotermofil, předvším sprašové stěny

Ammoplanus marathroicus

spíše vzácný, xerotermofil

Astata boops

běžný

Bembecinus tridens

běžný

Cerceris arenaria

běžný

Cerceris quadricincta

spíše vzácný, xerotermofil

Cerceris quinquefasciata

běžný

Cerceris rubida

vzácný, písky a spraše

Cerceris sabulosa sabulosa

běžný

Crossocerus exiguus

xerotermofilní, lokální, písky a spraše

Crossocerus quadrimaculatus

běžný

Diodontus brevilabris

málo známý, lokální

Diodontus luperus

běžný

Diodontus minutus

běžný

Diodontus tristis

běžný

Gorytes pleuripunctatus

velmi vzácný

Gorytes quinquecinctus

běžný

Lindenius pygmaeus armatus

xerotermofil, lokální

Miscophus bicolor

xerotermofil

Oxybelus bipunctatus

běžný

Oxybelus quattuordecimnotatus

běžný

Passaloecus clypealis

málo známý

Passaloecus gracilis

běžný

Passaloecus pictus

velmi vzácný, sprašovéh stěny, nový pro SK

Pemphredon inornata

běžný

Pison atrum

dříve velmi vzácný, dnes se šíří

Psenulus pallipes

běžný

Spilomena troglodytes

běžný

Tachysphex tarsinus

málo známý

Trypoxylon clavicerum

běžný

Trypoxylon deceptorium

lokální, rákosiny

Trypoxylon figulus

běžný

Trypoxylon medium

běžný
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Trypoxylon minus

běžný

Trypoxylon scutatum

velmi vzácný, v SK severní hranice rozšíření

Sphecidae
Ammophila heydeni

dříve velmi vzácný, dnes se šíří

Chalybion femoratum

velmi vzácný, v SK severní hranice rozšíření

Mutillidae
Myrmilla calva

lokální, na spraších běžný

Myrmilla mutica

teplomilný, preferuje tvrdé půdy, spraše vzácně

Smicromyrme ruficollis

vzácný, nový pro SK

Smicromyrme rufipes

běžný

Závěr
Během let 2010 – 2013 bylo na sprašové stěně v obci Chľaba zaznamenáno 36 druhů kutilek
(Spheciformes) a 4 druhy kodulek (Mutillidae). Tento počet je zdánlivě nízký, ale procentuální
zastoupení druhů s většími ekologickými nároky je překvapivě vysoké – téměř 50 %. Nejzajímavější jsou nálezy dvou nových druhů pro slovenskou faunu. Prvním je kutilka P. pictus
– druh striktně vázaný na svislé sprašové stěny (Macek et al. 2010). Dalším je kodulka S. ruficollis – mediteránní druh zasahující až do severního Maďarska (Muskovits & Gyorgy 2011).
Vzhledem k velmi malé vzájemné vzdálenosti maďarských a slovenských lokalit není tento
nález až tak překvapivý. Dále jsou v druhovém spektru zastoupeny mediteránní druhy, jejichž
recentní nálezy potvrzují výskyt na Slovensku i po více než padesáti letech (např. T. scutatum
a Ch. femoratum).
Poděkování Studie byla částečně podpořena z projektu IGA-MZLU-TP7/2014. Rádi bychom poděkovali Krajskému úradu životného
prostredia v Nitre a správe CHKO Podunajský luh za povolení výjimek a především Ernestu Ubárovi (Kováčov) za cenné rady
a poskytnutí zázemí.
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Jeden, tri alebo päť druhov? Geometrická morfometria rodu
Pseudolyciella (Diptera, Lauxaniidae)
Marek Semelbauer
Ústav zoológie, Slovenská Akadémia Vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 06 SR, e-mail: semelbauer.m@gmail.com
Abstract Three European species of the genus Pseudolyciella Shatalkin 2000 are widely dispersed throughout Europe: P.
stylata, P. pallidiventris and P. subpallidiventris. Only males of these three species can be recognised, based on the shape
of genitalia. During faunistical research in Slovakia were observed males, genitalia of which do not correspond to any
described species. Consequently, I analyzed the shape of copulatory organs and wings of Pseudolyciella males by means
of geometric morphometrics to decide whether they can be regarded as separate species. The analysis was based on a
landmark approach to shape variation. All species including two undescribed taxa significantly differ in shape of gonits
and created distinct clusters in PCA. However, conflicting results were obtained by analysis of wing shape. Both factors
species and locality were significant. In subsequent pairwise comparison, only two groups were statistically supported:
P. stylata and all remaining taxa of Pseudolyciella. Furthermore, the highest difference in wing shape was found between
Norway and Slovak populations. The wing shape is generally only little affected by the environment ant thus can serve
as good proxy for reproductive isolation. This suggests that populations are in fact more close to reproductive isolation
than valid species. Our results support rather surprising conclusion, that the five taxa included in our study are in fact
only single species with at least five distinct forms of male genitalia.
Key words Lauxaniidae, Pseudolyciella, geometric morphometrics, landmarks, male genitalia, wing

Úvod
Počas faunistického prieskumu Slovenska som získal pomerne veľkú vzorku druhov rodu
Pseudoylciella Shatalkin 2000. Tri druhy tohto rodu sú široko rozšírené v Európe i na Slovensku:
P. stylata, P. pallidiventris a P. subpallidiventris (Shatalkin 2000). U týchto druhov sú rozoznateľné iba samce, a to podľa tvaru paramér. Vo vzorke boli prítomné jedince, ktoré sa tvarom
paramér mierne odlišovali od popísaných druhov. Tvar kopulačných orgánov sa vo všeobecnosti považuje za dobrý znak pri rozoznávaní druhov, hoci tento predpoklad má svoje hranice
(Huber 2003). Aby som objektívne preskúmal status spomenutých jedincov, rozhodol som sa
analyzovať tvar paramér i krídel pomocou geometrickej morfometrie.
Geometrická morfometria predstavuje pomerne mladý prístup k tvaru s výborne prepracovanou matematickou teóriou v pozadí (Adams et al. 2013). Jeden z možných prístupov je
založený na analýze homologických bodov. Krídlo hmyzu je vo všeobecnosti veľmi vhodné na
tento typ analýzy, keďže homologické body sú jednoznačne definované žilnatinou. Tvar krídla
hmyzu sa vyznačuje vysokou dedivosťou, t. j. je iba málo ovplyvnený prostredím, zároveň je
dostatočne variabilný, aby umožnil odlíšiť kryptické druhy, pohlavia a dokonca i jednotlivé
populácie (napr. Adams & Funk 1997; Ludoški et al. 2008; Mérot et al. 2013).
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Metodika
Zber materiálu
Jedince boli získané pomocou Malaiseho pascí zo 4 lokalít na Slovensku (Muránska planina:
lokality Paseky, Suché Doly a Tisovec-Čremošná, Strážovské vrchy: Nitrianke Rudno), smýkaním (Malé Karpaty: Kuchyňa) a zapožičané z Univerzitného Múzea v Bergene (Nórsko).
Preparácia
Kopulačné orgány samcov boli vypreparované a fotografované v nádobke s glycerolom.
Pravé krídlo každého jedinca bolo vypreparované na podložnom sklíčku a fotografované.
Analýza
Homologické body boli snímané v programoch zo série TPS (Rohlf 2008, 2009, 2010). Získané dáta som importoval do programu R, verzia 3.0.2 (R development core team), kde som dáta
analyzoval pomocou funkcií balíka geomorph (Adams & Otárola-Castillo 2013). Niektoré
skripty (manipulácia s dátami) som prevzal z publikácie Claude (2008).
Pri analýze som využil nasledovné metódy: Prokrustova superimpozícia dát, ANOVA, Prokrustes ANOVA, analýza hlavných komponentov. Vyhodnocoval som tiež chybu merania spôsobenou digitalizáciou dát (krídla) i celkovú chybu merania (paraméry).

Výsledky a diskusia
Analýza tvaru paramér potvrdila, že všetky dosiaľ popísané druhy i dva nepopísané taxóny
majú jedinečný tvar kopulačných orgánov (df = 4, počet iterácií = 999, p = 0.001).
Prokrustes ANOVA krídel ukázala, že faktory druh (df = 4, p-value = 0.001) aj lokalita (df
= 5, p-value = 0.001) sú štatisticky signifikantné. Avšak následné párové porovnanie ukázalo,
že štatisticky sú podporené iba 2 „druhy“: P. stylata a všetky zvyšné jedince vytvorili jediný
„superdruh“, ďalej nazývaný ako P. pallidiventris.
Prokrustova vzdialenosť (miera podobnosti v tvare) medzi oboma novými „druhmi“ sa pohybovala v rozmedzí 0,0043 – 0,0086, kým medzi populáciami to bolo 0,0046 – 0,0229, t.j. krídla
jednotlivých populácií si boli omnoho menej podobné než krídla jednotlivých druhov. Tento
rozdiel ešte lepšie vynikne, ak porovnáme len Slovenské a Nórske populácie (obr. 1). Tento
výsledok je najlepšie interpretovateľný tak, že všetky taxóny zahrnuté v tejto štúdii predstavujú
jediný vysoko variabilný druh.
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Obr. 1 Boxplot Prokrustovej vzdialenosti medzi druhmi P. stylata a P. pallidiventris (A),
Nórskymi a Slovenskými populáciami druhu P. stylata (B) a Nórskymi
a Slovenskými populáciami druhu P. pallidiventris (C).

Záver
Výsledky tejto analýzy naznačujú, že komplex druhu P. stylata je jediný polymorfný druh.
Ako správne poznamenal Huber (2003) ak predpokladáme, že tvar samčích terminálií je druhovo špecifický, identifikovať polymorfné druhy je takmer nemožné. Neznamená to samozrejme,
že nemôžu existovať druhy, kde sú rozpoznateľné iba samce. Znamená to, že založiť popis druhu iba na základe rozdielov v stavbe kopulačných orgánov nemusí byť opodstatnené.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený z grantu ITMS No. 26220220087 “Vývoj ekologických metód pre kontrolu populácií
vybraných druhov lesných škodcov v zraniteľných vysokohorských oblastiach Slovenska”.
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Urban fountains, overlooked temporal aquatic ecosystems?
Radoslav Smoľák1, Jozef Oboňa1 & Soňa Ščerbáková2
1
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v Prešove, Ul. 17 novembra č. 1, SK-081 16 Prešov, e‐mail: radoslavsmolak@gmail.com, obonaj@centrum.sk
2
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, SK-5812 49 Bratislava 1, e‐mail: scerbakova@vuvh.sk

Abstract Urban fountains are widely distributed antropotelmata (small human-created ponds), which have large
historical, aesthetical and sanitary function. These aquatic ecosystems soothe our mind, decrease local temperature and
clean and ionize the surrounding air. However, besides humans, they are widely used as a water source for birds and other
vertebrate and invertebrate organisms. Quite often, they are used by dispersing aquatic insects as a temporary shelter.
Fountains represent overlooked urban aquatic ecosystems which are poorly known from the ecological point of view.
Therefore, we have chosen and periodically investigated 6 fountains in the city of Prešov (Slovakia). The volume of water
in examined antropotelmata was 2–50 m3. Water showed slightly acidic to slightly alkaline pH (6,16–8,61), full oxygen
saturation (83,3–202 %) and highly variable conductivity (446–1086 μS/cm). Invertebrate communities recorded consist
of Rotatoria, Cladocera, Copepoda, Ostracoda and Insecta. Within zooplankton group, quantitatively and qualitatively
dominate Rotifers in families Bdelloidae, Brachionidae, Asplanchnidae, Gastropodidae, Lepadellidae and Lecanidae.
Cladocerans are represented by Alona, Pleuroxus and Daphnia genera. Occurrence of Copepods is represented by Cyclops
sp. and Eucyclops sp. As for Insecta, dominate Diptera larvae from family Chironomidae, Culicidae and Ceratopogonidae,
followed by larvae and adults of Coleoptera from family Dytiscidae and Hydrophilidae. Also Heteroptera (Corixidae)
and larvae of Ephemeroptera (Baetidae) were present. Apparently, these taxa are probably most common and the most
successful colonizers of strictly seasonal urban aquatic fountains. Fountains, as common urban antropotelmata can
serve as temporary refuges for migrant aquatic insects, breeding sites of epidemiologically significant mosquitoes and
could serve as ideal model systems for studies of island biogeography, colonization dynamics, assembly rules and other
ecological problems.
Key words fountains, antropotelmata, refuge, Slovakia, benthos, zooplankton
Acknowledgement The work was supported by projects: APVV-0059-11 and ITMS: 26110230119.
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Druhová diverzita a sezónne zmeny početností kliešťov v krasovej
oblasti Slovenska
Michal Stanko1, Ladislav Mošanský1, Jasna Kraljik1, Martin Bona2,
Lucia Blaňarová1 & Dana Miklisová1
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 00 Košice, SK, e-mail: stankom@saske.sk
Ústav anatómie, Lekárska fakulta, UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, SK, e-mail: bona@saske.sk
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Abstract The aim of the study was to analyse the species richness and seasonal changes of tick densities in Karst region
of Slovakia. Research was conducted in Slovak Karst area, near village Hrhov (48°34.899 N, 20°46.743 E) between March
2012 and August 2014. Ticks were collected by flagging methods. There were obtained 4367 ticks belonging to six species:
Ixodes ricinus, I. frontalis, Dermacentor reticulatus, D. marginatus, Haemaphysalis inermis and H. concinna. The predominant
species were I. ricinus (85.5 %) and H. inermis (10.2 %). Our results reflect the important seasonal changes in species
diversity and abundance of ticks. The greatest species richness and the largest relative density of seeking ticks were
registered during the spring months.
Key words ticks, Slovak karst, Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis

Úvod
Kliešte predstavujú v strednej Európe najvýznamnejšiu skupinu vektorov pôvodcov ochorení ľudí a zvierat. Na Slovensku sú známe tri rody kliešťov (Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis), ktorých zástupcovia sú významnými vektormi patogénov. Hoci výskum kliešťov na Slovensku má dlhoročnú tradíciu (napr. Rosický 1953; Černý 1972; Nosek 1971; 1972; Dudich et al.
1987 a i.), chýbajú štúdie zamerané na dlhodobejší monitoring kliešťov. Zvlášť je to markantné
v krasových oblastiach Slovenska, pretože tieto územia sú charakteristické najväčšou druhovou
diverzitou kliešťov v strednej Európe. Vzhľadom na prebiehajúce globálne klimatické zmeny
je dlhodobé monitorovanie zmien v etológii a ekologických vzťahoch tejto skupiny vektorov
mimoriadne významné.

Metodika
Viacročný výskum kliešťov prebieha v Slovenskom krase, pri obci Hrhov (48°34.899 N,
20°46.743 E, 212 m n. m.). V práci prezentujeme časť výsledkov výskumov, ktoré prebiehali od
marca 2012 do augusta 2014. Monitorované plochy predstavujú ekotóny pasienkov a dubovohrabových lesov. Zber kliešťov na monitorovanej lokalite bol uskutočňovaný vlajkami o rozmeroch približne 1 x 1 m. Vlajkovaná plocha predstavovala líniu približne 1 m širokú a 100 dlhú,
teda asi 100 m2. Zber kliešťov prebiehal približne v 1 – 2 mesačných intervaloch. V každom
termíne zberov bolo vlajkovaných niekoľko línií (2 – 6). Spolu bolo uskutočnených 22 termínovaných zberov. Kliešte boli determinované binokulárnou lupou podľa Filippovej (1977) a Siudu
(1993). Počas viacročných výskumov bola na lokalite kontinuálne monitorovaná teplota a relatívna vlhkosť vzduchu pomocou datalogerov. Hodnoty relatívnych denzít kliešťov vyjadrujeme ako počet kliešťov na 1 líniu, teda 100 m2.
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Výsledky a diskusia
Počas trojročného výskumu bolo na monitorovanej lokalite navlajkovaných 539 exemplárov
samcov, 581 samíc, 3247 nýmf a 1032 lariev kliešťov z vegetácie patriacich k šiestim druhom.
Sezónny výskyt a zmeny dominancie lariev počas roka v ďalšej časti nehodnotíme vzhľadom
na mozaikovitosť ich výskytu a aj väčšiu metodickú chybu pri ich zberoch vzhľadom na malé
rozmery, teda aj väčšiu šancu prehliadnuť ich na vlajke. V hodnotenom materiáli (4367 ex.)
mali kliešte nasledujúcu dominanciu: Ixodes ricinus (85,5 %), Haemaphysalis inermis (10,2 %),
Dermacentor reticulatus (1,7 %), Dermacentor marginatus (1,4 %), Haemaphysalis concinna (1,0 %).
V roku 2012 sme navlajkovali aj 1 nymfu ornitofilného kliešťa Ixodes frontalis. Ďalšie 3 jedince (1
samec a 2 nymfy) tohto druhu kliešťa boli navlajkované v neďalekých krovinách na pasienkoch
v roku 2011 a 2012 (Bona & Stanko 2013). S výnimkou najchladnejších období roka (december
– február), kedy v zberoch dominoval H. inermis (resp. zaznamenávali sme iba tento druh),
v ostatných ročných obdobiach bol najpočetnejší kliešť obyčajný (I. ricinus). Výskumy potvrdili
jedinečnosť skúmanej lokality z hľadiska spoločného výskytu kliešťov s odlišnými nárokmi na
habitaty. Na monitorovaných plochách sme zaznamenali spoločný výskyt druhov preferujúcich stepné biotopy (D. marginatus, H. inermis), ako aj druhy častejšie sa vyskytujúce na vlhkých
a podmáčaných biotopoch (D. reticulatus, H. concinna). Vysvetlením tohto javu môže byť mozaikovitosť biotopov na študovanom území (kroviny na pasienkoch, ekotóny lesa a i.), ale najmä
prítomnosť okolitých rybníkov v krasovej oblasti. Druhové zloženie aktívnych kliešťov sa počas
roka menilo. Najväčšiu druhovú diverzity kliešťov v sledovanej oblasti sme registrovali koncom marca, v apríli a máji, kedy na jednotlivých líniách sme zaznamenávali spoločný výskyt
3 – 4 druhov kliešťov (I. ricinus, oba druhy rodu Dermacentor a H. inermis). V letnom období sa
štruktúra vlajkovaných kliešťov líšila, najčastejšie bol zbieraný I. ricinus, v menšom počte H.
concinna. Sporadicky boli v tomto období registrované kliešte rodu Dermacentor. V jesennom
období bola opäť na monitorovaných líniách registrovaná podobná štruktúra kliešťov ako v jarných mesiacoch, no relatívne denzity kliešťov boli výrazne nižšie. Priemerné relatívne denzity
kliešťov v jednotlivých rokoch sa pohybovali v rozpätí od 47,2 (rok 2013), 54,1 (2012) a 60,7 ex.
kliešťov/líniu (2014; chýbajú zbery v závere tohto roka). V zimnom období sú relatívne denzity
kliešťov nízke (3,5 v r. 2012; 4,3 v r. 2013), kým v jarnom období sme zistili výrazne vyššie hodnoty (2012 – 112,2; 2013 – 67,7; 2014 – 133,1). Výrazné rozdiely v relatívnych denzitách kliešťov
vo vegetačnom období boli významne ovplyvňované mikroklimatickými faktormi, najmä dlhotrvajúcim suchom v letnom období, kedy sme zaznamenávali kliešte iba sporadicky. V zimnom
období, pri teplotách nižších ako – 40 C, sme kliešte vlajkovaním vegetácie nepotvrdili. Naopak,
pri teplom počasí v zimnom období (napr. január 2014), sme pri teplote vzduchu 50 C potvrdili
aktivitu imág 4 druhov kliešťov (H. inermis, I. ricinus, D. marginatus, D. reticulatus). Počas roka
sme registrovali aj zmeny v zastúpení imág a nýmf kliešťov, zreteľné zmeny sú najmä pri druhu
I. ricinus, pričom skoro na jar dominujú dospelé jedince, postupne narastá podiel nýmf, v letnom období a začiatkom jesene toto štádium dominuje.

Záver
Viacročné výskumy v krasovej oblasti východného Slovenska potvrdili výnimočnosť tohto
územia z hľadiska druhovej diverzity kliešťov, ako aj spoločného výskytu druhov s rôznymi
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ekologickými nárokmi. Na monitorovanej lokalite pri Hrhove (2012 – 2014) bol vlajkovaním potvrdený výskyt 6 druhov kliešťov. Boli registrované zmeny v druhovej diverzite a relatívnych
denzitách kliešťov tak počas sezóny, ako aj v jednotlivých rokoch, čo významne korelovalo so
zmenami mikroklimatických podmienok.
Poďakovanie Tento príspevok vznikol za finančnej podpory APVV-0267-10, VEGA 1/0390/12 a VEGA 2/0060/14.
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Mnohonôžoky (Diplopoda) Arboréta Mlyňany
Slavomír Stašiov, Šimon Kočiš & Marek Svitok
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24,
SK, 960 53 Zvolen, e-mail: stasiov@tuzvo.sk, simonkocis@gmail.com, svitok@tuzvo.sk
Abstrakt Študovali sme vplyv drevinovej skladby na štruktúru spoločenstiev mnohonôžok (Diplopoda). Výskum
prebiehal v Arboréte Mlyňany na 9 lokalitách, z ktorých každá reprezentovala porast inej dreviny (Taxus baccata, Picea
orientalis, Quercus cerris, Castanea sativa, Pinus ponderosa, Thuja occidentalis forma malonyana, Pinus nigra, Picea abies, Carpinus
betulus). Epigeické organizmy boli odchytávané pomocou plastových 0,5 l zemných formalínových pascí (3 na každej
lokalite) vo vegetačnom období v roku 2013. Počas celého výskumu bolo spolu na všetkých lokalitách odchytených
362 jedincov mnohonôžok patriacich do 7 druhov z 3 čeľadí. Výsledky výskumu odhalili v stromových formáciách
porovnávaných drevín výrazné rozdiely v: a) celkovej epigeickej aktivite mnohonôžok, b) druhovej skladbe spoločenstiev
mnohonôžok, c) zastúpení druhov v spoločenstvách mnohonôžok, d) druhovej diverzite spoločenstiev mnohonôžok,
e) druhovej vyrovnanosti spoločenstiev mnohonôžok. Z hľadiska uvedených parametrov poskytovali vo všeobecnosti
mnohonôžkam vhodnejšie podmienky porasty autochtónnych drevín ako alochtónnych. Z hľadiska druhovej bohatosti
boli pre mnohonôžky najvhodnejšie porasty alochtónnych drevín Picea abies a Carpinus betulus a najnevhodnejšie
podmienky porasty drevín Castanea sativa a Thuja occidentalis. Výrazná preferencia niektorého z porastov bola zistená
u mnohonôžok U. transsilvanicus (Carpinus betulus) a M. projectum (Picea abies).
Key words arboretum, Diplopoda, Slovakia, tree
/poster/
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Vplyv typu fixácie na stanovenie biomasy vodného hmyzu na
príklade dvoch druhov podeniek (Ephemeroptera)
Zuzana Streberová & Marek Svitok
Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, SK-960 53 Zvolen, e-mail: zuzana.streberova@gmail.com, svitok@tuzvo.sk
Abstract The aims of our study were to evaluate the effect of different preservation (ethanol, formaldehyde, freezing)
on the estimation of biomass of two mayfly (Ephemeroptera) species (Rhithrogena carpatoalpina, Habroleptoides confusa).
Sample of 226 individuals was collected at Breznický potok brook (Podjavor, Kremnické vrchy Mts.) in the May 2013
and followed by processing in laboratory. The effect of preservation on the body length, wet mass and dry mass showed
variable pattern. In general, there was a reduction of body dimensions and biomass caused by preservation. Usually, the
most significant changes occurred due to freezing, and the smallest changes were observed for the samples preserved in
formalin. Larger specimens were less affected by the losses. Thesis leads into a series of proposals for optimal preservation
of aquatic insects for the purposes of biomass estimation.
Key words mayflies, preservation, length-mass relationships, biomass, Rhithrogena carpatoalpina, Habroleptoides confusa

Úvod
Biomasa reprezentuje hodnotu hmotnosti alebo energetického potenciálu istej populácie,
respektíve určitej trofickej skupiny populácií v danom priestore. Pri práci s veľkým množstvom
vzoriek je priame meranie biomasy bezstavovcov náročné alebo dokonca nemožné. Preto je biomasa zvyčajne odhadovaná z dĺžkovo-hmotnostných vzťahov, ktoré zahŕňajú regresiu suchej
hmotnosti a dĺžky tela. Dôležitými faktormi pri vytváraní týchto vzťahov sú dĺžka konzervácie
a typ použitého fixačného činidla, ktoré môžu mať výrazný vplyv na rozmery a hmotnosť tela
vzorky (LEUVEN et al. 1985; von SCHILLER & SOLIMNI 2005). V tejto práci sa venujeme posúdeniu
vplyvu typu konzervačnej látky a doby fixácie na stanovenie dĺžky tela, vlhkej hmotnosti, suchej hmotnosti a dĺžkovo-hmotnostných vzťahov na modelových druhoch podeniek Rhithrogena carpatoalpina a Habroleptoides confusa.

Metodika
Vzorka 226 jedincov bola odobraná na lokalite Breznický potok (Podjavor, Kremnické
vrchy) v máji roku 2013. Nazbieraný materiál bol živý prenesený do laboratória a umiestnený
v chladničke počas noci aby došlo k vyprázdneniu čriev. Následne boli jedinci modelových
druhov oddelení a ďalej spracovávaní samostatne. U každého jedinca bola odmeraná dĺžka tela
a čerstvá hmotnosť. Následne bolo náhodne vybratých 19 jedincov R. carpatoalpina a 10 jedincov
H. confusa, a tieto boli vysušené do konštantnej hmotnosti (60 °C, 24 hodín). Neskôr bola zvážená ich suchá hmotnosť a v analýzach boli použité ako referenčná vzorka čerstvého materiálu.
Ostatný materiál bol náhodne pridelený do jednej z 3. skupín, ktoré boli fixované odlišným
spôsobom – mrazenie (-18 °C), formaldehyd (4 %) a etanol (70 %). Zo zafixovaného materiálu
boli v 4 časových intervaloch náhodne vybraté jedince, u ktorých bola opätovne zmeraná ich
dĺžka, vlhká hmotnosť a po vysušení ich suchá hmotnosť. V prípade H. confusa bolo kvôli ma-
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lému počtu jedincov vynechané meranie v 3. dátume. Získaný dátový súbor bol analyzovaný
a štatisticky vyhodnotený s využitím lineárnych modelov (R Core Team 2012).

Výsledky a diskusia
V prípade každého typu fixácie došlo k poklesu dĺžky tela. U druhu R. carpatoalpina
v priemere o 3-16 % a u druhu H. confusa 3-18 %. Podobné výsledky boli zaznamenané aj pri
konzervácii pijavíc (EDWARDS et al. 2009). Celkovo najväčší pokles dĺžky tela bol zaznamenaný
následkom mrazenia. Naopak najmenší pokles nastal následkom konzervácie vo formaldehyde, aj keď u druhu R. carpatoalpina je tento rozdiel štatisticky neodlíšiteľný od vzoriek konzervovaných v etanole.
Najmenší pokles vlhkej hmotnosti u oboch druhov bol zaznamenaný pri konzervácii vo
formaldehyde. K najväčšiemu poklesu došlo u druhu R. carpatoalpina následkom mrazenia,
a u druhu H. confusa boli zmeny následkom mrazenia a konzervácie v etanole štatisticky neodlíšiteľné. U menších jedincov došlo k výraznejšiemu poklesu hmotnosti počas fixácie ako
u väčších jedincov.
Ako najlepší spôsob konzervácie sa pri zmenách suchej hmotnosti u druhu R. carpatoalpina
javí opäť formaldehyd (pokles o 27 %), najväčšie zmeny suchej hmotnosti sme zaznamenali pri
konzervácii v etanole (pokles až o 40 %). Tieto zmeny boli o niečo vyššie ako v iných publikovaných štúdiách (napr. LEUVEN et al. 1985). Pri porovnávaní zmien v suchej hmotnosti u druhu
H. confusa sme nezistili štatisticky preukazný vplyv spôsobu fixácie len trend poklesu suchej
hmotnosti v čase. Pre druh R. carpatoalpina sme takýto trend nezaznamenali.

Záver
Vplyv konzervácie na dĺžku tela, čerstvú a suchú hmotnosť bol rôzny, v každom prípade
však došlo k výraznej redukcii telesných rozmerov. Vo väčšine prípadoch najvýraznejšie zmeny nastali účinkom mrazu, najmenšie pri konzervácii vo formaldehyde pričom menšie jedince
boli viac náchylné na zmeny ako väčšie. Na základe týchto výsledkov môžeme povedať, že
nie je možné vytvoriť jednoduché pravidlá pre korekciu odhadu fixovanej biomasy, pretože
na zmeny biomasy výrazne vplývajú nie len typ konzervačného činidla a dĺžka fixácie, ale aj
veľkosť lariev a samozrejme aj taxonomická príslušnosť.
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A ten-year protection of the amphibian’s migration sites
Aleš Svoboda
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66, CZ, 503 01 Hradec Králové, e-mail: ales.svoboda@naturaservis.net
Abstract During spring migration from wintering sites to reproductive sites mainly an amphibians have to pass across
the frequented roads. NaturaServis Ltd. have carried out protection of this migration sites by using special developed
type of plastic barriers since 2004. A database of capturing data established by NaturaServis Ltd. contain over 190.000
entries of 6 reptile’s and 16 amphibian’s species. In these records, the most prevalent species is the Common Toad (Bufo
bufo; 47 %), followed by the Greed Toad (Pseudepidalea viridis; 11 %), the Smooth Newt (Lissotriton vulgaris; 9 %) and the
Sand Lizard (Lacerta agilis; 4 %). An analysis of our data shows that effective protection at migration sites progressively
strengthen populations of local herpetofauna.
Key words amphibians, capturing data, migration, plastic barriers, reptiles
/prednáška/
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Potravové adaptácie „nahej opice“ z pohľadu evolučnej ekológie
Gabriel Šaffa & Martin Hromada
Katedra ekológie, Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra, 080 01 Prešov, e-mail: gabriel.saffa@azet.sk
Abstract Human (Homo sapiens) is a species with an unusual life history strategies which were significantly shaped by
diet during its evolutionary history. The aim of this work is to explore human trophic adaptations from the perspective
of evolutionary ecology. Comparing to other primates, human trophic niche has a special character – high-quality,
nutritionally dense, but difficult-to-acquire food. During the evolutionary processes which have led to this niche, human
has evolved many unique adaptations on behavioural, physiological and morphological level. Among these are hunting,
food-sharing, changes of gastro-intestinal tract, or increased bio-synthesis of essential fatty acids, necessary for brain
growth. On the other hand, human brain was very probably advantageous also backwards in food acquisition and during
its evolution there have arised other adaptive traits, reflecting its high energetic costs, for example adipose tissue. We also
shortly discuss human trophic adaptations from the contemporary view.
Key words Adaptation, adipose tissue, brain, diet, human, life history, trophic niche

Úvod
V evolúcii človeka (Homo sapiens) zohrala (a stále zohráva) významnú úlohu potrava, ktorá
priamo alebo nepriamo prepája jedinečné aspekty jeho životnej histórie, ktorými sa výrazne
odlišuje od iných druhov primátov. Z pohľadu evolučnej ekológie ide predovšetkým o potravovú niku človeka. Od jej osobitých ekologických vlastností sa odvíjajú jedinečné potravové
adaptácie, ktoré vznikli v dôsledku selekčného tlaku počas evolúcie, napríklad lov koristi alebo
zmeny v gastrointestinálnom trakte. Úlohu vo vývoji potravovej niky zohrala tiež preadaptácia bipedality. Dôležité miesto v evolúcii človeka, nevyhnutne súvisiace s potravou, zastáva
mozog, ktorého vysoké energetické požiadavky stoja za fyziologickými adaptáciami, ako sú
vyšší podiel tukového tkaniva, či zvýšená syntéza esenciálnych mastných kyselín. Problematika potravových adaptácií ako výsledok evolučnej histórie má hlboké dôsledky aj na človeka
v súčasnosti.
Potravová nika človeka
Potravová nika človeka je v kontexte primátov špecifická. Nejde ani tak o samotnú potravu,
jej druh či jedinečné vlastnosti, ale výrazný posun, zahŕňajúci vysoké percento živočíšnej zložky – tuku a bielkovín. Kvalita a energetická hodnota potravy, ktorú konzumuje človek podstatne presahuje základné metabolické požiadavky, aké by sa očakávali od primáta našej veľkosti.
U človeka tvorí príjem živočíšnej zložky v priemere viac ako 50 % (Leonard et al. 2011). Konzumácia zvýšeného množstva živočíšnej zložky v potrave odstránila evolučné obmedzenia („constraints”), ktoré boli spojené s konzumáciou chudobnej rastlinnej potravy, typickej pre australopiteky a otvorila tak cestu k rapídnemu zväčšovaniu mozgu (Snodgrass et al. 2009). Unikátne
vlastnosti potravovej niky človeka – na jednej strane šírka využívaných zdrojov a na druhej jej
špecifickosť - mu neskôr umožnili prežiť a prosperovať v takmer každom ekosystéme na Zemi.
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Potravové adaptácie človeka
Behaviorálne
Formy správania ako zdieľanie potravy („food sharing“) a deľba práce („division of labor“)
sa pravdepodobne vyvinuli paralelne s osvojovaním si novej potravovej niky ľudskými predkami. K ľudskej potrave v mnohých lovecko – zberačských spoločnostiach významne prispieva
lov, podľa niektorých autorov je preto možné považovať ho za základnú adaptáciu ľudskej
životnej histórie (Kaplan et al. 2000). Ľudské potravové správanie nesleduje maximálny možný
energetický obrat, najdôležitejším kritériom je zastúpenie jednotlivých makroživín v potrave,
respektíve orientácia len na niektoré z nich. Orientácia na zdroje s nízkym celkovým obratom,
ale zato s vysokým obsahom bielkovín a tukov, je pozorovateľná u mnohých skupín lovcov
a zberačov (Kaplan & Hill 1992). Kultúrne adaptácie ako oheň a používanie nástrojov umožnili efektívnejšie zaobstarávanie a spracovávanie potravy tak, že sa stala ľahšie stráviteľnejšou,
bolo z nej tak možné vstrebať podstatne viac živín za kratší čas.
Morfologické
Bipedalita ako preadaptácia môže byť vnímaná ako jedna z kľúčových stratégií v ľudskej
potravovej evolúcii (Leonard 2002). Znaky nájdených lebiek raných Homo – menšia tvárová
časť, jemnejšie a menšie čeľuste, menšie stoličky a neprítomnosť sagitálneho hrebeňa – indikujú
menší podiel rastlinnej a vyšší príjem mäsitej zložky (Leonard 2002). U Homo ergaster je možné
badať posun v náraste telesnej veľkosti – jeho postava mala viac atletický charakter, mohla ho
zvýhodňovať v termoregulácii alebo hospodárení s vodou v suchom a teplom prostredí a dovoľovala mu tak väčšiu mobilitu na podstatne rozľahlejších a otvorených územiach (Aiellová
& Wells 2002).
Fyziologické
Neproporčne vysoký podiel energie potrebnej pre metabolizmus mozgu u človeka (>20 %)
má výrazný dopad na jeho výživové potreby (Leonard et al. 2007). Niektorí autori navrhujú, že redukcia iného orgánu/tkaniva by teoreticky mohla znížiť celkové náklady organizmu
a kompenzovať tak energetické nároky mozgu. U človeka došlo v reakcii na zvýšenú kvalitu
potravy a zväčšujúce sa požiadavky mozgu k redukcii gastrointestinálneho traktu (Aiellová
& Wheeler 1995).
Vyššia expresia génu AMY1 mohla byť predmetom pozitívnej selekcie v populáciách
odkázaných na vyššiu sezónnu („fallback foods“) konzumáciu škrobovitej rastlinnej potravy –
hľúz, koreňov a plodov, pretože poskytuje výhodu vo zvýšenej efektivite trávenia škrobu. Zvýšená biosyntéza esenciálnych mastných kyselín DHA a AA je genetická adaptácia, ktorá zvyšuje premenu z ich rastlinných výživových prekurzorov ALA a LA. Táto adaptácia sa mohla
objaviť v prostredí s limitovaným prístupom, respektíve nepravidelným príjmom esenciálnych
mastných kyselín zo živočíšnych zdrojov (Ameur et al. 2012). Trávenie laktózy v dospelosti je
u ľudí veľmi variabilné, čo záleží od prítomnosti génov pre aktívnu produkciu laktázy (Lindeberg 2009). Táto potravová adaptácia je výsledkom konvergentnej evolúcie človeka, nezávisle
sa objavila u rozdielnych populácií, v odlišnom evolučnom kontexte, súvisiacom s konzumáciou mlieka .
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Človek má oproti iným primátom na tele podstatne menej svalovej hmoty a oveľa vyššie
percento telesného tuku (Leonard et al. 2007). Akumulácia tuku sa pravdepodobne objavila ako
reakcia na povahu potravovej niky človeka, ktorá je typická fluktuáciami v príjme kľúčových
zdrojov. Nie je presne známe, kedy sa v evolúcii človeka objavili unikátne vlastnosti tukového
tkaniva, zdá sa však evidentné, že tiež veľmi úzko súvisia s vysokými požiadavkami veľkého
mozgu. Vysoké percento tuku novorodencov bolo pravdepodobne výsledkom prírodného výberu ako efektívnej stratégie prípravy na kritické obdobia nutričného stresu (Kuzawa 2010).

Záver
Línia rodu Homo sa vyvíjala pod špecifickým selekčným tlakom v jedinečnom evolučnom
kontexte, v ktorom bola potrava v niektorých ohľadoch rozhodujúcim a v iných silným koevolučným faktorom, čo malo a následok vznik niektorých charakteristík, ktoré sú vlastné len
ľuďom. Vďaka flexibilite potravových adaptácií mohol človek osídliť a využívať dostupné potravové niky takmer vo všetkých ekosystémoch planéty. V súčasnosti je potrava, respektíve
výživa človeka široko diskutovanou témou a je tak zdrojom množstva kontroverzných názorov,
v ktorých zohráva štúdium potravových adaptácií – aj z pohľadu evolučnej ekológie – dôležitú
úlohu.
Poďakovanie doc. PaedDr. Pavlovi Prokopovi, PhD. za podnetnú diskusiu.
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Multivariate analysis of niche overlap of diploid, triploid and
tetraploid populations of the genus Cobitis
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Abstract Data of Cobitis populations are evaluated using by the modern methods, which enable a unified analysis
incorporating data of different types. The advantage of using these methods is that they can be used to provide directly
comparable measures of niche overlap across discrete and continuous data, ranging between 0 (no overlap) and 1
(complete overlap). The Cobitis populations occupying the same and different realised niches are identified.
Poďakovanie Výskum bol finančne podporený projektom VEGA 1/0916/14 a projektom a projektom GAČR 13-12580S.
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K problému typizácie sladkovodných ekosystémov Svalbardu
Jozef Terek
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 040 22 Prešov, ul.17.novembra 1, e-mail: jozef.terek@unipo.sk
Abstract Basing on the collections from 1983 to 2013 freshwater Crustacean of Spitsbergen has been studied. We
found 15 + Harpacticoidae g.spp., Ostracoda g. spp. taxa of Crustaceans, among them the first time recorded species:
Acanthocyclops vernalis, Diacyclops languidoides, Bosmina longirostris, Daphnia longispina. Despite our best efforts we were
unable to find this species: Acroperus harpae and Cyclops vicinus. Significant differences were found in species represented
in the individual years. Based on extensive material was divided water bodies by surface water temperature, duration
of ice cover, and the presence of macro vegetation and animation in crustacean into the Arctic deserts and Arctic tundra.
Key words Svalbard, West Spitsbergen, net freshwatern zooplankton, Crustacean

Úvod
Počas troch vedecko-popularizačných expedícii v r. 1983, 1985, 1988 ako aj ďalších zberov
uskutočnených expedíciami rôzneho charakteru v r. 1989 – 2013 sme získali vzorky zo sladkovodných vodných plôch zo západnej časti ostrova Spitsbergen (Svalbard) o celkovom počte 192
odobratých prevažne v júli – auguste, ktoré umožňujú urobiť rámcovú typizáciu arktických
sladkovodných ekosystémov.

Metodika
Vzorky z rozličných typov sladkých vôd boli odoberané prevažne pomocou planktonických
sieti č. 16, z jazier tiež pomocou Friedingerovho zberača z hlbších jazier Linné a Kongres vatnet
o celkovom objeme 20 litrov. Vzorky fixované 4 % formalínom. V zozname sú všetky taxóny
Rotatoria, Cladocera a Copepoda, ktoré sme mohli vo fixovanom stave určiť. Neurčené druhy sú
zaradené iba do skupín Rotatoria g.sp.div.
Súčasťou odberov bolo zisťovanie základných fyzikálnych vlastnosti vody analyzátorom
U-7 Horiba (teplota, obsah kyslíka, pH, konduktivita a turbidita).

Výsledky a diskusia
Podľa našich nálezov sa zdá, že sladkovodná fauna nie je taká chudobná ako sa pôvodne
tvrdilo pri zrovnaní s Grónskom (Roen 1962), Islandom (Poulsen 1939). Je treba konštatovať, že
výskyt niektorých druhov je časove veľmi obmedzený.
Druhová diverzita zooplanktónu nebola v korelácii s nijakým meraným faktorom okrem
nadmorskej výšky Pri analýze vzťahu počtu taxónov vodných organizmov k nadmorskej výške
sme zistili určitú závislosť, ktorá ma nelineárny priebeh, v ňom počet taxónov s pribúdajúcou
nadmorskou výškou klesá (Kubíček & Terek 1991). Korelovali sme vlastné hodnoty taxónov zooplanktónu a taxóny fytoplanktónu a zooplanktónu iných autorov z lokalít celého súostrovia
Špicbergov. Tento vzťah pravdepodobne súvisí s geologickým s geomorfologickým reliéfom
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súostrovia a s vplyvom podložia na trófiu vody, ako si to už všimol Summerhayes & Elton
(1923). Sedimentárne podložie súostrovia je pomerne bohaté na živiny dusíka a fosforu.
Počet druhov je odrazom variability ekologických podmienok, ktoré sú na západnom pobreží ostrova Špicbergen, ktorý je pod vplyvom Golfského prúdu ale aj antropického vplyvu.
Vzhľadom na existenciu extrémnych podmienok aj na západnom pobreží nie sú zastúpené
všetky typy charakteristické pre arktickú tundru. Výsledkom je znížený výskyt druhov charakteristický pre túto oblasť. Oživenie väčšiny arktických sladkých vôd ma sezónny charakter.
V čase najvyšších teplôt dochádza k vytvoreniu ekologicko – faunistických komplexov skladajúcich sa z eurytermných i stenooligothermných foriem (Vechov 1982). Členenie vôd na arktickú tundru a arktickú púšť vyplynulo z ich oživenia, ktoré je determinované teplotou ale aj
živinami v dnovom substráte, prípadne aj spláchnutím živín vtáčieho guána z vyššie položených jazierok a následne aj rozvojom vegetácie. Určujúcim faktorom existencie druhov sú
životné podmienky, ktoré určuje teplota v spojitosti s dobou pre individuálny vývoj, ktoré bolo
demonštrované na veslonôžkach Koch & Meijering (1985), perloočkách Meijering (1975, 1979),
Meijering & Jakobi (1981).
Problémy taxonomického charakteru kôrovcov (Crustacea) súvisia s vývojom fauny arktických oblastí. Súčasná fauna ostrovov severného ľadového oceánu v poľadovcovom období sa
formovala ako výsledok migrácií z pevniny. Procesy formovania sú nedostatočne známe avšak
domnievame sa, že sú analogické ako pri suchozemskej faune a flóre. Na ich tvorbe sa podieľala hypoarktická a paleoarktická fauna, prípadne aj hydrobionti predľadového obdobia, ktoré
tvoria endemity Arktídy. Nakoľko vo vodojemoch arktickej púšte je veľmi malá rôznorodosť
podmienok, nemohlo dochádzať k vzniku nových druhov, t.j. aj vzniku neoendemitov.
V arktických tundrových vodojemoch sa vytvorila relatívne vysoká rôznorodosť biotopov,
ktoré poskytujú dobré podmienky pre rozvoj sladkovodných spoločenstiev organizmov. Nakoľko došlo k zničeniu sladkovodnej fauny úplným zaľadnením i transgresiou sú zachované
iba ľadovcovo-morské druhy a slanomilné formy. Tieto druhy dali základ pre vznik nových
druhov variet, poddruhov, druhov, dokazuje to podobnosť s morskými a pobrežnými, na
druhej strane vyskytujúcimi sa v kontinentálnych vodojemoch (Boruckij 1952). Nakoľko výskyt nových druhov pre ostrovy bol možný iba z kontinentu tento proces bol značne pomalý
následkom extrémnych podmienok. Preto je fauna prevažne allochtónna a dominujú kozmopoliti. Arktické púšte sú tvorené migrantami. V arktickej tundre je zastúpených cca 80 % migrantov a 20 % endemitov. Medzi novými druhmi je vysoké percento schopných parthenogenézy
a homogenézy. Migrácia z kontinentu je možná aj latentnými štádiami. Následkom dlhodobej
izolácie mohli vzniknúť nové taxóny na rôznej úrovni.

Záver
V r. 1983 – 2011 sme počas arktického leta odoberali vzorky prevažne zooplanktónu zo
západnej časti ostrova Špicbergen. Celkové sme zistili 15 druhov kôrovcov, 40 vírnikov. Novými druhmi pre sledovanú oblasť boli: Crustacea: Bosmina longirostris, Acanthocyclops vernalis,
Diacyclops languidoides, Daphnia longispima) a Rotatoria: Brachionus quadridentatus, Euchnis myersi,
Colurella uncinata. Na základe teploty, dĺžky bez ľadového obdobia, prítomnosti makro vegetácie a fauny boli zistené typické druhy pre arktickú púšť a arktickú tundru.
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Chrobáky čeľade Carabidae horských smrekových lesov Veľkej
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Abstract The species composition and structure of the carabid beetle community of the mountain spruce forest were
studied in the Veľká Fatra mts. Carabidae were collected monthly using pitfall traps from 2012 through 2013. In total of
1377 adult individuals of carabid beetles representing 7 genera and 14 species were identified. Trechus striatulus (49,46 %)
and Pterostichus unctulatus (19,03 %) were found to be eudominants. The prevailing forms were forest species (78,57 %),
zoophages (85,71 %) and mesophilous species (71,43 %). Trappability peaked in the end of July.
Key words epigeic fauna, coleoptera, spruce forests

Úvod
Bystruškovité (Coleoptera: Carabidae) sú celosvetovo rozšírenou skupinou bezstavovcov.
Vďaka svojej početnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekosystéme. Obývajú rozmanité biotopy,
ktoré sú často krát vystavené antropogénnym zásahom rôznej intenzity. Pomerne veľmi rýchlo
reagujú na zmenu prostredia. Z uvedených dôvodov patrí čeľaď bystruškovité medzi významné skupiny organizmov využiteľných v biomonitoringu.

Materiál a metodika
Výskum prebiehal v rokoch 2012 – 2013 v masíve Smrekovica vo Veľkej Fatre. Na lokalite
dominujú smrekové lesy čučoriedkové (Ls 9.1) s výškou cca 25 m. Expozícia SV, sklon terénu
3-5˚, nadmorská výška 1400 m n.m. Pôdny substrát kambizeme, geologické podložie granodiority. Priemerná ročná teplota 4 ˚C. Sledované územie spadá do klimatického okrsku CH4.
K získaniu dát bola použitá štandardná metóda výskumu epigeonu – padacie zemné pasce
(Greenslade 1964). Pasce pozostávali z plastových pohárov o priemere 9 cm a objeme 500 ml.
Ako konzervačná tekutina bol použitý 4 % formalín. Pasce boli umiestnené v línii po 6 pascí.
Vzdialenosť medzi pascami bola približne 20 m. Zaznamenané jedince boli determinované podľa autorov Farkač (2011), Hůrka (1996), Kult (1947), Trautner & Geigenmüller (1987).
Zaznamenané druhy boli zaradené do ekologických skupín podľa šírky ekologickej valencie
a viazanosti na biotop (tab.1). Ekologické charakteristiky jednotlivých druhov boli prevzaté
z prác Farkač et al. (2006), Hůrka et al. (1996), Thiele (1997).

Výsledky a diskusia
Počas výskumu sme zaznamenali celkovo 1377 jedincov patriacich do 14 druhov (tab. 1).
Bolo zaznamenaných desať nelietavých, brachypterných druhov. Tienny charakter prostredia
je vyjadrený väčšou populačnou hustotou tieňomilných druhov. Napríklad bystruška C. lin219
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nei, ktorá ako menší adaptabilný druh predstavuje typicky vysokohorského lesného zástupcu
čeľade. 71 % zaznamenaných druhov patria medzi eukonštantné. Index diverzity dosahoval
hodnotu H´=1,65, ekvitabilita J´= 0,63, index druhovej bohatosti R´=0,38
Zastúpené sú väčšinou druhy s jesenným typom rozmnožovania a s nočnou dobou aktivity.
Ide prevažne o veľké druhy bystruškovitých, ktorých larvy zimujú v mŕtvom dreve v poraste
a liahnu sa na jar. Sezónna dynamika dosahovala maximum v mesiaci júl.

Schopnosť
letu

Vlhkostné
požiadavky

Životný cyklus

Preferovaný
biotop

Druh potravy

Doba rozmnožovania

Calathus metallicus metallicus (Dejean, 1828)

A

C

B

5

1

3

1

1

Carabus auronitens escheri (Palliardi, 1825)

A

A

B

4

2

4

1

2

Carabus glabratus glabratus (Paykull, 1790)

A

A

B

5

2

4

1

2

Druh

Ekolologická
skupina

Veľkosť imága (mm)

Tab. 1 Zaznamenané druhy a ich charakteristiky: Ekologická skupina R – relikt A – adaptabil E – eurytop; veľkosť imág A (>22mm), B (11,0 – 21,9 mm), C (6,0 – 10,9mm), D (<5,9mm);
schopnosť letu B – brachypterný, M – makropterný, BM –vytvára obe formy; vlhkostné
požiadavky suché 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 vlhké; životný cyklus 1 ročný, 2 ročný, 3 ročný;
preferovaný biotop 1 – ubikvist, 2 – eurytrop otvorených stanovíšť, 3 – lesný eurytop, 4 –
lesný stenotop; druh potravy: 1 – nešpecializovaný mäsožravý, 2 – bylinožravý, 3 – všežravý,
špecializovaný mäsožravci C – Collembola, G – Gastropoda; doba rozmnožovania 1 – jar, 2 –
jeseň (-) – nezistené.

Carabus linnei (Panzer, 1813)

A

B

B

5

2

3

1

2

Carabus violaceus violaceus (Linnaeus, 1758)

A

A

B

5

3

2

1

2

Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758)

A

B

B

5

2

4

G

2

Dromius fenestratus (Fabricius, 1794)

A

D

M

3

1

4

2

1

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

A

D

BM

4

1

1

1

1

Pterostichus pilosus (Host, 1789)

A

B

B

5

1

4

1

-

Pterostichus pumilio (Dejean, 1828)

A

D

B

5

1

4

1

-

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)

E

C

M

6

1

2

1

1

Pterostichus unculatus (Dufschmid, 1812)

A

C

B

5

1

4

1

-

Trechus striatulus (Putzeys, 1847)

R

D

B

5

1

4

1

1

Trichotichnus laevicollis (Dufschmid, 1812)

A

C

M

5

1

4

2

-

Záver
V príspevku boli uvedené čiastkové výsledky výskumu taxocenóz chrobákov Veľkej Fatry.
Na lokalite sme nezaznamenali dva reliktné druhy, ktorých výskyt je dokázaný v NP Veľká
Fatra. Jedná sa o druh Carabus variolosus, a druh pôvodných karpatských lesov Carabus irregularis montandoni.
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Priestorová aktivita myšiarky ušatej (Asio otus) na Hornej Nitre
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Abstract During years 2010 to 2012 has been studied the spatial activity of Long-eared Owl in the central Slovakia. Mean
home ranges size of tracked owls was MCP 100 % = 415.9 ha, MCP 95 % = 350 ha, AK 95 % = 204.1 ha and AK 75 % = 81 ha.
All specimens of Long-eared Owls preferred forest edges and avoided woodland. Inhabited areas were used only in the
activity centers but for hunt it had minimal utilization. Size of home ranges (MCP 100 %, MCP 95 %, AK 95 %) detected
by us was positively correlated with the amount of inhabited areas in home ranges.
Key words home range, Long-eared Owl, Asio otus

Úvod
Myšiarka ušatá preferuje lov v otvorenej krajine (Mikkola 1983), čo je dokladuje aj vysoké
zastúpenie hraboša poľného, typického obyvateľa agrikultúry (Baláž 2010), v jej potrave. Patrí
medzi najpočetnejšie druhy sov na Slovensku (Danko et al. 2002), i v Európe (Hagemeijer et
al. 1997). Aj napriek tejto skutočnosti sa jej časopriestorovej aktivite použitím VHF telemetrie
doposiaľ venovalo len 6 prác (Wijnandts 1984; Craig et al. 1988; Galeotti et al. 1997; Hernioux
2000; Tome 2011; Lövy & Riegert 2013).
Cieľom práce bolo poskytnúť informácie o: (i) veľkosti domovských okrskov; (ii) o zastúpení habitatov v domovských okrskoch; (iii) preferencii habitatov sledovaných jedincov.

Metodika
Myšiarky ušaté boli odchytávané do nárazovej siete v blízkosti zimných zhromaždísk
(počas mimo hniezdneho obdobia) a hniezd (počas hniezdneho obdobia). Na prostredné dve
chvostové perá odchytených jedincov boli pripevnené rádio vysielačky s váhou 4,5 g. Váha
vysielačiek nepresiahla 5 % váhy sledovaného jedinca.
Sledovanie jedincov prebiehalo v súčinnosti 2 osôb vybavených rádio prijímačmi, trojdielnou Yagy anténou, GPS prijímačom a buzolou. Získané údaje boli spracované metódu MCP – Minimum convex polygon (100 % a 95 %) a AK – Adaptive Kernel density estimation (95 % a 75 %) s LSCV vyhladzovacím parametrom v prostredí GIS.
Zastúpenie habitatov v domovských okrskov bolo študované pri mierke 1:5000 z topografických máp mapovej služby Bing Maps 2012. V zmysle metodiky Petrovič et al. (2009) sme vyčlenili 8 habitatov: 1. lesy, 2. parky, 3. zastavané územie, 4. sady a záhrady, 5. lineárna vegetácia, 6.
pasienky, 7. lúky, 8. orná pôda. Pre potreby tejto štúdie sme vyčlenili 9. habitat – okraj lesa (široký 30 m; 15 m zasahovalo do lesa a 15 m zasahovalo ďalšieho habitatu). Statistica 8.0 portable
bol použitý na porovnanie: veľkosti domovských okrskov medzi sezónami (Mann‒Whitey
U test); koreláciie veľkosti domovských okrskov a proporcie zastavaného územia (Spearman
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rank correlation), proporcie habitatov v domovských okrskoch s proporciou telemetrických
lokalizácií v domovských okrskoch (Goodness-of-fit test).
Výskum bol realizovaný v západnej časti Prievidzskej kotliny. Lokalita je situovaná na juhovýchodnej úpätí Strážovských vrchov. Prevažná časť kotliny je tvorená rozsiahlymi agrocenózami s niekoľkými mokraďami v centrálnej časti.

Výsledky a diskusia
V priebehu rokov 2010 až 2012 sme sledovali 6 jedincov myšiarok ušatých (♂ = 3; ♀ = 3).
Dva jedince boli sledované počas hniezdneho obdobia, dva jedince boli sledované počas mimohniezdneho obdobia a dva jedince boli sledované počas oboch období. Priemerná veľkosť
domovských okrskov bola MCP 100 % = 415.93 ha, MCP 95 % = 350 ha AK 95 % = 204.1 ha a pre
centrá aktivity AK 75 % = 81 ha. Otvorené habitaty (lúky, pasienky a orná pôda) patrili k najpočetnejšie zastúpeným habitatom (priemer = 49,2 % ± 15,6 SD) v domovských okrskoch nami
sledovaných sov. Početne zastúpenými habitatmi boli aj lesy (priemer = 18,3 % ± 18 SD) a okraj
lesov (priemer = 11,4 % ± 5,9SD). Výsledky ukazujú, že nároky myšiarky ušatej na krajinu sú
rovnaké a nemenia sa v závislosti od sezónnosti (Mann‒Whitey U test, p<0,05). Pomer zastúpenia zastavaného územia všetkých sledovaných sov v domovských okrskoch MCP 100 %, MCP
95 %, a AK 95 % pozitívne koreloval s veľkosťou jednotlivých domovských okrskov (Spearman
rank correlation, p>0,05), čo naznačuje, že myšiarky ušaté sa vyhýbajú zastavanému územiu.
Výsledky analýzy preferencie habitatov dokazujú rozdiely medzi ponukou habitatov v domovských okrskoch a ich reálnym využívaním (goodness-of-fit test, p>0,05). Preferencia kontaktnej
zóny lesa myšiarkou ušatou je pre tento druh typická (Lövy & Riegert 2013; Henrioux 2000).
Poďakovanie Projekt bol podporený VEGA 1/0109/13 a VEGA 1/0232/12.
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Diverzita bentických bezstavovcov malých tatranských plies
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Abstract Benthic macroinvertebrate communities of 25 high altitude Tatra Mts. ponds were studied with the aim to
assess species-area relationships and to estimate the effect of altitude on macroinvertebrate diversity. We have shown
that diversity of ponds did not depend on the size of investigated ponds. Negative relationships between altitude
and macroinvertebrate diversity was confirmed for alpine ponds. We did not find significant relationships between
invertebrate diversity and studied physico – chemical parameters of water. Altitude is probably the major factor
influencing diversity of small high altitude ponds.
Key words diversity, alpine ponds, benthic invertebrates, Tatra Mts.

Úvod
Malé vodné nádrže sú významné vodné biotopy, ktoré sú refúgiami vzácnych a zriedkavých druhov a často predstavujú lokálne alebo regionálne centrá diverzity vodných organizmov. Špeciálnu skupinu tvoria malé plieska situované nad hornou hranicou lesa. Sú napájané
hlavne zrážkami a topiacim sa snehom, niektoré sú trvalé, iné dočasné (Kownacki et al. 2006).
Nachádzajú sa v drsnom prostredí s veľkými výkyvmi teplôt počas dňa, intenzívnym UV žiarením, silným vetrom, výdatnými zrážkami a nízkou koncentráciou živín (Céréghino et al. 2012),
a sú charakteristické extrémnejším a nestabilnejším teplotným režimom než veľké jazerá (Hamerlík et al. 2014). Kolonizujú ich druhy veľmi dobre adaptované na extrémne podmienky prostredia. Tieto vysokohorské vodné biotopy sú veľmi citlivé aj na malé zmeny prostredia, vďaka
čomu slúžia ako indikátory environmentálnych zmien (Čiamporová-Zaťovičová & Čiampor
2011) a zároveň plnia úlohu včasného „výstražného systému“ globálnych zmien pre celý horský ekosystém (Čiamporová-Zaťovičová et al. 2010). Prezentované výsledky sú súčasťou výskumu, ktorý má prispieť k rozšíreniu poznatkov o zložení bentických spoločenstiev malých
tatranských plies, ktorých stále nie je (v porovnaní s veľkými plesami) dostatok.

Metodika
Záujmovými lokalitami boli plieska ľadovcového pôvodu vo Vysokých Tatrách, lokalizované nad hornou hranicou lesa v rozmedzí nadmorských výšok 1639 – 2201 m. Ich okolie je
tvorené prevažne skalami, v niektorých prípadoch alpínskymi lúkami.
Semikvantitatívne odbery vzoriek boli vykonávané tzv. kopacou technikou (Frost et al.
1971) zohľadňujúc zastúpenie rôznych typov habitatov. Závislosť diverzity od nadmorskej výšky a veľkosti pliesok bola analyzovaná prostredníctvom jednoduchej lineárnej regresie a vzťah
medzi fyzikálno-chemickými parametrami a diverzitou hodnotený korelačnou analýzou (Pearsonov korelačný koeficient).
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Výsledky a diskusia
Determinovaných bolo celkovo 53 taxónov. Najpočetnejšie zastúpené boli taxóny skupiny
Diptera a Trichoptera. Všetky zistené taxóny patria medzi typických predstaviteľov tatranských
jazerných ekosystémov. Diverzita bentických bezstavovcov sledovanej skupiny pliesok nesúvisela s veľkosťou plochy pliesok (obr. 1). Potvrdzuje sa tým fakt, že teória ostrovnej biogeografie
nie je aplikovateľná na malé plytké jazerá vysokohorského charakteru (Hamerlík et al. 2014; Ilg
& Oertli 2014). Diverzita však signifikantne klesala s rastúcou nadmorskou výškou (obr. 2). Ide
o typický jav vo vysokohorskom prostredí, kedy sa vplyvom stúpajúcej nadmorskej výšky menia fyzikálne vlastnosti jazier a podmienky prostredia sa stávajú extrémnejšími (Hamerlík et al.
2014). Pri hodnotení vzťahu diverzity a sledovaných fyzikálnochemických parametrov malých
pliesok nebola zaznamenaná žiadna významná korelácia.

Obr. 1 Vzťah diverzity a plochy malých plytkých jazier. Zobrazená je regresná priamka,
odhad smernice priamky (b) a zodpovedajúca miera pravdepodobnosti (p).

225

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Obr. 2 Vzťah diverzity a nadmorskej výšky malých plytkých jazier. Zobrazená je regresná
priamka, odhad smernice priamky (b) a zodpovedajúca miera pravdepodobnosti (p).

Záver
Malé vysokohorské jazerá (plieska) podporujú pomerne vysoké druhové bohatstvo bentických bezstavovcov. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim diverzitu týchto biotopov je nadmorská
výška.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0059-11
a Vedeckou grantovou agentúrou VEGA (projekt 2/0081/13).
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The effect of hybridization on fish physiology, immunity, blood
biochemistry and parasite infection: a case study in hybridizing
Cyprinus carpio and Carassius gibelio
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Abstract The common carp (Cyprinus carpio) is a commercially important fish in the aquaculture of the Czech Republic,
whilst the gibel carp (Carassius gibelio) is an invasive species combining sexual and gynogenetic eproduction and often
entering breeding ponds. The occurrence of F1 hybrids of these two phylogenetically closely-related fish has recently
been reported. The aim of this study was to investigate selected aspects of physiology, immunity, blood biochemistry and
parasite infection in both parental species and their F1 hybrids.
Key words cyprinids, hybridization, haematology, blood biochemistry, immunity and metazoan parasites
Acknowledgement This study was funded by the Czech Science Foundation, Project No. P505/12/0375.
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Vplyv environmentálnych faktorov na variabilitu taxocenóz
pošvatiek
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Abstract This paper is focused on 5 groups of environmental factors that affect the composition of stonflies communities in
Slovak river basin. We analysed altitude class, longitudinal zonation, stream orders, geological basement and catchment
size. Data were obtained from 1228 sampling sites. The Canonical Correspondens Analysis (CCA) was used to determine
the interactions of environmental variables and stonflies. The results indicate a strong relationship between hight stream
order and stonflies communities in panonic streams. For Carpathian communities the crystalline geological basement
and submoutain zone were important. And also very important role represents hyprenal zone for all communities from
West-Carpatian river basin.
Key words Plecoptera, environmental factors, communities, Slovakia, basin, ecoregion

Úvod
Na Slovensku patria pošvatky k dobre preskúmanej skupine hmyzu. Vďaka obmedzenej
mobilite a úzkej ekologickej valencii sú vynikajúcim predmetom ekologických štúdií. Vplyvu
abiotických faktorov na druhovú pestrosť pošvatiek sa intenzívne venoval u nás Krno (1982,
1984, 1996, 2002). Táto práca je zameraná na zistenie, ktoré faktory zo sledovaných skupín environmentálnych premenných, ako je nadmorská výška, pozdĺžna zonácia, rád toku, veľkosť
povodia a geologické podložie, najvýraznejšie ovplyvňujú kompozíciu spoločenstva pošvatiek
v povodiach Slovenska.

Metodika
Celá databáza skúmaných profilov pozostáva z 1228 lokalít poväčšine z pôvodných tokov
rovnomerne rozdistribuovaných po území Slovenska. Údaje boli zozbierané zo všetkých dostupných publikovaných i nepublikované údajov o distribúcii slovenských pošvatiek.
Na stanovenie interakcií environmentálnych premenných (nadmorská výška, pozdĺžna zonácia, rád toku, veľkosť povodia a geologické podložie) bola použitá priama ordinačná analýza
– kanonická korešpondenčná analýza (CCA) (Ter Braak & Šmilauer 1998). Pomocou F-testu
pri min. 200 permutáciách bolo zo skupín faktorov vybratých päť štatisticky významných (p <
0,05) premenných, ktoré významne vysvetľujú rozptyl druhových dát . Z týchto premenných
dve súvisia s nadmorskou výškou (planárny stupeň a submontánny stupeň) a zvyšné tri so
zonáciou (hypokrenál), rádom toku (toky 7. a vyššieho rádu) a geologickým podložím (kryštalinikum). Vysvetlená variabilita v druhových dátach je pri premennej planárny stupeň 14 %,
submontánny stupeň 17 %, hypokrenál 7 %, kryštalinikum 17 %, rád toku > 7 je 14 %. Vysvetlená variabilita osí CCA1, CCA2 a CCA3 je 47 %.
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Výsledky a diskusia
Povodia a na ne viazané druhy môžeme podľa CCA rozdeliť do 4 skupín (obr. 1). V I. kvadrante leží skupina, ktorá predstavuje druhy vyskytujúce sa v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona a Oravy. Prejavili sa tu faktory: geologické podložie kryštalinikum
a submontánny hypsometrický stupeň. Skupina je reprezentovaná predovšetkým epiritrálovými druhmi fatransko-tatranskej oblasti karpatského ekoregiónu. Podľa biotopov ide o čisté chladné horské bystriny a podhorské potoky. Túto skupinu zastupujú druhy Rhabdiopteryx
neglecta, Protonemura brevistyla, Protonemura montana, Leuctra rosinea, L. dalmoni, Capnia vidua,
Isoperla rivulorum, Perla bipunctata, P. grandis a Chloroperla kisi. II. kvadrant predstavuje pomaly
tečúce potamálové nížinné toky, v ktorých sa najviac prejavil vplyv 7. a 8. rádu toku. Ide o
povodia alebo časti povodí nachádzajúce sa výhradne v Panónskom ekoregióne. Charakteristickými druhmi sú Brachyptera braueri, Rhabdiopteryx acuminata, Capnia bifrons, Isogenus nubecula, Isoperla pawlowski, I. tripartita, Marthamea vitripennis, Agnetina elegantul, Isoptena serricornis
a Xantoperla apicalis. III. kvadrant je typický východokarpatskými tokmi a na ne úzko viazanými
druhmi. Skupinu reprezentujú druhy Leuctra bronislawi, L. carpathica, L. quadrimaculata, Nemoura
fusca, Perla pallida a Siphonoperla torrentium transylvanica. IV. kvadrant nie je zastúpený žiadnymi
špecifickými druhmi. Sú v ňom zahrnuté toky povodia Hornádu a Hnilca. Poslednou a najväčšou skupinou sú podhorské toky s priemernými hodnotami sledovaných premenných, ktoré sa
premietli do stredovej oblasti grafu. Pre skupinu je charakteristický veľký počet meta- a hyporitrálových druhov.
Distribúcia pošvatiek na úrovni povodí podľa výsledkov súvisí s vertikálnou a pozdĺžnou
zonáciou, rádom toku a tiež s podložím. Hlavnú úlohu nezohrávajú ani tak analyzované premenné, ale ich charakteristické vlastnosti. Predovšetkým tu ide o teplotu a obsah kyslíka (Derka
et al. 2001; Krno 1996, 2003; Soldán et al. 1998; Helešic 2001; Jezberová 2003), spád toku (Krno
1999), prietok a tiež kolísanie vodnatosti. Hlavnú úlohu pri formovaní spoločenstva pošvatiek
povodí patriacich do panonika zohrával vysoký rád toku. Nízky spád toku a vysoký prietok,
predovšetkým v povodiach Dunaja, Moravy a dolného Váhu, ovplyvňujú výskyt nížinných
potamálových druhov. V panónskej časti povodí Slanej a Ipľa zas ovplyvňujú výskyt dvoch
pahorkatinných druhov R. acuminata a C. bifrons.
V čisto karpatských spoločenstvách fatransko-tatranských povodí zohráva významnú úlohu
geologické kryštalinické podložie a submontánny stupeň. Kryštalinikum reprezentuje druhy
preferujúce toky s nízkym kolísaním prietokov. Submontánny stupeň reflektuje vplyv teploty, obsahu kyslíka a spádu toku na rozšírenie pošvatiek v tejto skupine povodí. Tieto faktory
ovplyvňujú predovšetkým výskyt reobiontných xenosapróbnych horských a vysokohorských
druhov. Pre spoločenstvá pošvatiek typických západokarpatských povodí zohráva rolu aj hypokrenálová zóna, čo naznačuje vplyv teploty na rozšírenie pošvatiek.
Keďže žiaden z testovaných faktor nemal vplyv na distribúciu pošvatiek východokarpatských povodí , domnievame sa, že ich rozšírenie bude súvisieť s ich zoogeografickým pôvodom. Ukázalo sa, že viaceré chladnomilné druhy pošvatiek v postglaciáli prenikli karpatskou
cestou (Stloukal et al. 2008) na Slovensko z balkánskych refúgií pozdĺž svahov Východných
Karpát (Krno 1997). Ich ďalšie prenikanie smerom na západ ovplyvnili geografické bariéry ako
napríklad doliny riek.
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Záver
Hlavnú úlohu pri formovaní spoločenstva pošvatiek v povodiach patriacich do Panónskej
panvy zohrával vysoký rád toku. Nízky spád toku a vysoký prietok ovplyvnil výskyt nížinných
potamálových druhov. V karpatských spoločenstvách fatransko-tatranských povodí zohrávalo
významnú úlohu geologické kryštalinické podložie a submontánny stupeň. Submontánny stupeň reflektuje vplyv teploty, obsahu kyslíka a spádu toku na rozšírenie pošvatiek. Pre spoločenstvá pošvatiek všetkých typických západokarpatských povodí zohráva rolu aj hypokrenálová
zóna, čo poukazuje vplyv teploty na rozšírenie.
Skóre premenných:
planárny
submontánny
rád toku >7
hypokrenál
kryštalinikum
Vysvetlená variabilita:
Kumulatívna variabilita:

CCA1
-0.71580
0.78086
-0.53303
-0.01544
0.52231
0.2593
0.2593

CCA2
-0.01897
0.10533
0.49948
0.52731
0.83034
0.1437
0.4030

CCA3
0.18222
0.13730
-0.6699
0.37709
0.04171
0.07061
0.47365

Obr. 1 Grafické znázornenie CCA analýzy environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich variabilitu pošvatiek.
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Porovnanie epigeických spoločenstiev pavúkov vybraných nelesných
ekosystémov Polonín
Pavel Žila1, 2 & Peter Gajdoš2
Katedra ekológie a environmentalistiky UKF, Trieda A. Hlinku 1, Slovensko SK-94974, Nitra, e-mail: zilapavel@gmail.com
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, pobočka Nitra, Akademická 2, Slovensko SK-94901, Nitra, e-mail: nrukgajd@savba.sk
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Abstract Authors carried out a research of epigeic spider communities of the Poloniny National Park on 20 non‐forest
habitats in 2011‐2013. Altogether 47 297 spiders belonging to 251 species and to 24 families were captured. Of the
identified species, 45 species are listed in the Red List of Spiders of Slovakia. The highest numbers of the threatened
species were presented in wet and mountain mesophilous meadows. The mountain meadows represented the higher
equitability and species diversity calculated on the basis Shannon’s and Pielou’s indexes.
Key words non-forest habitats, biodiversity, spiders, North-Eastern Slovakia, Poloniny National Park

Úvod
Pavúky (Araneae) tvoria významnú zložku fauny a sú prítomné takmer vo všetkých biotopoch, vrátane nelesných ekosystémov, ktoré reprezentujú aj nami skúmané lokality v Národnom parku (NP) Poloniny. Sú veľmi vhodnou živočíšnou skupinou pre využitie v bioindikácii,
pri hodnotení kvality životného prostredia pre svoju väzbu na jednotlivé typy habitatov, pre
vysokú citlivosť voči najrôznejším vplyvom pôsobiacim na krajinu. Patria medzi významné
predátory a svojou prítomnosťou prispievajú k udržiavaniu rovnováhy medzi jednotlivými
zložkami zoocenózy.
Doteraz publikované práce o pavúkoch z územia NP Poloniny majú faunistický charakter.
Prvé údaje nachádzame z konca 19 storočia v prácach Chyzera & Kulczyńského (1891, 1897,
1899). Novšie práce sú z konca 20 storočia (Gajdoš et al. 1988; Thomka 1994, 1995, 2001; Buchar
1999; Pekár et al. 1999). Doteraz sú všetky informácie o faune pavúkov skúmaného územia
sumarizované v prácach Svatoňa et al. (2003, 2005), kde je uvedených 403 druhov pavúkov
z Polonín. Čiastočné údaje z prezentovaného výskumu epigeických pavúčích spoločenstiev vybraných nelesných ekosystémov boli opublikované v prácach Žilu & Gajdoša (2012a, b, c, d, e;
2013a, b; 2014), Žilu et al. (2012) a Oszlányiho et al. (2014).

Metodika
Výskum epigeických pavúčích spoločenstiev bol realizovaný v rokoch 2011 až 2013 na 20
vybraných nelesných ekosystémoch typických pre NP Poloniny (horské lúky, vlhké lúky, trvalo
trávne porasty – TTP, mezofilné lúky, slatinné lúky, nitrofilné lemové spoločenstvá, degradované vlhké a slatinné lúky) metódou zemných pascí. Na každej lokalite bolo v línii umiestnených
5 zemných pascí, ktoré boli vyberané približne v mesačných intervaloch. Získané analytické
dáta pavúkov boli zhodnotené multivariačnými analýzami a ich výsledky sa použili pre porovnanie skúmaných spoločenstiev a pre zhodnotenie vplyvu enviromentálnych faktorov.
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Výsledky a diskusia
Za sledované dvojročné obdobie bolo odchytených 47 297 jedincov epigeických pavúkov
patriacich k 251 druhom a zaradených do 24 čeľadí. Druhovo najpočetnejšou čeľaďou bola čeľaď Linyphiidae (100 druhov, D = 39,84 %). Početne boli zastúpené aj čeľaďe Lycosidae (27
druhov, D = 10,76 %) a Gnaphosidae (21 druhov, D = 8,37 %). Eudominantným druhom za celé
sledované obdobie bol sliedič Pardosa riparia (5454 jedincov, D = 11,53 %). Dominantnými druhmi boli Piratula hygrophila (4215 jedincov, D = 8,91 %), Alopecosa pulverulenta (4045 jedincov, D =
8,55 %), Centromerus sylvaticus (3669 jedincov, D = 7,76 %) a Alopecosa trabalis (2937 jedincov, D
= 6,21 %).
Medzi faunisticky najvýznamnejšie druhy patria Centromerus prudens, Maro sublestus a Micaria coarctata, ktoré sú nové druhy pre faunu Slovenska. Z faunistického hľadiska sú významné aj
nálezy ďalších 35 druhov, ktoré doteraz na území NP Poloniny neboli zistené, ako napr. Atypus
affinis, Dysdera dubrovninnii, Crustulina sticta, Enoplognatha caricis, Asthenargus perforatus, Centromerus persimilis, Ceratinella major, Moebelia penicillata, Gonatium hilare, Gongylidiellum vivum,
Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Nematogmus sanguinolentus, Neriene furtiva, Peponocranium
orbiculatum, Porrhomma errans, Porrhomma microphthalmum, Sintula corniger, Tapinocyba insecta,
Troxochrus scabriculus, Arctosa figurata, Hygrolycosa rubrofasciata, Pardosa agrestis, Pardosa alacris,
Tegenaria campestris, Argenna patula, Mastigusa arietina, Mastigusa macrophthalma, Drassyllus lutetianus, Gnaphosa microps, Micaria pulicaria, Trachyzelotes pedestris, Xysticus luctuosus, Aelurillus
v-insignitus a Talavera thorelli.
Zo zistených 251 druhov je 45 ohrozených a vzácnych, zaradených do Červeného zoznamu
pavúkov Slovenska (Gajdoš & Svatoň 2001), pričom Crustulina sticta, Asthenargus perforatus,
Peponocranium orbiculatum a Neon valentulus sú kategorizované ako kriticky ohrozené druhy.
Zaujímavým je tiež nález druhu Argenna patula, ktorý je zaradený do kategórie vyhynutých
druhov (EX).
Druhovo najbohatšie sú spoločenstvá horských lúk a pasienkov (Ruské 2 a 3 = 102 a 96 druhov), nitrofilných lemových spoločenstiev (Ruské 9 = 95 druhov) a mezofilných lúk (Ruské 5 =
93 druhov). Najvyššia hodnota diverzity (H′ = 3.36) a equitability (J = 0.76) bola zistená na psicovom a psinčekovom travinnobylinnom spoločenstve v horskom stupni (Ruské 1). Eudominantným druhom pre spoločenstvá horských lúk a pasienkov (Ruské 1 a 2) je už spomenutý sliedič
Pardosa riparia (12,21 %; 25,6 %). Dominantným druhom bol Centromerus sylvaticus (7,21 %; 16,41
%). Charakteristickým druhom pre horské ekosystémy Polonín je endemit Východných Karpát,
druh Palliduphantes milleri. V spoločenstvách vlhkých a túžobníkových lúk (Ruské 4 a 8, Ruské
– PR Sihla 10, Starina 11, Kolbasov 17 a Nová Sedlica 18) dominujú hygrofilné strehúne Piratula
hygrophila a P. latitans.
Druhovo najchudobnejšie je spoločenstvo slatiny zväzu Caricion lasiocarpae (Nová Sedlica 18
= 56 druhov, H′ = 2.12), spoločenstvo TTP v Topoli (61 druhov, H′ = 2.31) a pavúčie spoločenstvo
NPR Pod Ruským (62 druhov, H′ = 2,75). Príčinou môže byť poškodzovanie pascí pri kosení (N.
Sedlica) a eudominantné zastúpenie druhu P. hygrophilus (51,57 %) na tomto biotope. Ďalšou
možnou príčinou môže byť vyplavovanie pascí vodou pri vyšších úhrnoch zrážok (N. Sedlica
a NPR Pod Ruským).
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Záver
Z výskumu epigeických spoločenstiev pavúkov sa nám javia druhovo najbohatšie spoločenstvá horských lúk a pasienkov; nitrofilných lemových spoločenstiev a mezofilných lúk.
Najvyššia hodnota diverzity bola dokumentovaná na travinnobylinnom spoločenstve v horskom stupni. Najchudobnejšie spoločenstvá sa javia na slatine v Novej Sedlici, TTP v Topoli,
ktorý by mal byť kosený dva krát za rok a spoločenstvo vlhkých pichliačových a túžobnikových
lúk zväzu Calthion (NPR Pod Ruským).
Na základe zastúpenia pavúčích ohrozených a vzácnych druhov na skúmaných habitatoch
sa javia ako najcennejšie spoločenstvá slatinných lúk (Ruské 4 = 15 druhov) a horských lúk
a pasienkov v sukcesných štádiách (Ruské 3 = 14 druhov a Ruské 2 = 13 druhov). Tieto výsledky je možné využiť v ochrane prírody a v manažmente NP Poloniny. Z výskumu vyplýva, že
pravidelný manažment (kosba raz za rok) pozitívne vplýva na diverzitu vybraných nelesných
ekosystémov.
Poďakovanie Výskum je podporený zo zdrojov VEGA č. 2/0184/11.
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Výstava
Pavel Kocourek:
Skrytá krása mnohonôžok

Mnohonôžky (Diplopoda) predstavujú verejnosti málo známe bezstavovce. Žijú skryto hlavne v lesoch
v listovom opade, na povrch vyliezajú
zväčša v noci alebo v daždivom počasí. Pre človeka nepredstavujú žiadnu
hrozbu a neposkytujú mu ani žiadny
priamy úžitok. Sú starou vývojovou
skupinou, v podobe fosílií známou
i z prvohorných usadenín. Pre vedcov
predstavujú mimoriadne zaujímavé objekty, ktoré sú žijúcimi svedkami toho, ako asi vyzerali prvé suchozemské článkonožce (predchodcovia hmyzu). Celosvetovo bolo opísaných vyše 12 tisíc druhov, ročne sa nájdu
a opíšu ďalšie desiatky až stovky druhov. U nás je známych 82 druhov, dosahujú veľkosť od
3 do 60 mm (exotické druhy až do 300 mm). Z nášho územia boli opísané prvýkrát takmer 2
desiatky druhov, zvyčajne endemických. Tie sú sústredené najmä vo vyšších pohoriach a jaskyniach. Mnohé druhy sú veľmi citlivé na zmeny v prostredí, možno ich použiť ako vhodné
bioindikátory. Živia sa prevažne odumretou rastlinnou potravou a hubami. Väčšina druhov
pri obrane používa pevnú kutikulu (obal tela), nenápadné či výstražné sfarbenie a produkciu
odpudivých a jedovatých látok. Výstava kresieb mnohonôžok je ojedinelá a spája v sebe pozorné oko vedca a estetiku výtvarníka. Dr. Pavel Kocourek sa k štúdiu týchto živočíchov vrátil
až v neskoršom veku. Na 30 paneloch je znázornených 60 druhov. Časť vystavených ilustrácií
bola použitá v publikácii Mnohonôžky (Diplopoda) Prahy (vyd. 2014). Výstava bola naposledy
prezentovaná na konferencii International Congress of Myriapodology v Olomouci, odkiaľ poputovala do Košíc. Veríme, že spestrí interiér FHPV PU a inšpiruje študentov k hlbšiemu záujmu o tieto, ešte stále v mnohom málo známe „pišišvoríky“. České mená mnohonôžok navrhol
Pavel. Niektoré sú naozaj pôvabné.
Košice, sept. 2014, A. Mock

PaeDr. Pavel Kocourek

Narozen 23.4.1948 v Praze. Kreslím od svých 3 let, otec byl akademický malíř a o tužky,
barvy, štětce a papíry u nás nebyla nikdy nouze. Základní škola v Křižovnické byla na Starém
Městě s výhledem přes Vltavu na Hradčany. Střední školu jsem absolvoval na Malé Straně.
Jmenovala se SVVŠ Jana Nerudy, dnes Hellichovo gymnázium a moje studijní větev byla chemicko-biologická. Potom jsem studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Brandýse
nad Labem aprobaci biologie a základy zemědělské výroby. Ve druhém ročníku začala sovětská
okupace a studium se stalo o poznání obtížnější. Ve stejnou dobu studoval na jiné fakultě UK
Jan Palach.
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Diplomovou práci jsem vypracoval na téma “Mnohonožky Středočeského kraje“ u prof. Jaroslava Langa. Pod jeho přísným pohledem jsem i odpověděl na úvodní otázku. „Proč jste si vybral téma mnohonožky?“. „Protože o nich nic nevím“. Doktorát didaktiky biologie jsem skládal
v roce 1975 už jako učitel na základní škole. Postgraduální a rozšiřující studium ekologie, environmentalistiky a výtvarné výchovy jsem absolvoval na zemědělské univerzitě a pedagogické
fakultě. Učil jsem na více jak deseti základních školách ve Středočeském kraji a ve východních
Čechách.
Pracoval jsem pro ochranu přírody a vedl kroužky mladých ochránců přírody, které absolvovaly i mé tři děti. Kromě toho jsem maloval krajiny a zabýval se environmentální výchovou.
Velkou zálibou byla i archeologie paleolitu a neolitu nebo sběr minerálů a hornin, ptačích per
a všeho možného dalšího. Organizoval jsem i celostátní srazy ekopedagogů ve hnutí zelených
škol, které jsem založil.
V letech 1998 – 2006 jsem působil jako odborný asistent na pedagogické fakultě UK v Praze
na katedře biologie a environmentálních studií. Vyučoval jsem ekologii, zoologii bezobratlých
a environmentalistiku. Tehdy jsem se vrátil ke studiu mnohonožek a začal je i kreslit. Mezitím
jsem byl zapojen i v hnutí „Touch“ ekopedagogů Evropských zemí a uspořádal jsem několik
výstav maleb z přírody.
Pro Správy šesti chráněných krajinných oblastí ČR jsem prováděl inventarizační průzkumy
mnohonožek. Do složek přibývaly další a další kresby pro mne nových druhů mnohonožek,
zhotovoval jsem množství mikroskopických preparátů gonopod a ty také kreslil. Přestal jsem
psát o environmentální výchově a začal publikovat studie o mnohonožkách. Tam se objevovaly
i kresby mnohonožek a jejich determinačních znaků. Zúčastnil jsem se tří kongresů mezinárodní myriapodologické společnosti. V roce 2002 v Mtunzini (RSA) jsem se stal jejím řádným
členem. Byl jsem i jedním z iniciátorů setkávání českých a slovenských myriapodologů, která
probíhají střídavě v Česku a na Slovensku. V roce 2013 jsem přijal nabídku Agentury ochrany
přírody a krajiny na publikaci “Mnohonožky Prahy“. Za půl roku vznikl nejen text ale i barevné
ilustrace všech 51 druhů mnohonožek, nalezených v Praze. Pro ilustrace posloužily i kresby
a studie, které jsem shromažďoval třicet let. Výkonný redaktor práce Pavel Špryňar byl dostatečně důsledný a přiměl mě napsat i určovací klíč s kresbami gonopodů a dalších určovacích
znaků. Jako dobrý biolog byl i prvním neoficiálním recenzentem všeho, co jsem napsal. V současné době spolupracuji s Ústavem půdní biologie ČAV v Českých Budějovicích, Národním
muzeem v Praze, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a Státní ochranou přírody a pokračuji
ve sběru, studiu, určování i dalších kresbách mnohonožek.

Kresby a malby ilustrací mnohonožek

Kresbou mnohonožek a jejich determinačních znaků pod mikroskopem a binokulární lupou
se zabývám od roku 1997. Poslední ilustrace vznikly v roce 2014.
Mnohonožky pro kresbu se musí fixovat v 70 – 80 % lihu (etanolu). Při ponoření do fixačního roztoku se obvykle uvolní různě barevné roztoky chemických látek z ochranných žláz.
Jsou mezi nimi organická rozpouštědla a kyseliny. Zároveň se chemické reakce zúčastní i obsah střev. Jedinci některých druhů se rychle (v minutách až hodinách) barevně mění. Fixovaný
jedinec se barví do červené a hnědé barvy a celkově tmavne. U druhu Cylindroiulus vulnerarius
se zbarví po fixaci tělo a hlava zůstane bělavá. Více let fixovaný materiál ztrácí své přirozené
zbarvení a stává se šedomodrým a celkově vybledlým. Barevné skvrny nebo pásy se mohou
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úplně ztratit. Musím tedy nakreslit jedince co nejrychleji a první pozorování provést už lupou
na lokalitě. Obrázky mají ukazovat exempláře, jak vypadají in vivo, v přírodě.
Pro zachycení barev a přirozeného postavení těla a nohou pomáhají i fotografie, které zachycují živé jedince. Studovaného jedince kreslím pod binokulární lupou na bílý papír, zvlášť si
nakreslím důležité znaky jako hlavu nebo zakončení těla. Snažím se i co nejdříve zachytit rozložení barev na těle. Potom přenesu kresbu na průhledný pauzák a koriguji tvar a poměry částí
těla. Celkovou kresbu vytáhnu černou tuší. I ta se dá opravovat například žiletkou. Finální kresbu nakopíruji na bílou čtvrtku a potom vybarvuji. Pro poslední ilustrace jsem použil holandské
tekuté barvy Talens podobné tuším. A taky bělobu – zvířata mají často pastelové barvy. Takový
postup zabere v průměru dva dny pro jeden druh. Předchozí studie se do toho nezapočítávají,
ale trvaly by asi podobně dlouho. Nepovedený obrázek dělám znovu – naštěstí to nebývá často.
Kreslení gonopodů pod mikroskopem je samostatnou kapitolou. Možnost zkreslení je tam větší
než u celkového obrázku.
K zafixování a uchování drobných a křehkých gonopodů poslouží jejich zalití do kanadského balsámu – vytvoření mikropreparátu. A odvodnění a projasnění objektu vzestupnou alkoholovou řadu. To trvá hodiny a výsledek nemusí odpovídat vynaloženému úsilí. U některých
velmi jemných částí vznikají artefakty a ty se kreslit nemohou. U jemných struktur na gonopodech svinulek rodu Trachysphaera nebo svinulí rodu Glomeris se to stává často a nezbývá, než
tyto části prohlédnout a pozorně zakreslit dříve než se začne s přípravou mikropreparátu. Celý
postup je jakýmsi algoritmem a jeho dodržením by měly vzniknout požadované parametry
obrázků. Jinak se také využívají fotografie ze stereomikroskopu. I tam je určité riziko artefaktů
a taky ho zatím nemám doma v pracovně.
Pavel Kocourek
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Výstava

Juraj a Matej Žiakovci: Naším pohľadom

Tohtoročný zoologický kongres “Zoológia 2014” bude opäť spestrený o fotografickú výstavu zachytávajúcu slovenskú prírodu. Vďaka výbornej spolupráci so Slovenskou zoologickou
spoločnosťou budú môcť návštevníci Prešovskej univerzity od 22. 11. do 31. 12. 2014 obdivovať prírodné krásy v podaní bratov Žiakovcov. Bratia Matej a Juraj odprezentujú v priestoroch
univerzitnej knižnice 45 veľkoformátových fotografií, ktoré odzrkadľujú ich pohľad na rastliny
a živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Kolekcia farebných fotografií predstavuje výber z ich
tvorby za uplynulých 6 rokov. Nebudú to len živočíchy, ktoré bude možno vidieť, ale aj vzácne
druhy slovenských orchideí, či abstraktné prírodné námety. Ako je u nich zvykom, fotografie
pochádzajú výlučne zo Slovenska, predovšetkým z Malej a Veľkej Fatry, Strážovských vrchov,
Bielych Karpát a Podunajskej nížiny. Autori majú za sebou už viacero úspešných výstav v rámci
Slovenska, ale je to prvýkrát, čo budú vystavovať svoje diela spolu.

Poďakovanie Výstava mohla vzniknúť aj vďaka finančnej podpore firmy Elsikor s. r. o., ktorá sa zaoberá dovozom a predajom
elektronických súčiastok a železničných modelov.

Matej Žiak

238

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

OPTOTEAM, s.r.o., Hlinícka 2 B, 83152 Bratislava, tel.: 02/4488-0785
zastúpenie mikroskopických firiem: NIKON Instruments a MOTIC

Priame
ECLIPSE Ni-E

ECLIPSE Ci-L

ECLIPSE 200

ECLIPSE 100

Invertované

ECLIPSE Ti-E

ECLIPSE TS100

Stereo

SMZ25
SMZ18
SMZ1270
SMZ800N
SMZ645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIAME

BA410E

BA310E

BA210E

BA300POL

INVERTOVANÝ + 2x ŠTUDENTSKÝ + 2x STEREO

AE2000T

RED200

B3

SMZ168

SMZ171

Viac info na: www.optoteam.sk

239

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

REGISTER AUTOROV
Á
Ábelová Monika

5, 25, 179

A
Aihartza Joxerra
5, 140
Ambros Michal
2, 5, 34
Angyal Dorottya
7, 144
Arriolabengoa Martin
5, 140
Arrizabalaga Aitor	 5, 140
Augustiničová Gabriela
5, 28, 34
B
Bačkor Peter
2, 6, 31
Baláž Ivan
2, 3, 5, 28, 34, 105
Baláž Michal 	
4, 37
Balážiová Ľudmila 8, 159
Balážová Katarína 5, 38
Balogová Monika 6, 9, 41, 42
Baranová Beáta
1, 2, 5, 7, 43, 175
Barčák Daniel
6, 117
Barta Marek
5, 152
Bartíková Michaela 4, 183
Bartoš Luděk
6, 123
Beracko Pavel
19
Blaňarová Lucia
3, 205
Bogacka-Kapusta Elżbieta 6, 46
Boldogh Sándor
5, 7, 140, 141
Bona Martin
3, 205
Boron Alicja
6, 193
C
Cejko Beata
Ciberej Juraj

8, 99, 134
7, 184

Č
Čabanová Viktória 7, 142
Čanády Alexander 6, 49, 150
Čejka Tomáš
3, 80
Čiampor Fedor
3, 9, 19, 50, 51, 133
Čiampor Jr. Fedor 3, 9, 19, 50, 51, 133
Čiamporová-Zaťovičová Zuzana 3, 9, 19, 50, 51, 133
D
David Stanislav
5, 8, 25, 52, 179
Defeng Chen
4, 92
Dekanová Vladimíra 9, 55
Demeová Alena
6, 58
Denisová Miroslava 7, 125
Derka Tomáš
3, 7, 19
Dobránsky Mário 	 159

240

Dobrotková Patrícia 5, 154
Dobrý Martin
4, 60
Drulis-Kawa Zuzanna
8, 121
Dudeck Tim
5, 70
Dvořáková Nela
5, 104
Dzurinka Maroš
6, 150
F
Falatová Lucia
Farský Martin
Fedorčák Jakub
Fenďa Peter
Figurová Mária
Filipovič Peter
Fric Zdeněk F.
Fulín Miroslav

6, 8, 62, 72, 73, 119, 138
4, 173
4, 6, 8, 63, 72, 73, 113, 116, 119,
138
3, 64, 85
9, 42
8, 159
6, 191
4, 6, 65, 67

G
Gajdoš Peter
7, 232
Garin Inazio
5, 140
Goffová Katarína 9, 51
Goiti Urtzi
5, 140
Grabowska Anna 8, 99
Gregušová Katarína	 5, 70
H
Hajdú Juraj
Halačka Karel

6-8, 71, 73, 158
4, 6, 8, 62, 72, 73, 116, 119, 138,
174, 227
Haluška Martin
4, 74
Hamerlík Ladislav 5, 224
Havaš Peter
6, 75
Hemala Vladimír 6, 77
Hoi Herbert
4, 183
Holienková Barbora 3, 80
Horváth Ján
4, 83
Hrabkovský Branislav 6, 46
Hromada Martin 2-7, 74, 84, 89, 165, 170, 175, 212
Hrúzová Kamila
3, 85
Hurníková Zuzana 6, 7, 86, 110, 142
Hyršl Pavel
4, 227
CH
Chanas Peter
5, 7, 89, 175
Choleva Lukáš
6, 90, 108
Chovancová Barbara
7, 86
Chrenková Monika 4, 60
Christophoryová Jana
5, 98

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

I
Iakovenko Nataliia 6, 90
Iglódyová Adriana 7, 142
J
Jablonska Olga
8, 134
Jakab Imrich
4, 5, 34, 222
Janáček Jiří
4, 92
Janeková Katarína 8, 94
Janko Karel
6-8, 20, 90, 108, 121, 174, 193
Janský Vladimír
8, 52
Jarčuška Benjamín 9, 103
Jászay Tomáš
5, 7, 43, 98, 170
Jászayová Alexandra 5, 98
Ježek Ján
159
Jirák Daniel
4, 92
Juchno Dorota
6, 8, 99, 134, 193
K
Kamenišťák Jakub 5, 100
Kaňuch Peter
8, 9, 103, 124
Kaňuk Ján
6, 41
Kaplán Dalibor
4, 222
Kapusta Andrzej
6, 46
Kautman Matej
5, 104
Kęsik-Szeloch Agata 8, 121
Klaczak Artur
4, 6, 157, 158
Klimant Peter
3, 5, 34, 105
Klimovičová Miroslava 3, 84
Kočí Jan
6, 90, 108
Kočiš Šimon
5, 208
Kočišová Jana
6, 119
Kodada Ján
19
Komorová Petronela 6, 110
Korenko Stanislav 5, 122
Koščo Ján
2, 4, 6, 8, 62, 63, 72, 73, 113, 116,
119, 138, 158, 174, 215
Košel Vladimír
7, 144
Košuth Peter
4, 6, 113, 117, 119
Kottferová Jana
6, 58
Kotusz Jan
8, 121, 174
Kouba Marek
6, 123
Kováč Ľubomír
7, 144
Kowalski Radosław 8, 99, 134
Kraljik Jasna
3, 205
Krišovský Peter
4, 6, 49, 67
Krištín Anton
3, 4, 8, 14, 124
Krumpál Miroslav 7, 125
Krumpálová Zuzana 3, 5, 7, 12, 16, 38, 80, 100, 105,
125
Kubovčík Vladimír 2, 3, 9, 11
Kujawa Roman
8, 99
Kundrát Martin
4, 21, 92
Kutsokon Yuliya
4, 6, 8, 73, 113

L
Lacko Jozef
Langraf Vladimír
Laššová Kristína
Lazar Peter
Ledecký Valent
Leska Anna
Lešková Jarmila

6, 128
5, 130
9, 19, 133
6, 117
9, 42
8, 99, 134
3, 228

Ľ
Ľuptáčik Peter

7, 144

M
Macek Ján
5, 100
Macko Jozef
219
Macková Anna
8, 135
Majláth Igor
3, 178
Majláthová Viktória 3, 178
Manko Peter
2-4, 6-8, 43, 113, 116, 119, 138
Mašán Peter
3, 64
Matúšová Zuzana 3, 8, 9, 139, 159, 190
Maxwell Michael R. 5, 187
Michlewicz Michał 7, 89
Miklisová Dana
3, 205
Miková Edita
4, 5, 7, 60, 140, 141
Miterpáková Martina 7, 86, 142
Mock Andrej
2, 7, 144, 147
Molnár Ladislav
6, 110
Mošanský Ladislav 3, 6, 150, 205
Mudrončeková Silvia 5, 152
Myczko Łukasz
153
N
Novikmec Milan
Nowak Michał

3, 5, 7, 9, 139, 154, 190, 224
4, 6, 157, 158

Oboňa Jozef
Obuch Ján
Očadlík Miroslav
Ondrejová Zuzana
Oros Mikuláš
Ox Karol

5, 8, 159, 204
4, 160
8, 159
6, 165
6, 117
8, 159

P
Paclík Martin
6, 166
Pačes Jan
6, 193
Panigaj Ľubomír
2, 6-8, 77, 167, 170
Papáč Vladimír
7, 144
Papajová Ingrid
5, 172
Parimuchová Andrea 7, 144
Pecio Anna
8, 99, 134
Pekárik Ladislav
2, 4, 8, 83, 173, 174
Peregrim Dušan
5, 7, 89, 175

241

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Peťko Branislav
3, 178
Petrovičová Kornélia 5, 25, 179
Petrtýl Miloslav
8, 121
Pikula Dorota
8, 134
Pipiková Jana
5, 172
Poláček Miroslav 4, 183
Popek Włodzimierz 4, 6, 157, 158
Popiołek Marcin
8, 121
Poráčová Janka
7, 184
Pošiváková Terézia 7, 184
Prokop Pavol
5, 187
Przybyl Anna
8, 134
R
Reduciendo Klementová Barbora 3, 190
Rindoš Michal
6, 7, 191, 197
Röslein Jan
6, 193
Rozínek Roman
3, 195
Říha Martin
7, 197
S
Semelbauer Marek 9, 200
Schlarmannová Janka 5, 130, 179
Slobodník Vladimír 4, 37
Smoľák Radoslav 5, 84, 204
Spóz Aneta
8, 99
Stańczak Katarzyna 6, 46
Stanko Michal
2, 3, 5, 7, 205
Stašiov Slavomír
5, 13, 208
Streberová Zuzana 5, 209
Svitok Marek
2, 3, 5, 8, 9, 19, 55, 139, 154, 159,
190, 208, 209, 224
Svoboda Aleš
9, 211
Sychra Jan
5, 70
Szczerbik Paweł
4, 6, 157, 158
Š
Šaffa Gabriel
Šalamon Ivan
Ščerbáková Soňa
Ševc Ján
Šimková Andrea
Šípošová Darina
Široký Pavel
Šmiga Ľubomír
Špakulová Marta
Šťastný Karel
Štefka Jan
Šumbera Radim
Šustr Vladimír
Švajlenka Jozef

242

7, 212
5, 152
5, 204
6, 8, 73, 119, 138, 215
4, 227
9, 51
5, 104
4, 6, 8, 63, 71-73, 113, 117, 119,
138
6, 110
6, 123
3, 84
4, 24
141
7, 184

T
Tajovský Karel
7, 147
Terek Jozef
3, 10, 216
Timko Ľudovít
5, 219
Topercer Ján
6, 128
Tóthová Alexandra 3, 105
Tracíková Eva
6, 58
Trnka Alfréd
14
Tulis Filip
4, 5, 7, 34, 125, 222
Tyller Zdeněk
6, 166
U
Uhrin Marcel

2, 5-7, 9, 41, 42, 110, 140, 141

V
Vadel Ľuboš
Veselská Marta
Vetešník Lukáš
Vojtek Libor
Vojtek Pavel

7, 125
5, 224
4, 227
4, 227
8, 159

X
Xing Xu

4, 92

Y
Yu Guo

4, 92

Z
Zaldibar Beñat
Zaleśny Grzegorz

5, 140
8, 121

Ž
Žiak Matej
Žila Pavel

3, 228, 238
7, 232

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

ZOZNAM PRÍSPEVKOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Príhovor predsedu Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV............................................ 10
Arachnológ a jubilant Mgr. Jaroslav Svatoň osemdesiatročný............................................... 12
RNDr. Branislav Matoušek, CSc. − významná osobnosť slovenskej zoológie
a ornitológie.................................................................................................................................... 14
Zoológ, učiteľ, priateľ a jubilant – RNDr. Ľubomír Brtek, CSc............................................... 16
Slovenskí zoológovia v stratenom svete – výskum stolových hôr Guyanskej vysočiny
(Venezuela)..................................................................................................................................... 19
Sex s biologickou zbraní: když se ryba začne přirozeně klonovat. Evoluce
nepohlavního rozmnožování sekavců (Cobitis) v Evropě....................................................... 20
Vznik vtáčích dinosaurov: nepoznaná ‘tvár’ Archaeopteryxa............................................... 21
Evoluce sociality podzemních savců.......................................................................................... 24
Prehľad taxónov vážok (Insecta:Odonata) na území Poiplia................................................. 25
Zmeny štruktúry synúzií bĺch (Siphonaptera) hrdziaka lesného (Clethrionomys glareolus,
Mammalia: Muridae) pod vplyvom výškového gradientu Slovenska.................................. 28
Nové zimovisko netopierov (Mammalia: Chiroptera) v Kremnických vrchoch (Stredné
Slovensko)....................................................................................................................................... 31
Priestorové interakcie piskorov v lesnom ekosystéme Tatier................................................. 34
Vplyv teplej a studenej jari na hniezdenie dvoch druhov vtákov v odlišných
nadmorských výškach.................................................................................................................. 37
Kliešte (Acarina: Ixodidae) v Jastrabskej vrchovine (Kremnické vrchy)............................... 38
Distribution and habitat of the fire salamander (Salamandra salamandra) in Slovakia........ 41
Investigation of sexual dimorphism in digit ratios in the fire salamander (Salamandra
salamandra)...................................................................................................................................... 42
Skládky odpadov ako „biodiversity hot-spots“ epigeickej makrofauny a bystrušiek
v poľnohospodárskej krajine....................................................................................................... 43
Growth and diet of the brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in the two small lakes
(northeast Poland)......................................................................................................................... 46
Naše prvé skúsenosti s použitím tubusov pri výskume plcha lieskového (Muscardinus
avellanarius, Linnaeus 1758).......................................................................................................... 49
V potokoch pod Cotopaxi – výskum fauny vodných chrobákov Ekvádora........................ 50
Populačná genetika hmyzu tatranských plies – štruktúra, diverzita, bariéry a vôbec........ 51
Rozšírenie druhov rodu Cordulegaster na Slovensku............................................................... 52
Ako presné sú odhady biomasy vodného hmyzu na základe publikovaných dĺžkovohmotnostných vzťahov?............................................................................................................... 55
Faktory ohrozenia korytnačky močiarnej v NPR..................................................................... 58
Lovné biotopy kuvika obyčajného (Athene noctua) v mimohniezdnom období
v poľnohospodárskej krajine strednej Európy.......................................................................... 60
Reprodukčná variabilita diploidno-polyploidného komplexu rodu Cobitis........................ 62
Substrate preferences of diploid-polyploid hybrid complex (DPH) (Cobitis elongatoides)
in aquarium conditions................................................................................................................. 63
What do we know about parasitic mites (Acari: Mesostigmata) associated with birds
from Slovakia?................................................................................................................................ 64

243

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

29. Bocian biely na Slovensku............................................................................................................ 65
30. Rybníky pri Uzovskom Šalgove – významné nocovisko migrujúcich lastovičiek
obyčajných (Hirundo rustica) v Šarišskej vrchovine.................................................................. 67
31. ZooScan ako nástroj na analýzu vzoriek zooplanktónu.......................................................... 70
32. Skúsenosti s reprodukciou blatniaka tmavého (Umbra krameri, Walbaum 1792)
v poloprirodzených podmienkach............................................................................................. 71
33. Rozdíly v morfologii respirační soustavy sekavců ve vztahu k jejich ploidnímu statusu. 72
34. Migrácie pĺžov rodu Cobitis v modelovom toku riečky Okny................................................ 73
35. Personality of red-backed shrike (Lanius collurio)..................................................................... 74
36. Korabinský, Townson, Matoušek ... a korytnačka močiarna na Slovensku......................... 75
37. Predbežné výsledky mapovania motýľov (Lepidoptera) obce Jalovec a jej okolia na
rozhraní Liptovskej kotliny a Západných Tatier...................................................................... 77
38. Výsledky výskumu malakofauny mokraďových biotopov Bošáckej doliny (CHKO Biele
Karpaty).......................................................................................................................................... 80
39. Ako závisí kondícia rýb na vonkajších faktoroch?................................................................... 83
40. The first confirmation of Wolbachia, the reproductive parasite, in quill mites (Acari:
Syringophilidae)............................................................................................................................ 84
41. Revision of the subfamily Parasitinae (Acari: Mesostigmata: Parasitidae)........................... 85
42. Gastrointestinálne parazity kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra
tatrica Blahout, 1972)..................................................................................................................... 86
43. Plôšky okolo stĺpov elektrického vedenia ako potenciálne významný prvok v udržiavaní
biodiverzity mravcov intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajiny.............. 89
44. Evoluce klonality na příkladu evropských sekavců rodu Cobitis.......................................... 90
45. Morphological disparity in the endoneurocrania of basal and derived tyrannosauroids
assesed by quantitative geometric analysis............................................................................... 92
46. Vážky antropogénnych biotopov povodia rieky Oravy.......................................................... 94
47. Pseudoscorpions (Pseudoscorpiones) in the nests of ants Formica polyctena Förster, 1850
in Mníchovsky potok valley of Stebnícka Magura massif ...................................................... 98
48. Two loaches, Cobitis taenia and C. elongatoides (Teleostei, Cobitidae), and their diploid
hybrids – cytogenetics and reproductive biology.................................................................... 99
49. Parazitické druhy blanokrídlych, (Hymenoptera, Apocrita – Parazitica) Belianských
Tatier.............................................................................................................................................. 100
50. Polyandry in the context of sexual and natural selection...................................................... 103
51. Intraspecific variability of tortoise tick (Hyalomma aegyptium)............................................. 104
52. Permanentné parazitické druhy roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov
v urbanizovanom prostredí....................................................................................................... 105
53. Evoluce klonality na příkladu evropských sekavců rodu Cobitis........................................ 108
54. Acanthocephaly z rodu Centrorhynchus parazitujúce u dravcov (Falconiformes) a sov
(Strigiformes) na Slovensku....................................................................................................... 110
55. Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) prvý z invazívnych býčkov
už v slovenskom povodí Tisy.................................................................................................... 113
56. Prečo pĺže investujú do čiernej škvrny?................................................................................... 116
57. Pásomnica Bothriocephalus acheilognathi v chove akváriových rýb....................................... 117
58. Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) – najčastejší parazit
pĺžov rodu Cobitis v modelových tokoch povodia Bodrogu................................................. 119

244

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

59. Pathogens, morphological differences and habitat choice as driving forces
in maintaining the stable coexistence of sexual and clonal forms of Cobitis taenia
complex in the hybrid zone of the Odra River........................................................................ 121
60. Genus-specific manipulation of orb-web spider hosts (Araneae, Araneidae) by
polysphinctine parasitoids (Ichneumonidae, Polysphincta genus group)........................... 122
61. Factors affecting vocalizations in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during
post-fledging dependence period: Scramble competition or honest signalling of need?.123
62. Európsky významné druhy Orthoptera na Slovensku: stav poznania............................... 124
63. Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Bratislave....................................................... 125
64. Stav poznania ornitocenóz aluviálnej nivy Váhu v oblasti Hlohovec – Trenčín............... 128
65. Biocenózy chrobákov (Coleoptera) Poltárskej pahorkatiny.................................................. 130
66. Mitogenomics as a tool for knowledge in the phylogeny of riffle beetles
(family Elmidae).......................................................................................................................... 133
67. Seasonal changes in the androgen receptor mRNA expression and the content
of androgens in the spined loach Cobitis taenia (Teleostei, Cobitidae)................................. 134
68. Nález hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) na Slovensku po 13 rokoch......... 135
69. Rozdiely v potrave pĺža (Cobitis) vo vzťahu k pohlaviu, veľkosti a ploídii........................ 138
70. Porovnanie moderných a tradičných metód pre odhad druhovej diverzity vážok
malých vodných nádrží.............................................................................................................. 139
71. Analysis of untypical bat faeces from winter season............................................................. 140
72. Winter digestion in bats (Chiroptera)....................................................................................... 141
73. Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) ako rezervoár pôvodcov závažných helmintozoonóz....... 142
74. Suchozemské bezstavovce jaskynného systému Domica-Baradla....................................... 144
75. Ján Gulička (1925 – 2009), významný slovenský (československý) myriapodológ........... 147
76. Hniezdenie holuba hrivnáka (Columba palumbus) v parkoch a cintorínoch mesta
Košíc.............................................................................................................................................. 150
77. Bark beetles attacking a spruces – the overgrowth and regulation..................................... 152
78. The European Jay as acorn predator and disperser............................................................... 153
79. Populačná dynamika podeniek druhu Electrogena ujhelyii (Sowa, 1981)
(Ephemeroptera) v podmienkach vysychavého toku............................................................ 154
80. Extensions to the known distribution of the gudgeons of the genus Romanogobio in the
Upper Vistula River drainage (Poland).................................................................................... 157
81. Does diel dynamics of fish assemblages in shallow inshore habitats differ among
rivers of various size?.................................................................................................................. 158
82. Expanzia druhu Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) v Európe: súčasný stav
poznania........................................................................................................................................ 159
83. Potrava výra skalného Bubo bubo v Jordánsku........................................................................ 160
84. Does red-backed shrike´ black facial mask play any role in sexual selection?................... 165
85. Shoot the shit! Motivace ke studiu obsazenosti budek nocujícími ptáky v zimě metodou
fotografování nahromaděného trusu....................................................................................... 166
86. Denné motýle (Lepidoptera, Rhopalocera) travertínových kôp centrálneho Spiša
(Hornádska kotlina).................................................................................................................... 167
87. Sté výročie narodenia PhMr. Tibora Weisza, významného slovenského zoológa
a múzejníka.................................................................................................................................. 170
88. Environmental protection against the spread of parasitic germs........................................ 172

245

„Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

89. Súčasný stav jeseterovitých rýb v Dunaji................................................................................ 173
90. Priestorové kompetície sexuálnych a asexuálnych biotypov pĺža Cobitis sp. v strednej
Európe........................................................................................................................................... 174
91. Vplyv inváznej zlatobyle na spoločenstvá mravcov v poľnohospodárskej krajine........... 175
92. Vplyv klimatických zmien na rozšírenie kliešťov v horských oblastiach Slovenska........ 178
93. Vážky Tribeča, Vtáčnika, Pohronského Inovca a ich kontaktných zón
s poľnohospodárskou krajinou................................................................................................. 179
94. Influence of eggshell colouration on female incubation behaviour..................................... 183
95. The impact of nutrition on the haematological profile in mouflon...................................... 184
96. Test hypotézy chybnej identifikácie sexuálneho partnera u modlivky zelenej (Mantis
religiosa)......................................................................................................................................... 187
97. Aktuálny stav poznania vodných bzdôch (Heteroptera) na Slovensku: význam malých
vodných nádrží............................................................................................................................ 190
98. Komparatívna fylogeografia neotropických lišajov (Lepidoptera: Sphingidae)
založená na vnútrodruhovej variabilite mitochondriálnej DNA......................................... 191
99. Analýza transkriptomů Cobitoidea: sexuální versus asexuální reprodukce, pátrání po
funkčních příčinách..................................................................................................................... 193
100. Deponační nádrže – dobrý nástroj pro přírodu...................................................................... 195
101. Kutilky a kodulky (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae and Mutillidae) sprašových
stěn v okolí Kováčovských kopců............................................................................................. 197
102. Jeden, tri alebo päť druhov? Geometrická morfometria rodu Pseudolyciella (Diptera,
Lauxaniidae)................................................................................................................................. 200
103. Urban fountains, overlooked temporal aquatic ecosystems?............................................... 204
104. Druhová diverzita a sezónne zmeny početností kliešťov v krasovej oblasti Slovenska... 205
105. Mnohonôžoky (Diplopoda) Arboréta Mlyňany..................................................................... 208
106. Vplyv typu fixácie na stanovenie biomasy vodného hmyzu na príklade dvoch druhov
podeniek (Ephemeroptera)........................................................................................................ 209
107. A ten-year protection of the amphibian’s migration sites..................................................... 211
108. Potravové adaptácie „nahej opice“ z pohľadu evolučnej ekológie...................................... 212
109. Multivariate analysis of niche overlap of diploid, triploid and tetraploid populations
of the genus Cobitis...................................................................................................................... 215
110. K problému typizácie sladkovodných ekosystémov Svalbardu.......................................... 216
111. Chrobáky čeľade Carabidae horských smrekových lesov Veľkej Fatry.............................. 219
112. Priestorová aktivita myšiarky ušatej (Asio otus) na Hornej Nitre......................................... 222
113. Diverzita bentických bezstavovcov malých tatranských plies............................................. 224
114. The effect of hybridization on fish physiology, immunity, blood biochemistry
and parasite infection: a case study in hybridizing Cyprinus carpio and Carassius gibelio.227
115. Vplyv environmentálnych faktorov na variabilitu taxocenóz pošvatiek............................ 228
116. Výstava: Pavel Kocourek: Skrytá krása mnohonôžok.................................................................... 235
117. Výstava: Juraj a Matej Žiakovci: Naším pohľadom...................................................................... 238
118. REGISTER AUTOROV............................................................................................................... 240

246

Editori
Peter Manko & Beáta Baranová, 2014
Organizačný výbor
Mgr. Peter Manko, PhD. (predseda organizačného výboru)
RNDr. Beáta Baranová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.
Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
RNDr. Michal Ambros
RNDr. Peter Bačkor, PhD.
Vedecký výbor (recenzenti)
doc. Mgr. Martin Hromada, PhD.
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.
RNDr. Andrej Mock, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.

Publikované príspevky boli recenzované. Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori
a recenzenti. Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
I. vydanie v rozsahu 248 strán
Vydavateľ: Vydavateľstvo PU
Rok vydania: 2014
Technická redaktorka: Mgr. Gabriela Felix
Grafický návrh obálky: editori
Autor loga: Ing. Marek Svitok, PhD.
© Prešovská univerzita v Prešove

ISBN 978-80-555-1140-5
Všetky práva vyhradené. Nijaká 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 2014“, 19. Feriancove dni
20. – 22. november 2014, Prešovská univerzita v Prešove

Comparisons of morphometrics recently established population of
topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) from a heated lakes in
Poland
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Abstract The aim of this study was to quantify morphometric characteristics of P. parva from two heated lakes. Population
of topmouth gudgeon invaded Lake Licheńskie in 2002, and Lake Gosławskie in 2010, just 2 years befor the sampling was
done. A morphological analysis of 30 morphometric and 9 meristic characters were measured. Specimens of similar size
were studied from both lakes. Standard length (SL) of 73 individuals ranged from 16.6 to 89.5 mm. There were significant
differences between fish from Licheńskie and Gosławskie lakes in 10 morphometric and 3 meristic characters. Results of
this study support the concept that P. parva retains a high phenotypic plasticity even in a habitat with extreme conditions.
Key words biometric, cyprinids, invasive species, morphology, non-native

Introduction
The topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temmick and Schlegel), is one of the most effective invasive species to have inhabited European inland waters in recent years (Gozlan et
al. 2010). P. parva possesses several characteristics associated with successful invaders such as
high reproductive potential, polyphilic spawner, parental care, adaptability in diet, habitat use,
aggressive behaviour and considerable tolerance to water pollution, and to a wide range of
environmetal conditions (Záhorská et al. 2009, Gozlan et al. 2010). The life-history flexibility of
successful invaders may also be associated with their potential for great morphological plasticity (Záhorská et al. 2009, Novomeská et al. 2013).
The topmouth gudgeon was discovered in the Lake Licheńskie in 2002 (Kapusta et al. 2008).
Whereas population examined appeared in the Lake Gosławskie just 2 years befor the sampling
was done. The main objective of this study was to quantify morphometric characteristics of P.
parva in the Lake Licheńskie from a longer established population, and Lake Gosławskie, where
population was recently established.

Materials and methods
Lake Licheńskie is a shallow eutrophic lake that has been heated since 1958 with waters
from a power plant. Water temperature in the shore zone during a hot summer reaches 32°C.
The northern and southern parts of the lake, where heating is less intense, can freeze in harsh
winters. Lake Gosławskie is a shallow, eutrophic pond-type lake. In 1969, the water level was
raised by about 1.0 m and heating began with the discharge of post-cooling water. This lake
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does not freeze; the temperature of the water in the littoral zone reaches 29°C. Both lakes are
connected by a series of power plant intake and discharge channels.
Fish were caught in the littoral zone of lakes in June and October 2010-2012. Calculations
and measurements of 9 meristic and 30 plastic characters were performed in the laboratory
(Kotusz & Witkowski 1998). All of the biometric characters were expressed in absolute values,
and then they were standardized by expressing them in percentages of body length (SL) or head
length (lc).

Results and discussion
Standard length (SL) of 73 individuals ranged from 16.6 to 89.5 mm. Specimens of similar
size were studied from both lakes (mean SL ± SD: 38.4 ± 14.59 mm for P. parva from the Lake
Licheńskie and 39.7 ± 17.85 mm for topmouth gudgeons from the Lake Gosławskie; differences
were not significant, Mann-Whitney U test, P<0.05). The populations did not differ significantly in seven meristic characters. Only number of scales in the lateral line, number of scales in
caudal peduncle were the highest in the fish from Lake Gosławskie (Mann-Whitney U test, P <
0.05). The lateral line of P. parva from the Lake Licheńskie contained 32-37 scales on the lateral
line, whereas fish from Lake Gosławskie had 34-37 scales. Number of branched rays in anal fin
differed significantly statistically (Mann-Whitney U test, P < 0.05). In the anal fin P. parva had 3
unbranched (all fish) and 7 branched rays (3 fish from the Licheńskie Lake and 6 fish from the
Lake Gosławskie had 6½, and 1 fish from the Licheńskie Lake had 7½, and 13 fish from Lake
Licheńskie had 8 rays).
There were significant differences between fish from Licheńskie and Gosławskie lakes in 10
morphometric characters (Mann-Whitney U test, P < 0.05). Smallest body depth (h), maximum
body thickness (iH),  antedorsal distance (aD), anteventral distance (aV) , length of dorsal fin
base (lD), length of subcaudal fin base (lA), and lower jaw length (mn) were significantly greater
for fish from recently established population in Lake Gosławskie. Wherease P. parva from Lake
Licheńskie had significantly greater length of ventral fins (lV), eye diameter (o), and postorbital
distance (po). The greatest variation on meristic and morphometric characters were noted in the
P. parva from Lake Gosławskie.
Invasive species provide an exceptional opportunity for basic research in the population
biology and short-term evolution of species (Allendorf & Lundquist 2003). Differences in life
history between the recently established and long-time established populations had been reported for different species. Differences in morphometric and meristic characters between the
population from Lake Licheńskie and Lake Gosławskie were found. The topmouth gudgeon
is considered to be a species with great morphological variability (Kotusz & Witkowski 1998,
Záhorská et al. 2009, 2013). Results of the recent studies revealed that two from three evolutionary lineages contributed to the colonization of Europe (Simon et al. 2011). Our results support
the concept that P. parva retains a high phenotypic plasticity even in a habitat with extreme
conditions (Záhorská et al. 2014). In this study were found difference even between population
from the neighboring lakes.
Acknowledgements. The study was conducted within the framework of the statutory research program of the Inland Fisheries
Institute in Olsztyn (No. S009).
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Príbeh vývoja prírody v postglaciáli zapísaný v archíve
sedimentov jazera Švarcenberk rozprávajú aj pakomáre
(Chironomidae)
Filip Rojik, Vladimír Kubovčík, Simona Bučkuliaková, Lucia Blašková &
Martina Hajková
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Abstract Chironomid analysis has been carried out sediment profile from lake Švarcenberk in the Czech republic.
Analyses of 49 samples characterise the development of the biotope and the surrounding landscape during the last ca.
16,000 years. Great scientific potencial of the area base on conditions suitable for palaeoecological research.
Key words subfosssil Chironomids, palaeoecology, Švarcenberk, Central Europe

Úvod
Koncom 90-tych rokov 20. storočia sa pod vedením Petra Pokorného (Centrum pro teoretická studia UK, Praha) rozbehol intenzívny paleoekologický výskum sedimentov zaniknutého
jazera Švarcenberk v Treboňskej panve (Česká republika) orientovaný predovšetkým na peľovú analýzu a bioarcheológiu (Pokorný 2000, Pokorný et al. 2010). Časť získaných jazerných
sedimentov bola použitá aj na štúdium subfosílnej fauny pakomárov (Diptera: Chironomidae),
ktoré predstavujú jedinú živočíšnu skupinu využitú pre paleoekologickú analýzu z tejto oblasti. Obrovská časová náročnosť separácie zvyškov pakomárov bola príčinou, že doteraz boli
publikované len čiastočné výsledky výskumu (Bučkuliaková et al. 2011, Rojik et al. 2012), ktoré
boli jednou z dôležitých opôr výsledkov aj iných analýz (Hošek et al. 2014). Spracovanie ďalších
vrstiev umožnilo tieto predbežné výsledky doplniť a spresniť.

Výsledky a paleoekologická interpretácia
Aktuálne bolo z viac ako 7 a pol metra dlhého valca sedimentu spracovaných 49 vzoriek.
Nájdených v nich bolo 9106 hlavových zvyškov lariev pakomárov patriacim k 78 morfotypom.
Stratigrafický záznam bolo možné rozdeliť na 4 zóny, ktoré dobre korešpondovali s hlavnými
obdobiami od skončenia posledného zaľadnenia do holocénu (obr. 1).
V chladnom pleniglaciálnom období, po skončení posledného zaľadnenia a vzniku jazera
Švarcenberk, pred viac ako 16 tisíc rokmi (990–820 cm), sa začalo vyvíjať spoločenstvo pakomárov, v ktorom prevládali taxóny chladnomilné a typické pre oligotrofné vody (najmä Corynocera oliveri, C. ambigua, Stictochironomus, Tanytarsus, Paratanytarsus). Toto paleospoločenstvo
teda indikovalo nízke teploty a malé množstvo živín vo vode. Pomerne hojný výskyt lariev
Microtendipes pedellus a druhov Chironomus anthracinus a C. plumosus obývajúcich stredne teplé
až teplé eutrofné vody svedčilo pravdepodobne o relatívne rýchlom náraste globálnej teploty.
Niekoľko nálezov zvyškov lariev pakomárov, ktoré sa vyvíjajú v pletivách rastlín, poukazovalo
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na postupný rozvoj litorálnej vegetácie. Dostatočný počet zvyškov lariev pakomárov, ale najmä
pomerne vysoký počet morfotypov (taxónov), svedčili o rýchlej kolonizácii vzniknutého jazera.
V nasledujúcom období allerødu/böllingu (810 – 660 cm) v paleospoločenstve prevládali
chladnomilné pakomáre, avšak zastúpenie teplomilných taxónov už bolo vyššie, ako v predchádzajúcom období. Táto zóna bola v znamení postupného zvyšovania relatívnej početnosti
taxónov so stredným teplotným optimom, čo bol odraz postupného zvyšovania priemerných
teplôt. Najmladšia časť zóny a prechod do mladšieho dryasu bola nápadná poklesom zastúpenia teplomilných pakomárov. Počet zvyškov zaznamenaných v jednotlivých vrstvách tejto
zóny dosahoval najnižšie hodnoty, v porovnaní s vrstvami ďalších zón. Počet morfotypov pakomárov od najstarších vrstiev smerom k mladším postupne klesal. V hĺbkach cca 770 – 740
cm bol počet zvyškov pakomárov najnižší, čo by mohlo zodpovedať výraznému chladnému
výkyvu označovanému ako oscilácia „Gerzensee“. K nárastu počtu hlavových kapsúl došlo až
v najvrchnejších vrstvách zóny pri hranici s mladším dryasom. Zároveň bolo zjavné aj mierne
zvýšenie počtu morfotypov.
V období mladšieho dryasu (650 – 530 cm) dominovali v paleospoločenstve larvy pakomárov so stredným teplotným optimom. Vzhľadom na nižšie teploty v tomto období vzrastala
relatívna početnosť lariev chladnomilných pakomárov už od začiatku zóny, zatiaľ čo podiel
teplomilných bol nízky. Dominantnými taxónmi paleospoločenstva boli Polypedilum a Corynocera ambigua, v staršej polovici zóny aj Microtendipes pedellus. Permanentne najvyššie zastúpenie
litorálnych taxónov poukazovalo na kolísanie hladiny vody a zmenšovanie hĺbky jazernej nádrže. Vo vrstvách tejto zóny dosahovalo taxonomické bohatstvo stabilne veľmi vysoké hodnoty,
v porovnaní s ostatnými zónami. Podobne tiež počet nájdených zvyškov dosahoval jedny z najvyšších hodnôt.
V období holocénu (520 – 340 cm) pakomáre poukazovali na rýchle a výrazné oteplenie.
Paleospoločenstvo sa takmer úplne zmenilo. Dominovali v ňom najmä Chironomus plumosus,
spolu s larvami Cladopelma, Einfeldia, Glyptotendipes. Niekoľko taxónov obývajúcich chladné oligotrofné vody vymizlo úplne. Krátkodobý chladný výkyv preboreálnej oscilácie by mohol byť
indikovaný poklesom relatívnej početnosti pakomárov s vyšším teplotným optimom a epizodické objavenie sa druhu Corynocera ambigua vo veľkom počte zvyškov vo vrstve z hĺbky 420
cm. Najmladšie časti stratigrafického záznamu (420 – 340 cm) sú v znamení opätovného zvyšovania relatívneho zastúpenia teplomilných taxónov, výskytu pakomárov so stredným teplotným optimom a sporadickým výskytom taxónov chladnomilných. Počet nájdených zvyškov
vo vrstvách tejto časti sedimentárneho záznamu dosahoval jedny z najnižších hodnôt a celé
paleospoločenstvo bolo v holocéne taxonomicky len málo diverzifikované.
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Obr. 1 Stratigrafický záznam subfosílneho spoločenstva pakomárov jazera Švarcenberk (zobrazené sú relatívne početnosti najdôležitejších taxónov, diskutovaných aj v texte).

Metodické poučenie
Ako vidno z prezentovaných výsledkov, paleoekologická interpretácia sa v základných
rysoch nezmenila, v porovnaní s interpretáciou urobenou na základe 25 vzoriek (cf. Rojik et
al. 2012). Teda už polovičný počet spracovaných vzoriek rozmiestnených vo valci sedimentu
viac-menej rovnomerne, poskytol pomerne dobrý obraz o vývoji subfosílnych spoločenstiev
pakomárov v kontexte vývoja okolitej prírody. Vzhľadom na veľkú časovú náročnosť spracovávania vzoriek, najmä vyberania hlavových zvyškov pakomárov zo sedimentu (čo zaberie odhadom viac ako 90 % času stráveného nad jednou vzorkou), je to zaujímavé zistenie. Je možné
očakávať (ale pozor na prílišné zovšeobecnenie – vychádzame tu len z tejto jednej prípadovej
štúdie), že spracovanie polovice materiálu poskytne dobrý rámcový obraz o sukcesii paleospoločenstiev pakomárov odrážajúci vývoj prostredia. Tak paleoekológovi umožní prioritne sa
zamerať na spracovanie ďalších vrstiev v zaujímavých, dôležitých alebo netypických častiach
stratigrafického záznamu.

Perspektívy ďalšieho výskumu
Sedimenty jazera Švarcenberk obsahujú unikátny archívny záznam vývoja prírody po skončení posledného zaľadnenia v oblasti Strednej Európy. Ukazuje sa však, že v oblasti Třeboňskej
panvy sa nachádza niekoľko ďalších podrobných sedimentárnych záznamov zaniknutých jazier (Šída & Pokorný 2011). Svedčia o tom sedimenty jazera Velký Tisý (dnes oblasť prírodnej
rezervácie), ktorých uloženiny obsahujú pravdepodobne ešte podrobnejší záznam, ako Švarcenberk. Ich odber pre paleoekologické analýzy sa uskutočnil v auguste tohto roka a my sme
zvedaví, čo nové nám o vývoji v postglaciáli povedia aj pakomáre.
Poďakovanie Naše poďakovanie za spoluprácu patrí vzácnym kolegom Petrovi Pokornému (Centrum pro teoretická studia UK,
Praha) a Jánovi Hošekovi (Česká geologická služba, Praha). Príspevok vznikol aj vďaka podpore Internej projektovej agentúry
Technickej univerzity vo Zvolene: projekt IPA TUZVO 3/2014.
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