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Program kongresu „Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene
22. november 2012
(štvrtok)

1000 – 1400 h (šatňa
pri posluchárni B8)
1300 – 1310 h
(poslucháreň B8)
1310 – 1315 h
(poslucháreň B8)
1315 – 1400 h
(poslucháreň B8)
1400 – 1415 h
1415 – 1500 h
(poslucháreň B8)
1500 – 1700 h
(poslucháreň B8)

1700 – 1715 h
1715 – 1915 h
(poslucháreň B8)

Príchod a registrácia účastníkov (neskôr registrácia individuálne u členov
organizačného výboru)
Otvorenie kongresu, organizačné informácie (Vladimír Kubovčík,
predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti)
Príhovor prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora Technickej univerzity
vo Zvolene
Peter Urban „Štyrom významným osobnostiam (nielen) slovenskej
zoológie k jubileu“
Prestávka
1. plenárna prednáška: Martin Kundrát „Vývojová evolúcia archosaurov:
integrácia analytických prístupov“
1. prednáškový blok: „Z vody na súš“
(predsedajúci Ján Kautman)
1500 h Ján Horváth & Ladislav Pekárik „Rozdiely vo fitnes rýb počas
dňa“
1515 h Kristína Hôrková & Vladimír Kováč “Are any differences
between native and non‐native populations of round goby from
the River Danube in their reproductive parameters?“
1530 h Ladislav Pekárik, Ján Koščo & Lenka Košuthová „The use of small
beach seining method for the assessment of fish species status
occurring in lowland rivers“
1545 h Kristína Švolíková, Eva Záhorská & Vladimír Kováč
„Reproductive parameters of two invasive populations of
topmouth gudgeon from disturbed and undisturbed habitats“
1600 h Peter Mikulíček & Matej Kautman „Rozšírenie, morfologická
variabilita a spôsob reprodukcie polyploidných skokanov
zelených (Pelophylax esculentus) na západnom Slovensku“
1615 h Martin Bona, Adriana Burešová, Stanislav Danko, Peter Havaš &
Milan Novotný „Headstarting korytnačky močiarnej Emys
orbicularis (Linnaeus, 1785) v NPR Tajba“
1630 h Božena Haklová, Viktória Majláthová, Igor Majláth, Vladimír
Petrilla, Natália Kokošová, Adriana Hižňanová, Mikuláš Oros &
Branislav Peťko „Výskyt krvných jednobunkovcov u plazov
strednej Európy, Afriky, Ázie a Ameriky“
1645 h Viktória Majláthová, Igor Majláth, Božena Haklová, Bronislava
Víchová, Vladimír Petrilla, Gábor Földvári, Piotr Tryjanowski,
Branislav Peťko „Postavenie jašteríc v ohnisku kliešťami
prenášaných nákaz“
Prestávka
2. prednáškový blok: „Ciciam, teda som... – cicavec“
(predsedajúci Ivan Baláž)
1715 h Gabriela Augustiničová & Ivan Baláž „Dynamika spoločenstva
drobných zemných cicavcov v podmienkach lesného ekosystému
Tatier“
1730 h Ivan Baláž & Imrich Jakab „Priestorová aktivita hlodavcov
v lesnom ekosystéme Tatier“
1745 h Matej Dolinay & Natália Martínková “Phylogeny of vespertilionid
bats with respect to the white‐nose syndrome“
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1915 – 2000 h
2015 – 2100 h
(poslucháreň B8)
2100 – 2130 h (pri
posluchárni B8 alebo
poslucháreň B8)
2130 – ... (poslucháreň
B8)
23. november 2012
(piatok)

900 – 915 h
(poslucháreň B8)
915 – 1045 h
(poslucháreň B8)

1045 – 1100 h
1100 – 1230 h
(poslucháreň B8)
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1800 h Natália Martínková & Kamil Jaroň „Genetics of bats with
geomycosis“
1815 h Jana Bakan, Ladislav Paule, Ivana Romšáková & Diana
Krajmerová „Genetická diferenciácia a fylogenéza populácií
diviaka lesného (Sus scrofa) v Európe“
1830 h Zuzana Hiadlovská, Nikola Rusová, Barbora Vošlajerová Bímová
& Miloš Macholán „Agresivita a disperzia u dvoch poddruhov
myši domovej“
1845 h Michal Stanko „Apodemus agrarius (Rodentia) – čo a ako ďalej pri
komplexnom výskume druhu na Slovensku?“
1900 h Miroslav Ostrihoň, Rudolf Kropil, Tibor Pataky & Peter Kaštier
„Cirkadiánne rytmy a preferencia habitatov samcov jeleňa
lesného (Cervus elaphus) v Kremnických vrchoch“
Prestávka na večeru
Valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti
„Zoologický koktail“ – vernisáž výstavy fotografií Mateja Žiaka

Popularizačná prednáška: Martin Kundrát „Za dinosaurami do
odľahlých končín Zeme“
2. plenárna prednáška: Alexander Dudich „História teriologického
výskumu“
3. prednáškový blok: „S úctou k profesorovi Korbelovi“
(predsedajúca Milada Holecová)
915 h Milada Holecová „Spomienky na život a dielo prof. RNDr.
Ladislava Korbela (8. 6. 1912 – 6. 2. 2006)“
930 h Stanislav David & Vladimír Janský „Revize sbírky vážek
(Odonata) M. Trpiše deponované v Přírodovědném muzeu
Slovenského národního muzea v Bratislavě (předběžné sdělení)“
945 h Valerián Franc „Staré stromy v intraviláne – refúgiá vzácnych
chrobákov“
1000 h Lenka Hubáčková & Michal Horsák „Ekologický kontrast
ostrovních stanovišť – změny v zastoupení specialistů a
generalistů chrostíků (Trichoptera) na slatiništích rozdílné
minerální bohatosti“
1015 h Anton Krištín, Anna Sliacka & Benjamín Jarčuška „Orthoptera of
the peat bogs and wet mountain grasslands in Orava region (NW
Slovakia)“
1030 h Veronika Müllerová “Community composition of the carabid
beetles (Coleoptera: Carabidae) in different used agrarian habitats
in Podpoľanie microregion“
Prestávka
4. prednáškový blok: „Šesť, či osem nôh?“
(predsedajúci Slavomír Stašiov)
1100 h Michal Parák, Ján Kulfan & Marek Svitok „Spoločenstvá húseníc
(Lepidoptera) teplomilných dubín v oblasti Čachtických Karpát“
1115 h Anna Sliacka & Anton Krištín „Ako ovplyvňuje druhové zloženie
Orthoptera rúbaní diverzita okolitých biotopov?“
1130 h Matej Žiak „Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera)
Slovenska na základe vybraných environmentálnych faktorov“
1145 h Ľudmila Černecká, Ivan Mihál & Peter Gajdoš „The preliminary
results of the impact of forest disturbances on spider communities
(Arachnida: Araneae) on selected localities in Central Slovakia“
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1230 – 1330 h
1330 – 1415 h
(poslucháreň B8)
1415 – 1515 h
(poslucháreň B8)

1515 – 1530 h
1530 – 1630 h
(priestory pri
posluchárni B8)

1200 h Zuzana Krumpálová „Invázne prejavy pavúka Dictyna civica
(Lukas, 1850) (Araneae) na Slovensku“
1215 h Pavel Žila & Peter Gajdoš „Epigeické pavúčie spoločenstvá
vybraných nelesných ekosystémov Národného parku Poloniny“
Prestávka na obed
3. plenárna prednáška: Michal Horsák „Slatiny Západních Karpat v
prostoru a čase: ekologie a paleoekologie nejen společenstev měkkýšů“
5. prednáškový blok: „Slimák, slimák, vystrč rožky!“
(predsedajúci Michal Horsák)
1415 h Marek Čiliak & Jozef Šteffek „Výsledky výskumu malakofauny
travertínov Borová hora (Zvolenská kotlina)“
1430 h Vanda Rádková, Vendula Křoupalová, Jindřiška Bojková & Vít
Syrovátka
„Prostorová
diverzita
společenstev
vodních
bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních
Karpatech“
1445 h Veronika Schenková & Michal Horsák „Středoevropské populace
reliktního plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) – nové nálezy,
ekologie a ochrana“
1500 h Filip Rojik, Vladimír Kubovčík, Simona Bučkuliaková, Lucia
Blašková & Martina Hajková „Čo o vývoji prírody po poslednom
glaciáli v strednej Európe hovoria pakomáre?“
Prestávka
Prehliadka posterov
1.
Tatiana Aghová, Hanka Konvičková, Ondřej Mikula, Radim
Šumbera & Josef Bryja „Porovnávacia fylogeografia východoafrickej
oblasti Somali‐Maasai na príklade modelovej skupiny hlodavcov“
2.
Monika Balogová & Marcel Uhrin „Mobilita, preferencia pozície a
jej zmeny počas zimovania salamandry škvrnitej (Salamandra
salamandra) – predbežné výsledky“
3.
Beáta Baranová, Danica Fazekašová & Tomáš Jászay „Ovplyvňuje
invázna zlatobyľ bystrušky?“
4.
Martin Bona, Michal Stanko & Ladislav Mošanský „Ixodes frontalis
(Panzer, 1795), stály člen fauny Slovenska?“
5.
Petr Dolejš, Jaroslav Č. Hlaváč, Jiří Moravec & Miloš Anděra
„Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém
krasu“
6.
Renáta Gelienová, Marek Svitok, Milan Novikmec & Peter Bitušík
„Indikuje bentická makrofauna tatranských plies obnovu
z acidifikácie?“
7.
Adriana Hižňanová, Igor Majláth, Viktória Majláthová
„Lateralizácia infestácie kliešťom obyčajným (Ixodes ricinus) jašterice
zelenej (Lacerta viridis)“
8.
Milada Holecová, Zuzana Gálisová & Miroslav Kulfan „Fylofágne
chrobáky (Coleoptera, Curculionoidea) v porastoch borovice lesnej
(Pinus sylvestris) na Záhorí“
9.
Kristína Iarošová „Prvý nález rodu Sublettea (Chironomidae;
Diptera) na Slovensku“
10. Barbora Klementová & Marek Svitok „Prvý nález nepôvodného
druhu vodnej bzdochy Anisops sardeus Herrich‐Schaeffer, 1849
(Heteroptera) na Slovensku“
11. Peter Klinga, Diana Krajmerová & Ladislav Paule „Projekt výskumu
genetickej diverzity a diferenciácie populácií tetrova hlucháňa
(Tetrao urogallus) v západných Karpatoch“
12. Natália Kokošová, Božena Haklová, Miroslava Garajová Oselská,
Terézia Kisková, Igor Majláth & Viktória Majláthová „The Influence
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
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of Blood Parasites and Tick‐borne Pathogens on Behavioral
Changes in Lizards of the Genus Lacerta“
Jasna Kraljik & Peter Fenďa „Roztoče (Acarina, Mesostigmata)
v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku“
Lucia Krištofovičová & Andrea Rúfusová „Vplyv využitia krajiny
na riečne ekosystémy vo svetle štandardných štatistických metód
a funkčného hodnotenia („species traits“)“
Vladimír Kubovčík, Martina Hajková & Soňa Štefániková „Príprava
publikácie na určovanie stavovcov Slovenska“
Karina Kukučková „Čiastkové poznatky k výskytu raka riečneho na
vodných nádržiach stredného Slovenska“
Igor Majláth & Viktória Majláthová „Sezónna dynamika infestácie
jašterice zelenej (Lacerta viridis) kliešom obyčajným (Ixodes ricinus)“
Zuzana Matúšová, Marek Svitok, Milan Novikmec, Ladislav
Hamerlík, Richard Hrivnák, Judita Kochjarová, Jozef Oboňa,
Miroslav Očadlík, Helena Oťahelová & Peter Paľove‐Balang „Vážky
a vodné makrofyty malých vodných nádrží: je v praktickej ochrane
prírody nutné skúmať obe skupiny naraz?“
Lucia Nedelová „Forenzná genetika v ochrane živočíchov“
Milan Novikmec, Marek Svitok, Ladislav Hamerlík, Richard
Hrivnák, Judita Kochjarová, Jozef Oboňa, Miroslav Očadlík, Helena
Oťahelová & Peter Paľove‐Balang „Projekt BIOPOND“
Jozef Oboňa, Marek Svitok  Alexandra Foltánová „Životné cykly
komárov (Diptera: Culicidae) v dendrotelmách“
Miroslav Očadlík, Marek Svitok, Milan Novikmec, Ladislav
Hamerlík & Peter Bitušík „Je medzi nimi rozdiel? Diverzita
a štruktúra litorálneho bentosu tatranských vysokohorských pliesok
a plies“
Ingrid Papajová, Ján Papaj, Martina Miterpáková, Jana Fričová,
Jana Pipiková & Branislav Peťko „Exkrementy psov – zdroj
parazitárnej kontaminácie životného prostredia mestských
aglomerácií Slovenska“
Branislav Peťko, Michal Stanko, Ladislav Mošanský, Martin Bona,
Igor Majláth, Viktória Majláthová, Bronislava Víchová, Ivana
Hviščová, Lucia Pangrácová & Božena Haklová „Kliešte (Ixodida)
v mestách Slovenska“
Martin Pivarči, Ivan Stolárik, Peter Miklós & Dávid Žiak „Synúzie
drobných cicavcov v okolí Prvého roháčskeho plesa“
Darina Podoláková, Iveta Štibrániová, Lenka Mydlová,
Zuzana Svitálková & Mária Kazimírová „Ochranné účinky
proteínov 64P a AvPDI proti kliešťovi Ixodes ricinus (Acari:
Ixodida) a prenosu spirochéty Borrelia afzelii“
Michal Rindoš & Daniel Jablonski „Primárné data k batrachofaune
a herpetofaune Popradského rašeliniska“
Michal Stanko, Martin Bona, Ladislav Mošanský, Bronislava
Víchová & Branislav Peťko „Kliešte (Ixodida) Chorvátska s dôrazom
na okolie Plitvických jazier a pobrežie Jadranu“
Slavomír Stašiov „Leiobunum rupestre versus Leiobunum tisciae“
Jaroslav Svatoň & Peter Gajdoš „Fauna pavúkov (Araneae)
slovenských jaskýň“
Zuzana Svitálková, Lenka Mydlová, Markéta Derdáková, Veronika
Tarageľová, Diana Selyemová, Elena Kocianová, Mirko Slovák
& Mária Kazimírová „Prevalencia Babesia spp. a Anaplasma
phagocytophilum v kliešťoch Ixodes ricinus v urbánnej a sylvatickej
oblasti na juhozápadnom Slovensku“
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32.

1630 – 1830 h
(poslucháreň B8)

2000 – ... (jedáleň ŠD
Bariny)

Marek Svitok, Pavel Beracko, Peter Bitušík, Zuzana Čiamporová‐
Zaťovičová, Stanislav David, Michal Gregor, Barbora Klementová,
Igor Kmeť, Zuzana Matúšová, Milan Novikmec, Jozef Oboňa &
Jozef Šteffek „Checklist vodných bezstavovcov Košských mokradí“
33. Andrej Šijak & Karin Kukučková „Ako využíva vydra riečna rôzne
typy vodných nádrži na strednom Slovensku?“
34. Judita Vancáková & Ladislav Mošanský „Hniezdne spoločenstvo
vtákov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach“
6. prednáškový blok: „Čo má krídla, všetko letí...!“
(predsedajúci Anton Krištín)
1630 h Michal Baláž, Roman Slobodník & Vladimír Slobodník „Rozdiely
v biológii hniezdenia muchárika bielokrkého v troch odlišných
regiónoch Slovenska“
1645 h Martina Kašová & Peter Kaňuch „Zmeny správania párov Sitta
europaea medzi dvomi hniezdnymi obdobiami“
1700 h Martin Korňan „Druhové asociácie v hniezdnej ornitocenóze
zmiešaného pralesa: testy nulovými modelmi“
1715 h Tereza Králová, Marta Promerová, Anna Bryjová, Tomáš Albrecht
& Josef Bryja „Analýza genů hlavního histokompatibilního
komplexu u zástupce hrabavých, koroptve polní (Perdix perdix;
Galliformes)“
1730 h Jozef Lacko „Ornitocenóza Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho
okolia v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012“
1745 h Ladislav Mošanský & Samuel Pačenovský „Vývoj v štruktúre
hniezdnych populácií vtákov mesta Košíc za posledných tridsaťtri
rokov“
1800 h Filip Tulis, Karol Šotnár & Ján Obuch „Dlhodobé sledovanie
zmien potravy zimujúcich myšiarok ušatých (Asio otus)“
1815 h Miroslav Demko Hlasová aktivita bučiaka veľkého „(Botaurus
stellaris)“
Spoločenský večer „My a ostatné zvieratá“
Krst novej zoologickej publikácie
Vystúpenie kapely The Toones Kapela The Toones sa radí ku klasickým
rockovým formáciám vychádzajúcich z hudby 60‐tych a 70‐tych rokov.
Medzi jej najväčšievzory patria skupiny ako The Beatles, Led Zeppelin,
Deep Purple, Jimi Hendrix či The Yardbirds... Popri cover verziách týchto
skupín sa venuje aj vlastnej tvorbe, ktorá je silno ovplyvnená ich idolmi.
Pre čo najväčšiu autenticitu 60‐tych rokov a retro pôsobenie, kapela na
svojich vystúpeniach používa dobovú – vintage aparatúru a nástroje
súčasne doplnené o celkový image kapely spadajúci do spomínaných
rokov. The Toones pôsobia v zostave: Filip Argay (spev, gitara), Andrej
Penička (bicie, vokály) a Ján Rell (basgitara, vokály).
Kontakt Filip Argay, tel.: 0908 930 564, e‐mail: filipargay@gmail.com

24. november 2012
(sobota)

900 – 945 h
(poslucháreň B8)
945 – 1045 h
(poslucháreň B8)

4. plenárna prednáška: David Boukal „Život a smrt pod hladinou: co
(ne)víme o dravém vodním hmyzu?“
7. prednáškový blok: „Malé, ale jaré!“
(predsedajúci Peter Fenďa)
945 h Peter Fenďa „Slovenská akarológia v 21. storočí“
1000 h Peter Klimant & Zuzana Poláčiková „Roztoče (Acari:
Mesostigmata) hlodavcov vybraných lokalít Tatier“
1015 h Miroslava Klimovičová & Martin Hromada „Brkové roztoče –
perspektívy taxonomického a ekologického výskumu na
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1045 – 1100 h
1100 – 1230 h
(poslucháreň B8)

1230 – 1330 h
1330 – 1515 h
(poslucháreň B8)

1515 – 1530 h
1530 – 1600 h
(poslucháreň B8)
1600 h (učebňa E418,
KBVE)
Zmena programu vyhradená!
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Slovensku“
1030 h Bronislava Víchová, Božena Haklová, Lucia Pangrácová, Michal
Stanko, Martin Bona, Ladislav Mošanský & Branislav Peťko
„Výskyt kliešťov a kliešťami prenášaných patogénov v mestskej
aglomerácii Košíc (predbežné výsledky)“
Prestávka
8. prednáškový blok: „Votrelci (Aliens)“
(predsedajúci Miroslav Krumpál)
1100 h Vojtech Baláž, Petr Civiš, Jiří Vojar & Ivan Literák „Výskyt
Batrachochytrium dendrobatidis u voľne žijúcich obojživelníkov
v Česku a Európe“
1115 h Mária Kazimírová, Darina Podoláková, Iveta Štibrániová & Mirko
Slovák „Vakcíny proti kliešťom: Súčasné trendy vo vývoji“
1130 h Lucia Pangrácová, Michal Stanko, Ladislav Mošanský, Martin
Bona, Jana Fričová, Bronislava Víchová, Branislav Peťko
& Markéta Derdáková „Výskyt a genetická variabilita Anaplasma
phagocytophilum a Neoehrlichia mikurensis v drobných cicavcoch
ako rezervoárových hostiteľoch“
1145 h Dušan Cyprich & Miroslav Krumpál „Ekologické skupiny
hostiteľov vo vzťahu k blchám (Siphonaptera)“
1200 h Štefan Pavlík „Parazitoidy podkôrnika dubového (Scolytus
intricatus Ratz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae): prehľad
doterajších poznatkov zo Slovenska“
1215 h Miroslav Poláček, Michaela Bartíková, Matteo Griggio & Herbert
Hoi „Od čistenia hniezda k hniezdnemu parazitizmu“
Prestávka na obed
9. prednáškový blok: „Poznaj a chráň!“
(predsedajúci Milan Novikmec)
1330 h Peter Bačkor, Ján Gúgh, Ľubomíra Vavrová & Martin Ceľuch
„Dážďovník obyčajný (Apus apus) a netopiere (Chiroptera)
v urbánnom
prostredí
Slovenska:
prvotné
poznámky
k súčasnému rozšíreniu, ekológii a praktickej druhovej ochrane“
1345 h Alena Benová & Martin Vecko „Zoologické a zoopaleontologické
zbierky v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši“
1400 h Peter Manko „Narušené a umelé lotické biotopy – príležitosť pre
vodné bezstavovce aj zoológov?“
1415 h Roman Rozínek „Shrnutí poznatků z World Congress of
Herpetology v Kanadě a IUCN World Conservation Congress
v Koreji“
1430 h Karolína Sobeková „Obnova vybraných častí vnútrozemskej delty
Dunaja v rámci projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska“
1445 h Aleš Svoboda, Roman Rozínek & Jiří Francek „Vojenská technika
ve službách přírody – vliv netradičního managementu na
batrachofaunu“
1500 h Ján Topercer „Problémy veľkých dopravných projektov na
príklade živočíchov, území Natura 2000 a diaľnice D1 Turany –
Hubová“
Prestávka
Vyhodnotenie študentskej súťaže a odovzdanie cien (vedecký výbor
kongresu), záverečné zhodnotenie a ukončenie podujatia (Vladimír
Kubovčík)
Zasadnutie výboru SZS; vyhodnotenie kongresu „Zoológia 2012“, 18.
Feriancove dni

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Príhovor predsedu Slovenskej zoologickej spoločnosti
Je pre mňa mimoriadnou cťou, že sa mi dostalo pocty otvoriť kongres „Zoológia 2012“,
18. Feriancove dni, ktorý je výnimočný hneď z dvoch pohľadov. Jednak je netradičné miesto
jeho konania – mesto Zvolen a akademická pôda tu sídliacej Technickej univerzity. No
predovšetkým tým, že sa v tomto roku naskytla vzácna príležitosť pripomenúť si významné
životné jubileá až štyroch z našich najvýznamnejších zoológov – prof. Ing. Jozef Sládek, CSc.
(85 rokov), doc. Ing. Elemír Gogola, CSc. (85 rokov), RNDr. Andrej Stollmann (75 rokov)
a prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. (70 rokov) (obr. 1), ktorých profesionálna kariéra je
dnes už neodmysliteľne spätá s Technickou univerzitou vo Zvolene. Aj touto cestou si im za
Slovenskú zoologickú spoločnosť dovoľujem zapriať pevné zdravie, veľa štastia, pohody
a ďalších úspechov v zoológii! Tento kongres venujeme oslávencom ako prejav nášho veľkého
uznania a obdivu k ich celoživotnej práci a jej významu pre rozvoj slovenskej zoológie. Aj
množstvo prihlásených účastníkov je prejavom našej úcty k nim a dôkazom, že charizma ich
osobnosti dokáže zoologickú obec spojiť.

Obr. 1 Naši vzácni jubilanti (zľava): prof. Ing. Jozef Sládek, CSc., doc. Ing. Elemír Gogola, CSc., RNDr. Andrej
Stollmann a prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc.

S radosťou vítam účastníkov všetkých najvýznamnejších zoologických pracovísk na
Slovensku, od vedeckých ústavov, cez vysokoškoškolské pracoviská, až po organizácie
ochrany prírody. Veľkým potešením pre nás je účasť kolegov – zoológov – z bratskej Českej
republiky.
Slovenská zoológia prešla od roku 1989 výraznými zmenami. Žiaľ, jej súčasná situácia je
dosť nelichotivá. Poznačili ju celospoločenské zmeny sprevádzané zmenou rebríčka hodnôt
a všeobecných priorít. Vzdelanie a poznávanie sa dnes ocitajú na posledných miestach
záujmu. Výsledkom je – a povedzme to otvorene – súčasná kríza vo vede, výskume a výučbe
(na všetkých stupňoch vzdelávania) zoológie. Výsledkom dnešného systému fungovania
vysokých škôl, ako vrcholných vzdelávacích inštutúcií, je dehonestácia vzdelania. To sa
prejavuje aj vo vede a v blízkej budúcnosti sa prehĺbi ešte viac. Bol by som preto veľmi rád,
keby kongres „Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni prispel k vážnemu zamysleniu sa nad
týmto problémom, viedol k zjednoteniu komunity našich zoológov a naštartoval by novú

9

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

etapu zoológie na Slovensku. K tomu by bezpochyby mala výrazne prispieť svojim
zameraním a činnosťou aj Slovenská zoologická spoločnost. Podčiarkuje to význam a potrebu
jej zachovania a rozvoja. Dúfajme, že sa nám to spoločne podarí!
Dovoľujem si vysloviť poďakovanie členom organizačného a vedeckého výboru
kongresu, vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene a spoluorganizátorom za pomoc
a spoluprácu, bez ktorej by nebolo možné kongres uskutočniť. Moje poďakovanie patrí tiež
sponzorom, ktorí významne prispeli k zvýšeniu kvality podujatia.
Na záver ešte raz prajem našim vzácnym jubilantom všetko najlepšie a účastníkom
kongresu „Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni príjemné a plodné rokovanie na Technickej
univerzite vo Zvolene. Cíťte sa tu dobre!
Vladimír Kubovčík
predseda Slovenskej zoologickej spoločnosti
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Príhovor rektora Technickej univerzity vo Zvolene
Milé kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni!
Som rád, že môžem pozdraviť účastníkov vedeckého kongresu „Zoológia 2012“, ktorý sa
uskutočňuje na pôde Technickej univerzity vo Zvolene, a to v roku, kedy si pripomíname
viaceré významné výročia. Technická univerzita vo Zvolene sa v súvislosti so svojimi
banskoštiavnickými historickými koreňmi hlási k dedičstvu Baníckej akadémie v Banskej
Štiavnici. Založená bola pred dvestopäťdesiatimi rokmi, v roku 1762, ediktom cisárovnej
Márie Terézie Habsburskej a neskôr, v roku 1770, bola povýšená samotnou imperátorkou na
Banícku akadémiu, na ktorej sa začalo aj s výučbou lesníckych, ale aj biologických disciplín.
Zriadením akadémie bola ukotvená podpora rozvoja vedy a vzdelávania na najvyššej úrovni
na strednom Slovensku. Dôležitým tohtoročným výročím univerzity je šesťdesiat rokov
pôsobenia vo Zvolene, kedy sa po rozdelení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho
inžinierstva, sídliacej v Košiciach, bola v roku 1952 vytvorená Vysoká škola lesnícka
a drevárska, ktorá našla svoj domov vo Zvolene, v prirodzenom centre lesníctva a drevárstva.
V roku 1992 bolo uvedené do života rozhodnutie o zmene názvu na Technickú univerzitu vo
Zvolene.
Mimoriadne nás teší, že vedecký kongres je venovaný našim významným dlhoročným
pracovníkom a osobnostiam, ktoré s Technickou univerzitou vo Zvolene, ale aj so mnou
osobne, dlhé roky spolupracovali a spolupracujú. Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc., doc. Ing.
Elemír Gogola, CSc., RNDr. Andrej Stollmann a prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. sú
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj zoológie na Slovensku a na Technickej univerzite vo
Zvolene sme na nich mimoriadne hrdí. Som presvedčený, že mladá generácia zoológov na
Slovensku môže významne čerpať s ich odborných ale i životných skúseností. Jubilantom
želám predovšetkým veľa zdravia a osobnej pohody a prajem im, aby sa medzi svojimi
nasledovníkmi cítili príjemne.
Kongres zoológov je významným vedeckým podujatím v Slovenskej republike a má
podporu vedenia Technickej univerzity vo Zvolene. Teší ma, že vedenie Slovenskej
zoologickej spoločnosti je momentálne aj v srdci Slovenska a kongres dokazuje, že takéto
vedecké zameranie je Technickej univerzite vo Zvolene vlastné. Všetkým želám príjemný
pobyt na našej univerzite, aby splnil svoje vedecké a odborné ciele a organizátorom ďakujem
za ich vynaložené úsilie a prácu pri jeho usporiadaní.
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene
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Štyrom významným osobnostiam (nielen) slovenskej zoológie
k jubileu
(To anniversary of four prominent personalities (not only) Slovakian Zoology)

Peter Urban
Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, e‐mail: Peter.Urban@umb.sk

Pre človeka je veľkým šťastím keď stretne dobrého učiteľa (pričom nemusí ísť len
o klasického pedagóga v „kamennej škole“, ale aj o učiteľa, ktorý ho trpezlivo zaúčal do tajov
a peripetií praxe). Ešte väčším šťastím je pokiaľ má takých učiteľov viac. Nuž a mimoriadne
cennou devízou je, ak sa s týmito učiteľmi môže stretávať ešte dlhý čas po tom ako opustil
brány Alma mater, alebo s nimi uskutočnil prvé terény, prípadne absolvoval prvé výskumy
v laboratóriu. Konzultovať nápady, námety či problémy, počúvať ich dobre mienené rady, ale
aj kritické pripomienky, prípadne slovíčka pochvaly. Nezastaviteľný čas cvála neúprosne
rýchlo, až sa človeku ani nechce veriť, že štyria takýto vzácni ľudia, popredné osobnosti
zoológie nielen na Slovensku, ale aj v Európe, ktorí patrili a našťastie stále patria k jeho
učiteľom, vzorom, kolegom i priateľom, sa už dožívajú významných životných jubileí.
Vedecký kongres Zoológia 2012 sa koná práve pri tejto príležitosti.
Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. sa narodil 27. marca 1927 v Tesároch nad Žitavou. Po promóci
na Lesníckej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach
roku 1952 nastúpil na Zoologický ústav Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene.
Tomuto pracovisku i mestu už ostal verný a na súčasnej katedre Ochrany lesa a poľovníctva
Lesníckej fakulty pôsobí dodnes ako jej externý učiteľ. Stal sa obľúbeným pedagógom,
vyučujúcim lesnícku zoológiu, biológiu poľovnej zveri a (našťastie pre mnohých
profesionálnych i dobrovoľných ochrancov prírody) istý čas aj ochranu prírody. Vedecky sa
orientoval predovšetkým na štúdium potravnej ekológie niektorých dravcov a sov,
problematiku ekológie vybraných mäsožravcov (najmä mačky divej a medveďa) či
problematiku avifauny okolia Zvolena. Profesor Sládek je významnou osobnosťou,
uznávanou tak v radoch ochrany prírody, ako aj poľovníctva, čo je v súčasnej dobre
vyostrovania sa vzájomných vzťahov medzi uvedenými aktivitami, skôr výnimka. Súvisí to aj
s jeho kompetentným postojom a aktívnym vystupovaním na rôznych fórach, podložených
vedeckou argumentáciou i pravdovravnosťou.
Doc. Ing. Elemír Gogola, CSc., sa narodil 27. januára 1927 v Lednických Rovniach. Tiež
vyštudoval Lesnícku fakultu Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva
v Košiciach a roku 1951 nastúpil na Ústav ochrany lesa na tejto fakulte. S ňou sa presťahoval
do Zvolena a pôsobil až do odchodu na dôchodok. Vyučoval lesnícku entomológiu a bol
obľúbeným aj pre svoj starostlivý prístup. Vedecky sa zameral najmä na ekológiu listožravých
a pod kôrou žijúcich škodcov na jedli a dube a na ochranu pred nimi.
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Obaja pedagógovia, obľúbení aj pre svoj korektný prístup k študentom, majú okrem iného
spoločné tiež kresliarske nadanie, ktoré úspešne využili aj pri tvorbe kvalitných učebných
textov.
RNDr. Andrej Stollmann, sa narodil 19. septembra 1932 v Žiline. Po absolvovaní Vysokej
školy pedagogickej v Bratislave roku 1958 nastúpil do Krajského múzea v Žiline. V roku 1974
prešiel do Slovenskej akadémie vied, kde až do odchodu na dôchodok (roku 1992) viedol
Výskumnú stanicu v Starých Horách, od roku 1983 ako organizačnú zložku súčasného Ústavu
ekológie lesa vo Zvolene. Vedecky sa venoval najmä drobným zemným cicavcom a ornitológii
(hlavne bocianovi bielemu). Ešte roku 1965 začal v Žiline organizovať úspešné a populárne
TOP‐y (tábory ochrancov prírody), tradícia ktorých (celoslovenských a východoslovenských)
pretrvala dodnes. Je neúnavným a vytrvalým iniciátorom a „hnacím motorom“ mnohých
terénnych i spoločenských akcií pri jubileách významných osobností zoológie. Má vzácny dar
prirodzene nadväzovať na úspešné aktivity a spájať generácie.
Prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc., sa narodil 15. októbra 1942 v Kameníne. Po
úspešnom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave nastúpil roku 1964 na Vysokú
školu poľnohospodársku do Nitry. Roku 1973 prešiel do Slovenskej akadémie vied, kde
(zásluhou chronických reorganizácií) pôsobil v niekoľkých ústavoch (Ústav experimentálnej
farmakológie, Ústav experimentálnej biológie a ekológie, Ústav ekológie lesa). Od roku 1991
vyučoval na Fakulte ekológie (neskôr Fakulta ekológie a environmentalistiky) Technickej
univerzity vo Zvolene. Vďaka svojej charizme, obdivuhodnému encyklopedickému rozhľadu,
jazykovým znalostiam i pútavým prednáškam s využitím audiovizuálnych pomôcok sa stal
mimoriadne obľúbeným učiteľom. Vyučoval všeobecnú ekológiu, systematickú zoológiu
a fyziológiu a kapitoly z ekológie vyšších stavovcov. Vedecky sa zameral najmä na výskum
parazitov na drobných zemných cicavcoch.
Životopisy všetkých štyroch jubilantov, vrátane ich bohatých vedeckých i organizačných
aktivít, sú podrobne spracované v iných periodikách. Preto len dodám, že ich charakterizujú
nielen rozsiahle publikačné aktivity a členstvá v rôznych spoločnostiach, ale aj pracovitosť,
skromnosť, nápaditosť a ochota. Slovenská zoológia a najmä generácie starších zoológov, mali
veľké šťastie, že ich učili práve tieto osobnosti.
Do ďalších rokov im úprimne prajem najmä pevné zdravie, pohodu a veľa tvorivých
nápadov. Aby im ich závideniahodný mladícky elán vydržal čo najdlhšie.
/slávnostný príhovor jubilantom/
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Porovnávacia fylogeografia východoafrickej oblasti Somali‐
Maasai na príklade modelovej skupiny hlodavcov
Tatiana Aghová1,2, Hanka Konvičková2, Ondřej Mikula2,3, Radim Šumbera4
& Josef Bryja 2,5
1 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářska 2, 602 00 Brno, Česká republika, tel.:
+420 722 671 936, e‐mail: tatiana.aghova@gmail.com
2 Ústav biologie obratlovců, Akademie věd ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, Česká republika
3 Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR, v.v.i., Veveří 97, 602 00 Brno 2, Česká republika
4 Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
Česká republika
5 e‐mail: bryja@brno.cas.cz; tel.: +420 568 422 387; fax: +420 568 423 121

Abstract East Africa is one of the worldʹs biodiversity hot spots. Despite this, our knowledge of many groups of
organisms is still limited. African rodents are much understudied, because even basic taxonomic and faunistic data are
still missing. The goals of the project are to make a taxonomic revision of selected genera and to identify factors that
influence intra‐ and interspecific diversity of this group of animals in East Africa. Rodents are also very good model
organisms for phylogeographic studies for several reasons: they have a) a short generation time, ie. rapid substitution
rate, b) limited dispersal ability and c) strong associations with particular habitats. Rodents are also of great importance
for human, because they are hosts of many pathogens causing human diseases such as bubonic plagues or various
viruses. As the model group we have selected rodents of two genera living in the savannas (Gerbilliscus, Saccostomus)
and one genus living in the woodlands (Grammomys).
We focus on the region Somali‐Maasai in eastern Africa (Ethiopia, Kenya, Tanzania). It is usually very difficult to
reliably identify the species only on the morphology basis. We therefore use a combination of genetic, morphological
and geographic approaches. For genetic analysis, we used two mitochondrial markers, genes for cytochrome b (cytb)
and 16S rRNA, and one nuclear marker (gene IRBP). Combined molecular and morphological analysis shows that all
three genera have considerable diversity, and we are now in the process of description of new species for science.
Genus Gerbilliscus, which was thoroughly studied till now, is geographically structured into three groups: Eastern,
Southern and Western group. Genetic structure of species of the genus Gerbilliscus are significantly influenced by the
Great Rift Valley.
Key words cytb, 16S, IRBP, Gerbilliscus, Grammomys, Saccostomus
Abstrakt Východná Afrika patrí medzi hot spots svetovej biodiverzity. Napriek veľmi vysokej úrovni biodiverzity je
úroveň poznania mnohých organizmov veľmi nízka. Medzi málo preskúmané organizmy patria aj africké hlodavce,
kde chýbajú i základné taxonomické a faunistické dáta. Cieľom projektu je urobiť taxonomickú revíziu jednotlivých
rodov a identifikovať faktory, ktoré ovplyvnili vnútro‐ a medzidruhovú diverzitu tejto skupiny živočíchov vo
východnej Afrike. Hlodavce sú veľmi vhodné modelové organizmy pre fylogeografické štúdie z viacerých dôvodov: a)
majú krátku generačnú dobu, tj. dostatočnú substitučnú rýchlosť, b) limitované možnosti rozptylu a c) sú viazané na
svoj habitat. Štúdium hlodavcov nám taktiež umožňuje poznať hostiteľov chorôb ako bubonický mor alebo rôzne
vírusy. Ako modelové skupiny boli vybrané hlodavce dvoch rodov žijúcich v savanách (Gerbilliscus, Saccostomus)
a jedného žijúceho v lesoch (Grammomys).
Zamerali sme sa na región Somali‐Maasai (Etiópia, Keňa, Tanzánia). V tejto oblasti je rozmanitosť hlodavcov veľmi
vysoká, na druhovej aj vnútrodruhovej (genetickej) úrovni. Keďže je náročné spoľahlivo určiť druh len na základe
morfológie, používame kombináciu genetických, morfologických a geografických prístupov. Na genetickú analýzu sme
použili dva mitochondriálne markre, gény pre cytochróm b (cytb) a 16S rRNA, a jeden jadrový marker (gén pre IRBP).
Kombinovaná molekulárna a morfologická analýza ukazuje, že u všetkých troch rodov sa vyskytla značná rozmanitosť,
ktorá bude viesť k popísaniu nových druhov pre vedu. Rod Gerbilliscus, ktorý máme najpodrobnejšie spracovaný, je
geograficky štruktúrovaný do troch skupín: východná, južná a západná. V oblasti Somali‐Maasai sa vyskytujú iba
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taxóny východnej línie. Vnútrodruhová variabilita niektorých „druhov“ z rodu Gerbilliscus je významne ovplyvnená
Veľkou priekopovou prepadlinou (Great Rift Valley).
Kľúčové slová cytb, 16S, IRBP, Gerbilliscus, Grammomys, Saccostomus
Poďakovanie Výskum bol podporený projektmi GA ČR P506/10/0983 “Comparative phylogeography of Zambezian region in
Southeastern Africa using small mammals as a model” a GA ČR P502/11/J070 “Biogeography and evolutionary history of two
RNA viruses in Africa.”
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Dynamika spoločenstva drobných zemných cicavcov
v podmienkach lesného ekosystému Tatier
Gabriela Augustiničová & Ivan Baláž
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Trieda A. Hlinku 1,
949 74 Nitra, e‐mail: gabriela.augustinicova@ukf.sk
Abstract We evaluated research of small mammals during the years 2010‐2012 in forest ecosystems in Tatras Mts. It
was found out presence of 7 species (287 specimens) of small terrestrial mammals ‐ Eulipotyphla: Neomys fodiens, Sorex
araneus, S. minutus, S. alpinus, Rodentia: Apodemus flavicollis, Cletrionomys glareolus, Microtus tatricus. Apodemus flavicollis
and Cletrionomys glareolus were eudominant species. The months of June ‐ August were the highest species richness (7
species). The most abundant was the period between September and November.
Key words small mammals, Tatranská Javorina, forest ecosystem, live traps

Úvod
Cieľom príspevku je zhodnotenie dynamiky drobných zemných cicavcov v lesnom
ekosystéme Tatier v období rokov 2010 až 2012. Výskumná plocha sa nachádza v lesnom
ekosystéme nad obcou Tatranská Javorina, pri vstupe do Javorovej doliny, ktorá patrí do časti
Belianske Tatry.

Metodika
Výskum drobných zemných cicavcov sa realizoval počas troch rokov 2010 až 2012 na
výskumnej ploche „kvadrát Javorina“. Výskumná plocha kvadrát Javorina (DFS 6786)
(E20°8ʹ28,11ʺ N49°15ʹ44,59ʺ) sa nachádza v katastrálnom území obce Tatranská Javorina,
v nadmorskej výške 1000 m n. m. a prevažuje na nej horský javorový les (Aceron‐Fagenion, Ac,
MICHALKO 1986). Odchyt drobných zemných cicavcov sa realizoval kvadrátovou metódou
odchytu do živolovných pascí (50 pascí v 5 radoch a 10 stĺpcoch). Pasce boli exponované 4
noci a kontrolované v 3‐hodinových intervaloch. Ako návnada boli použité larvy múčnych
červov (Tenebrio molitor), zofobasy (Zophobas morio), ovocie a ovsené vločky. Realizovaných
bolo 98 kontrol živolovných pascí.

Výsledky
Na výskumnej ploche v lesnom ekosystéme kvadrát Javorina bolo počas rokov 2010 až
2012 identifikovaných 7 druhov drobných zemných cicavcov: Apodemus flavicollis (Melchior,
1834), Cletrionomys glareolus (Schreber, 1780), Microtus tatricus Kratochvil, 1952, Neomys fodiens
(Pennant, 1771), Sorex alpinus Schinz, 1837, Sorex araneus Linnaeus, 1758, Sorex minutus
Linnaeus, 1766. Počas troch rokov bolo odchytených 287 jedincov drobných zemných
cicavcov. Ako eudominant sa prejavil druh Apodemus flavicollis (37,63 %) a Cletrionomys
glareolus (32,75 %), dominoval i druh Sorex araneus (16,03 %). Ostatné druhy boli v zastúpení
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Neomys fodiens (4,53 %), Sorex alpinus (2,09 %), Sorex minutus (6,62 %) a Microtus tatricus (0,35
%). Výskyt jednotlivých druhov drobných zemných cicavcov sme hodnotili z hľadiska ich
sezónneho výskytu. V jarných mesiacoch (marec ‐ máj ) sa vyskytovali vo všetkých odchytoch
2 druhy v celkovom počte 15 jedincov. V letnom období (jún ‐ august) sme z celkového počtu
119 jedincov identifikovali 7 druhov. Počas jesenného obdobia (september ‐ november) bolo
identifikovaných 6 druhov a 153 jedincov. Výskytom jedincov boli najbohatšie mesiace
september (125 jedincov), počas ktorého bolo odchytených 44 % všetkých jedincov a mesiac
júl 84 jedincov, čo tvorí 29 % celkového počtu odchytených drobných zemných cicavcov.
Druhy Apodemus flavicollis a Cletrionomys glareolus sa konštantne vyskytovali počas celého
obdobia výskumu od jari po jeseň. Ostatné druhy boli zaznamenané až v letnom a jesennom
období.
Poďakovanie Príspevok vznikol za finančnej podpory grantovej agentúry KEGA č.012 UKF‐4/2011 ʺTeriológia efektívne
a zaujímavoʺ.

Literatúra
MICHALKO J, 1986: Geobotanická mapa ČSSR: Slovenská socialistická republika. 1. vyd. Bratislava, Veda, 162 pp.

Obr. 1 Početnosť odchytených druhov drobných zemných cicavcov.

Obr. 2 Dynamika populácií drobných zemných cicavcov počas sezóny.
/prednáška/
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Dážďovník obyčajný (Apus apus) a netopiere (Chiroptera)
v urbánnom prostredí Slovenska: prvotné poznámky
k súčasnému rozšíreniu, ekológii a praktickej druhovej ochrane
Peter Bačkor1,2, Ján Gúgh3, Ľubomíra Vavrová4 & Martin Ceľuch2
Katedra biológie a ekológie, FPV, Univerzita Mateja Bela, SK‐974 01, Banská Bystrica; e‐mail: peter.backor@gmail.com
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Andraščíkova 1, SK‐085 01 Bardejov
3 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 42, SK‐821 09 Bratislava 2; e‐mail: gugh@vtaky.sk
4 Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na riviére 19/A, SK‐841 04 Bratislava; e‐mail: vavrova@broz.sk
1
2

Abstract In 2012, we were focused on the common swift (Apus apus) and bats (Chiroptera) during nidification and post‐
hibernation season in the whole Slovak urban area. The main factors that impact moderate decrease of population of
these species are reconstruction of buildings front side, insulation of block of flats and close up ventilation attic holes.
The priority of the project, except for basic ecological survey, was conservation management. Altogether, 1050 nest
boxes were installed to block of flats and 940 breeding places were saved.
Key words common swift, bats, conservation management, urban habitat, Slovakia

Úvod
V súčasnosti dážďovník obyčajný (Apus apus) ako obligátny hniezdny migrant patrí do
synantroponých avicenóz urbánného prostredia Slovenska. KROPIL (2002) odhaduje jeho
početnosť na 30.000 – 60.000 hniezdiacich párov a uvádza, že ide o ,,bežný“ druh s nárastom v
období od 1980 do 1999. Vzhľadom na tento fakt, nie je zaradený do Červeného zoznamu
ohrozených druhov Slovenska (KRIŠTÍN et al. 2001). Od roku 1980 v Európe jeho populácia
vykazuje mierny pokles spôsobený stratou hniezdnych biotopov (EBCC 2008). Medzi hlavné
faktory, ktoré spôsobujú stratu hniezdnych biotopov na Slovensku patrí rekonštrukcia
vonkajších fasád vhodných typov panelových domov, ktorá uzatvára atikové vetracie otvory,
kde hniezdi odhadom skoro 90 % Slovenskej populácie (SOS/BirdLife Slovensko in litt.).
Podobne ako dažďovník aj netopiere (Mammalia: Chiroptera) využívajú urbánne
prostredie ako úkryt, lovisko, ale aj miesto rozmnožovania a hibernácie. Dominantným
druhom tohto prostredia je raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktorý využíva podobne ako
dažďovník vetracie atikové otvory vo vhodných typoch panelových domov (pozri CEĽUCH &
KAŇUCH 2005, CEĽUCH & ŠEVČÍK 2009, CEĽUCH et al. 2006), alebo prostredie podobné lesnému
napr. parky (pozri GURSKÁ 2006, KAŇUCH 2007 a KAŇUCH & KRIŠTÍN 2005) alebo podkrovné
priestory sakrálnych stavieb (pozri BAČKOR et al. 2007 a UHRIN et al. 2010).
V roku 2012 začal intenzívny prieskum populácie spomínaných druhov, ktorý má za cieľ
zistiť základné ekologické nároky a cieleným lokálnym ochranárskym manažmentom prispieť
k záchrane pred rastúcou vlnou zatepľovania hniezdisk a lokalít výskytu netopierov.
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Metodika
Prieskum sa uskutočnil v rámci jednej hniezdnej sezóny 2012 (apríl–august), resp.
netopiere (august–september) na celom Slovensku. Prezentované údaje sú z obdobia do konca
júna. V rámci urbánneho prostredia sme skontrolovali spolu 99 miest. Celkove bolo do
prieskumu zapojených 50 ľudí z troch participujúcich organizácií: Bratislavské regionálne
ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Na mapovanie sme použili
jednoduchú metódu vizuálneho pozorovania hniezdnych okrskov resp. úkrytových možností
netopierov. Údaje sú postupne vkladané do databázy Aves symfony modul ,,Monitoring
dažďovníkov a netopierov“ v budovách (http://aves.vtaky.sk/sk/apusbat).

Výsledky a diskusia
Vzhľadom k tomu, že sa jedná len o čiastočné údaje z jednej hniezdnej sezóny, príspevok
prináša len stručný prehľad. Spolu bolo zmapovaných 1111 hniezdisk dažďovníka a 755
úkrytov netopierov v 99 mestách Slovenska. Z tohto počtu bolo skontrolovaných 4149
bytových jednotiek (panelákov a domov). Prioritné lokality z hľadiska výskytu a ochrany sú:
Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Hriňová, Ilava, Košice,
Lipany, Nitra, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Žiar nad Hronom, Sabinov,
Spišská Nová Ves a Šahy. MIŠEK (in litt.) zaznamenal jarný prílet dážďovníka 10. apríla 2012
v Orkucanoch (okres Sabinov).
Vysoký dôraz sme kládli popri získavaní údajov o súčasnej distribúcii a početnosti druhu
aj na praktickú ochranu a systematické zabezpečenie legislatívnej ochrany druhu. V rámci
praktickej ochrany a manažmentu bolo riešených 232 domov, na ktorých prebiehala
rekonštrukcia (väčšinou zatepľovanie vonkajších fasád), kde dochádzalo ku konfliktom
v hniezdnom období, resp. v období výskytu netopierov. Boli osadené špeciálne búdky pre
dažďovníky a netopiere s 1050 hniezdnymi, resp. úkrytovými komorami. Inštalovaním
upravených mriežok na atikové otvory bolo zachránených 940 pôvodných hniezdisk
dážďovníka a úkrytov pre netopiere.

Záver
Celoslovenská iniciatíva ochrany a mapovania synatropných živočíchov, spomedzi
ktorých sú vlajkovými druhmi (,,flagship species“) dážďovník obyčajný a raniak hrdzavý,
predstavuje najväčšiu celoslovenskú ochranársku akciu súčasnosti. Zapojenie širokého
spektra odborníkov a dobrovoľníkov umožňuje aktivitami pokryť celé územie krajiny
a získavať tak presné dáta o súčasnej distribúcii a početnosti týchto druhov. Hlavný dôraz sa
kladie na praktickú ochranu druhov, ktorých populácie sú v dôsledku chýbajúcich
systémových a účinných opatrení rýchlym tempom likvidované. Výskum a monitoring bude
prebiehať do roku 2015.
Poďakovanie Projekt je finančné podporený Európskou Úniou programom LIFE+ NAT10/SK/000079 Ochrana dážďovníka
tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku a z finančných prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR.
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Genetická diferenciácia a fylogenéza populácií diviaka lesného
(Sus scrofa) v Európe
Jana Bakan, Ladislav Paule, Ivana Romšáková & Diana Krajmerová
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail:
jana.bakan@tuzvo.sk
Abstract Genetic differentiation and phylogeny of wild boar (Sus scrofa) populations in Europe. This study gives overview
about genetic differentiation and fylogeny of European wild boar populations. Till now, no paper has been devoted to
study genetics of Sus scrofa in Middle and Southeast Europe where the presence of more wild boar subspecies is
assumed with many contact zones. Population structure of wild boar have been studied by 11 microsatellite loci, while
evolutionary relationships between populations have been analyzes by sequencing D‐loop region of mtDNA.
Knowledge of individual wild boar subspecies occurence is important for the study of phylogeography and phylogeny
of Sus scofa species. Our work revealed high genetic variability of wild boar populations in Europe during the analyses.
We confirmed existence of two subspecies, Sus scrofa scrofa and Sus scrofa attila and we determined their contact zone
betwen Czech republic and Slovak republic. Partially we have confirmed occurence of Sus scrofa meridionalis subspecies
in Sardinia and Sus scrofa lybicus subspecies in Turkey.
Keywords: Sus scrofa, subspecies, population genetic, microsatellites, sequence analysis

Úvod
Rozsiahle zoologicko‐archeologické záznamy poukazujú, že diviaky boli prvýkrát
domestikované pred ~9000 rokmi na Blízkom Východe (EPSTEIN et al. 1984), zatiaľ čo súčasné
molekulárne a archeologické dôkazy poukazujú aj na druhú, nezávislú domestikáciu na
Ďalekom Východe (GIUFFRA et al. 2000). Fylogenetické analýzy preukázali tri rozdielne vetvy,
resp. klady. Ázijský klad A a dva európske klady E1 a E2, z ktorých jeden zahŕňa diviaky
výhradne z Talianska – klad E2 (review SCANDURA et al. 2008).
Najmenej štyri ďalšie procesy súvisiace s ľudskou aktivitou ovplyvnili výskyt a štruktúru
populácií diviaka v Európe: domestikácia v neolite, výrazné bottlenecky v rozdielnych
oblastiach v posledných storočiach, demografická expanzia v posledných 50 rokoch
a niekoľko viac alebo menej nekontrolovaných introdukcií (SCANDURA et al. 2008).
V súčasnosti je euroázijský diviak lesný jeden z najrozšírenejších suchozemských
cicavcov. Jeho geografické rozšírenie zasahuje od západnej Európy a severnej Afriky až po
Japonsko a poddruhy možno zaradiť podľa geografických oblastí medzi západné, východné,
indické a indonézijské rasy (GROVES et al. 1993). Predmetom tejto štúdie je západná rasa, teda
poddruhy vyskytujúce sa v Európe.

Metodika
Vzorky diviakov boli zozbierané počas poľovníckych sezón, v rokoch 2007–2010. Spolu
bolo zozbieraných a analyzovaných 938 vzoriek tkanív (svalstvo, pečeň, krv, kosti a koža) zo
17 krajín Európy (ES, IT, DE, AT, CZ, SK, PL, HU, UA, EE, SI, BA, HR, RS, RO, BG a TR). Na
izoláciu DNA bola použitá metóda CTAB (OLIVEIRA et al. 2007). Pri fragmentačnej analýze
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bolo použitých 11 nukleárnych mikrosatelitných markérov (VERNESI et al. 2003, FERREIRA et al.
2006). Na amplifikáciu nekontrolovanej časti mtDNA (D‐loop) boli použité sekvenačné
primery Ss L Dloop a Ss Hest Dloop (ALVES et al. 2003).

Výsledky a diskusia
Cieľom práce bolo stanovenie a posúdenie genetickej diverzity a diferenciácie medzi
sledovanými populáciami diviaka lesného v Európe. Vzorky tkanív diviaka lesného zo 17
krajín boli rozdelené do 36 populácií.
Geografickú štruktúrui sme skúmali pomocou Bayesovskej zhlukovacej metódy, software
STRUCTURE (PRITCHARD et al. 2007). Ako najpravdepodobnejší počet sa javili 3 skupiny
geneticky príbuzných jedincov. Táto štruktúra sa čiastočne zhoduje s taxonomickou
klasifikáciou európskych poddruhov diviaka. Prvá skupina je vysoko zastúpená v západných
populáciach a jej zastúpenie sa znižuje smerom na východ. Môžeme predpokladať, že sa jedná
o poddruh Sus scrofa scrofa. Druhá skupina prevláda v populáciach strednej Európy
a zastúpenie sa znižuje smerom na západ, ako aj na juhovýchod. Predpokladáme, že sa jedná
o poddruh Ss attila. Donedávna sa predpokladalo, že hranica medzi týmito dvoma
poddruhmi je na východnom Slovensku, ale ako sme zistili, hranica je posunutá na západ, a to
na hranici karpatskej a beskydskej oblati (česko‐slovenských hraniciach). Tretia skupina
prevláda v BG, SI, BA, ako aj na Sardínii a TR. Predpokladali sme, že v sardínskej populácii sa
štruktúra zobrazí zreteľnejšie, pretože tu by sa mal nachádzať poddruh Ss meridionalis. V TR
by sa mal nachádzať poddruh Ss lybicus. Tieto nezreteľné výsledky boli zrejme zapríčinené
malým zastúpením jedincov v populácii. Čo sa týkalo bulharských populáciach je
diskutabilné, či sa jednalo o hybridy, či poddruh Ss lybicus. Pomocou sekvenačnej analýzy sme
zistili, že turecké a bulharské populácie nie sú si podobné a boli zoskupené do rôznych vetiev.
Za účelom preskúmania fylogeografických vzťahov v rámci areálu diviaka sme
uskutočnili sekvenáciu 75 jedincov z 25 populácií, ktoré pochádzali zo 14 krajín. Sekvenáciou
úseku D‐loop (410 bp), sme zistili 52 haplotypov. 43 haplotypov bolo známych
z predchádzajúcich štúdií (review SCANDURA et al. 2008) a 12 haplotyv bolo nájdených aj
v nami analyzovaných vzorkách. Deväť haplotypov (J120–J128) bolo nových, odhalených
pomocou 44 variabilných miest (39 tranzícií, 4 transverzie a 1 inzercia). Nove haplotypy boli
nájdene na Sardínii (2), v PL (1), BG (1), RO (3) a v TR (2). Fenotypová sieť, vytvorené
v programe NETWORK (www.fluxus‐engineering.com) potvrdila tri klastre: Blízky Východ,
Európu (E1) a Taliansko (E2). Tieto 3 klastre boli potvrdené aj fylogenetickým stromom
vytvoreným pomocou metódy najbližšieho suseda v programe MEGA4 (TAMURA et al. 2007).
Naše výsledky sa zhodujú z existujúcou geografickou štruktúrou diviaka lesného v Európe,
no zároveň však existujú otázky, na ktoré treba nájsť odpoveď.
Poďakovanie Táto práca vynikla v rámci riešenia výskumného projektu APVV‐18‐032105 „Genetická diverzita a diferenciácia
populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri“. Osobitné poďakovanie patrí partnerom na Slovensku a v zahraničí, ktorí
získali a poskytli biologické vzorky.
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Priestorová aktivita hlodavcov v lesnom ekosystéme Tatier
Ivan Baláž & Imrich Jakab
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Trieda A. Hlinku 1,
949 74 Nitra, e‐mail: ibalaz@ukf.sk, tel.: +421 37 6408 555
Abstract Spatial activity of rodents in forest ecosystem of the Tatras. The paper analyzes the spatial activity of rodents
(Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus) in forest ecosystem near the village Tatranská Javorina. Spatial activity of
forest rodents is assessed by quadrate recapture method. Home ranges of investigated species overlap. Spatial activity
of Apodemus flavicollis was significantly higher during the night; in Clethrionomys glareolus were not found significant
differences between activity during the day and night. Areas most probable activity of the both species were visualized
in the software ArcGIS 9.3 in monitored area (quadrate).

Úvod
Cieľom príspevku je charakterizovať priestorovú aktivitu hlodavcov (Apodemus flavicollis,
Clethrionomys glareolus) lesného ekosystému 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.
Apodemus flavicollis sa vyskytuje v celej Európe, podobne ako Clethrionomys glareolus
(MITCHELL‐JONES et al. 1999). Sú to granivorné a herbivorné druhy hlodavcov. Veľa autorov
riešilo problematiku priestorových vzťahov medzi dominantnými druhmi drobných cicavcov
stanovením veľkosti ich home range (napr. BERGSTEDT 1966). Stále nie je úplne jasné ako jedince
osídľujú priestor a ako vzájomne na seba vplývajú.

Metodika práce
Na vytýčenej výskumnej ploche lesného ekosystému nad obcou Tatranská Javorina boli
v priebehu rokov 2010 až 2012 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.
Priestorovú aktivitu lesných hlodavcov sme vizualizovali použitím softvéru ArcGIS 9.3.
Density obrysov (kontúry), ktoré obklopujú priestor s konštantnou pravdepodobnosťou
hustoty, boli vygenerované použitím extenzie Home Range pod softvérom ArcView 3.2.
Nastavené parametre: vyhladzovací parameter ‐ H ref (referenčný), s obrysom Volume 95%, s
vyhladzovaním Adapitive. Výberom takéhoto nastavenia vznikne 8 obrysov (isopleths).
Posledný okrajový obrys nesie funkčnú hodnotu 1/8 maximálnej pravdepodobnosti hustoty
a každý ďalší obrys smerom dovnútra má pridanú hodnotu o 1/8 max. pravdepodobnosti
hustoty. Najvnútornejší obrys tak zahŕňa 7/8 max. pravdepodobnosti hustoty. Rastrová mapa,
vyjadrujúca mieru pravdepodobnosti výskytu druhov, vznikla odčítaním dvoch vrstiev
vyjadrujúcich pravdepodobnosť výskytu v 8 density obrysoch, použitím GRASS GIS 6.4.
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Obr. 1 Úspešnosť odchytov druhov A. flavicollis a C. glareolus na vymedzenej výskumnej ploche.

Obr. 2 Vyjadrenie miery pravdepodobnosti výskytu druhov A. flavicollis a C. glareolus na vymedzenej výskumnej
ploche s aspektom na fázu dňa (deň, noc).
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Výsledky
Na výskumnej ploche boli použitím extenzie Home range v prostredí ArcView 3.2.
vymedzené miesta najpravdepodobnejšieho výskytu druhov Apodemus flavicollis
a Clethrionomys glareolus (obr. 1). U oboch druhov boli zistené rozdiely v priestorovej aktivite
počas dňa a v priebehu noci (obr. 2). Preukazné rozdiely boli zaznamenané u druhu A.
flavicollis, ktorý je charakteristický väčšou mobilitou a prevažne nočnou aktivitou. Za odchyty
počas dňa boli považované odchyty do 21.00 hodiny, ostatné kontroly do 6.00 sa
vyhodnocovali ako prejavy nočnej aktivity sledovaných druhov. A. flavicollis bol najčastejšie
pozorovaný v bode A2 (14 úspešných kontrol), C. glareolus v bode A1 (21 kontrol).
Poďakovanie Výsledky príspevku vznikli v rámci riešenia projektov MŠVVaŠ SR KEGA 012UKF‐4/2011 a VEGA – 1/0232/12.
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Rozdiely v biológii hniezdenia muchárika bielokrkého v troch
odlišných regiónoch Slovenska.
Michal Baláž1 , Roman Slobodník2 & Vladimír Slobodník3
Katedra biológie a ekológie, Pedagogická fakulta KU, Ružomberok; e‐mail: michal.balaz@ku.sk
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3 Krasku 8/5, Prievidza; e‐mail: vladimir.slobodnik@gmail.com
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Abstrakt Počas hniezdnych sezón rokov 2001 až 2012 bola sledovaná biológia hniezdenia muchárika bielokrkého
(Ficedula albicollis) na 10 lokalitách v troch odlišných regiónoch Slovenska (Horná Nitra, Kremnické vrchy, Dolný
Liptov) s cieľom potvrdiť vplyv klimaticky odlišného prostredia na jednotlivé parametre biológie hniezdenia. Za
uvedené obdobie bolo sledovaných 515 hniezdení druhu v inštalovaných búdkach. Najvýznamnejšie rozdiely medzi
porovnávanými lokalitami boli doložené v úspešnosti hniezdenia. Napriek tomu, že úspešnosť medziročne
v porovnávaných regiónoch zhodne výrazne varírovala od necelých 50 % po zhruba 70 % (Kremnické vrchy) resp.
takmer 90 % (Horná Nitra), sumárne bola úspešnosť v nižšie položenom regióne vysoko preukazne vyššia, než vo
vyšších nadmorských výškach. Na príčinách neúspechu hniezd sa vo všetkých regiónoch najvýznamnejšie podieľala
predácia, pričom pravdepodobne väčšinu hniezd plienili plchy. Rozdiely (aj keď nesignifikantné) boli zaznamenané aj
vo veľkosti znášok a začiatku hniezdenia. Veľkosť znášky bola v nižšej nadmorskej výške väčšia a mucháriky v tomto
prostredí začínali so znáškou skôr ako vo vyššie položených lokalitách. Porovnávaným parametrom bol aj objem vajec.
Tu sa však medziregionálne rozdiely potvrdiť nepodarilo.
Príspevok bol podporený grantom GAPF 1/01/2012.
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27

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Výskyt Batrachochytrium dendrobatidis u voľne žijúcich
obojživelníkov v Česku a Európe
Vojtech Baláž1, Petr Civiš2, Jiří Vojar2 & Ivan Literák1
1 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Palackého 1/3, 612 42 Brno, Česká republika, e‐mail: balazv@vfu.cz
2 Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 1176, Praha 6‐Suchdol 165 21,
Česká republika

Abstract The fungus Batrachochytrium dendrobatidis is an emerging pathogen of wildlife. It is considered to be partly
responsible for global amphibian diversity crisis. Data on B. dendrobatidis from the Czech Republic are being collected
since 2008. The prevalence is very similar to central‐european countries and varies in hosts, time and geography. The
infection intensity is in general very low, with only few exceptions. Mortality possibly caused the fungus was detected
only once and some species either show ability to clear or evade infection. Bioclimatic models expect lowlands to be
more suitable to B. dendrobatidis than mountains. We attempts on collection of the fungus for cultivation and genetic
typing of the local strain are on the way.
Key words chytridiomycosis, central europe, Batrachochytrium, Bombina

Úvod
Batrachochytrium dendrobatidis je nový parazitický mykotický organizmus zo skupiny
Chytridiomycota, ktorý napadá obojživelníky spôsobuje kožnú chorobu chytridiomykózu. B.
dendrobatidis je schopná infikovať veľké množstvo druhov, pre niektoré je smrteľná.
V súčasnosti je jej geografický pôvod stále nevyriešená otázka, ale aktuálne rozšírenie už
dosiahlo globálny rozmer. B. dendrobatidis je považovaná za jednu z príčin svetového úbytku
obojživelníkov a spôsobila už vyhynutie desiatok druhov žiab (FISHER et al. 2009). B.
dendrobatidis sa v strednej Európe sleduje len posledných pár rokov, napriek tomu že jej
výskyt je v Európe známy už od popisu tohto druhu v roku 1999 a v západnej Európe
dokázateľne znižuje a ohrozuje populácie niekoľkých druhov obojživelníkov (BOSCH et al.
2001). Prvý záznam B. dendrobatidis z Českej republiky je až z roku 2008.

Metodika
Vzorky sa odoberajú ako kožné stery, prípadne tkanivové vzorky z úhynov. Detekcia B.
dendrobatidis sa robí pomocou metódy kvantifikačnej real‐time PCR (BOYLE et al. 2004) na VFU
v Brne. Metóda nielen potvrdí/vyvráti prítomnosť DNA cieľového organizmu vo vzorku, ale
umožňuje i odhad jeho početnosti vo vzorku, tzn. intenzitu infekcie vyšetreného
obojživelníka.

Výsledky a diskusia
Z posledné 4 roky sme vyšetrili viac než tisíc vzoriek z 13 druhov obojživelníkov. Celková
prevalencia dosahuje 8%, ale veľmi sa líši medzi jednotlivými druhmi a ročnými obdobiami.
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Naše výsledky sú v mnohom podobné výskumom z okolitých krajín (OHST et al. 2011,
STATECSNY & GLASER 2011), zaznamenaná prevalencia a intenzita infekcií je (až na výnimky)
o mnoho nižšia než v oblastiach, kde má chytridiomykóza za následok masové úhyny
a znižovanie populácie obojživelníkov.
Najčastejšie sa infekcia objavuje u kuniek, rod Bombina (13%). Kunka žltobruchá Bombina
variegata, ropucha krátkonohá Bufo calamita a ropucha zelená B. viridis sa prekvapivo na
základe pozorovaní v prírode a zajatí zdajú byť schopné samovoľného vyliečenia. Hnedé
skokany rodu Rana a hrabavka škvrnitá Pelobates fuscus sú k infekcii pravdepodobne
rezistentné. Dosiaľ sme zaznamenali jeden prípad úhynu (ropucha zelená Bufo viridis), ktorý
bol pravdepodobne spôsobený chytridiomykózou. S pomocou získaných údajov bol
vytvorený bioklimatický model výskytu B. dendrobatidis pre Českú republiku, ktorý
predpokladá častejší výskyt choroby v nížinách než v horách. V súčasnosti prebiehajú pokusy
o kultiváciu miestneho kmeňa B. dendrobatidis.
Poďakovania Za odborné vedenie TWJ Garner, Institute of Zoology, Zoological society of London. Za dlhodobú kvalitnú
spoluprácu Romanovi Rozínkovi, Natura Servis s.r.o, Hradec Králové. Výskum bol podporený z VGA FŽP ČZU v Praze, č. 42110‐
1312‐3116 a MŠMT ČR (grant č. MSM6215712402).
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Mobilita, preferencia pozície a jej zmeny počas zimovania
salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra) – predbežné
výsledky
Monika Balogová & Marcel Uhrin
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova 11, 040 01 Košice,
tel.: 0940 763 939, e‐mail: monika.balogova01@gmail.com, marcel.uhrin@gmail.com
Abstract The fire salamander (Salamandra salamandra; family Salamandridae) belongs to the most common amphibians
with typical hidden way of life. Group wintering of this species underways in natural or artificial underground sites.
The research was conducted during period November 2011 – April 2012 in three subterranean roosts (2 artificial ‐
galleries, 1 natural ‐ pseudokarst cavities) in the eastern part of Slovakia. We performed 24 inspections, during which
we monitored sex and age structure of wintering individuals. Males dominated in each of the monitored sites. Mobility
and study of position in the underground site was evaluated only in one shelter (old mine gallery). We recorded the
significant mobility of wintering salamanders and high frequency of changes in their position. The preferred position
was a free and half – hidden position in crevices inside the gallery.
Key words amphibians, underground sites, gallery

Úvod
Výskyt salamandry škvrnitej v podzemných priestoroch je viazaný nielen na obdobie
zimovania, ale ich prítomnosť bola tiež potvrdená počas aktivity. Dôležitosť týchto priestorov
je tiež potvrdená z potravného hľadiska (UHRIN & LEŠINSKÝ 1997). Predchádzajúce štúdie
hovoria o význame zimovísk z hľadiska reprodukcie napr. GIMENEZ‐LOPEZ & GUARNER DEU
(1982), VEITH (1986), UHRIN & LEŠINSKÝ (1997), RAZZETTI et al. (2001), MANENTI et al. (2009),
BALOGOVÁ (unpubl. data). Je potrebný detailnejší monitoring na získanie nových informácii,
ktoré by mohli byť v budúcnosti využité z hľadiska prevencie tohto druhu. Naším cieľom bolo
získať nové poznatky najmä v oblasti mobility a preferencie pozícií salamandier počas
zimovania, ktoré neboli doposiaľ podrobne monitorované.

Metodika
Výskum zimovania prebiehal od novembra 2011 – apríla 2012 na troch lokalitách ‐ štôlňa
pri osade Tichá Voda, štôlňa pri vodnej nádrži Ružín a Veterná diera pri Mirkovciach. Na
identifikáciu salamandier sme použili fotodokumentáciu škvrnitosti jedincov, pretože má
jedinečný charakter (metóda OPATRNÉHO (1983)). Počas monitoringu sme uskutočnili váženie
zimujúcich salamandier pomocou závesnej váhy (PESOLA 100 g), determináciu pohlavia,
vekovej štruktúry jedincov. Mobilita bola zisťovaná pomocou meracieho pásma značky
FIBERGLASS. Za mobilné jedince boli považované tie, ktoré prešli viac ako 5 m v štôlni v
období december – začiatok marca (nebolo ovplyvnené jarným rozptylom). Pozícia
zimujúcich jedincov bola charakterizovaná použitím presne definovaných kategórií: voľne,
poloskryto / kameň, poloskryto v štrbine, poloskryto v štrbine vysoko nad zemou, skryto /
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kameň, skryto / drevo. Zmeny v pozícii boli taktiež sledované počas obdobia, ktoré nebolo
ovplyvnené jarným rozptylom (december – začiatok marca).

Výsledky a diskusia
Zaznamenali sme spolu 114 zimujúcich jedincov na sledovaných lokalitách (40 – štôlňa pri
osade Tichá Voda, 51 – štôlňa pri vodnej nádrži Ružín, 23 – Veterná diera pri Mirkovciach).
Dominancia samcov bola potvrdená na všetkých troch zimoviskách. Výrazný pohyb a pozícia
salamandier boli monitorované v štôlni pri osade Tichá Voda. Zo 17 jedincov 11 (65 %)
zaznamenalo signifikantný pohyb na zimovisku. Hoci väčšina samcov bola stabilná, výrazne
menili svoje pozície počas zimovania. Obsadzovali predovšetkým štrbiny vo vnútri štôlne. Na
druhej strane všetky samice boli vysoko mobilné najmä začiatkom marca. Preferovali voľnú
pozíciu pri stene chodby. Celkovo z hľadiska preferencie pozícií bol najfrekventovanejší
výskyt jedincov v puklinách (46 %) a voľný výskyt v štôlni (40 %). Zo 17 jedincov 14 zmenilo
pozíciu počas zimovania, 10 opakovane.
Náš výskum ukázal, že salamandry zimujúce v dlhých podzemných priestoroch nie sú
stabilné počas zimovania. SHULTE et al. (2007) zaznamenal silnejšiu fidelitu samcov počas
aktívneho obdobia v porovnaní so samicami. Predpokladáme, že nami zaznamenaná
dominancia samcov by mohla súvisieť s vyššou fidelitou samcov k zimoviskám. Vysoká
mobilita samíc predovšetkým v marci mohla súvisieť s hľadaním vhodného miesta na
kladenie lariev a získavaním potravy.
Poďakovania Zbieranie dát – G. Knižacká, S. Potkányová, P. Orendáš, N. Kokošová, K. Varcholová, E. Miková, M. Rendoš, Ľ.
Kováč.
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Ovplyvňuje invázna zlatobyľ bystrušky?
Beáta Baranová1, Danica Fazekašová1 & Tomáš Jászay2
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Abstract The plant invasions are a significant component of a global change with the impact on whole ecosystems.
Nevertheless, its effect on ground beetles community is still rather unknown. Regular beetles material collecting during
the growing seasons 2010, 2011 and 2012 within non invaded areas and areas invaded by goldenrod (Solidago gigantea,
S. canadensis) confirmed changes in Carabidae community within invaded sites concerning reduction ground beetle
abundance, same as variation in community structure which is converting on behalf of stenotopic, brachypterous
habitat specialist with preference to humid habitats.
Key words invasive goldenrod, Solidago sp., ground beetles, Carabidae

Úvod
Vplyv invázie rastlinných neofytov na jednotlivé trofické úrovne, druhové bohatstvo,
alebo biomasu bezstavovcov je zatiaľ len málo známy. Vzhľadom na jej rozsiahlosť možno
predpokladať, že invázia ovplyvní nielen samotné rastlinné spoločenstvo, ale aj jednotlivé, na
seba nadväzujúce trofické úrovne živočíšneho spoločenstva. Redukcia biomasy herbivorných
bezstavovcov v invadovaných porastoch môže ovplyvniť hmyzožravé bezstavovce,
obojživelníky, plazy, vtáky a drobné cicavce (GERBER et al. 2008). Reakcia bystrušiek na
inváziu zlatobyle kanadskej (Solidago canadensis) závisí podľa DE GROOTA et al. (2007) od jej
vplyvu na dostupnosť základných zdrojov potravy. U bystrušiek sa podľa TOPPA et al. (2008)
následkom invázie zlatobyle znižuje počet a početnosť jednotlivých druhov, z hľadiska
habitatovej preferencie sa zvyšuje zastúpenie vlhkomilnejších silvikolov a znižuje počet
xerofilných druhov Carabidae. Z trofického hľadiska sa znižuje početnosť predátorov
a herbivorov, zvyšuje sa početnosť detritofágov.

Metodika
Materiál bystrušiek bol zbieraný zemnými pascami exponovanými v období máj‐júl 2012
v porastoch invadovaných zlatobyľou (Solidago canadensis, S. gigantea) na 6‐tich lokalitách
v urbánnej a suburbánnej zóne mesta Prešov, Ľubotice a Vyšná Šebastová na východnom
Slovensku. Pre porovnanie boli použité výsledky zberov v období máj‐júl sezón 2010, 2011 a
2012 na 5‐tich lokalitách kosených, alebo pasených trvalo trávnych porastov v urbánnej
a suburbánnej zóne mesta Prešov, Teriakovce a Ruská N. Ves. Bystrušky boli determinované
do druhov podľa HŮRKU (1996). Štatistické rozdiely v spoločenstvách a diverzita a ekvitabilita
spoločenstiev bola stanovená programom PAST 1.87b. Pre hodnotenie zmien v štruktúre
spoločentva boli jednotlivé druhy zaradené do skupín podľa preferencie habitatu, triedy
reliktnosti a morfológie krídel. Ako ukazovateľ početnosti bola použitá epigeická aktivita
stanovená prepočtom sumárnej aktivity na pascu za skúmané obdobie.
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Výsledky a diskusia
Počet druhov Carabidae zistených v rámci invadovaných (IP) a neinvadovaných porastov
(NP) bol približne rovnaký, štatisticky významné rozdiely v spoločenstvách neboli na úrovni
početnosti preukázané. Spoločenstvo bystrušiek však vykazovalo v rámci IP nižšiu priemernú
epigeickú aktivitu. Rovnako sa znižovalo percentuálne zastúpenie čeľade Carabidae v pomere
k ostatných zisteným čeľadiam chrobákov v spoločenstve. Spoločentvo bystrušiek IP sa na
druhej strane vyznačovalo vyššou mierou diverzity a ekvitability. Rovnako sa v rámci IP
zvyšovalo zastúpenie a epigeická aktivita druhov reliktných tried A a R. Z hľadiska
preferencie habitatu sa v IP zvyšovalo zastúpenie a epigeická aktivita silvikolov a druhov
vlhkých stanovíšť, počet a epigeická aktivita druhov suchých a otvorených stanovíšť klesala.
Možno teda konštatovať, že zmeny bylinného porastu spojené s inváziou zlatobyle znižujú
početnosť bystrušiek, zníženie počtu druhov nebolo preukázané. Rovnako sa znižuje
zastúpenie bystrušiek v pomere k iných čeľadiam chrobákov a spoločenstvo Carabidae sa
v porovnaní s NP mení v prospech habitatových špecialistov a druhov preferujúcich vlhké
typy habitatov. V rámci IP bol zaznamenaný výskyt ojedinelých, až vzácnych druhov
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) a P. bipustulatus (Fabricius, 1775), rovnako druhu Carabus
scheidleri (Panzer, 1799) zaradeného medzi osobitne chránené druhy. V rámci IP bol
zaznamenaný aj výskyt vzácneho druhu Ophonus stictus (Stephens, 1828). Ako biotopy bez
pravidelného zásahu zo strany človeka (kosenie, pasenie) predstavujú IP v porovnaní
s pravidelne obhospodarovanými neinvadovanými TTP nenarúšaný, a teda relatívne stabilný
typ biotopu, čo potvrdzuje aj vyššie zastúpenie brachypterných druhov bystrušiek a nižší
index antropického narušenia prostredia. Z uvedeného hľadiska môžu IP podporovať
prežívanie úzko špecializovaných a z hľadiska ochrany ojedinelých až vzácnych druhov
bystrušiek v rámci intenzívne využívanej kultúrnej krajiny. Preto je potrebné skúmaniu
porastov inváznych neofytov, rovnako ako aj opatreniam smerujúcim k ich odstráneniu
venovať zvýšenú pozornosť.

Literatúra
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Zoologické a zoopaleontologické zbierky v Slovenskom múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Alena Benová & Martin Vecko
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, e‐mail: benova@smopaj.sk, tel.: 044 547
72‐43 (‐10)
Abstrakt Oboznámenie s predmetmi v zbierkovom fonde SMOPaJ, možnosti spolupráce, štúdia a ďalšieho spracovania
študentami a odbornými pracovníkmi.
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Headstarting korytnačky močiarnej Emys orbicularis (Linnaeus,
1785) v NPR Tajba
Martin Bona1, Adriana Burešová2, Stanislav Danko2, Peter Havaš2
& Milan Novotný2
1
2

Fakulta biológie a ekológie, Univerzita P.J. Šafárika, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovensko, e‐mail: bona@saske.sk
Fauna Carpatica, Maďarská 5, 040 13 Košice, Slovensko

Abstract ʺHeadstartingʺ involves the captive rearing of hatchlings from eggs collected in the wild. The hatchlings are
held for several months to help them avoid high mortality in their first year (HEPPELL et al. 1996). In 1999, we tried
headstarting on 18 hatchlings from Tajba national reserve in South‐Eastern Slovakia. The hatchlings, which were
clutched in two nests, were marked using a marginal notching system to enable the identification of recaptured
individuals. Two turtles were recaptured by 2010. After 1999, the headstarting program in Tajba national nature reserve
was completed.
Key words Emydidae ; endangered species; growth rings; headstarting; NPR Tajba

Úvod
Headstarting je metóda manažmentu druhu, pri ktorej sú mláďaťa, či už odchytené
z voľnej prírody alebo umelo odchované, pred vypustením do voľnej prírody držané určitý
čas v zajatí (ALBERTS 2007). Za čas chovaný v zajatí prekonajú obdobie, kedy sú predátormi
najviac zraniteľné (SPINKS et al. 2003). Táto metóda je bežnou v manažmente morských
(NAGELKERKEN et al. 2003) a suchozemských korytnačiek (PEDRONO & SAROVY 2000), ale
taktiež v manažmente sladkovodných korytnačiek (HASKELL et al. 1996, MITRUS 2005, VANDER
HAEGEN et al. 2009). Headstarting je vo vedeckých a ochranárskych kruhoch často skloňovaný
v spojení s účinnosťou, resp. neúčinnosťou jeho dopadu na zvýšenie populácie. Aj napriek
potenciálnemu zvýšeniu počtu jedincov po vypustení takýchto mláďat do prírody, existujú
obavy, že korytnačky chované v zajatí môžu spôsobiť transfer patogénov do prirodzeného
prostredia a tak negatívne vplývať na pôvodnú populáciu daného druhu (FLANAGAN 2000).
Ďalšie nebezpečenstvo je spojené s abnormálnym správaním jedincov, ktoré je spôsobené
ľudským vplyvom počas prvého obdobia života (NAGELKERKEN et al. 2003). U jedincov
pochádzajúcich z programu headstarting bolo, okrem iných nežiaducich prejavov, popísané aj
skrátenie únikovej vzdialenosti (NAGELKERKEN et al. 2003).

Metodika
Štúdia bola situovaná do NPR Tajba (48° 23’ N, 21° 47‘ E) v blízkosti obce Streda nad
Bodrogom. Chránená oblasť má rozlohu 27,36 ha, čo zahŕňa mŕtve rameno Tajba a 100 m
ochranného pásma. V roku 1999 bol realizovaný jediný program headstartingu na korytnačke
močiarnej na Slovensku. Do projektu bolo zahrnutých 18 korytnačiek z dvoch hniezd. Všetky
korytnačky boli označené metódou marginálnych zárezov. Na porovnanie biometrických
údajov sme použili Studentov t‐test. V roku 2010 sme na kladisku našli dve korytnačky
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pochádzajúce z programu headstarting. Po zmeraní sme na monitoring pohybu korytnačiek
použili rádio‐ telemetrický prijímač Fieldmaster FM‐100 a vysielač R1930 (24 g, 25x56x9 mm,
843 dní pri 40 ppm). Vzor rastových prstencov (počet a šírku) sme merali na ľavom
abdominálnom štítku plastrónu. Rozmerovú analýzu štítkov sme vyhodnotili pomocou
softwaru Adobe® Photoshop® CS5.

Výsledky a diskusia
V októbri roku 1999 sme z dvoch hniezd odobrali 18 jedincov korytnačky močiarnej,
z ktorých v chovnom zariadení prežilo do vypustenia v máji 2000 14 jedincov. Na jar v roku
2000 sme otvorili ďalšie dve hniezda pochádzajúce z roku 1999 a vybrali sme 14 mláďat,
z ktorých bolo iba jedno živé. Mortalita u skupiny ʺheadstartingʺ bola teda vyčíslená na 22,2
%, pričom mortalita „wild“ skupiny na 92,8 %. Na overenie rozdielu veľkosti medzi živým
a mŕtvymi jedincami zo skupiny „wild“ sme použili Studentov t‐test, ktorý neukázal rozdiel
medzi veľkosťami živého a mŕtvych jedincov (P>0.05 vo všetkých skúmaných parametroch).
Na základe toho sme porovnali veľkosti skupiny „headstarting“ a „wild“. Rozmery sa
signifikantne líšili vo všetkých sledovaných parametroch (P<0,001). V roku 2010 sme na
kladisku odchytili dve dospelé samice pochádzajúce z programu headstarting z roku 1999.
Porovnanie veľkostí ukázalo, že dĺžka karapaxu sa za 10 rokov zvýšila 2,6 násobne, šírka 2,3
násobne. Keďže sme u týchto samíc palpáciou zistili prítomnosť vajec, potvrdili sme, že
korytnačky v NPR Tajba sú pohlavne zrelé vo veku minimálne 11 rokov. Porovnanie veľkosti
a počtu rastových prstencov odhalilo nesúlad rastových prstencov s vekom korytnačiek a
rozdiel v počte prstencov dvoch rovnako starých korytnačiek. Rozmery jednotlivých
prstencov sa tiež značne líšili. Počas rádio‐ telemetrického sledovania týchto dvoch jedincov
sme zistili, že jedna z korytnačiek opustila NPR Tajba a prešla skoro 5km južne cez svahy
kopca Tarbucka do sústavy odvodňovacích kanálov a rieky Malá Krčava. Takúto migráciu
sme počas obdobia kladenia vajec doposiaľ nepozorovali. Napriek tomu, že existujú dáta
o neefektívnosti headstartingu ako nástroja na zvyšovanie populácie druhu (HEPPELL et al.
1996, HEPPELL 1998, MITRUS 2005), program v NPR Tajba ukázal, že headstarting naozaj
poskytuje jedincom „náskok“ v prvom období života (znižuje mortalitu). Kvôli malej vzorke
zahrnutej do programu však nie sme schopní odhadnúť vplyv na veľkosť populácie. Podobne
ako MITRUS (2009), sme u skupiny „headstarting“ pozorovali abnormality v počte rastových
prstencov a zaznamenali sme aj abnormálne správanie pri migrácii, pričom nie je vylúčené, že
by mohlo byť spôsobené ľudským vplyvom v prvých obdobiach života (NAGELKERKEN et al.
2003).
Poďakovania VVGS PF 20/2007/B, VVGS PF 2/2008/B, VVGS PF 01/2009/B, Štátna ochrana prírody Banská Bystrica, CHKO
Latorica.

Literatúra
(u autora bona@saske.sk)
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Ixodes frontalis (Panzer, 1795), stály člen fauny Slovenska?
Martin Bona1,2, Michal Stanko1,3 & Ladislav Mošanský1
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Fakulta biológie a ekológie, Univerzita P. J. Šafárika, Moyzesova 11, 040 01 Košice, e‐mail: bona@saske.sk
3 Ústav zoológie SAV, Lofflerova 10, 040 02 Košice
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Abstract Ixodes frontalis (Panzer, 1795) is species of tick usually considered as “strict‐specific to birds“, i.e. requires a
new bird host for each life stage. The evidence of several specimen of Ixodes frontalis from Slovakia are presented in
the paper. One male and four nymphs were collected using the flagging method in two different geomorphological
units: Slovenský kras (the Slovak Karst) and Zvolenská kotlina (Zvolen basin) during collections in autumn 2011. The
fact that we have managed to catch two stages of Ixodes frontalis on vegetation supports the hypothesis either of the
ticks being frequently imported by migratory birds or the existence of a surviving population in Central Europe.
Key words Ixodes frontalis, ticks, flagging method, Slovakia

Úvod
Kliešť I. frontalis bol opísaný Panzerom (1795) ako Acarus frontalis. V minulosti bolo
publikovaných niekoľko synonymov pre tento druh: Ixodes pari, I. apronatus, I. passerinus, I.
pallipes, I. avisugus (ARTHUR 1963, FILIPPOVA 1977, ROSICKÝ 1953). Výskyt je viazaný na Európu
západnú časť Ázie a severnú časť Afriky (FILIPPOVA 1977, HOOGSTRAL & KAISER 1961). Jeho
výskyt bol zdokumentovaný v niektorých krajinách strednej Európy (napr. KOCIANOVÁ et al.
2001, PAPADOPOULOS et al. 2002, ROSICKÝ 1953, SCHORN et al. 2011, SIUDA 1986). Prvé dva
jedince tohto druhu na území Slovenskej republiky sme zdokumentovali v krátkej správe iba
nedávno (STANKO & BONA 2012).
I. frontalis je ornitofilný kliešť, ktorý bol zaznamenaný na viacerých ekologických
skupinách vtákov (napr. rody Sylvia, Turdus, Luscinia, Parus, Passer, Anthus, Carduelis, Fringilla,
Lanius, Pica, Garrulus (FILIPPOVA 1977, TOVORNIK 1991, HILLYARD 1996, KOCIANOVÁ et al. 2001,
LAAKKONEN et al. 2009). GUSEV & GUSEVA (1960) publikovali masový výskyt I. frontalis v
bezprostrednej blízkosti kolónií havranov (Corvus frugilegus). Napriek jeho výraznej ornitofílii
sa vyskytli údaje aj o prichytení na človeka (GILOT et al. 1997).

Metodika
Jedince I. frontalis boli zozbierané vlajkovaním na dvoch lokalitách Slovenska. Na
vlajkovanie bola použitá štandardná vlajka rozmerov 1 x 1m v zbernom intervale 1 hodina.
Lokality zberu sú geograficky aj klimaticky značne odlišné (vzdušná vzdialenosť 120 km).
Prvá lokalita sa nachádza v Slovenskom krase v blízkosti obce Hrhov a druhá v Zvolenskej
kotline v extraviláne Banskej Bystrice. Kliešte boli určené pomocou svetelného a
stereomikroskopu na základe ich morfologických znakov (FILIPPOVA 1977, SIUDA 1993).
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Výsledky a diskusia
Jeden samec a dve nymfy boli nazbierané v lokalite Slovensky kras v dátumoch 9. 9. 2011,
1. 8. 2012, 24. 8. 2012. Opakovane boli kliešte zbierané na priestorovo ohraničenej lokalite na
severnom svahu kopca Nižný vo nadmorskej výške 212 m n. m. (štvorec databanky fauny
Slovenska 7490). Mikrohabitat bol tvorený hustými porastami trniek a hlohu s rozlohou
niekoľko desiatok metrov štvorcových, kríky sa nachádzali na pasienku so severným a
severovýchodným sklonom.
Ďalšie dve nymfy boli nazbierané v lokalite Zvolenská kotlina v dátumoch 15. 10. 2011
a 25. 4. 2012 na svahu Lišnej skaly v nadmorskej výške 362 m n. m. (štvorec databanky fauny
Slovenska 7380). Biotop predstavoval okraj dubovohrabového lesa s hustým podrastom
kríkov.
Spolu s Ixodes arboricola (Schulze and Schlottke, 1930), I. lividus (Koch, 1844)a I. uriae
(White, 1852) je Ixodes frontalis striktne ornitofilný, trojhostiteľský kliešť. Väčšina údajov
z Európy uvádza nálezy kliešťov prichytených na rôznych druhoch migrujúcich vtákov, čo by
mohlo znamenať aj zános kliešťov z iných oblasti počas migrácie vtákov do strednej a severnej
Európy. Otázkou zostáva stály výskyt kliešťa na danom území. Existuje len niekoľko prác,
kde boli kliešte ojedinele chytené na vegetácii metódou vlajkovania (GUSEV & GUSEVA, 1960;
SCHORN et al. 2011). SCHORN et al. (2011) ktorí v nemeckom Ingolstadte našli na vegetácii
jednu samicu I. frontalis sa domnievajú, že by Ixodes frontalis mohol tvoriť stálu súčasť
nemeckej fauny. Naše výsledky potvrdili opakovaný výskyt kliešťov I. frontalis na habitatovo
odlišných lokalitách Slovenska v pomerne veľkom časovom rozpätí. Preto predpokladáme, že
I. frontalis tvorí stálu súčasť fauny Slovenska.
Poďakovania Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód ITMS: 26220220116) na základe podpory operačného programu Výskum a
vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
/poster/
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Život a smrt pod hladinou: co (ne)víme o dravém vodním
hmyzu?
David Boukal
Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita & Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav,
Oddelenie biosystematiky a ekológie, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Česká republika
Abstrakt Malé tůňky a jiné vodní plochy bez ryb často překypují životem. Najdeme v nich desítky druhů vodního
hmyzu a dalších bezobratlých, mnohdy ve vysokých počtech. Vrcholovými predátory jsou v nich kromě obojživelníků
zejména larvy vážek, vodní ploštice a vodní brouci. V rámci své přednášky na pomezí teoretické a experimentální
ekologie se pokusím nastínit, jak mohou individuální růst a další procesy na úrovni jedinců ovlivňovat postupné
vytváření a bohatost společenstev dravého vodního hmyzu. Budu se zabývat i možností evolučních změn v životních
strategiích jednotlivých druhů způsobených změnami prostředí.
Larvy vážek, vodních ploštic a vodních brouků procházejí během růstu různě velkým počtem larválních instarů.
Během růstu se mění jejich potravní nároky a zároveň se proměňuje skupina možných predátorů. Řada druhů je
například v různé míře kanibalistická nebo náchylná k intraguild predaci. Dochází tak k vnitrodruhovému i
mezidruhovému rozrůznění potravních nik. Tento mechanismus zřejmě hraje důležitou roli v udržování vysoké
biodiverzity v daných společenstvech. Ukáži, v čem se různé skupiny predátorů liší, v čem jsou si naopak podobné, a
nakolik jsou naše dosavadní data v souladu se současnou teorií vysvětlující diverzitu a strukturu potravních sítí.
Rychlost růstu jedinců také závisí na množství dostupné potravy a dalších biotických a abiotických faktorech
ovlivňujících metabolismus a celkovou energetickou bilanci jedince. Fenotypová plasticita umožňuje jedincům
vyrovnat se s nestálým prostředím a je výhodnou adaptací zejména v malých vodách s nepředvídatelným vývojem
podmínek. Zdánlivá plasticita ale může maskovat evoluční změny, například rychlejší dospívání v reakci na zvýšené
riziko predace. Na teoretických a praktických příkladech ukáži, jak lze pomocí konceptu pravděpodobnostních
reakčních norem odlišit fenotypovou plasticitu od evolučních změn.
/plenárna prednáška/
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Ekologické skupiny hostiteľov vo vzťahu k blchám
(Siphonaptera)
Dušan Cyprich & Miroslav Krumpál
Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava, e‐mail: krumpal@fns.uniba.sk
Abstrakt ROSICKÝ (1957) vystihol, že medzi hostiteľmi a ich blchami sú viac menej silné ekologické vzťahy. Svoje
predstavy a výsledky štúdia sformuloval do teórie pásiem sifonaptérií, ktorá je založená na výškovom rozvrstvení
hostiteľov a ich bĺch v rámci biotopu. Počas štúdia 4052 hniezd vtákov, resp. ich kombinácii, z 229 hostiteľských
subjektov a 434 lokalít Slovenska bol získaný materiál 123 046 ex. bĺch. Okrem toho sme ešte využili materiál bĺch zo
srsti cicavcov (65 205 ex bĺch z 44 267 ex cicavcov) a ich hniezd (30 288 ex bĺch z 908 hniezd). Dospeli sme k záveru, že
vzťah výškového rozvrstvenia bĺch a ich hostiteľov nie vždy odráža vzťahy medzi týmito skupinami živočíchov. Zistili
sme, že tieto vzťahy sú výsledkom historických vzájomných ekologických (a pravdepodobne aj fyziologických)
adaptácii. Na základe toho možno vyčleniť blchy preferujúce určitého hostiteľa, alebo skupinu hostiteľov. Sformulovali
sme teóriu vzťahu bĺch k jednotlivým ekologickým skupinám hostiteľov, ktorá má základ v Rosického teórii pásiem
sifonaptérii. Pod ekologickou skupinou hostiteľov bĺch rozumieme hostiteľa, alebo skupinu hostiteľov, ktorých
sifonaptéria majú rovnaký fylogeneticko – ekologický vzťah k hostiteľom. Doteraz sme u vtákov vyčlenili 11
ekologických skupín hostiteľov a existenciu ďalších 3 predpokladáme. U cicavcov sme opísali 10 ekologických skupín.
Viacero ekologických skupín hostiteľov predpokladáme, ale vzhľadom na nedostatok zberov hostiteľov a ich bĺch, ich
nebolo možné charakterizovať (napr. Marmota marmota).
/prednáška/
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The preliminary results of the impact of forest disturbances on
spider communities (Arachnida: Araneae) on selected localities
in Central Slovakia
Ľudmila Černecká1, Ivan Mihál1 & Peter Gajdoš2
¹ Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovakia
2 Institute of Landscape Ecology, Nitra Branch, Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, 949 01 Nitra, Slovakia
Abstract Forest use and management are dominant anthropogenic activities and causing very often disturbances. The
forest management is maintained on 69% of forest area in Slovakia. Dominant tree species is beech Fagus sylvatica.
Study of the influence of forest management (fragmentation, loss of coarse woody debris, higher solar radius, diversity
differences etc) is very important for conservation and forest managers.
Our research evaluate the impact of forest management in deciduous forest on spiders communities focused especially
on ground dwelling spiders.
The research plots are situated in Central Slovakia in the Kremnické vrchy Mts (2 sites) and Štiavnické vrchy Mts (2
sites). In the research the ground dwelling spiders were collected in monthly intervals from April 2012 using the pitfall
traps (8 traps filled with 4% of formaldehyde at each treatment).
Preliminary results of the research include collection of 3251 individuals (2586 adults) that were determinated into 85
species belonging to 18 families. Dominant species are from the family Lycosidae Pardosa alacris and Pardosa lugubris
group, followed by the family Liocranidae with species Apostenus fuscus and species Histopona torpida from the family
Agelenidae. Structure of ground dwelling spiders on control plots is compound with species dominantly from the
family Agelenidae, Lycosidae, Amaurobiidae, Linyphiidae and Liocranidae. On the thinning plots the composition of
the spider communities did not changed. On fresh clear cuts the original structure has been changed significantly due
to spiders from family Amaurobiidae and Agelenidae were unable to adapt to these disturbances. Succesion pole stages
of clear cuts create again the suitable conditions for these species but it takes a long time.
Higher diversity of ground dwelling spiders in the clear cut is explained by the increase of open‐habitat species
(Gnaphosa bicolor, Drassyllus villicus, Xysticus bifasciatus, Micaria fulgens, Zodarion germanicum).
High number of Pardosa species in study plot Kováčová could be due to seasonal return migration from clear cut to the
wood where they could overwinter in the leaf‐litter.
This research was supported by the Grant VEGA 2/0157/11: Fragmentation and formation of new habitats after forest
disturbances.
/prednáška/
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Výsledky výskumu malakofauny travertínov Borová hora
(Zvolenská kotlina)
Marek Čiliak1 & Jozef Šteffek1,2
1
2

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, e‐mail: ciliak@szm.sk
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, e‐mail: steffekj@gmail.com

Abstract Borová hora represents an active travertine pile situated on the northern edge of the Zvolen town. Altogether
34 species of molluscs were recorded at 2 sites. Half of all recorded species were representatives of woodland species s.
l. Malacocoenosis consisted of widespread, tolerant species. Despite the suitable geological substrate, the total number
of species was not very high, what might have been related to an inappropriate tree composition and to a xerotherm
character of travertine pile.
Key words Borová hora, travertine pile, mollusca

Úvod
Borová hora predstavuje aktívnu travertínovu kopu na severnom okraji mesta Zvolen v JZ
časti Zvolenskej kotliny. Počiatky vzniku travertínovej kopy siahajú do obdobia staršieho
pleistocénu, pričom proces tvorby vrstvičiek travertínu vyzrážaním minerálov prebieha
dodnes. Dôkazom je vyvierajúce jazierko na vrchu kopy s minerálnou, mierne rádioaktívnou,
v zime nezamŕzajúcou vodou a viacerými prameňmi. Po chemických rozboroch minerálnych
vôd sa od polovice 19. storočia začalo s výstavbou kúpeľov. Bola tu aj známa liečebňa so
sanatóriom na tuberkulózu a respiračné ochorenia pre celé stredné Slovensko. V roku 1965
vzniklo v okolí tohto areálu arborétum Borová hora.
V tejto časti Zvolenskej kotliny sa tvorba travertínu prejavila aj na ďalších miestach
(Kováčová, Sliač, Lukové). Z malakocenologického hľadiska boli doposiaľ podrobne
spracované len neďaleké Mičinske travertíny (LOŽEK & GALVÁNEK 1987, ŠTEFFEK 2004).
Historické údaje o mäkkýšoch Zvolenskej kotliny zosumarizoval ŠTEFFEK (2008).

Metodika
V auguste 2012 boli vykonané odbery na dvoch lokalitách (L1 a L2) v arboréte Borová
hora v SZ časti travertínovej kopy. Na obidvoch lokalitách vystupujú na povrch niekoľko
metrov vysoké travertínové útvary. Lokalita L1 je situovaná na svahu kopy v nadmorskej
výške približne 315 m. a L2 na jej úpätí, ktoré predstavuje alúvium rieky Hron vo výške 300 m
n. m. Na lokalite L1 sa z travertínov, resp. zo zmiešaných svahovín travertínu, sprašového a
tufitického materiálu vytvorili pararendziny. Porast je tvorený drieňovou dúbravou (Corneto‐
Quercetum) s lieskou v podraste. Najväčšie plochy na lokalite L2 zaberajú fluvizeme, na
ktorých sú zastúpené vŕbové jelšiny (Saliceto‐Alnetum).
Na obidvoch lokalitách bol odobraný materiál z plochy približne 0,5 m2 a doplnený
individuálnym ručným zberom. Zo vzoriek boli po dokonalom vysušení vyselektované ulity.
Na determináciu mäkkýšov bola použitá práca LOŽEK (1956). Na ekologické vyhodnotenie
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malakocenóz bolo využité členenie podľa práce LISICKÝ (1991). Použitá nomenklatúra je
v zmysle práce HORSÁK et al. (2010).

Výsledky a diskusia
Na dvoch lokalitách bolo zistených spolu 34 druhov mäkkýšov, z toho 4 patrili medzi
vodné druhy. Celkovo v spoločenstve dominovali lesné druhu s. l., tvorili polovicu
zaznamenaných druhov. Počtom druhov boli obidve odberové miesta vyrovnané, na lokalite
L1 bolo zistených 21 a na lokalite L2 22 druhov mäkkýšov. Lokality sa však odlišovali
zastúpením viacerých ekologických skupín mäkkýšov, čo súviselo s odlišným charakterom
lokalít. Na lokalite L1 situovanej na svahu kopy boli zastúpené len 4 ekoelementy s viac ako
70 % ‐ ným zastúpením lesných druhov s. l.. Periodické zaplavovanie alúvia na úpätí
travertínovej kopy sa prejavilo zastúpením štyroch vodných druhov (Anisus spirorbis
(Linnaeus, 1758), Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758), Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) a
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791)) na lokalite L2. Zvýšenú vlhkosť lokality dokazoval aj výskyt
viacerých ripikolných druhov, ktoré neboli zistené na lokalite L1, napr. Carychium minimum O.
F. Müller, 1774, Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838), Succinea putris (Linnaeus, 1758),
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) a jeden zástupca mokrých lesných biotopov ‐ Clausilia
pumila C. Pfeiffer, 1828. Celkovo možno konštatovať, že zistená malakocenóza bola tvorená
bežnými, nenáročnými druhmi. Napriek priaznivému podložiu a do určitej miery aj pôdnemu
typu, celkový počet druhov nie je vysoký, čo môže súvisieť so xerotermným charakterom
travertínovej kopy a drevinovým zložením porastu (dúbrava), ktorý je svojím opadom pre
mäkkýše nevhodný. Na vystupujúcich travertínoch sa nevyvinula malakocenóza typická pre
vápencové a dolomitové skalné útvary. Jediným zástupcom bol druh Clausilia dubia
Draparnaud, 1805. Prítomnosť dvoch stepných druhov ‐ Cepaea vindobonensis (A. Férussac,
1821) a Xerolenta obvia (Menke, 1828) naznačuje sekundárnosť biotopov a odlesnený charakter
travertínovej kopy v minulosti. Na druhej strane, prebiehajúce zarastanie dokladuje vysoký
podiel prevažne lesných druhov v spoločenstve.
Poďakovania Výskum bol čiastočne podporený vďaka projektom VEGA č. 2/0110/12 a VEGA č. 1/1190/12.

Literatúra
HORSÁK M, JUŘIČKOVÁ L, BERAN L, ČEJKA T, DVOŘÁK L, 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné
přírodě České a Slovenské. Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37.
LISICKÝ M J, 1991: Mollusca Slovenska. Veda, Bratislava, 344 pp.
LOŽEK V, 1956: Klíč československých měkkýšů. Vydavateľstvo SAV Bratislava, 437 pp.
LOŽEK V, GALVÁNEK J, 1987: Geologická poloha a biostratigrafický rozbor chráneného prírodného výtvoru Mičinské
travertíny. Ochrana prírody (Bratislava) 8: 223–240.
ŠTEFFEK J, 2004: Mäkkýše okolia minerálnych prameňov v Čeríne a Dolnej Mičinej (Zvolenská kotlina). Ekologická
diverzita Zvolenskej kotliny, LVÚ Zvolen, pp. 148–151.
ŠTEFFEK J, 2008: Ďalšie poznatky o mäkkýšoch Zvolenskej kotliny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie (17. 10.
2008, Banská Bystrica). Banská Bystrica, Zvolen: FPV UMB v Banskej Bystrici, ÚVV UMB v Banskej Bystrici, NLC –
LVÚ Zvolen, pp. 82–93.
/prednáška/

43

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Revize sbírky vážek (Odonata) M. Trpiše deponované
v Přírodovědném muzeu Slovenského národního muzea
v Bratislavě (předběžné sdělení)
Stanislav David1 & Vladimír Janský2
1 KEE FPV Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – spoločné pracovisko ÚKE SAV, pobočka Nitra s FPV UKF v Nitre, Tr. A.
Hlinku 1, 949 74, Nitra, e‐mail sdavid@ukf.sk
2 Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava e‐mail: entomo@snm.sk

Abstract The Trpiš´s odonatological collection of the Slovak National Museum is one of the oldest and biggest in
Slovakia. After the revision part of the collection, 906 dragonfly specimens from 39 species that originate from Slovakia
were found in this collection. Odonata has preserved in 75 % ethanol in test tubes. There are 467 items (tubes), which
contain 2 to 4 specimens usually. We have found out 106 items incorrectly determined, some of them were identified as
rare species e.g. Nehalenia speciosa, Coenagrion armatum, C. ornatum, Aeshna coerulea.
Key words Dragonflies, M. Trpiš´s collection, Natural History Museum of Slovak National Museum, revision

Úvod
Po víceletém úsilí bude snad ještě v tomto roce vydaný Atlas evropských vážek, do
kterého za Slovensko připravili údaje S. David a D. Šácha. Ze strany editorů Atlasu (V. J.
Kalkman, European Invertebrate Survey Nederland) byla vznesena požadavka revidovat
údaje výskytu vzácných druhů, např. Coenagrion armatum, Nehalenia speciosa, Lestes
macrostigma, Aeshna coerulea, Leucorrhinia albifrons. Nálezy uvedených, a dalších, druhů
publikoval TRPIŠ (1957, 1965, 1969) ve faunistických příspěvcích o vážkách Žitného ostrova,
Vysokých Tater a Východoslovenské nížiny. Publikované práce patří k základním zdrojům
údajů o vážkách ze Slovenska z 50. a 60. let 20. století. Na rozdíl od starších prací jsou
publikované údaje doložené dokladovým materiálem, který v počtu asi 1800 exemplářů
daroval v roce 1968 RNDr. M. Trpiš Přírodovědnému muzeum SNM v Bratislavě. Při revizi
vybraných druhů pro Atlas jsme zjistili vysoký počet chybných určení (det. M. Trpiš). Proto
jsme se rozhodli revidovat uvedenou sbírku, navíc TRPIŠ (l. c.) ne vždy uvádí datum sběrů,
počty, vývojové stádium a pohlaví vážek. V příspěvku uvádíme předběžné výsledky revize
sbírky vážek M. Trpiše, patřící do „zlatého fondu“ vážek Slovenska.

Metodika
Vážky sbírky jsou konzervované benzinalkoholem, uložené jsou ve zkumavkách. Sklenice
(tzv. „masovky“) obsahují zkumavky s exempláři jednoho druhu. Lokalitní lístky mají tuší
psaný název druhu, datum sběru a lokalitu (název obce, výjimečně lokality). V případě
úpravy názvu jsme vložili do zkumavky determinační lístek s názvem druhu a datem revize
(rev. S. David). Při určení více druhů z jedné zkumavky jsme taxony oddělili ve zkumavce
vatou. Revizi asi 70 % materiálu sbírky vážek jsme doposud uskutečnili v 7 termínech od 5. 3.
do 26. 9. 2012. V příspěvku uvedené názvosloví vážek je podle WASSCHER & BOS (2000).
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Výsledky a diskuse
Doposud jsme revidovali vážky z 467 zkumavek (položek). Z dalšího zpracování jsme
vyřadili sice revidovaný materiál (32 zkumavek), ale bez uvedení lokalit nebo s lokalizací
v zahraničí (Rumunsko, 16. 8. ‐ 30. 8. 1961). Lokalizovaný materiál vážek ze Slovenska je v 435
zkumavkách v počtu 906 exemplářů (521 imag, 378 larev a 6 exuvií), který pochází ze 102
lokalit. Přehled počtu lokalit, druhů a získaného materiálu z dosud revidovaného materiálu je
v tab. 1. Sběry vážek z let: 1954‐1956 jsou převážně ze Žitného Ostrova (TRPIŠ 1957), 1958‐1959
jsou z Vysokých Tater (TRPIŠ 1965) a 1960‐1961 z Východoslovenské nížiny (TRPIŠ 1969).
Tab. 1 Přehled revidované části sbírky vážek M. Trpiše v PM SNM
Rok
1950
1954
1955
1956
1958
1959
1960
1961
Suma

Počet
Lokality
1
17
9
46
1
6
30
11
121

Druhy*
1
20
13
27
2
9
21
9
39

Exempláře
2
87
41
534
9
30
128
75
906

Sběry
1
41
18
251
3
17
52
42
425

* ‐ počty druhů jsou po revizi

Revizí větší části sbírky jsme zjistili 39 druhů vážek, z počtu 435 položek (zkumavek) jsme
opravili názvy u 106 položek (= 24,4%), což je relativně vysoká hodnota. Příčinou jistě byla
malá zkušenost autora s určování vážek, nedostupnost potřebné literatury a porovnávacího
materiálu. V tab. 2 jsou uvedené některé ohrožené druhy vážek Evropy (KALKMAN et al. 2010)
a jejich názvy po revizi.
Tab. 2 Revidované názvy ohrožených druhů vážek (původní název)
Rok

Lokalita

Název po revizi

1958
1956
1954
1961
1955
1960
1960
1959

Štrbské pleso
Dunajský Klátov
Vysoké Tatry
Remetské Hámre
Trstená na Ostrove
Ortov
Ortov
Jamské pleso

Somatochlora alpestris
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Sympetrum meridionale
Coenagrion pulchellum
Ischura elegans
Ischura elegans
Aeshna cyanea

Počet
7L
1L
1L
1♀
1L
1♀
1♀
1♂

Původní název
Somatochlora arctica
Coenagrion armatum
Aeshna coerulea
Sympetrum fonscolombii
Coenagrion ornatum
Coenagrion scitulum
Nehalenia speciosa
Aeshna subarctica

Sbírka vážek M. Trpiše dokumentuje výskyt mnoha vzácných a ohrožených vážek na
Slovensku v 50. a 60. letech 20. století, např. Coenagrion hastulatum, Gomphus flavipes,
Somatochlora alpestris, Crocothemis erythraea, Sympetrum depressiusculum, S. fonscolombii.
Vědecká hodnota sbírky je nesporná a pokračující revize může přinést další zajímavé zjištění.
Poděkování Studie vznikla s podporou grantového projektu VEGA projekt 1/0232/12 „Súčasný stav využívania krajiny a zmeny
kontaktných zón vodných plôch vo vzťahu k biodiverzite“.
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Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém
krasu
Petr Dolejš, Jaroslav Č. Hlaváč, Jiří Moravec & Miloš Anděra
Zoologické oddělení, Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice; e‐mail:
petr_dolejs@nm.cz; tel.: +420 281029165
Abstrakt Fauna Velkolomu Čertovy schody – Západ (VLČS) je kontinuálně sledována od roku 1994. Za tuto dobu bylo
zjištěno 158 druhů pavouků, 35 druhů měkkýšů, čtyři druhy obojživelníků (Lissotriton vulgaris, Bufo bufo, Pseudepidalea
viridis a Pelophylax ridibundus), čtyři druhy plazů (Lacerta agilis, Anguis fragilis, Coronella austriaca a Natrix natrix), 30
druhů ptáků a 21 druhů savců. K nejhojnějším drobným zemním savcům patří Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis a
Clethrionomys glareolus. Nejvzácnějším druhem je Neomys anomalus. Z větších savců je prostředí lomu trvale obýváno
druhy Vulpes vulpes, Martes foina a Lepus europaeus. Hojným druhem ptáka hnízdícího ve VLČS je Emberiza citrinella.
Měkkýší společenstvo tvoří, s výjimkou jednoho vodního druhu Lymnaea stagnalis, pouze suchozemští plži ulitnatí a
nazí. Ze zjištěných druhů jsou čtyři zařazeny na Červený seznam (Chondrina avenacea, Bulgarica nitidosa, Granaria
frumentum a Cepaea vindobonensis). Společenstvo pavouků je tvořeno mnohými vzácnými druhy, jejichž přirozené
prostředí z naší krajiny rychle mizí (Haplodrassus minor, Sitticus penicillatus, Zelotes exiguus a Mioxena blanda). VLČS je
mezi lomy zcela unikátní tím, že na svém dnu hostí kriticky ohrožený druh Pardosa wagleri.
Aby byla zachována (nebo dokonce zvýšena) současná biodiverzita, je nutné, aby rekultivační a sanační postupy ve
VLČS v maximální míře využívaly členitost terénu vzniklou během těžebních prací a aby lom poskytoval dostatečně
různorodou nabídku biotopů. Technické rekultivace (zavážení zeminou, výsadba jehličnanů aj.) se pro uchování
biodiverzity ukázaly jako zcela nevhodné. Pro zachování podmínek vhodných pro bohatou škálu druhů je
nejvýhodnější ponechat odtěžené plochy spontánní nebo částečně řízené sukcesi a nenechat tyto plochy zarůst.
Vstup do areálu VLČS a financování vlastního výzkumu bylo zajištěno firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. (AP
10/33) a institucionálním projektem Národního muzea (DKRVO 00023272).
/poster/
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Phylogeny of vespertilionid bats with respect to the white‐nose
syndrome
Matej Dolinay1 & Natália Martínková2,3
Department of Botany and Zoology, Masaryk University, Kotlářska 2, 611 37 Brno
Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno
3 Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Kamenice 3, 625 00 Brno
1
2

Abstract The white‐nose syndrome (WNS) is an emerging infectious disease of hibernating bats, which is caused by a
microscopic fungus Geomyces destructans. In North America, seven species were diagnosed with WNS and several of
them suffer mass mortality following the disease outbreak. In Europe, eight species are known to be infected with
geomycosis and one was diagnosed with WNS. No mass mortality is associated with WNS in Europe. To study
phylogenetic relationships of bat species prone to WNS, we reconstructed a phylogeny of 252 species of family
Vespertilionidae from a concatenated dataset including 13 mitochondrial and nuclear loci. The maximum likelihood
phylogeny of this family resolved multiple enigmatic relationships between genera and at the species level. The bat
species affected with WNS are polyphyletic and they belong to distantly related genera Myotis, Eptesicus and Perimyotis.
Within Myotis, species with confirmed WNS and geomycosis are found across the Myotis clade. The results provide a
comprehensive phylogeny of family Vespertilionidae, that may provide information about species pairs that could
become affected with white‐nose syndrome in the future.
/prednáška/
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Slovenská akarológia v 21. storočí
Peter Fenďa
Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava, e‐mail: fenda@fns.uniba.sk
Abstract Akarológia ako vedná disciplína sa zrodila v Európe v XVIII. storočí. Klieštikovce (Acari, Mesostigmata) sú
jednou z najväčších (dnes je známych viac ako 12 000 druhov) a najlepšie ohraničených skupín medzi roztočmi. Spolu s
kliešťami (Acari, Ixodida) sú najlepšie preštudovanými taxónmi roztočov. Napriek tomu, že výskum klieštikovcov
nemá na Slovensku dlhú tradíciu (prvý údaj z nášho územia v roku 1897, ale prví slovenskí autori začínajú publikovať
až v päťdesiatych rokoch XX. storočia), patrí fauna klieštikovcov na našom území k najlepšie preskúmaným v
celosvetovom meradle. Na tomto modelovom taxóne prezentujem históriu a perspektívy výskumu roztočov na
Slovensku.
/prednáška/

49

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Staré stromy v intraviláne – refúgiá vzácnych chrobákov
Valerián Franc
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, tel. 048/4467148, e‐mail: Valerian.Franc@umb.sk
Abstract Old, especially damaged and hollow trees (which are practically missing in cultivated forest oriented to the
timber production only) often occur in towns and cities. There they may be refugia of rare beetles an the further
animals. It concerns the town of Banská Bystrica as well. Older parks, alleys, cemeteries and river‐bank groves are the
most valuable habitats for rare saproxylic beetles and the further animals. On the other hand, they may be often
threatened by so‐called „old trees treatment“ – filling the hollows of old trees with wooden, concrete or other material;
despite in the case of protected species it may be classified as a crime.
Key words Old trees, urban environments, saproxylic, rare beetles

Úvod
Fauna starých stromov bola dlhé roky skúmaná najmä v rezerváciách. Staré stromy
v mestách boli vnímané najmä ako „estetický prvok“, no novšie výskumy zoológov
naznačujú, že starý a dutý strom môže byť významným biotopom vzácnej fauny i v centre
mesta. MAJZLAN (1991) publikoval viaceré nálezy vzácnych chrobákov priamo z Bratislavy.
Podobne JENDEK et al. (2009) upozorňujú na výskyt vybraných ohrozených a chránených
chrobákov v hlavnom meste. MAJZLAN (2002) publikoval niektoré vzácne druhy chrobákov
z parku v Ivanke pri Dunaji, z toho päť prvých nálezov pre faunu Slovenska! KOHLÍK (2009)
upozornil na prítomnosť vzácnych aj chránených chrobákov v Královskej obore v Prahe.

Metodika
Môj výskum chrobákov v Banskej Bystrici prebieha príležitostne už vyše 20 rokov.
Používal som len šetrné individuálne metódy zberu, aby som čo najviac eliminoval
poškodenie habitatu. Výskumy prebiehali na týchto lokalitách s výskytom starších stromov:
Mestský park, park pri Pamätníku SNP, park pri Kalvárii pod Urpínom, brehový porast
Hrona pri Žltých pieskoch a brehový porast Tajovského potoka pod Fakultou prírodných
vied.

Výsledky a diskusia
Zoznam zaujímavejších nálezov chrobákov, zistených dávnejšie alebo i tento rok
v Banskej Bystrici, výrazne prekračuje rozsah tohto príspevku. Z najvýznamnejších druhov,
často citovaných v červených zoznamoch európskych krajín, uvediem aspoň Anemadus
strigosus, Euconnus pragensis, Hesperus rufipennis, Quedius truncicola, Batrisodes buqueti, Ampedus
elegantulus, § Protaetia aeruginosa, Protaetia lugubris, § Osmoderma eremita, Eustrophus dermestoides,
Prionychus ater, Pseudocistela ceraboides, Neomida haemorrhoidalis, Grynocharis oblonga,
Mycetophagus fulvicollis, Colydium elongatum, Rhopalocerus rondanii a Synchita variegata.
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Väčšina citovaných druhov žije v Banskej Bystrici pravdepodobne v trvalej populácii, ich
abundancia je však nízka a zistenie v teréne vecou náhody. Výnimkou je zrejme veľmi málo
mobilný druh Osmoderma eremita, ktorý žil ešte v 80tych rokoch v dutých lipách pod Urpínom.
V dôsledku tzv. „ošetrenia“ týchto stromov bol biotop tohto a mnohých ďalších druhov úplne
zničený. Príbuzné druhy Protaetia aeruginosa a Protaetia lugubris boli pozorované sporadicky
i novšie. Procedúra „ošetrovania“ starých stromov je z pohľadu dutinovej fauny genocída,
a v prípade chránených druhov je to navyše porušenie zákona. Akceptovať možno len voľné
prekrytie strieškou, aby sa hmyz a ďalšie živočíchy (pavúky, dutinové hniezdiče, netopiere)
mohli dostať do svojho domova. Zásadne treba prehodnotiť rozšírenú tendenciu odstraňovať
z miest a obcí pahýle a torzá starých stromov (ktoré nikoho neohrozujú), ale predstavujú
unikátne a miznúce biotopy vzácnych a chránených živočíchov.

Literatúra
JENDEK E, ŠTRBA M, KAUTMAN V, HERGOVITS R, RYCHLÍK I, 2009: Monitoring vybraných ohrozených a chránených
chrobákov (Coleoptera) na území Bratislavy – východisko k diskusii o druhovej ochrane hmyzu na Slovensku.
Folia Faunistica Slovaca 14 (2): 17–29.
KOHLÍK V, 2009: Plán péče o přírodní památku Královská obora na období 2010 – 2019. Ministerstvo životního prostředí
ČR, Praha, 43 pp.
MAJZLAN O, 1991: Wood‐inhabiting Beetles (Coleoptera) in Bratislava. Acta Fac. rer. natur. Univ. Comen., Zoologica 35:
101–107.
MAJZLAN O, 2002: Migrácia chrobákov (Coleoptera) na kmeňoch pagaštana konského (Aesculus hippocastanum). Folia
Faunistica Slovaca 7: 49–53.

Obr. 1 Ak strieška prilieha tesne na dutinu, je to genocída.
Fig. 1 If the shelter covers the cavity tightly, it is a genocide (foto/photo Karol Weis).
/prednáška/
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Indikuje bentická makrofauna tatranských plies obnovu
z acidifikácie?
Renáta Gelienová1, Marek Svitok², Milan Novikmec2 & Peter Bitušík1
1 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 0949 610 788, e‐mail: renata.gelienova@gmail.com, Peter.Bitusik@umb.sk
² Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, tel.: 045‐5206 319, e‐mail: svitok@tuzvo.sk, novikmec@tuzvo.sk

Abstract Changes in water chemistry of the Tatra Mountain lakes appeared in the beginning of the 1990s as a
consequence of a large emission drop throughout Europe. It resulted in recovery of surface waters from acidification on
this territory. Compared to relatively rapid changes in water chemistry, however, the biological recovery is delayed,
and the process is slow and ambiguous. Littoral benthic macroinvertebrates (excluding Oligochaeta) were used as a
tool to study the biological recovery of 35 lakes. Re‐occurrence of acid sensitive species was considered to be sign of
recovery. Acid sensitive species (with TAI 0.75 – 1.0 sensu KRNO et al. 2006) were recorded in previously strongly and
moderately acidified lakes since the beginning of the 2000s. Qualitative structure of benthic fauna in non‐acidified lakes
was found to be stable. Despite the fact that benthic invertebrates indicate recovery from acidification in general, the
extent of the process is rather individual and depends also on local conditions. Moreover, it is complicated due to many
other factors involved, including climate change and re‐colonisation mechanism of species.
Key words littoral benthic macroinvertebrates, acidification, recovery, Tatra Mountains, Slovakia, Poland

Úvod
Tatranské plesá patrili zhruba od 50‐tych rokov 20. storočia k najviac acidifikovaným
alpínskym ekosystémom Európy. V dôsledku poklesu emisií došlo na začiatku 90‐tych rokov
k pomerne rýchlym zmenám v chemizme vody (KOPÁČEK et al. 1998) a pôvodné druhy
zooplanktónu sa objavili v predtým acidifikovaných plesách s 5 – 10 ročným oneskorením za
chemickým zotavením (HOŘICKÁ et al. 2006). Znaky obnovy bentickej makrofauny však boli
a stále sú menej jasné a nejednoznačné. Proces biologickej obnovy je oveľa zložitejší ako
chemické zmeny, pretože je ovplyvňovaný celým radom abiotických a biotických faktorov.
Pochopenie takéhoto zložitého procesu nie je prakticky možné bez údajov
získaných dlhodobým monitorovaním spoločenstiev. Zmeny v taxonomickej štruktúre
litorálnej bentickej makrofauny (okrem Oligochaeta) boli použité ako nástroj pre zhodnotenie
začiatku a rýchlosti biologickej obnovy niektorých jazier v Západných a Vysokých Tatrách,
pričom boli analyzované všetky dostupné dáta z obdobia 1933 – 2009.

Metodika
Bentické bezstavovce boli odoberané z litorálu 35 plies v Západných a Vysokých Tatrách
semikvantitatívne tzv. kopacou technikou („kicking method“) (KRNO et al. 2006) vždy
v septembri v rokoch 2000, 2004, 2007 a 2009. Odobraný materiál bol spracovaný v laboratóriu
bežnými metódami a determinovaný s použitím základnej determinačnej literatúry. Do
analýzy boli doplnené publikované aj nepublikované údaje získané z týchto plies v rokoch
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1933, 1938, 1951, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990. Proces obnovy spoločenstiev bol posudzovaný
na základe prítomnosti, resp. znovu objavenia sa druhov citlivých na acidifikáciu. Stupeň
tolerancie, resp. senzitivity k acidifikačnému stresu bol hodnotený podľa tzv. tatranského
acidifikačného indexu (TAI) makrozoobentosu vyvinutého pre podmienky Tatier (KRNO et al.
2006).

Výsledky
V silne acidifikovaných plesách (Vyšné Sesterské, Vyšné Satanove, Prostredné Sivé) sa
proces obnovy bentických spoločenstiev prejavil prítomnosťou druhov s TAI = 0,75
(Paratanytarsus austriacus, Macropelopia nebulosa, Micropsectra sp.). V Starolesnianskom plese sú
zmeny spoločenstiev takisto zreteľné, avšak zvyšovanie početnosti lariev pakomárov
Corynoneura scutellata group a Psectrocladius limbatellus group je spojené skôr so zvyšovaním
teploty vody (SVITOK et al. in prep.). Zo skupiny acidifikovaných plies boli najväčšie zmeny
zaznamenané v Batizovskom plese, v ktorom sa od roku 2000 objavujú druhy citlivé na
acidifikáciu s TAI=1 (Tanytarsus bathophillus) a druhy s TAI=0,75 (Micropsectra radialis,
Micropsectra apposita, Micropsectra cf. bavarica). Na poľskej strane Vysokých Tatier boli
najzreteľnejšie znaky obnovy z acidifikácie zaznamenané v plese Zadni Staw Polski. Od roku
2004 sa tu začali objavovať druhy s TAI = 1 (Ameletus inopinatus a Diura bicaudata). V Dlugom
Stawe Gasienicowom sa zistili druhy s TAI =0,75 (Macropelopia nebulosa a Zavrelimyia sp.).
V plesách, ktoré v minulosti neboli acidifikované, napr. Pusté, Malé Hincovo, Horné
Roháčske, Czarny Staw Gesienicowy, Wielki Staw Polski nebola zmena kvalitatívnej štruktúry
spoločenstiev zaznamenaná. Napriek tomu, že bentická fauna indikuje obnovu z acidifikácie,
proces neprebieha vo všetkých jazerách rovnako a ukazuje sa, že je komplikovaný efektmi
klimatickej zmeny a procesmi kolonizácie jazier jednotlivými druhmi.
Poďakovanie Štúdium biologickej obnovy tatranských jazier bolo podporované aj projektom VEGA 1/0180/12.
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Výskyt krvných jednobunkovcov u plazov strednej Európy,
Afriky, Ázie a Ameriky
Božena Haklová1, Viktória Majláthová1, Igor Majláth1,2, Vladimír Petrilla3,
Natália Kokošová2, Adriana Hižňanová2, Mikuláš Oros1 & Branislav Peťko1
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel.: 055/6331411, e‐mail: haklova@saske.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav biologických a ekologických vied, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra anatómie, histológie a fyziológie, Komenského 73, 041 81
Košice, Slovenská republika
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Abstract The most common intracellular blood parasites (Apicomplexa, Adeleorina) found in reptiles belong to three
families: Hepatozoonidae, Karyolysidae and Haemogregarinidae. Vectors of blood parasites represents families
Ixodidae and Gamasidae and another arthropods. We investigated the incidence of blood parasites in the blood of
different species of reptiles and the presence of ectoparasites. Blood and ectoparasites were collected from each
captured adult reptile. Ectoparasites were stored in 70% ethanol. Blood smears were stained with Giemsa´s solution
and afterwards were examined with a light microscope. DNA was isolated from blood of reptiles and PCR method was
used to amplify part of 18S rRNA gene of blood parasites. We collected 700 samples from several localities of the
central Europe, Africa, Asia and from America. We detected blood parasites in 109 samples (15,57%) from 16 species of
reptiles: Lacerta agilis, L. viridis, Zootoca vivipara, Mehelya capensis, Dendroaspis polylepis, Naja mossambica, Python sebae
natalensis, Philothamnus semivariegatus, Dendroaspis viridis, D. jamesoni jamesoni, Naja pallida, N. nigricincta, N. n. woodi,
Morelia viridis, Corallus caninus and Coluber constrictor. The presence of blood parasites in African and Asian snakes
represent the first record of blood parasites found in mentioned snake species. We collected two species of ticks:
Ophionyssus saurarum and Ixodes ricinus from European lizards. Sequence of the 18S rRNA revealed the presence of
Hepatozoon sp. in P. s. natalensis, M. capensis, P. semivariegatus, M. viridis, C. caninus and C. constrictor. The phylogenetic
analysis of the 18S rRNA gene provides insights into the phylogeny of these parasites with multiple genetically distinct
lineages recovered.
Key words Hepatozoon, reptiles, snakes, blood parasites, ectoparasites

Úvod
Krvné parazity plazov (Apicomplexa, Adeleorina) predstavujú intraerytrocytárne
jednobunkové parazity patriace do troch čeľadí: Hepatozoonidae, Haemogregarinidae
a Karyolysidae (TELFORD 2009). Najčastejšími vektormi sú rôzne druhy článkonožcov, napr.
kliešte čeľade Ixodidae a Gamasidae a iné (SMITH 1996). Niektoré druhy krvných parazitov
majú úzku väzbu na vektora, napr. rod Karyolysus je prenášaný výhradne roztočom druhu
Ophionyssus saurarum (SVAHN 1974), u iných (Hepatozoon sp.) je spektrum vektorov širšie.
Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť krvných parazitov u rôznych druhov plazov z rôznych
lokalít v rámci strednej Európy, Afriky, Ázie a Ameriky, ako aj druhové zastúpenie
ektoparazitov.

Metodika
Plazy boli odchytávané voľnou rukou alebo slučkou. Z jedincov boli odobraté
ektoparazity, ktoré sa uchovávali v 70% etanole. Krv sa odoberala ventrálnou punkciou
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kaudálnej žily. Krvné nátery sa farbili pomocou farbiva Giemsa po dobu 30 minút. Ofarbené
nátery sa hodnotili svetelným mikroskopom pri 400x zväčšení. Ektoparazity sa identifikovali
pomocou kľúča a stereolupy. Z krvi/tkanív plazov bola izolovaná DNA a PCR metódou sa
z hostiteľskej DNA amplifikovala časť génu 18S rRNA krvných jednobunkovcov.
Materiál sa zbieral z viacerých lokalít v rámci strednej Európy (Slovensko, Maďarsko,
Poľsko a Švédsko), z južnej Afriky (Svazijsko, Ghana, Uganda, Kamerun, Tanzánia, JAR
a Egypt), Ázie (Indonézia) a Ameriky. Zozbieraný materiál predstavoval 700 vzoriek z 57
druhov plazov.

Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov sme zistili, že do cirkulácie parazitov sú zapojené rôzne druhy
plazov. U afrických, ázijských a amerických hadov sa amplifikáciou časti génu 18S rRNA
potvrdila prítomnosť Hepatozoon sp. (M. capensis, P. s. natalensis, P. semivariegatus, M. viridis, C.
caninus a C. constrictor). U európskych jašteríc predpokladáme prítomnosť rodu Karyolysus,
jediný druh doteraz popísaný na území Európy. Ektoparazity odobraté z európskych plazov
predstavovali 2 druhy: O. saurarum a Ixodes ricinus.
Poďakovanie Táto práca bola podporená projektom ITMS:26220220116 na základe podpory operačného programu Výskum a
vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (0,5) a projektmi APVV 0267/10, VEGA 2/0199/11 a 2/0579/12.
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SMITH TG, 1996: The genus Hepatozoon (Apicomplexa: Adeleina). J. Parasitol. 82 (4): 565–585
SVAHN K, 1974: Blood parasites of the genus Karyolysus (Coccidia, Adeleidae) in Scandinavian lizards. Description and
life cycle. Norwegian Journal of Zoology 23: 277–295.
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Agresivita a disperzia u dvoch poddruhov myši domovej.
Zuzana Hiadlovská1,2, Nikola Rusová1,3, Barbora Vošlajerová Bímová1,4
& Miloš Macholán1
1 LEGS ÚŽFG AV ČR v.v.i., Veveří 97, 602 00 Brno, ČR, e‐mail: 328868@mail.muni.cz, ismaela@email.cz,
barabimova@centrum.cz, macholan@iach.cz
2 ÚBZ PřF MU Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika
3 KE FŽP ČZU, Kamýcká 1176, 165 21 Praha, Česká republika
4 ÚBO AV ČR v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, Česká republika

Abstract In mammals, males are the more aggressive sex with a strict social hierarchy and thus are predominant among
dispersers. In this study we focused on the ontogeny of aggression and exploration in males of two house mouse
subspecies hybridizing in Europe. Forty males of two inbred strains, derived from both subspecies (BUSNA: Mus
musculus musculus; STRA: M. m. domesticus) were tested. Mice were raised in fraternal pairs. Males of both strains
reached sexual maturity before first signs of aggression appeared. However, there were differences in the timing of
these events: while STRA males reached maturity later than BUSNA males they became aggressive earlier. The effect of
social rank was revealed in the STRA males only, with subordinate brothers being significantly more prone to
exploration. Based on our data, we conclude that both strains (and, by implication, both subspecies) differ in the
investment to the ontogenetic processes, in accordance with differences in the level of aggression between the
subspecies. Aggression seems to play a different role in shaping societies of the two subspecies by affecting their
dispersal profiles.
Key words aggression, exploratio, dispersal, social hierarchy, house mouse

Agresivita je jedným z hlavných javov, ktoré formujú sociálnu štruktúru a následné
zloženie živočíšnych spoločenstiev. U cicavcov, myši nevynímajúc, sú tým agresívnejším
pohlavím samce. Hierarchia medzi nimi býva výraznejšia a následne tvoria prevažnú časť
dispergujúcich jedincov (ANDERSON 1965, GERLACH 1990, HURST 1990). Dva poddruhy myši
domovej vyskytujúce sa v Európe, myš domová východoeurópska Mus musculus musculus
a myš domová západoeurópska M. m. domesticus, sa líšia v miere agresivity, západoeurópsky
poddruh je tým agresívnejším (ĎUREJE 2010). Štúdium agresivity a jej vzťahu s exploráciou
nám umožňuje odhadnúť potenciálny efekt disperzie na evolučné procesy prebiehajúce
v hybridnej zóne myši domovej (BAIRD 2012).
Ako predstaviteľov dvoch poddruhov sme použili dva kmene myší, každý z nich bol
odvodený z jedného z poddruhov: kmeň BUSNA – M. m. musculus; kmeň STRA ‐ M. m.
domesticus (PIÁLEK 2008). Celkovo sme testovali 40 samcov, po 20 z každého kmeňa. Samce
boli po odstave držané v režime fraternálnych (bratských) párov. Sledovali sme nástup
pohlavnej zrelosti (zostúpené testes) a nástup agresivity (OLSSON et al 2003). Po nástupe
agresivity boli bratia oddelení mriežkou, čím sa zabránilo priamej konfrontácii ale sociálny
kontext ostal zachovaný (JONES 1989). Pomocou dyadickej interakcie v 85.‐89. dni veku sme
určili ktorý z bratov je dominantný a ktorý podriadený. Štandardným Open Field testom
v 90.‐94. dni sme stanovili intenzitu explorácie každého jedinca. Posledným testom v 95.‐99.
dni bola 12 hodín trvajúca interakcia bratov v aréne s možnosťou emigrácie cez vodnú
bariéru.
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Následnosť pohlavnej dospelosti a agresivity bola oboch kmeňov zhodná ‐ samce najprv
pohlavne dospeli a až potom sa u nich prejavilo agresívne správanie. Načasovanie týchto
javov v ontogenéze sa však medzi kmeňmi zásadne líšilo (Manova p<0,001). Kým samce
kmeňa BUSNA dospievali pohlavne oveľa skôr (

P = 31 dní) než samce kmeňa STRA

(

A = 65 dní) pri porovnaní so STRA

P = 40 dní), prejavy agresivity boli u BUSNA (

( A = 52 dní) oneskorené. Vplyv sociálnej hierarchie na mieru explorácie sme pozorovali len
u kmeňa STRA, pričom podriadený samec javil väčšiu ochotu vstupovať do voľnej arény (MW
p = 0,031). Počas emigračného testu z 10 párov STRA štyrikrát došlo k separácii – jeden
z bratov prekonal vodnú bariéru. U kmeňa BUSNA nedošlo k separácii ani raz. Trikrát bratia
síce vodnú bariéru prekonali, a však emigrovali obaja spolu.
Na základe týchto pozorovaní sa javia oba kmene (a prípadne aj oba poddruhy) odlišné.
Rôzne investície do vývinových procesov pravdepodobne odpovedajú rôznej úrovni
agresivity, ktorú u poddruhov pozorujeme. Zdá sa, že pre samca agresívnejšej,
západoeurópskej myši je výhodnejšie maximalizovať telesný rast, a to aj na úkor
oneskoreného pohlavného dospievania. Takto môže lepšie odolal vyššiemu sociálnemu tlaku,
či prípadne uspieť pri disperzii. V populáciách tohto poddruhu teda môžeme očakávať nižší
počet subordinovaných samcov v déme a vyššiu mieru disperzie.
Poďakovanie Práca bola podporená grantmi GAČR 206/08/0640 a P506‐11‐1792.
ANDERSON et al. 1965 Science 148; BAIRD et al. 2012 In: MACHOLÁN et al. eds. Evolution of the house mouse; GERLACH
1990 Biological journal of the linnean society 41; ĎUREJE et al. 2010 Aggressive behavior 35; HURST 1990 Animal
behaviour 40; JONES et al. 1989 Aggressive behavior 15; OLSSON et al. 2003 Applied animal behaviour science 81; PIÁLEK
et al. 2008 Heredity 99.
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Lateralizácia infestácie kliešťom obyčajným (Ixodes ricinus)
jašterice zelenej (Lacerta viridis)
Adriana Hižňanová1, Igor Majláth1,2, Viktória Majláthová2
1
2

Institute of Biology and Ecology, University of P. J. Šafárik in Košice, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovakia
Institute of Parasitology SAS, Hlinkova 3, 040 01 Košice

Abstract The research was aimed at monitoring of parasitation on each body side of green lizard (Lacerta viridis). Based
on that, hypothesis about total movement lateralization of lizards was derived. Observation of 95 individuals of L.
viridis and 327 ectoparasites (Ixodes ricinus) was carryied out. There was a significant difference in infestation between
two sides of lizard body.
Key words green lizard, Ixodes ricinus, lateralization

Úvod
Morfologická lateralizácia na úrovni populácie alebo indivídua je u nižších stavovcov viac
menej preskúmaná. Zahŕňa štrukturálne asymetrie v epitalame u mnohých druhov rýb a
obojživelníkov, asymetrie v umiestnení očí, kopulačných orgánov atď. (BISAZZA et al. 1998).
Taktiež boli preštudované behaviorálne asymetrie pri uníkových, agresívnych a iných typoch
správania. Sú popísané mnohé formy asymetrického správania aj na individuálnej úrovni
(GHIRLANDA & VALLORTIGA 2004). ANDREW et al. (2005) študovali lateralizované vizuálne
a potravové odpovede druhu Ctenophores ornatus (Agamidae) a podporili predpoklad, že sila a
smer lateralizácie závisí od skúsenosti. Cieľom našej práce bolo zistiť či prichytávanie kliešťov
na jašterici zelenej (Lacerta viridis) je súmerné, alebo existuje individuálna lateralizácia
preferencie.

Metodika
Výskum bol uskutočnený na populácii druhu Lacerta viridis v CHKO Burdov – NPR
Kováčovské kopce v roku 2010 od začiatku apríla do začiatku septembra, bolo v tejto lokalite
odchytených 95 jedincov. Jašterice boli odchytávané do zaťahovacej slučky alebo do rúk.
Jašterice boli determinované na úrovni druhu, veku a pohlavia. U každého jedinca bolo
zaznamenané druhové a vekové zastúpenie ektoparazitov a ich miesto uchytenia podľa
dopredu stanovených telových partií. Jašterice boli následne vypustené v mieste odchytu.
Vzhľadom na nízky počet ektoparazitov u juvenilov sa lateralizácia nedala stanoviť a preto
tieto vo výsledkoch hodnotené neboli.

Výsledky a diskusia
U druhu jašterica zelená sme zistili výraznú lateralizáciu infestácie kliešťom obyčajným (I.
ricinus), čiže zvýšenú preferenciu kliešťov jednej strany, pričom so zvyšujúcim sa počtom
kliešťov na jašterici bol rozdiel v počte prichytených kliešťov na jednej zo strán výraznejší.
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Pomer infestácie jednej strany k druhej bol 70 % ku 30 %. Väčší rozdiel bol u samcov
pravdepodobne z dôvodu vyššieho pohybu počas obdobia aktivity. K podobným výsledkom,
avšak so stanovením strany, sa dopracoval LÁC et al. (1971), ktorý stanovil pomer 69,4 %
kliešťov na ľavej strane a 29,1 % na pravej. DZIMKO (2007) v lokalite Matejovce u druhu L.
agilis uvádza preferenciu pravej strany v pomere 54,7 % ku 45,3 %. Na Šírave u toho istého
druhu dospel k opačnému výsledku a to 48,5 % na pravej a 51,5 % na ľavej strane. Nami
získané údaje o počte kliešťov na jaštericiach neboli rozdelené na pravú a ľavú stranu, ale na
stranu s vyšším a nižším počtom kliešťov. Pri hodnotení parazitácie pravej a ľavej strany by sa
nedalo jednoznačne poukázať na lateralizáciu z dôvodu vyrovnania počtu parazitov na
jednotlivých stranách tela jašteríc. Pre porovnanie bol stanovený počet kliešťov na pravej a na
ľavej strane. Výsledok podporil predpoklad o vyrovnaní pomeru kliešťov na stranách u
populácie. Pravá strana bola infestovaná na 50,7 % a ľavá na 49,2 %.
Poďakovanie Práca bola finančne podporená projektami VEGA 2/0199/11 a 2/0579/12.
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Spomienky na život a dielo prof. RNDr. Ladislava Korbela (8. 6.
1912 – 6. 2. 2006)
Milada Holecová
Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava

V tomto kalendárnom roku uplynulo 100 rokov od narodenia významného slovenského
zoológa a zakladateľa entomologickej školy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave prof.
RNDr. Ladislava Korbela.
Životná púť Ladislava Korbela začína 8. 6. 1912 v Čachticiach. V r. 1919 nastupuje na cestu
vzdelania. Po skončení štúdia na reálnom gymnáziu v Trenčíne (1932) pôsobí ako výpomocný
učiteľ na Rímsko‐katolíckej ľudovej škole v Hrabovke pri Trenčíne. V rokoch 1932 a 1933 tu
vyučoval prírodovedné predmety. V tomto období si urobil doplňovaciu skúšku na Štátnom
československom koedukačnom ústave učiteľskom v Leviciach. Od r. 1933 pôsobil ako učiteľ
a správca na Obecnej ľudovej škole v Trenčianskej Turnej. V r. 1939 sa zapísal na štúdium
biológie a filozofie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Neskôr, keď sa
oddelili prírodovedné a matematické odbory, pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte
Slovenskej univerzity, kde v roku 1944 dosiahol absolutórium a v r. 1947 pred rigoróznou
komisiou u prof. O. Ferianca doktorát prírodných vied (RNDr.).
Nasledujúcich 30 rokov (1951‐1981) pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
V r. 1953 po úspešnej habilitácii a vymenovaní za docenta začína rozvíjať entomológiu na
Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK. V r. 1965 bol Doc. Dr. Ladislav Korbel
menovaný prezidentom republiky za univerzitného profesora pre odbor systematická
a ekologická zoológia. V tom istom roku prechádza na novovzniknutú Katedru všeobecnej
zoológie a živočíšnej fyziológie. Do dôchodku odchádza v októbri 1981.
Zásluhou prof. Korbela sa stala Prírodovedecká fakulta UK vysokoškolským centrom
slovenskej entomologickej vedy a výchovy. Dokazuje to aj skutočnosť, že až do roku 1993 bola
jediným školiacim pracoviskom z vedného odboru entomológia, ktoré malo právo udeľovať
z tohto odboru vedecké hodnosti kandidátov a doktorov vied a ako jediné pracovisko na
Slovensku i vedecko‐pedagogické hodnosti docenta a profesora entomológie. Zásluhy prof.
Korbela spočívajú vo vybudovaní entomológie na Univerzite Komenského a vo vytvorení
vedeckej školy, do ktorej patria desiatky doktorov prírodovedy, 9 kandidátov vied, 4 docenti
a 1 profesor. Prof. Korbel vychoval mnoho diplomantov, z ktorých mnohí pokračovali v jeho
cenologickej škole, ktorú možno nazvať „Korbelova škola“.
Popri intenzívnej vedecko‐pedagogickej činnosti sa prof. Korbel venoval tiež riadiaco‐
organizačnej práci. V r. 1957–1959 bol vedúcim Katedry zoológie, v r. 1965 študijným
prodekanom fakulty, v r. 1975–1980 riaditeľom Zoologického ústavu PriFUK. V r. 1966–1980
vykonával funkciu predsedu rigoróznej komisie z odboru entomológia, podpredsedu
rigoróznej komisie z odboru zoológia a bol členom troch ďalších komisií (z parazitológie,
fyziológie živočíchov a teórie vyučovania biológie). Od r. 1970 bol predsedom Komisie pre
udeľovanie vedeckých hodností doktora vied zo zoológie a kandidáta vied z odboru
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entomológia. Bol zakladajúcim členom Československej entomologickej spoločnosti na
Slovensku (vznikla 10. mája 1957), ktorá bola neskôr v r. 1968 premenovaná na Slovenskú
entomologickú spoločnosť pri SAV a bol jej dlhoročným predsedom. Okrem toho bol tiež
aktívnym členom Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, Slovenskej biologickej
spoločnosti pri SAV a Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Nie menej záslužná
a bohatá bola aj činnosť prof. Korbela vo viacerých redakčných radách vedeckých
a odborných časopisov, ako Acta entomologica bohemoslovaca, Acta facultatis Rerum
naturalium Univ. Comenianae, Biológia, Zborník Slovenského národného múzea, Ochrana
fauny, Svet vedy. Bol členom vedeckých rád viacerých pracovísk (Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave, Pedagogickej fakulty UK v Trnave, Zoologického ústavu SAV v Bratislave,
Výskumného ústavu agrochemickej technológie v Bratislave, Slovenského národného múzea
v Bratislave, Múzea Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave).
Ťažiskom vedecko‐výskumnej práce prof. Korbela bolo štúdium bionómie, ekologickej
zoogeografie a cenológie Coleopter z celého územia Slovenska. Z tohto aspektu komplexne
spracoval množstvo našich chránených území (napr. Jurský šúr, Malé Karpaty, Vysoké Tatry,
Pieniny, Slovenský Raj, Malá Fatra, Slovenský kras, Súľovské skaly). Komplexne spracoval
synúzie Coleopter na území nížiny pod Vihorlatom a v oblasti Liptovskej kotliny pred
vybudovaním vodných diel a následne po ich dokončení a napustení. Zapojil sa aj
Medzinárodného biologického programu (IBP), v rámci ktorého spracoval Coleoptera
ekosystému dubovo‐hrabového lesa pri Malom Bábe. Prof. Korbel publikoval práce
vedeckého, populárno‐vedeckého, encyklopedického a terminologického charakteru. Svoje
bohaté odborné skúsenosti využil v monografiách o prírode Slovenska: Slovensko – Príroda,
Encyklopédia Slovenska, Červená kniha – Bezstavovce, Z našej prírody – Živočíchy. Posledná
kniha mala dosiaľ 12 vydaní. Vyšla nielen na Slovensku, ale aj v preklade v Čechách, Poľsku,
Nemecku.
Veľkou záľubou ale aj profesionálnou orientáciou prof. Korbela bol hmyz, najmä rad
Coleoptera. Jeho osobitnou láskou boli myrmekofilné druhy z čeľadí Pselaphidae
a Scydmaenidae a neskôr aj Staphylinidae a Carabidae. Thinobius korbeli (Löbl et Rychlík) –
malý drobčík žijúci v pôde lužných lesov Podunajska nesie jeho meno. Srdcovou záležitosťou
prof. Korbela bolo územie Malej Fatry a Devínskej Kobyly, ktoré až do konca života
pravidelne navštevoval. Robil tu entomologický výskum, tiež rád botanizoval, zbieral liečivé
rastliny a fotografoval. Z týchto území pochádzajú aj tri posledné publikácie pána profesora
(1997, 1998, 2005).
/prednáška/
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Fylofágne chrobáky (Coleoptera, Curculionoidea) v porastoch
borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí
Milada Holecová1, Zuzana Gálisová1 & Miroslav Kulfan2
1
2

Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava

Abstrakt Autori študovali a porovnávali taxocenózy nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea) na štyroch modelových
študijných plochách s porastami borovice lesnej rôzneho veku a rôzneho stupňa zápoja lokalizovaných v oblasti
Borskej nížiny. Uvedené plochy patria do biotopu vlhko‐ a kyslomilných brezovo‐dubových lesov a sú súčasťou
prírodných biotopov európskeho významu. Vzorky boli odobrané metódou oklepov 1 m dlhých konárov borovice
lesnej (Pinus sylvestris) vo výške 1,5 až 3,0 m nad zemou (200 konárov pri každom odbere z každej študijnej plochy) a
následne uložené do 70 % alkoholu. Oklepy prebehli pravidelne 1x za mesiac (apríl, máj, jún, júl, august, september,
október 2008). Celkove bola zistená prezencia 33 druhov nosáčikov patriacich do 2 čeľadí (Curculionidae a Apionidae).
Najpočetnejšími druhmi sú Brachyderes incanus a Brachonyx pineti, ktoré sú eudominantne zastúpené na všetkých
študijných plochách. Najvyššia početnosť nosáčikov sa zistila na 20‐ročných boroviciach porastovej steny
a v uzavretom poraste mladých 10‐ročných borovíc. Podľa dendrogramu na základe Wishartovho indexu i na základe
nepriamej ordinačnej analýzy (PCA) sa vyčlenili 2 odlišné skupiny spoločenstiev nosáčikov (cenózy v uzatvorených
a v otvorených borovicových porastoch). Zistil sa štatisticky preukazný rozdiel medzi hodnotami Shannonovho indexu
celkovej druhovej rozmanitosti pri spoločenstvách nosáčikov otvorených a uzatvorených porastov. Test ANOSIM
nepotvrdil signifikantný rozdiel medzi študijnými plochami vzhľadom k druhovému zloženiu spoločenstva nosáčikov
a abundancii jednotlivých druhov.
/poster/
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Slatiny Západních Karpat v prostoru a čase: ekologie
a paleoekologie nejen společenstev měkkýšů
Michal Horsák
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno, Kotlářská 2, CZ‐611 37 Brno, tel.: +420 532 146 324, e‐mail: horsak@sci.muni.cz

Tato přednáška bude obsahovat syntézu výsledků komplexního ekologického a
paleoekologického výzkumu vegetace a malakofauny slatinišť Západních Karpat. Výzkum
probíhá již více než deset let a prezentované výsledky jsou podstatnou částí dílem mnoha
spolupracujících kolegů (zejména Michala Hájka, Petry Hájkové a Daniela Dítěte). Většina
výsledků již byla publikována, proto je možné další a upřesňující informace k prezentovaným
závěrům nalézt v příslušných publikacích (viz seznam citované literatury), které na požádání
případným zájemcům ochotně poskytnu.
Slatiniště jsou unikátním typem mokřadů, které jsou sycené minerálně bohatou podzemní
vodou. Chemické složení vyvěrající vody zásadně ovlivňuje druhovou skladbu a početnost
organismů, které zde žijí. Ze všech prvků ve vodě obsažených je pro organismy na slatiništích
nejdůležitější vápník. Slatiniště můžeme podle jeho obsahu rozdělit do dvou základních
skupin, lišících se přítomností či nepřítomností rašeliníků. Každá z těchto skupin se pak dále
dělí podle obsahu vápníku, ale i změn koncentrací dalších prvků a sloučenin. Díky této silné
ekologické strukturovanosti, s jedním, zcela převládajícím gradientem prostředí, jsou
slatiniště výborným objektem ke studiu změn druhové bohatosti a skladby podél gradientů
prostředí. Náš výzkum ekologie a paleoekologie prameništních slatinišť, nejen v Západních
Karpatech, je proto dlouhodobě zaměřen na studium variability druhové skladby podél
hlavních gradientů prostředí a na vzájemné srovnání pozorovaných změn ve společenstvech
různých taxonomických skupin: cévnatých rostlin, mechorostů, rozsivek, krytenek, měkkýšů,
rozmanitých skupin vodního makro‐ a meio‐bentosu. Nápadná shoda odpovědi rostlin a
měkkýšů na minerálně‐trofický gradient podpořila například upřesnění obecné ekologické
klasifikace slatinišť a rašelinišť (HÁJEK et al. 2006). Vlivem odlišných nároků jednotlivých
skupin však může, byť podobně těsná, vazba změny druhové skladby na minerální gradient
vykazovat zcela opačný průběh změny počtu druhů, s optimem druhové diverzity na
odlišných koncích tohoto gradientu (srovnej HORSÁK & HÁJEK 2003, HORSÁK 2006 a BOJKOVÁ
et al. 2011). Proto je nutné studovat odpověď jednotlivých nižších taxonomických skupin
odděleně, například v případě diverzifikovaného společenstva vodního makrozoobentosu
(KŘOUPALOVÁ et al. 2011). Z obecného pohledu tak může docházet k obměně druhů od
jednoho konce gradientu k druhému. V našem případě od silně vápnitých slatinišť s
intenzivním srážením pěnovce až po přechodová rašeliniště, která se svým chemismem příliš
neliší od klasických horských vrchovišť (v případě rostlin, HÁJEK et al. 2006). Naopak
odlišným a do jisté míry unikátním případem je kumulace druhů na jednom konci gradientu,
tzv. ʺNested habitat‐quality hypothesisʺ neboli hnízdovité uspořádání druhové skladby,
známé u společenstev měkkýšů (HORSÁK & CERNOHORSKY 2008). Význam slatinišť jakožto
modelových stanovišť dokládá také možnost testování dalších obecných makroekologických
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hypotéz. Vyjma výše uvedených typů uspořádání druhové skladby to jsou také:
ʺEvolutionary species pool hypothesisʺ (HÁJEK et al. 2007), ʺHistorical bottleneck hypothesisʺ
(HÁJEK et al. 2009) nebo ʺLimiting similarity hypothesisʺ (SCHAMP et al. 2010). Poslední
jmenovaná Teorie limitující podobnosti (ʺTheory of limiting similarityʺ) předpokládá, že
druhy s příliš podobnými nároky se nevyskytují ve společenstvech společně. Vlivem
konkurence totiž dochází k rozrůznění vlastností jednotlivých druhů. Tato teorie však neplatí
zcela obecně. Tam, kde jsou podmínky prostředí extrémní, hovoříme o konvergenci (tj.
sbližování) určitých vlastností. Stresové podmínky prostředí umožňují přežít jen těm druhům,
které jsou na tyto extrémy přímo adaptované a těmito adaptacemi se tedy podobají. Například
na základě studia společenstev měkkýšů jsme zjistili významnou konvergenci směrem k
menší velikosti těla, která se dále zesilovala směrem k bazickým slatiništím. To obecně souvisí
s klimatickou extremitou otevřených slatinišť, díky které zde přežijí spíše drobné druhy s
fyziologicky vyšší schopností snášet přímé působení nízkých teplot. Na silně bazických
slatiništích s velmi nízkou produktivitou vegetace je tento trend ještě silnější (viz HORSÁK &
HÁJEK 2011).
Slatiniště jsou často drobná, v krajině vzácná a izolovaná stanoviště. Ekologickými
podmínkami se také často výrazně liší od svého okolí a představují tak refugia různého typu
(refugium ve smyslu stanoviště, které hostí druhy nebo kombinace druhů, které v okolní
krajině nenalezneme). Tato izolovanost a prostorové uspořádání dovoluje testovat další velmi
důležitou ekologickou otázku. Je druhová skladba (potažmo rozšíření jednotlivých druhů)
ovlivněna více ekologickými parametry (ʺEnvironmental filtering/Species sortingʺ) nebo
schopnostmi šíření (ʺDispersal abilitiesʺ)? Pokud budeme studovat skupiny s výrazně
rozdílnými schopnostmi šíření (mechorosty versus měkkýši) nebo taxony lišící se nápadně ve
velikosti těla (rozsivky versus rostliny), můžeme hledat obecné zákonitosti rozšíření
organizmů v závislosti na jejich tělesné velikosti a dispersních schopnostech. V naší studii
jsme sledovali poměrný vliv ekologických faktorů a prostorového uspořádání studovaných
lokalit na variabilitu druhové skladby rozsivek, mechorostů, cévnatých rostlin a měkkýšů
(HÁJEK et al. 2011b). Ukázalo se, že důležitým hlediskem není samotná velikost těla, ale
velikost propagulí (např. pro mechorosty, které produkují množství miniaturních spor, které
umožňují kolonizaci všech potenciálně vhodných stanovišť). Také se neukázal žádny výrazný
rozdíl mezi mikroorganismy (zde rozsivky) a ostatními makroorganismy, což může souviset
například s nutností sexuálního partnera v životním cyklu rozsivek. Existujících studií na
podobné téma není mnoho a většina navíc trpí celou řadou omezení (např. nejsou srovnávány
různé skupiny vzorkované na stejné ploše, studováno je malé území). Velmi kusé informace
existují v případě vodního makrozoobentosu, kterým se z tohoto pohledu na slatiništích v
současné době intenzivně zabýváme.
Slatiniště jsou unikátním typem lučních mokřadů také proto, že ve svých sedimentech
(slatině nebo vysráženém uhličitanu vápenatém) zachovávají zbytky hned několika skupin
organizmů. Jedná se především o schránky měkkýšů, pyl a makrozbytky rostlin, ale také o
mikroorganizmy. Můžeme proto na tato izolovaná a často refugiální stanoviště nahlížet jako
na přírodní archívy, jejichž studium nám umožňuje pohlédnout do historie vývoje slatiništní
bioty a také řešit mnoho zajímavých otázek (HORSÁK et al. 2012a). Ty se například týkají
přežívání světlomilných druhů v okolí bezlesého prameniště či udržení výskytu takzvaných
pleistocénních reliktů (tj. druhů přežívajících z doby ledové) v době poledové (holocénu).
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Současná slatiniště tak mohou představovat neorefugia (pokud jsou mladší než okolní krajina,
např. četná slatiniště ve vnějších, flyšových Západních Karpatech), ale i vzácnější a mnohem
hodnotnější paleorefugia (pokud jsou starší než okolní krajina), která představují často relikty
z období rozhraní pleistocénu a holocénu (stáří okolo 11 000 let). Tyto dnes extrémně vzácné a
silně ohrožené stanovištní relikty představují cenné archívy vývoje naší přírody za posledních
15 tisíc let. Nacházejí se pouze ve vnitřních Západních Karpatech, ve velkých vnitro‐
karpatských kotlinách (např. NPR Rojkov, PR Močiar, PR Valalská voda, NPR Belianske lúky).
Bohužel vlivem negativních aktivit lidské populace za posledních 50 let, trvajících mnohde až
doposud!, přežilo v Západních Karpatech jen velmi málo z těchto unikátních lokalit. Rozdílné
stáří a historie západokarpatských slatinišť (viz obr. 1) jsou patrné i na rozšíření současných
druhů (HORSÁK et al. 2007, HÁJKOVÁ et al. v tisku), zejména pak těch, které považujeme nebo
o nich víme, že jsou relikty z doby ledové nebo jejího konce (HÁJEK et al. 2011a). U většiny
z těchto ohrožených a vzácných druhů se reliktní povaha pouze nepřímo odvozovala na
základě současného rozšíření, protože přímé fosilní doklady stále nemáme. Pokud se skutečně
jedná o reliktní druhy, měly by být převážně vázány na staré lokality, reliktního stáří. Pomocí
radiokarbonově datovaného absolutního stáří 47 zkoumaných lokalit se nám podařilo ověřit
předpoklad, že většina z domnělých reliktních druhů se opravdu vyskytuje převážně jen na
velmi starých lokalitách (HÁJEK et al. 2011a). Navržený nulový model, který jsme použili pro
testování, je možné aplikovat v případě druhů, u kterých se není možné opřít o fosilní
doklady, a přesto chceme ověřit jejich reliktní povahu.

Obr. 1 Rozmístění 139 vápnitých slatin, které byly zkoumány na území Západních Karpat. Bílé symboly ukazují pozici
a svou velikostí také stáří jednotlivých lokalit, jejichž absolutní stáří bylo určeno radiokarbonovou metodou. Starší
lokality obsahovaly vždy větší počet reliktních druhů (blíže HÁJEK et al. 2011a). Převzato z práce HORSÁK et al. (2012b).

Už bylo řečeno, že slatiniště jsou často silně izolovaná a ekologicky ohraničená od svého
okolí. Můžeme na ně proto pohlížet jako na jakési vnitrozemské ostrovy. Na ostrovy
obklopené prostředím, které je, alespoň pro některé druhy žijící na slatiništích, neprostupné
(jako mořská voda pro mnohé suchozemské tvory). Můžeme proto na slatiniště aplikovat
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koncept ostrovní biogeografie, jehož platnost byla prokázána již dříve v případě různých typů
pevninských ostrovů (jezera, horská bezlesí atd.). Bohužel velmi málo existujících prací je
zaměřeno na studium vlivu stáří ostrova na počet druhů na něm se vyskytující. To se týká
zejména delších časových škál s tím, že existující studie odhadují věk ʺostrovaʺ pouze
nepřímo. My jsme měli k dispozici přesné absolutní stáří (díky zmíněnému archívu, který si
pod sebe každé slatiniště stele) a mohli jsme tak sledovat vztah počtu druhů a stáří ostrova.
Toto jsme sledovali pro několik taxonomických skupin, které se opět liší schopnostmi šíření.
Je jasné, že u špatně šířících se taxonů bude vazba na stáří stanoviště jiná než u schopných
kolonizátorů, kteří ʺodporʺ věku rychle překonají. Také jsme předpokládali, že zákonitosti
teorie ostrovní biogeografie budou platit pouze pro specialisty, čili pro druhy, pro které je
slatiniště skutečně ostrovem. Ostatní druhy ‐ generalisté ‐ vyskytující se i v okolní krajině,
kolonizují nová slatiniště z okolí a mohou se rychle rozšířit i na velmi mladé lokality. Naše
výsledky tyto předpoklady potvrdily. Na pevninských stanovištích ostrovní povahy je tedy
pouze počet specialistů pozitivně ovlivněn stářím, případně v kombinaci s velikostí stanoviště
(HORSÁK et al. 2012b). Vliv je tím vyšší, čím jsou migrační schopnosti organizmů nižší.
Poděkování Výzkum byl podpořen celou řadou grantových projektů, které jsou zmiňovány u konkrétních publikací. Stávající
výzkum je podporován dvěma projekty GAČR: P504‐11‐0429 a P505/11/0779.
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Rozdiely vo fitnes rýb počas dňa
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Abstract For fish sampling was used a small beach seine (5x2 m; 6 mm of mesh size) operated on shallowe riparian
areas (beaches. The assemblage was during summer in years 2009‐2011. Changes in the distribution of species during
day between offshore and shallow inshore microhabitats were documented with special emphasis to four monitored
species (Alburnus alburnus and Abramis bjoerkna, Aspius aspius and Romanogobio vladykovi). To assess the fish motivation
for the use of shallow riparian areas relative weight was calculated using the lenght‐weight relationship. Alburnbus
alburnus and Aspius aspius had higher fitness during the day while, Abramis bjoerkna had it the night. In the case of
Romanogobio vladykovi, two peaks were observed during dusk and dawn.
Key words fish dynamics, beach, seine, diel activity, relative weight

K problematike dennej dynamiky rýb na riekach v súčasnosti nie sú známe komplexné
informácie.V minulosti sa nížinným tokom nevenovala dostatočná pozornosť napriek tomu,
že sú zdrojom veľkej diverzity ichtyofauny. Denné migrácie môžu skresliť výsledky, preto
odber vzoriek počas dňa a noci môže byť potencionálne dôležitý pre determináciu
kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov (MURPHY & WILLIS 1996). Rozdiely v početnosti
druhov a druhovom zložení sú počas dňa všeobecne závislé na viacerých faktoroch, ale sú
väčšinou spojené s určitými črtami špecifického správania (GAYGUSUZ et al. 2010).
Na výskum sme vybrali jednu lokalitu na rieke Morava a jednu na rieke Váh. Lokalita na
rieke Morava sa nachádza neďaleko obce Vysoká pri Morave. Substrátu na pláži dominujú
štrky a štrkopiesky a z oboch okrajov sú uzavreté kamennými záhozmi. Lokalita na rieke Váh
sa nachádza pri obci Kolárovo. Substrát ripálu je tvorený naplaveným pieskom a plynule
prechádza z oboch strán do vertikálneho brehu tvoreného ílovitým bahnom a naplaveninami.
Údaje sme zbierali rokoch 2009 – 2011 v letnom období. Na zber sme použili malú záťahovú
sieť (5x2 m, 6 mm veľkosť očiek), každé dve hodiny počas 24‐hodinového cyklu. Ulovené ryby
sme určili na mieste do druhu, zmerali dĺžku jedincov a reprezentatívnu vzorku aj zvážili (30
kusov). Vyhodnotenie relatívnej hmotnosti (Wr) sme urobili na základe vzorca Wr = W/Ws.
Štatistickú významnosť sme potvrdzovali Kruskal–Wallisovým testom a Mann‐Whitneyho
párovacím testom.
Relevantné výsledky v prípade Alburnus alburnus sme získali len na Morave v roku 2011
(<0,01). Tu nám Wr jasne vykazuje vyššie hodnoty ráno a cez deň, pričom signifikantne sa líšia
úlovky o 6:00 (<0,01), kedy dosahujú svoje maximálne hodnoty. Na Wr má pravdepodobne
veľký vplyv nažratosť jedinca. Vašek a Kubečka (2004) u Alburnus alburnus určili doobedňajšie
hodiny (8:00‐12:00) ako dennú dobu najintenzívnejšieho kŕmenia. Na základe porovnania
doby kŕmenia a zmien hodnôt kondície počas dňa môžeme konštatovať vplyv nažratosti.
Relatívne nízke hodnoty nad ránom a v skorých ranných hodinách sú teda spôsobené nízkou
aktivitou v kŕmení. Nárast kondície jedincov okolo 8:00 je spôsobené začiatkom kŕmenia. Vo
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večerných hodinách dosahuje Alburnus alburnus najvyššiu kondíciu následkom naplnenia
tráviaceho traktu potravou. Podľa ALAJÄRVI & HORPPILA (2004) môžu byť dôvodom vysokých
hodnôt kondície aj typ preferovanej potravy vo večerných a nočných hodinách, ktorým sú
veľké druhy Copepoda (rod Leptodora) a naopak cez deň preferujú menšiu potravu v podobe
rodu Daphnia.
U Abramis bjoerkna sme zaznamenali jedince s vyššou kondíciou v noci. Najvyššiu
kondíciu dosiahli o 22:00 kedy bolo prítomných aj najviac jedincov na pláži. V tomto prípade
Mann‐Whitneyho párovací test dokázal rozdiely v jednotlivých záťahoch, ale celkový
výsledok Kruskal‐Wallisov test nepodporil (p = 0,054). Intenzita prijímania potravy u tohto
druhu je závislá na slnečnom svite (Dudek 1957). Vplyvom tejto závislosti sa mení aj Wr
jedincov počas dňa. Abramis bjoerkna začína príjem potravy 1‐1,5 hodiny pred východom slnka
a v priebehu doobedia dosahuje svoje maximum (BARUŠ & OLIVA 1995). pričom poobede a k
večeru sa tento druh sťahuje na pláže, kde pravdepodobne hľadá skrýš pred predátormi a na
strávenie alebo získanie ďalšej potravy. Z tohto dôvodu sme zaznamenávali vyššie hodnoty
kondície jedincov na pláži vo večerných hodinách. Postupom noci sa kondíci.
U boleňa boli rozdiely vo Wr počas dňa signifikantné na Váhu v roku 2011 (<0,05).
Najväčší rozdiel bol medzi večerným výlovom o 20:00 kedy boli hodnoty Wr najvyššie.
U tohto druhu nie sú dosiaľ k dispozícii žiadne presné výskumy len všeobecná dynamika rýb,
a preto je diskusia možná iba v prípade rozdielov v dennej dobe. Počas dňa sa na pláži
vyskytujú väčšie a zdatnejšie jedince, ktoré sú tam pravdepodobne prítomné ako predátori
menších druhov rýb. V nočných hodinách sa na pláži vyskytujú menšie a menej zdatné
jedince, ktoré tu podľa WOLTERA & FREYHOFA (2004) hľadajú úkryt pred predátormi ako
väčšina menších piscivorov a všetky nepiscivorné druhy.
Romanogobio vladykovi napriek svojmu dominantnému postaveniu medzi ulovenými
druhmi na Morave v sezóne 2009 a 2010 nemá štatisticky preukázateľné výsledky v rozdieloch
kondície. V každom roku môžeme badať dva vrcholy aktivity, ktoré by mohli byť pre tento
druh typické. Jeden vrchol má tento druh vždy v noci tesne po zotmení a druhý vrchol
aktivity sa sa posúva v rozmedzí medzi 4:00‐8:00 teda tesne pred a po východe slnka. Tieto
dva vrcholy môžu súvisieť aj so všeobecným správaním väčšiny cyprinidov, ktoré dosahujú
maximálnu aktivitu počas východu a západu slnka (BARAS 1996). Počas vrcholov aktivity sú
na pláži prítomné najmä jedince s vyššou kondíciou. Z toho sa dá usúdiť, že príjem potravy
prebieha najmä v nočných hodinách kedy sú hodnoty relatívnej hmotnosti o niečo vyššie ako
v inú dennú dobu.
Poďakovanie Práca vznikla za podpory projektov VEGA 2/0080/11 a APVV‐0154‐07.
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Are any differences between native and non‐native populations
of round goby from the River Danube in their reproductive
parameters?
Kristína Hôrková & Vladimír Kováč
Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Ecology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia,
tel.: +421 02 6029 632, e‐mail: horkova@fns.uniba.sk
Abstract The round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), originally coming from Ponto‐Caspian region, is a non‐
native species in the Danube river‐basin and elsewhere (BALÁŽOVÁ‐ĽAVRINČÍKOVÁ & KOVÁČ 2007). It has many
attributes providing this species a great invasive potential, and ability to adapt to new environments. In this study, life‐
history traits and reproductive parameters of round goby from a native and a non‐native population are examined, in
order to test the hypothesis of alternative ontogenies and invasive potential of freshwater fishes (KOVÁČ 2011).
Materials from the non‐native area were collected in Slovakia (Čunovo Reservoir and the Karlova Ves side‐arm,
Bratislava), and materials from the native area in Bulgaria (Košava and Tutrakan), both throughout the reproduction
cycle in 2010, by fishing rods and electrofishing. In total, 413 females from the non‐native population and 168 females
from the native population were examined. Spawning period lasted from April to June in both populations. The sex
ratio in the non‐native population (female:male) was 1:1.34. Standard length (SL) of females ranged from 23 to 113 mm
(mean 63.88), body weight varied between 0.749 and 45.180 g (mean 8.347) and weight of ovary ranged from 0.0009 to
3.1938 g (mean 0.3268). Gonadosomatic index varied throughout the season from 0.10 to 22.84 % (mean 4.11). Total
absolute fecundity (TAF) varied between 548 and 10605 oocytes (mean 3513) whereas, the relative fecundity (RF) varied
between 179.4 and 1370.5 oocytes (mean 426.1). The real absolute fecundity (RAF) ranged from 424 to 5905 oocytes
(mean 1230). The diameter of 50 randomly selected oocytes was found to range from 0.04 to 2.73 mm (mean 0.43). The
sex ratio in the native population (female:male) was 1.82:1. Standard length (SL) of females ranged from 38 to 87 mm
(mean 63.98), body weight varied between 1.294 and 19.888 g (mean 7.557) and weight of ovary ranged from 0.0031 to
2.402 g (mean 0.3905). Gonadosomatic index varied throughout the season from 0.13 to 22.70 % (mean 5.31). TAF, RF,
RAF and the size of oocytes of this population are being currently analyzed. The hypothesis tested predicts that the
non‐native population, if still in the phase of establishing, will have higher fecundity, smaller oocytes, as well as
smaller size at maturation than the native population. Thus, in this presentation, the reproductive parameters of both
populations are compared and discussed within the context of these predictions.
This study was supported by UK grant, projects 211/2012 and 179/2011, and by VEGA, project 1/0641/11.
Key words round goby, reproductive parameters, population variability
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Ekologický kontrast ostrovních stanovišť – změny v zastoupení
specialistů a generalistů chrostíků (Trichoptera) na slatiništích
rozdílné minerální bohatosti
Lenka Hubáčková & Michal Horsák
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e‐mail: lenka.h@atlas.cz, tel.: +420 732 701 226
Abstrakt Prameništní slatiniště jsou díky své izolovanosti a stabilním podmínkám prostředí vhodným modelovým
biotopem pro obecné ekologické a biogeografické studie. Díky jejich specifickým podmínkám a značné izolovanosti na
ně lze pohlížet jako na ostrovní stanoviště. Jednou ze současných ekologických otázek je, zda strukturu společenstev na
lokalitách ovlivňují spíše faktory prostředí nebo schopnosti druhů rozšířit se na potenciálně vhodná stanoviště.
Rozhodujícím gradientem prostředí pro utváření taxocenóz vodních bezobratlých na slatiništích je gradient minerální
bohatosti. Lze předpokládat, že podél tohoto gradientu se bude ve společenstvu měnit poměr generalistů a
prameništních specialistů, přičemž vyšší počet specialistů lze očekávat na obou koncích tohoto gradientu (tedy na
pěnovcových slatiništích a kyselých přechodových rašeliništích), kde specifické podmínky prostředí zvyšují ekologický
kontrast mezi slatiništi a ostatními vodními habitaty v okolním prostředí. Naproti tomu ve střední části gradientu je
ekologický kontrast slatinišť a okolních vodních stanovišť malý, a pravděpodobně zde proto budou převažovat
generalisté – skladba taxocenóz vodních bezobratlých bude dána především migračními schopnostmi jednotlivých
druhů.
Tento příspěvek je úvodem do studie probíhající na prameništních slatiništích Západních Karpat, jejímž cílem je ověřit
výše zmíněné předpoklady. Přináší předběžné výsledky založené na struktuře společenstev chrostíků (Trichoptera),
tedy skupiny, která zahrnuje jak velmi dobře létající druhy (např. Potamophylax nigricornis), tak druhy s relativně
nižšími disperzními schopnostmi (např. Beraea maurus). Mezi chrostíky lze zároveň nalézt druhy krenobiontní, tj.
prameništní specialisty (např. Crunoecia irrotata) i generalisty, vyskytující se kromě pásma krenálu také v rhitrálu (např.
Plectrocnemia conspersa).
/prednáška/

72

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Prvý nález rodu Sublettea (Chironomidae; Diptera) na
Slovensku
Kristína Iarošová
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, biokrekra@gmail.com, tel.: 0902 379 827
Abstract The genus Sublettea is recorded from Slovakia for the first time. The larvae were collected in Belá river, a
mountain type river, above Podbanské at 944 m a.s.l. Sublettea coffmani (Roback, 1975) is the only species of the genus
known from Europe (Romania), USA and Canada. Another species Sublettea wilesi (Ashe & OʹConnor, 1995) was
described from Indonesia. The present finding is the second record of the genus in Europe.
Key words Sublettea, chironomids, High Tatras stream, Slovakia

Rod Sublettea bol popísaný Robackom v roku 1975 (ROBACK 1975). Je to veľmi
charakteristický rod patriaci do podčeľade Chironominae a tribu Tanytarsini. Larvy sú malé,
dorastajú do dĺžky 3 mm. Typickým rodovým znakom lariev je trojlaločný tvar
epifaryngeálneho hrebeňa (pecten epipharyngis), ktorým sa odlišujú od ostatných rodov tribu
Tanytarsini s výnimkou rodov Paratanytarsus a Lithotanytarsus. Na rozdiel od nich však majú
Lauterbornove orgány umiestnené na dlhých stopkách (pediceloch), takže takmer dosahujú
alebo aj presahujú koniec tykadla (EPLER 2001) Vyskytujú sa v studených, čistých a rýchlo
tečúcich potokoch a riekach.
Rod Sublettea sa dlho považoval za monotypický s jediným druhom S. coffmani (obr. 1)
rozšíreným len v Nearktickej oblasti, no neskôr sa tento druh našiel aj v Rumunsku. Ďalší
druh, Sublettea wilesi (Ashe & OʹConnor, 1995) bol opísaný z Indonézie (ASHE & OʹCONNOR
1995).

Obr. 1 Časti hlavovej kapsuly S. coffmani (z WIEDERHOLMA 1983).

73

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Larva (1 kus) (obr. 2) bola získaná z kvantitatívnych vzoriek makrozoobentosu z horskej
rieky Belá pod sútokom Tichého a Kôprového potoka (nad osadou Podbanské) v nadmorskej
výške 944 m v septembri 2010. Materiál bol determinovaný prostredníctvom svetelného
mikroskopu (40‐400x) a determinačného kľúča WIEDERHOLM (1983). Morfológia skúmaných
lariev sa síce zhodovala so znakmi druhu S. coffmani, ale spoľahlivá druhová determinácia
bude možná až po získaní imág ♂♂. V každom prípade však ide o druhý doklad výskytu
zástupcu rodu Sublettea v Európe.

Obr. 2 Hlavová kapsula Sublettea sp., Belá.
Poďakovanie Moje poďakovanie patrí výskumnému tímu za odber vzoriek, ktorý bol realizovaný aj vďaka finančnej podpore
projektov VEGA 2/0059/09 a 1/0180/12.
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Zmeny správania párov Sitta europaea medzi dvomi
hniezdnymi obdobiami
Martina Kašová & Peter Kaňuch
Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen; e‐mail: kasova@savzv.sk
Abstrakt V populácii sociálne monogamného, striktne teritoriálneho vtáčieho druhu brhlíka lesného (Sitta europaea)
sme skúmali prejavy a intenzitu obrannej reakcie pri hniezdnej dutine. Pokúsili sme sa zistiť, či páry, ktoré na území
hniezdia viac rokov po sebe, majú podobné prejavy správania (teda správanie každého jedinca je skôr odrazom
personality), alebo sa správanie aktuálne mení (napr. podľa predchádzajúcich skúseností). Tieto predpoklady
vyplývajú z hniezdnej biológie brhlíka, ktorý hniezdi len raz do roka, murovanie dutiny, inkubácia, ale najmä výchova
mláďat sú časovo náročné v porovnaní s inými malými spevavcami. Preto je zrejmé, že jedince tohto druhu sa snažia
dosiahnuť čo najlepšiu úspešnosť maximalizovaním svojho rodičovského úsilia počas daného hniezdenia a tým aj
maximálnou možnou obranou svojho hniezda v závislosti od možností jedinca. Pomocou experimentov s umelými
atrapami sme testovali, či priestorová distribúcia teritórií súvisí s kvalitou obrannej reakcie týchto párov.
Výskum bol podporený projektami VEGA 2/0110/09 a VEGA 2/0157/11.
Kľúčové slová Sitta europaea, atrapa, hniezdna obrana, personalita jedinca, správanie
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Vakcíny proti kliešťom: Súčasné trendy vo vývoji
Mária Kazimírová1, Darina Podoláková2, Iveta Štibrániová2 & Mirko Slovák1
1
2

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, e‐mail: maria.kazimirova@savba.sk, mirko.slovak@savba.sk
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, e‐mail: darina.podolakova@gmail.com, viruvan@savba.sk

Abstract Anti‐tick vaccines: Current trends in development. Vaccines derived from tick bioactive molecules have the
potential to protect against ticks as well as transmission of tick‐borne pathogens. Although a number of tick molecules
are among candidates for development of anti‐tick vaccines, till today TickGardTM and GavacTM protecting cattle
against Boophilus microplus ticks have been the only commercially available anti‐tick vaccines. Both tick salivary
molecules that are exposed to the vertebrate host during tick feeding („exposed antigens“) eliciting host immune
responses and antigens derived from internal organs of ticks that are normally not exposed to the host immune system
(„concealed antigens“) are perspective sources for development of anti‐tick vaccines. The cement protein 64P identified
in Rhipicephalus appendiculatus ticks is a promising ʺdual actionʺ candidate for anti‐tick as well as pathogen transmission
blocking vaccines. Antibodies in hosts immunised with recombinant 64P protein (64TRP) act on feeding ticks by two
ways – at the tick feeding site in the host skin by impairing tick feeding, and via the blood meal in the tick gut, causing
rupture of the gut and death of the feeding ticks. In addition, immunisation of laboratory mice with 64TRP also reduces
the transmission of tick‐borne encephalitis virus between co‐feeding Ixodes ricinus ticks and protect mice against lethal
infection. Discovery of antigens with protective effect against Ixodes ricinus and blocking transmission of pathogens
transmitted by this tick would be an important step forward in the control of tick‐borne diseases in Europe.
Key words ticks, vaccines, pathogen transmission

Úvod
Kliešte sú obligátne krv cicajúce článkonožce, ktoré prenášajú celý rad patogénnych
mikroorganizmov, ktoré spôsobujú závažné ochorenia ľudí a zvierat. V strednej Európe je
druh Ixodes ricinus najvýznamnejším prenášačom patogénov (vírus kliešťovej encefalitídy,
baktérie komplexu Borrelia burgdorgferi s. l., Anaplasma spp., Rickettsia spp., prvoky Babesia
spp.). V súčasnosti dochádza k nárastu počtu ochorení spôsobených uvedenými
mikroorganizmami a objavujú sa aj ďalšie doteraz neznáme patogény a choroby. Akaricídy
majú krátkodobý účinok, negatívny dopad na životné prostredie a kliešte sa vplyvom selekcie
stávajú na akaricídy rezistentné. Z toho dôvodu sa hľadajú alternatívne metódy boja proti
kliešťom, medzi ktoré radíme aj vakcíny.
Napriek identifikácii viacerých kliešťových molekúl s potenciálom protikliešťovej
vakcíny, v súčasnosti existujú na trhu iba dve vakcíny, TickGardTM a GavacTM, ktoré
čiastočne chránia dobytok proti kliešťovi Boophilus microplus v Austrálii a v Južnej Amerike
(WILLADSEN 2008). Protikliešťová vakcína bola pripravená na báze proteínu Bm86 (skrytý
antigén), ktorý sa nachádza v stene stredného čreva kliešťa a po imunizácii vyvoláva v
hostiteľoch tvorbu protilátok, ktoré sa viažu na antigénne epitopy buniek steny stredného
čreva cicajúcich kliešťov a zapríčiňujú prasknutie čreva a následný úhyn kliešťov, alebo ich
zníženú schopnosť reprodukcie. Nevýhodou týchto vakcín je krátkodobý ochranný účinok a
nutnosť opakovanej vakcinácie, pretože prirodzené napadnutie zvierat kliešťami nestimuluje
imunitnú odpoveď proti Bm86.
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Identifikácia antigénov s ochranným účinkom
Vývoj vakcíny proti kliešťom má tri stupne: 1) identifikácia a charakterizácia antigénu s
ochranným účinkom; 2) výroba rekombinantného proteínu; 3) príprava vakcíny s takými
vlastnosťami, aby zabezpečila dlhodobú ochranu.
Existujú dva hlavné zdroje antigénov s potenciálom vakcín proti kliešťom (NUTTALL et al.
2006, WILLADSEN 2008).
„Exponované antigény“ sú molekuly kliešťov, ktoré sú počas cicania vystavené imunitnej
odpovedi hostiteľa. Patria sem napr. molekuly v slinách, ktoré kliešť počas cicania vpravuje
do hostiteľa. Tieto antigény sú významné aj pri vyvolaní získanej rezistencie stavovcov proti
napadnutiu kliešťami.
„Skryté antigény“ sú molekuly, ktoré sa nachádzajú vo vnútorných orgánoch kliešťov a
počas cicania nestimulujú imunitnú odpoveď hostiteľa. Ak sa tieto molekuly vpravia do
stavovcov prostredníctvom vakcíny, môžu byť viac imunogénne než exponované antigény a
protilátky, ktoré kliešte prijmú počas cicania spolu s krvou, môžu mať škodlivý účinok na
kliešte. Nevýhodou skrytých antigénov je, že počas prirodzeného napadnutia stavovcov
kliešťami nedochádza k stimulácii imunitnej odpovede a je potrebná revakcinácia.
Po prieniku ústnych ústrojov do kože hostiteľa vylučuje kliešť tzv. cementový proteín,
ktorý vytvára spolu s ďalšími proteínmi podobnými kolagénu okolo ústnych ústrojov
cementový kužeľ a zabezpečuje pevné prichytenie. Cementový proteín 64P, ktorý bol
identifikovaný v slinných žľazách kliešťa Rhipicephalus appendiculatus je ďalším sľubným
kandidátom vakcíny s dvojitým účinkom (tzv. ʺdual actionʺ) (TRIMNELL et al. 2002). Protilátky,
ktoré sa produkujú u zvierat imunizovaných rekombinantným proteínom 64P (skrátené
konštrukty = 64TRP) pôsobia na cicajúce kliešte dvoma smermi: (1) v mieste cicania v koži
hostiteľa dochádza k zápalu a narušeniu prirodzeného procesu cicania predčasným
odvrhnutím kliešťov, (2) protilátky obsiahnuté v prijatej krvi sa viažu na antigénne epitopy v
bunkách čreva a spôsobia prasknutie steny čreva a úhyn kliešťa. Navyše, kliešte cicajúce na
imunizovaných zvieratách stimulujú lokálnu imunitnú odpoveď v koži, čo zabezpečuje
ochranu proti cicaniu viacerých druhov kliešťov (tzv. širokospektrálna vakcína). Na modeli
laboratórnej myši bolo dokázané aj to, že imunizácia proteínom 64TRP čiastočne chráni myši
pred letálnou infekciou a redukuje aj prenos vírusu kliešťovej encefalitídy do kliešťov, ktoré v
spolucicajú s infikovanými kliešťami (Labuda a spol. 2006). Proteín 64TRP je teda sľubným
kandidátom aj pre vakcínu blokujúcu prenos patogénov.
Ďalšími kandidátmi (ale ďaleko nie všetky) pre vývoj vakcín proti kliešťom sú subolesin
(DE LA FUENTE et al. 2008), sialostatin L2 (KOTSYFAKIS et al. 2008) a proteíny patriace do
skupiny disulfidických izomeráz (PDI) (LIAO et al. 2008). Zo skupiny PDI proteínov sa ako
vhodný kandidát pre vývoj vakcín proti kliešťom javí proteín AvPDI z kliešťa Amblyomma
variegatum (KNIZETOVA et al. 2006). AvPDI je zodpovedný za správne formovanie
a posttranslačnú modifikáciu proteínov vylučovaných zo slinných žliaz, čo je dôležité pre
biosyntézu a sekréciu proteínov, ktoré uľahčujú cicanie a napomáhajú prenosu patogénov
modulovaním imunitnej odpovede.
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Záver
Za posledné roky došlo k výraznému pokroku v identifikácii a charakterizácii antigénov z
kliešťov. Mnohé z nich boli už otestované vo vakcinačných skúškach. Pri objavovaní nových
kandidátov pre protikliešťové vakcíny sa využívajú progresívne metódy molekulárnej
biológie, funkčná genomika a RNA interferencia, ktoré prispievajú aj k pochopeniu interakcií
kliešť‐patogén‐hostiteľ (DE LA FUENTE et al. 2008). Vývoj vakcíny s ochranným účinkom proti
kliešťovi Ixodes ricinus, ktorá by zároveň blokovala aj prenos patogénov, by bol významným
krokom v boji proti kliešťami prenášaným nákazám v Európe.
Poďakovania Práca bola podporená grantom APVV‐51‐004505 a grantom VEGA, č. 2/0163/10.
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Prvý nález nepôvodného druhu vodnej bzdochy Anisops
sardeus Herrich‐Schaeffer, 1849 (Heteroptera) na Slovensku
Barbora Klementová & Marek Svitok
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail: klementova.barbora@gmail.com
Abstrakt V poslednom období boli u viacerých druhov bzdôch (Heteroptera) pozorované posuny v ich areáloch.
Predpokladá sa, že rozširovanie niektorých nepôvodných druhov je dôsledkom ich reakcie na aktuálne zmeny klímy.
K takýmto druhom pravdepodobne patrí aj vodný druh Anisops sardeus Herrich‐Schaeffer, 1849. Jeho pôvodný areál
zahŕňa tropickú Afriku, Arabský polostrov, Zakavkazsko, Irán, Irak, Turkmenistan, Indiu, Barmu, tak ako aj
Mediteránnu Európu. V poslednom období boli nálezy tohto druhu hlásené z južného Ruska, Maďarska a Rumunska.
V roku 2011 sme A. sardeus po prvýkrát zaznamenali na území Slovenska, na lokalite Radošovský rybník (Radošovce,
okr. Skalica). Rozširovanie aktívnych predátorov akým je A. sardeus môže viesť k reštrukturalizácii pôvodných
trofických vzťahov v spoločenstvách stojatých vôd.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0059‐11.
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Roztoče (Acari: Mesostigmata) hlodavcov vybraných lokalít
Tatier
Peter Klimant1 & Zuzana Poláčiková2
1 Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,
e‐mail: peter.klimant@ukf.sk
2 Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra,
e‐mail: zpolacikova@ukf.sk

Abstract Mites (Acari: Mesostigmata) of rodents from selected sites of Tatra Mts. The research of mesostigmatic mites
living in the fur of rodents was realized in the years 2009 – 2011, on 12 sites of Belianske and Vysoké Tatry Mts. The
mesostigmatic mites were taken from 6 host species (137 positive individuals): Clethrionomys glareolus, Microtus tatricus,
Apodemus flavicollis, Chionomys nivalis, Microtus agrestis, Apodemus sylvaticus. We obtain 688 specimens mesostigmatic
mites, which are belong to 25 species (5 families). Eudominant species were Laelaps agilis and L. clethrionomydis.
Dominant were Haemogamasus nidi, Neopodocinum mrciaki and L. hilaris.
Key words mites, rodents, Vysoké Tatry Mts., Belianske Tatry Mts.

Úvod
Akarologicky je územie Tatier dobre preskúmané, o čom svedčia práce MRCIAKA (1958,
1974), KOCIANOVEJ (1980), AMBROSA (1982, 1989) a i. Doteraz je známych najmenej 51 druhov
mezostigmátnych roztočov zistených v srsti a hniezdach drobných zemných cicavcov v oblasti
Tatier, z ktorých sme v našom výskume zaznamenali na skúmaných lokalitách 49,1% druhov.

Metodika
V rokoch 2009 ‐ 2011 sa uskutočnil teriologický výskum drobných zemných cicavcov na
12 lokalitách v Belianskych a Vysokých Tatrách. Na odchyt jedincov sa použili sklapovacie
kovové pasce kladené líniovou metódou (podľa metodiky PUCEK & OLSZEWSKI 1971), vnadené
štvorčekom tkaniny impregnovanej zmesou oleja a pomletých orechov. Následne
parazitologickou metódou (podľa MRCIAK & ROSICKÝ 1959) sa odobrali zo srsti chytených
hostiteľov mezostigmátne roztoče a v laboratórnych podmienkach sa z nich pripravili trvalé
mikroskopické preparáty.
Lokality odchytov sa nachádzali v obci Tatranská Javorina (997 m n. m.), v doline Zadné
Meďodoly a v Javorovej doline. Na zachytenie širokého druhového spektra hostiteľov boli
pasce kladené v lesnom aj bezlesnom biotope: na lúke, pozdĺž potoka Javorinka,
Meďodolského potoka, lavínových žľaboch, v okolí Kolového a Bieleho plesa, na hrebeni
Belianskych Tatier (1775 m n. m.).
Odchytených bolo 276 hlodavcov (pozitívnych 137 ex.) patriacich k 7 druhom:
Clethrionomys glareolus (49 %), Microtus tatricus (21 %), Apodemus flavicollis (15 %), Chionomys
nivalis (8 %), Microtus agrestis (4 %), Apodemus sylvaticus (1 %). Druh Microtus subterraneus bol
bez pozitívneho nálezu roztočov.
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Výsledky a diskusia
Zistená fauna mezostigmátnych roztočov hlodavcov vo Vysokých a Belianskych Tatrách
pozostáva z druhov typických pre oblasť karpatských pohorí, ako aj z bežných a euryzonálne
rozšírených roztočov po celom Slovensku. Odobraný materiál mezostigmátnych roztočov
tvorí 688 exemplárov, patriacich k 25 druhom a 5 čeľadiam (Laelapidae, Macrochelidae,
Veigaiaidae, Rhodacaridae, Parasitidae). Eudominantnými druhmi boli monoxénne druhy:
Laelaps agilis (C. L. Koch, 1836) – (40%, 242♀♀, 33♂♂, 6N) najhojnejšie zastúpený, euryzonálne
rozšírený mezostigmátny roztoč na drobných zemných cicavcoch. Hlavným hostiteľom bol
Apodemus flavicollis, ktorý mal najvyššiu hostiteľskú abundanciu 15,1; Laelaps clethrionomydis
(Lange, 1955) – (15%, 105♀♀, 4♂♂) je typickým predstaviteľom akarofauny Tatier
s boreoalpínskym rozšírením. S jeho hlavným hostiteľom Clethrionomys glareolus vystupuje až
po hornú hranicu lesa. Medzi dominantné druhy patrili: Haemogamasus nidi (Michael, 1892) –
(8%, 52♀♀, 3♂♂,1N) euryzonálne, hojne rozšírený roztoč na drobných cicavcoch v celých
Západných Karpatoch; Neopodocinum mrciaki (Sellnick, 1968) – (6%, 21♀♀, 6♂♂, 17N) bežne
rozšírený v horských ihličnatých geobiocenózach Západných Karpát až po alpínske pásmo,
v nížinách absentuje; Laelaps hilaris (C. L. Koch, 1836) – (5%, 34♀♀, 2♂♂) v našich zberoch
silne viazaný na hostiteľov podčeľade Arvicolinae (97%). Subdominantné druhy boli
Vulgarogamasus kraepelini (4,7%), Eulaelaps stabularis (4,5%), Hirstionyssus isabellinus (3,2%),
Hyperlaelaps microti (2%). Recedentné druhy boli Vulgarogamasus remberti (1,6%), Haemogamasus
horridus (1%), Macrocheles montanus (1%), Pergamasus brevicornis (1%). Subrecedentným
druhom boli Cyrtolaelaps minor (0,9%), Haemogamasus hirsutosimilis (0,6%), Geholaspis
longispinosus (0,6%), Euryparasitus emarginatus (0,6%), Cyrtolaelaps mucronatus (0,3%),
Pergamasus barburus (0,3%), Haemogamasus hirsutus (0,1%), Hirstionysus sunci (0,1%), Veigaia
kochi (0,1%), Pergamasus mediocris (0,1%), Porrhostaspis lunulata (0,1%). Druh Haemogamasus
pontiger (Berlese, 1904) – (0,1%, 1♀) z hostiteľa Microtus tatricus predstavuje nový druh zistený
v srsti drobných zemných cicavcov pre oblasť Tatier. Roztoč sa vyskytuje v hniezdach vtákov
Passer montanus, odkiaľ sa pravdepodobne náhodne dostal do srsti hostiteľa.
Poďakovanie Výskum bol podporený grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR VEGA 1/0232/12 (Súčasný stav využívania krajiny
a zmeny kontaktných zón vodných plôch vo vzťahu k biodiverzite) a KEGA č. 012UKF‐4/2011 (Teriológia efektívne a zaujímavo).
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Brkové roztoče – perspektívy taxonomického a ekologického
výskumu na Slovensku
Miroslava Klimovičová & Martin Hromada
Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov, Slovakia, e‐
mail: mklimovicova@gmail.com, tel.: 0904 895 339
Abstract Knowing how many species there are on Earth is one of the most important questions in science. Most recent
estimates of number of eukaryotic species on our planet are approximately 10 millions. Among the most diverse and
evolutionary and ecologically successful invertebrate groups are mites (Acari). Till now, there are recognized 45 000
known species, but their diversity probably exceeds one million taxa, including ecto‐ as well as endoparasitic forms.
Mites of family Syringophilidae are parasites living strictly within the bird feather quills. The world fauna of
syringophilids currently comprises of 275 known species; 138 species was described from Palaearctic region. Finally, in
Slovakia, 23 quill mite species were recorded until now. A lack of good taxonomic studies caused that quill mites were
mostly ignored by ecologists, despite of their extremely interesting way of life and potentially high ecological impact.
Therefore, we suppose that a thorough research investigating biodiversity, taxonomy and ecology of syringophilid
mites in Slovakia is urgently needed.
Key words Acari, biodiversity, birds, ecology, quill mites, Slovakia, Syringophilidae, taxonomy

Úvod
Roztoče čeľade Syringophilidae sú vysoko špecializované, mono‐ alebo oligoxénne
permanentné parazity cudzopasiace výlučne v brku pier vtákov. Známych je v súčasnosti 275
druhov združených do 52 rodov. Tento počet je podľa všetkého iba zlomkom skutočnej
druhovej rozmanitosti, keďže počet druhov syringofilidných roztočov sa odhaduje až na 5000
(SKORACKI 2011).
Zástupcovia tejto skupiny roztočov žijú prakticky celý život vo vnútri dutiny brka. Ich
biológia a ekológia je mimoriadne málo preskúmaná. Životný cyklus je krátky, iba okolo 40
dní. Transmisia je doložená len vertikálna, z rodiča na mláďa na hniezde a v rámci jedného
hostiteľa, z jedného pera na iné pri pŕchnutí. Horizontálny prenos na iného adultného
hostiteľa zatiaľ nebol doložený, svedčia o ňom len nepriame, fylogenetické dôkazy.
Syringofilidy sa živia živými tkanivami hostiteľa. Výskyt jednotlivých druhov sa obmedzuje
striktne na špecifickú niku ‐ časť tela hostiteľa (SKORACKI 2011).
Prvé nálezy na Slovensku sú výsledkom spolupráce druhého z autorov (MH) s M.
Skorackim, popredným odborníkom na túto skupinu v ostatných rokoch.

Metodika
Materiál brkových roztočov bol získavaný jednak z výnimočne rozsiahlej a kvalitnej
kolekcie balgov vtákov (5000 exemplárov prevažne zo severovýchodného Slovenska, ale aj
sveta) Šarišského múzea v Bardejove (ŠMB) v rokoch 1999 (z cca 1000 vtákov) a 2012 (750
vtákov) a počas jesennej migrácie na stacionári v Drienovci v roku 2012 (250 vtákov).
Hostitelia všetkých zatiaľ nájdených roztočov pochádzajú z rokov 1957‐83. Odoberali sa:
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prostredná primárna a sekundárna letka, veľká krídelná krovka, kormidlové a niekoľko
krycích pier. Brká boli skúmané pod stereolupou, roztoče boli uložené do 70% etanolu,
pozorované pod svetelným mikroskopom a určené do druhu.

Výsledky a diskusia
Na Slovensku bolo doposiaľ zistených 23 druhov roztočov čeľade Syringophilidae z 26
druhov vrabco‐ a ďatľotvarých vtákov, osem druhov (*) má typovú lokalitu na Slovensku
(Skoracki, 2011): Aulobia cardueli (Skoracki, Hendricks et Spicer, 2010) z Carduelis flammea,
Aulonastus anthus (Skoracki, 2011) z Anthus cervinus, *A. lusciniae (Skoracki, 2002) z Luscinia
luscinia, *Betasyringophiloidus schoeniclus (Skoracki, 2002) z Emberiza schoeniclus,
Neosyringophilopsis phylloscopi (Bochkov, Mironov et Skoracki, 2001) z Phylloscopus trochilus,
*Neoaulonastus picidus (Skoracki, 2011) z Picus canus a Dendrocopos leucotos, Picobia dryobatis
(Fritsch, 1958) z Dendrocopos major, D. minor, D. leucotos a Picoides tridactylus, P. sturni
(Skoracki, Bochkov et Wauthy, 2004) zo Sturnus vulgaris, *Syringophiloidus bombycillae
(Skoracki, 2002) z Bombycilla garullus, S. minor (Berlese, 1887) z Passer domesticus, *S. montanus
(Skoracki, 2002) z Passer montanus, S. parapresentalis (Skoracki, 2011) z Turdus pilaris, S.
presentalis (Chirov et Kravtsova, 1995) zo Sturnus vulgaris, *S. weiszii (Skoracki, Hromada et
Tryjanowski, 2001) z Lanius excubitor, Torotrogla cardueli (Bochkov et Mironov, 1999) z Carduelis
cannabina, T. gaudi (Bochkov et Mironov, 1998) z Fringilla montifringilla, *T. lullulae (Skoracki,
Hromada et Tryjanowski, 2001) z Lullula arborea, T. merulae (Skoracki, Dabert et Ehrnsberger,
2000) z Turdus torquatus, T. modularis (Nattress a Skoracki, 2007) z Prunella modularis,
Syringophilopsis kazmierski (Skoracki, 2004) z Ficedula hypoleuca, *S. kristini (Skoracki, Hromada
et Tryjanowski, 2001) z Lanius minor, S. spinolettus (Skoracki, 2004) z Anthus spinoletta
a napokon S. turdi (Skoracki, 2004) z Turdus philomelos a T. iliacus.
Všetky zatiaľ zistené druhy pochádzajú zo zbierok ŠMB. Vzhľadom na minimálnu
preskúmanosť tejto skupiny u nás aj vo svete sa preto otvárajú sľubné možnosti výskumu ako
z pohľadu taxonómie, tak aj ekológie (SKORACKI 2011). Vysoká špecifita brkových roztočov
ponúka tiež zaujímavý model na štúdium koevolúcie, fylogeografie, „preskokov“ z jednej
skupiny hostiteľov na inú a ďalších problémov evolučnej ekológie.
Poďakovanie Naše poďakovanie patrí T. Jászayovi za všestrannú pomoc pri výskume v ŠMB, Maciejovi Skorackemu ako PhD
školiteľovi špecialistovi prvého autora (MK) a P. Pjenčákovi za pomoc pri terénnom výskume. Výskum bol podporený grantom
VEGA 1/1244/12 a inštitucionálnym grantom FHPV PU 2012.
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Projekt výskumu genetickej diverzity a diferenciácie populácií
tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v západných Karpatoch
Peter Klinga, Diana Krajmerová & Ladislav Paule
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen, tel.: +421 45 5206 231,
e‐mail: klinga@vsld.tuzvo.sk
Abstract Due to habitat fragmentation, the isolated populations of western capercaillie (Tetrao urogallus) in the central
and Western Europe decline. The fragmentation cause the interruption of gene flow, higher probability of inbreeding
risk, individuals‘ fitness decline and the inability of individuals to adapt to the changed environment. The non‐invasive
approach of genetic analyses (faeces and feathers) provide useful tool for understanding of genetic variability factors
and the estimation of genetic variability level, which is influencing viability of populations. The knowledge of the basic
genetic characteristics is necessary to determine the source populations for the capercaillie restitution in the Western
Carpathian Mountains.
Key words genetic diverzity, genetic differentiation, fragmentation, capercaillie

Úvod a rozbor problematiky
Súčasná populácia tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) je v strednej a západnej Európe
výrazne zredukovaná a fragmentovaná vedúca k tvorbe izolovaných ostrovčekovitých
subpopulácií. Genetickou diverzitou a diferenciáciou európskych populácií tetrova hlucháňa
sa vo svojich prácach zaoberali SEGELBACHER et al. (2002, 2008). Údaje o stave genetickej
štruktúry karpatských populácií chýbajú.
Na redukcii populácie tetrova hlucháňa sa podieľa strata habitatov, fragmentácia,
intenzifikácia ťažby dreva, predácia, zvýšená antropizácia a klimatické zmeny (BIRDS
DIRECTIVE – ANNEX I 2009). Fragmentácia habitatov môže prerušiť tok génov a viesť ku
diferenciácii medzi jednotlivými populáciami v dôsledku genetického driftu. Z hľadiska
manažmentu ochrany tetrova hlucháňa je potrebné sa zamerať na ochranu lokálnych
populácií, aby sme zabezpečili udržateľnosť metapopulačnej štruktúry (SEGELBACHER &
STORCH 2002).
V projekte sa snažíme vyriešiť otázky vzdialenosti a rozsahu toku génov medzi
tokaniskami v rámci jedného toku. Pokúsime sa definovať bariéry krížiteľnosti (geografická
vzdialenosť medzi tokaniskami, počet jedincov na tokanisku). Cieľom projektu je
kvantifikácia genetickej diverzity a diferenciácie fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa
v rámci západných Karpát a porovnanie so štruktúrou početnejších populácií vo východnej
časti Karpatského oblúka. Získané výsledky budú podkladom pre návrh opatrení udržania
priaznivého stavu populácií tetrova hlucháňa v západných Karpatoch.

Metodika
Vzorky pre genetické analýzy boli získané z vytipovaných lokalít pozdĺž Karpatského
oblúka (Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Poľsko) a z oblasti Kirova v Rusku. Pre
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potreby podrobného charakterizovania genetickej variability a toku génov boli v západných
Karpatoch vytipované populácie nachádzajúce sa v Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre, na
Muránskej Planine, na Poľane, v Západných Tatrách a poľskej časti Vysokých Tatier
a poloprirodzený chov vo Wiszle.
Použitý bol neinvazívny prístup zberu peria a trusu na tokaniskách v jarných mesiacoch,
počas snehovej pokrývky, najneskôr 3–4 dni po defekácii.
Zozbieraný materiál bol uchovávaný v skúmavkách so silica gélom alebo 96% liehom pri
izbovej teplote. DNA z trusu bola izolovaná použitím komerčných DNA Kit (QIAGEN)
upravené podľa metodiky, ktorú popísali SEGELBACHER & STEINBRÜCK (2001) a SEGELBACHER
(2002). Pre PCR reakcie sme vybrali nasledovné primery: LEI098 (GIBBS et al. 1997), ADL184,
ADL230 (CHENG & CRITTENDEN 1994), BG 15, BG 16, BG 18 (PIERTNEY & HÖGLUND 2001), TUT
1, TUT 2, TUT 3, TUD 4 (SEGELBACHER et al. 2000). Pre štúdium genetickej diverzity, určovanie
genetickej štruktúry populácií, toku génov, príbuzenských vzťahov a individuálnej
identifikácie jedincov boli použité jadrové mikrosatelitné markéry. Individuálne genotypy
budú zisťované pomocou automatického kapilárneho genetického analyzátora ABI 3130
(Applied Biosystems, USA), využívajúceho fluorescenčne značené primery. Genetické
charakteristiky budú spracované softvérmi na spracovanie dát populačnej genetiky
a overované F‐štatistikou.

Záver
Cieľom výskumov ochranárskej genetiky je zistenie príčin a odhalenie procesov
premenlivosti ovplyvňujúcich životaschopnosť populácií vzácnych druhov. Poznanie
základných genetických charakteristík klesajúcich populácií tetrova hlucháňa hrá kľúčovú
úlohu pri ochrane súčasných populácií a určeniu zdrojových populácií pre reštitúciu druhu na
území západných Karpát.
Poďakovanie Táto práca bola vypracovaná v rámci projektu VEGA 1/0303/12 Genetická diverzita a diferenciácia
fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch.
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The Influence of Blood Parasites and Tick‐borne Pathogens on
Behavioral Changes in Lizards of the Genus Lacerta
Natália Kokošová1, Božena Haklová2, Miroslava Garajová Oselská1,
Terézia Kisková1, Igor Majláth1,2 & Viktória Majláthová2
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Abstract Parasites and patogens often have striking effect on the behavior of their hosts. Lizards as hosts of ticks are
exposed to various tick‐borne pathogens. Previous studies have showed that reptiles are included in transmission cycle
of patogens of the strains Borrelia and Anaplasma. Some of behavioral changes are only byproducts of parasite
presence, but also those can be found (relatively significant), that are outcome of host – manipulation. The aim of this
study was to find out the impact of tick‐born pathogens and blood parasites on lizards of the genus Lacerta. Behavior
of 17 sand lizards (Lacerta agilis, LA) and 13 green lizards (Lacerta viridis, LV) infected and uninfected by tick‐born
pathogens and blood parasites was compared in standard ethological experimental devices. Infected lizards (LV)
showed significantly reduced response to the warmth and significantly increased motion activities.
Key words lizards, tick‐born pathogens, blood parasites, parasite – host interaction, behavioral tests

Introduction
Parasites and patogens can influence a range of ecological parameters and behavior in a
population, and have significant impacts on population dynamics (MAIN et BULL 2000).
Parasite‐induced alterations in host behavior increase the chance for parasite survival and
transmission or ensure the completion of its life cycle. Studies in this area indicate that
specifically those parasites with multiple hosts tend to modify their intermediate host’s
behavior such that they become more susceptible to predation by the definitive host of
parasite (GOURBAL et al. 2001). The mechanism of these changes has not yet been explained,
but results suggest that such a changes exist. In most cases these changes consist in secretion
of various chemical substances in the brain, that influence the behavior of organism in certain
situation. A common strategy to study the impact of parasites on their host population is to
compare the fitness, physiology, or behavior of host individuals that are infested with those
that are free from parasites (MAIN et BULL 2000).

Methodology
Lizards were captured from June to August on three localities: 1. Svidník (16 LA), Slovak
Karst – Zádiel (8 LV) and NNR ‐ Tajba (1 LA + 5 LV). Their behavior were analysed using
behavioral tests: open field (OF), elevated plus maze (EPM), hot plate test (HPT). Biological
samples (blood, skin tissue) for pathogens and parasites identification were collected. The
presence of pathogens were analysed using molecular and microscopic methods (PCR, RFLP,
sequencing) in laboratory conditions. Results of molecular and behavioral tests were
correlated and the proportion of the impact of infection on the behavior of reptiles were
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analysed. Behavior of animals were recorded on the digital camera and analysed using Smart
Junior software straight to the point video‐tracking system.

Results and discussion
Seventeen sand lizards (Lacerta agilis: 10 ♀, 7 ♂) and 13 green lizards (Lacerta viridis: 4 ♀, 7
♂, 2 subadults) were captured. In lizardʹs blood were detected pathogens of the family
Anaplasmataceae (Anpl.) and parasites of the phylum Apicomplexa (just in case of one
individual ‐ LV). Pathogens of the strain Borrelia werenʹt confirmed. 94 ticks (lizards with
ticks ‐ 14/30, prevalence ‐ 46,67%) were removed and subjected to further analysis.
Anpl. infected lizards (LV+LA) showed significantly reduced response to the warmth,
significantly increased exploration activity in HPT, significantly increased exploration activity,
less time spent in the center, higher maximal velocity and longer trajectory in OF (obr.1). No
significant differences in EPM (time spent in open arms) were observed. Anpl. infected lizards
(LV) showed significantly increased exploration activity in OF, significantly less time spent in
the center, they prefered open arm vs. closed arm in Y maze, no significant differences were
observed in EPM (time in open arms) and HPT. Infected individuals of the species LA has not
been evaluated statistically due to the low number of individuals in this group.

Obr. 1 Trajectory passed in OF by 1. infected animals, by 2. uninfected animals

The simplest expalanation for these changes is that they are nonadaptive coincidental side
effects of infection (POULIN 1995). In several situations, however, changes in host behaviour
are exactly what would be expected if the host was to start acting in a way that benefits the
parasite enhancing, for instance, the parasiteʹs survival or its probability of transmission. In
this respect, the behavioural changes in infected hosts are the sophisticated products of
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parasite evolution aimed at host manipulation rather than accidental side effects (THOMAS et
al. 2003). Infected lizards (LV) showed the reduction of timidity and the increase of motion
activities (LV+LA) probably in order to increase the likelihood of infestation by ticks ‐ vectors
of bacterial pathogens. Pathogens might manipulate with the reptiles tolerance to the heat
with the aim of ensurance an appropriate temperature for their most optimal development
and reproduction.
Acknowledgements The project was supported by grants VEGA 2/0199/11 and 2/0579/12, and by Institutional grant of P. J.
Šafárik University in Košice No. VVGS PF 3/2011/B.
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Druhové asociácie v hniezdnej ornitocenóze zmiešaného
pralesa: testy nulovými modelmi
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Abstract Negative species association in communities supports hypothesis of community organization by the processes
of interspecific competition. This hypothesis was tested by null model analysis in a time series data set of a primeval
mixed forest in the Šrámková National Nature Reserve in the Malá Fatra Mts., Slovakia. Binary data matrix 53 species x
10 years was analysed in the program EcoSim 7.0, while density data matrix 22 species x 10 years was tested in
Turnover 1.0. Only seven of 26 null model simulations in EcoSim (9 algorithms, 3 indices) were significantly negatively
associated that is limited support for the hypothesis of interspecific competition. None of the nine quantitative null
model simulations (3 algorithms, 3 indices) in Turnover showed negative association. The results offer only very
limited support of the hypothesis of assemblage dynamics organization by the processes of interspecific competition.

Úvod
Jedna z hlavných oblastí ekologického výskumu je hľadanie pravidiel organizácie
spoločenstiev (asssembly rules) a faktorov, ktoré tú organizáciu spôsobujú. Prioritným
prírodným faktorom determinujúcim štruktúru, dynamiku a priestorovú organizáciu
spoločenstiev bola medzidruhová konkurencia. Pokiaľ predpokladáme významný vplyv
tohto faktora na medzidruhové interakcie, v časových vzorcoch spoločenstiev alebo
zoskupení medzi druhmi, predovšetkým medzi členmi jednotlivých gíld by mali prevládať
inverzné vzorce prezencie a/alebo abundancie, tzv. negatívne medzidruhové asociácie.
Cieľom tohto príspevku je testovanie negatívnych druhových asociácií (segregácie) v
ornitocenóze zmiešaného pralesa pomocou nulových modelov.

Metodika
Výskum bol robený na 27,5 ha (500 × 550 m) výskumnej ploche v Národnej prírodnej
rezervácii Šrámková v pohorí Malá Fatra. Detailnejší popis vegetačnej štruktúry pralesa je
prezentovaný v prácach KORŇANA (2000, 2004).
Kvantitatívny výskum bol robený kombinovanou verziou mapovacej metódy v období
rokov 1997–2006. Z populačných hustôt hniezdičov boli pripravené matice 53 druhov × 10
rokov (binárna) a 22 druhov × 10 rokov (kvantitatívna), ktoré boli analyzované v programoch
EcoSim 7.0 (GOTELLI & ENTSMINGER 2001) a Turnover 1.0 (ULRICH 2010). V binárnych
simuláciách bolo použitých 10000 opakovaní a v kvantitatívnych 200. Kritická hodnota bola
α=0,05. Použité indexy a algoritmy sú uvedené v prácach GOTELLIHO (2000) a GOTELLIHO
a ULRICHA (2010).
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Výsledky a diskusia
Binárne nulové modely
U šiestich nulových modelov boli priemerné hodnoty simulovaných indexov checker
signifikantne nižšie ako pozorované (tab. 1), čo naznačuje negatívne druhové asociácie
(segregáciu). Priemerné hodnoty tohto indexu u troch nulových modelov (SIM2, SIM4, SIM9)
neboli signifikantne rozdielne od pozorovaných, čo naznačuje náhodné asociácie. Tu však
treba podotknúť, že s indexom checker len dva algoritmy (SIM2 a SIM9) dosahujú prijateľné
hodnoty na štatistickú chybu prvého rádu (GOTELLI 2000). Oba tieto algoritmy detegovali
náhodné asociácie. Jeden nulový model (SIM9) dosiahol signifikantne nižšie hodnoty C skóre
ako boli pozorované, čo naznačuje negatívne asociácie (tab. 1). U ôsmich nulových modelov
hodnoty C‐skóre nie sú rozlíšiteľné od pozorovanej hodnoty, čo naznačuje náhodné asociácie.
Pri indexe V pomer u šiestich nulových modelov neboli hodnoty signifikantne rozdielne od 1.0,
čo naznačuje náhodné asociácie. U dvoch nulových modelov boli signifikantne nižšie (SIM3,
SIM5), čo naznačuje pozitívne asociácie (agregáciu). Oba algoritmy sú veľmi náchylné na
štatistickú chybu prvého rádu (GOTELLI 2000), preto tento výsledok treba brať veľmi opatrne.
Sumárne povedané, len sedem z 26 simulácií nulovými modelmi z binárnych matíc boli
negatívne asociácie, čo je slabá podpora hypotézy, že medzidruhová konkurencia mohla byť
hlavným faktorom ovplyvňujúcim dynamiku ornitocenózy.
Tab. 1 Pozorované a simulované hodnoty troch indexov na meranie druhových asociácií na základe deviatich nulových
modelov. Výpočty boli robené v programe EcoSim 7.0 (GOTELLI & ENTSMINGER 2001). V zátvorke za simulovanými
hodnotami je uvádzaná hodnota pravdepodobnosti na hladine významnosti α=0,05.
CHECKER

C skóre

Pozorované

62

0,73

V pomer
1,00

SIM1

0,37 (<0,0001)

3,28 (1,000)

0,99 (0,435)

SIM2

65,55 (0,788)

0,69 (0,094)

1,00 (0,458)

SIM3

0,43 (<0,0001)

3,34 (1,000)

0,47 (<0,0001)

SIM4

65,31 (0,773)

0,68 (0,090)

1,02 (0,470)

SIM5

27,34 (0,001)

1,83 (1,000)

0,64 (<0,0001)

SIM6

0,36 (<0,0001)

3,27 (1,000)

1,09 (0,512)

SIM7

26,48 (0,001)

1,76 (1,000)

1,00 (0,429)

SIM8

26,22 (0,007)

1,76 (1,000)

1,07 (0,495)

SIM9

65,09 (0,804)

0,69 (0,003)

N.A.

N.A. – neaplikovateľný algoritmus

Kvantitatívne nulové modely
Pozorovaná hodnota indexu CAST nebola signifikantne rozdielna od priemerných hodnôt
simulovaných indexov v dvoch prípadoch (algoritmy IA a IR, tab. 2), čo indikuje náhodné
asociácie. V jednom prípade bola signifikantne nižšia (IT algoritmus), čo naznačuje pozitívne
asociácie (agregáciu). Index AAST dosiahol signifikantne vyššie hodnoty ako bol priemer
simulovaných hodnôt vo všetkých prípadoch, čo určuje agregáciu. Index MA dosiahol
signifikantne vyššie hodnoty ako priemer simulovaných vo všetkých prípadoch, čo je takisto
prípad pozitívnej asociácie. Z deviatich simulácií ani jeden prípad nenaznačuje, že by
dynamiku spoločenstva mohli určovať procesy medzidruhovej konkurencie.
90

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Tab. 2 Pozorované a simulované hodnoty troch kvantitatívnych indexov na meranie druhových asociácií na základe
troch nulových modelov. Výpočty boli robené v programe Turnover 1.0 (ULRICH 2010). V zátvorke za simulovanými
hodnotami je uvádzaná jednostranná hodnota pravdepodobnosti vypočítaná z distribúcie nulového modelu na hladine
významnosti α=0,05. V zátvorke sú uvádzané skratky indexov a algoritmov ako je to v manuále programu Turnover.
Pozorované
IT (rc)
IA (aa)
IR (ss)

CAST (WCS)
0,10
0,12 (0,01)
0,12 (0,08)
0,10 (0,98)

AAST (WTog)
0,49
0,28 (0,01)
0,29 (0,01)
0,17 (0,01)

MA (Chao)
0,95
0,83 (0,01)
0,83 (0,01)
0,63 (0,01)
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Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného
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Abstract Altogether 44 nests of the rook Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 were obtained in these study sites Liptovský
Mikuláš, Michalovce, Poprad and Rimavská Sobota. A total of 4,656 individuals of mesostigmatic mites belonging to 21
species and 11 families were obtained. The parasitic species in nests were only 10,09 %, represented by facultative
hematophage Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) (Laelapidae) and another 89,91 % of mite specimens in these nests were
non‐parasitic mites. The most numerous were mites belonging to the family Ascidae.
Key words Acarina, Mesostigmata, nests, Corvus frugilegus, Slovakia

Úvod
Podrad Mesostigmata je ekologicky najdiverzifikovanejšou skupinou Parasitiformes
(JOHNSTON 1982). Vyskytujú sa v najrozličnejších typoch habitatov. Mnohé roztoče žijú v
asociácii ako s hniezdami vtákov, tak aj s povrchom či vnútrom tela vtákov. Hniezda a nory
vtákov sú miesta odpočinku dospelých jedincov, liahnutia a kŕmenia mláďat a poskytujú
priaznivé podmienky (teplo, vlhkosť) pre život roztočov. Hromadí sa tu potenciálna potrava
pre roztoče ako sú rôzne článkonožce, huby, kúsky opadanej pokožky a krv (WALTER et
PROCTOR 1999). Určujúcim faktorom zloženia hniezdnej fauny je predovšetkým stanovište,
biológia hostiteľa a mikroklimatické podmienky v hniezde (JAKIMENKO et al. 1990).
V súčasnosti, aj napriek relatívne bohatým poznatkom z oblasti akarofauny vtáčích hniezd,
nie je dostatok poznatkov o mesostigmátnych roztočoch z hniezd havranov (rod Corvus). Zo
Slovenska iba MAŠÁN (2001) spomína 7 druhov roztočov z kohorty Uropodina z hniezd
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 z Podunajskej roviny (MAŠÁN 2001). Cieľom predloženej
práce je zistiť druhové zloženie mesostigmátnych roztočov v hniezdach C. frugilegus na
Slovensku.

Metodika
Celkovo bol spracovaný materiál zo 44 hniezd získaných v zimnom období (február 2009,
2010), zo štyroch lokalít: Liptovský Mikuláš (9 hniezd), Poprad (17 hniezd), Michalovce (8
hniezd) a Rimavská Sobota (10 hniezd). Hniezda boli na mieste zberu ukladané do
polyetylenových vrecúšok. Následne bol materiál separovaný v modifikovanom
Tullgrenovom aparáte, spracovaný na trvalé mikroskopické preparáty a štatisticky
vyhodnotený.
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Výsledky a diskusia
Z pozitívnych hniezd (38) bolo celkovo vytriedených 4 656 roztočov patriacich do
podradu Mesostigmata (z toho 2 430 samíc, 374 samcov, 1753 deutonýmf, 96 protonýmf a 3
larvy). Priemerný počet roztočov na hniezdo bol 105,82. Identifikovaných bolo 18 druhov
patriacich do kohorty Gamasina, 3 druhy patriace do kohorty Uropodina, ostatné druhy boli
identifikované len na úroveň rodu. Parazitické roztoče tvorili v hniezdach 10,09 % a zastúpené
boli druhom Androlaelaps casalis (Berlese, 1887). Druh bol prítomný na všetkých skúmaných
lokalitách, pričom v Michalovciach a v Rimavskej Sobote bol eudominantným
a eukonštantným druhom. Až 89,91 % akarofauny tvorili neparazitické mesostigmátne
roztoče, ktoré nemajú špecifické vzťahy k určitým hostiteľom, ale v hniezdach nachádzajú
vhodné mikroklimatické alebo potravné podmienky pre rozmnožovanie a vývin. Z hľadiska
topicko‐trofických nárokov je ich možné rozdeliť do rôznych ekologických podskupín.
Najpočetnejšia čeľaď bola čeľaď Ascidae. Sú to voľne žijúce pôdne druhy, ktoré vhodné
existenčné podmienky nachádzajú v hniezde, a pravidelne sa zúčastňujú na budovaní
akarocenózy vtáčích hniezd. Čo sa týka druhového zloženia a početnosti roztočov (Wishartov
index), najvyššia podobnosť bola medzi lokalitami Poprad a Liptovský Mikuláš.
Poďakovania Táto práca bola čiastočne podporená projektom APVV‐0267‐10.
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Abstrakt Geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny) jsou jednou ze základních složek specifické
imunity čelistnatých obratlovců. Kódují transmembránové glykoproteiny, které jsou společně s T lymfocyty
zodpovědné za rozeznání cizorodých antigenů a spuštění adaptivní imunitní reakce. Struktura MHC genů se výrazně
liší u různých skupin obratlovců, stejně jako mechanismus jejich působení na fitness jedince. Velké mezidruhové
rozdíly byly nalezeny obzvláště u ptáků, od jednoduché a kompaktní struktury MHC (tzv. „the minimal essential
MHC“) u kuřete (Gallus gallus) až po velmi složitou a komplexní strukturu u některých pěvců (Passeriformes). Výrazné
odlišnosti existují i u zastupců řádu hrabavých (Galliformes), což může mít zajímavý evoluční a ekologický význam.
V této práci jsme se zaměřili na druh blízce příbuzný kuřatům, koroptev polní (Perdix perdix). Po zoptimalizování
metod PCR a SSCP, jsme zanalyzovali polymorfní část MHC genu třídy IIB (exon 2), která kóduje oblast MHC
glykoproteinu zodpovědnou za rozeznání antigenu. Popsali jsme strukturu této MHC oblasti, individuální a populační
variabilitu a historickou selekci působící na tyto geny. Dále jsme sledovali vliv variability MHC genů na různé faktory
udávající fitness jedince v chovné i volně žijící populaci.
Koroptev polní má nejméně dva lokusy MHC genu třídy IIB (u jedinců se vyskytovali 2 až 4 různé sekvence exonu 2),
které jsou oba pravděpodobně funkční. Izolací 12 alel od 108 jedinců jsme zjistili střední úroveň vnitropopulačního
polymorfismu. Provedené analýzy prokázaly působení silné historické pozitivní selekce na MHC IIB geny a zároveň
byly nalezeny nejméně dvě místa rekombinace. U populace chované v zajetí byla nalezena souvislost MHC genů a
fitness, ale jejich role v přírodní populaci je zatím nejasná.
Získané poznatky poskytují prvotní informaci o MHC regionu u koroptve polní, jejíž početnost v Evropě v posledních
letech značně poklesla. Poznání mechanismů působících na tyto populace má význam v ochraně a zachování tohoto
druhu ve volné přírodě. Výsledky zároveň přispívají k pochopení evoluce imunitních genů u ptáků, zejména u
hrabavých.
Kľúčové slová hlavní histokompatibilní komplex, MHC, adaptivní imunita, Gallus gallus, pozitivní selekce
Abstract Major histocompatibility complex (MHC) genes are one of the basic components of specific immunity of
jawed vertebrates. They encode transmembrane glycoproteins which are (together with T lymphocytes) responsible for
recognition of non‐self antigens and triggering an adaptive immune response. Structure of MHC genes differs among
various groups of vertebrates. Large interspecific differences were found especially in birds, from simple and compact
MHC structure (i.e. „the minimal essential MHC“) of chicken (Gallus gallus) to very complex MHC structure in some
songbirds (Passeriformes). Even among closely related species (e.g. galliform birds) are these differences, and this fact
may have an important evolutionary and ecological consequences.
In this study we focused on Grey partridge (Perdix perdix), a species closely related to chicken. We have optimized PCR
and SSCP methods and analyzed polymorphic part of MHC class IIB gene (exon 2), which encodes part of MHC
glycoprotein responsible for antigen recognition. We described the structure of this MHC region, individual and intra‐
population variability and historical selection acting on these genes. The associations of MHC genes variability and
various factors concerning individual fitness were tested in captive and free‐ranging population.
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Grey partridge displays at least two loci of MHC class IIB genes (from 2 to 4 different sequences of exon 2 per
individual), which are both presumably functional. With 12 alleles in 108 individuals, we found moderate levels of
intra‐population polymorphism. The analyses confirmed strong historical positive selection acting on MHC IIB genes
and also minimal two sites of recombination were found. Evidence for association of MHC genes and fitness was found
in the captive population, but their role in the free‐ranging population is ambiguous.
The data gained within this study provide the first information about MHC region in the Grey partridge whose
abundance in Europe has rapidly declined during past years. Understanding the mechanisms acting in natural
populations might help to preserve this species in our environment. The results contribute to better understanding of
evolution of immune genes in birds, especially galliforms.
/prednáška/
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Orthoptera of the peat bogs and wet mountain grasslands in
Orava region (NW Slovakia)
Anton Krištín, Anna Sliacka & Benjamín Jarčuška
Institute of Forest Ecology SAS, Štúrova 2, 960 53, Zvolen, Slovakia, e‐mail: kristin@savzv.sk
Abstract Peat bogs are habitats of European importance, but only few data exists on crickets and grasshoppers living in
these habitats. Altogether 22 species of Orthoptera (6 Tettigonioidea, 2 Tetrigoidea and 14 Acrididoidea) were found in
16 selected localities, in peat bogs and wet mountain meadows in the Orava region in 2008–2011. Only 16 species were
registered in peat bogs (4 Tettigonioidea, 2 Tetrigoidea and 10 Acrididoidea) and 18 species in wet mountain meadows.
Number of species per site varied between 2 and 14 (mean 9.5). Euryvalent species Euthystira brachyptera (F=100% of
sites), Metrioptera roeselii and Omocestus viridulus (both 93.8%), Chorthippus apricarius (87.5%) and Chorthippus parallelus
(75%) were the most frequent species. Mountain species Miramella alpina and Metrioptera brachyptera are indicators of
specific mountain bilberry meadows and peat bogs. In this extremely cold area we expected wing dimorphic
individuals (macropterism) in some brachypterous species. The highest number of macropters was found in
Chrysochraon dispar, especially in peat bogs ecotones of Rudné Nature Preserve (26.8%). Occurrence, distribution and
macropterism in some brachypterous species are commented.
Key words grasshoppers, crickets, peat bogs, macropters, Slovakia
/prednáška/
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Vplyv využitia krajiny na riečne ekosystémy vo svetle
štandardných štatistických metód a funkčného hodnotenia
(„species traits“)
Lucia Krištofovičová & Andrea Rúfusová
Katedra ekológie Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, e‐mail: rufusova@fns.uniba.sk,
kristofovicova@fns.uniba.sk
Abstract The impact of land use on aquatic insects assemblages (Ephemeroptera, Plecoptera) was investigated in
carpathian rivers Ľubochnianka and Revúca using standard statistical methods and functional assessment based on
“species traits”. Studied river catchments varied in degree of degradation. According to PCA analysis, the study sites
were correlated with distinctive mayfly and stonefly communities, corresponding to extent of land use. The impacted
sites had lower Plecoptera species richness. Stoneflies react to negative impacts connected to land use more sensitively
than mayflies, with more factors influencing their assemblages. The negative effects of land use were also confirmed by
“species traits” analysis.
Key words land‐use effects, species traits, stonefly assemblages, mayfly assemblages

Úvod
V našej práci sme hodnotili vplyv degradácie vodných ekosystémov spôsobenej
využívaním krajiny na spoločenstvá vodného hmyzu ‐ podeniek (Ephemeroptera) a pošvatiek
(Plecoptera) podhorských tokov Ľubochnianka a Revúca, pomocou štandardných
štatistických metód a funkčného hodnotenia vychádzajúceho zo „species traits“. Zároveň sme
chceli zistiť, či podenky a pošvatky reagujú na dané faktory rovnako.

Metodika
Výskum bol uskutočnený na riekach Ľubochnianka a Revúca v pohorí Veľkej Fatry.
Kvantitatívne vzorky makrozoobentosu boli odoberané v rokoch 2007‐2008 metódou STAR
(Furse et al. 2006). Na každej rieke boli vybrané dva profily (L1, L2, R1, R2). Rieky majú
podobný gradient prostredia (geológia, geomorfológia, hydromorfológia), ale odlišný stupeň
využitia krajiny. Zatiaľ čo povodie Ľubochnianky je zalesnené a minimálne narušené, povodie
Revúcej je vystavené pomerne silnej antropickej záťaži (aglomerácie, poľnohospodárstvo,
odlesnenie). Boli sledované aj viaceré fyzikálno‐chemické parametre (množstvo rozpusteného
O2, N, S, P, CPOM, FPOM, TOM, konduktivita, pH, teplota vody a prietok). Využívanie
krajiny bolo analyzované metódou CORINE land cover – satelitné snímky. Druhové dáta
a faktory prostredia boli vyhodnotené pomocou PCA a RDA analýzy v programe CANOCO
(TERBRAAK & ŠMILAUER 1998). Jednotlivé druhy boli zaradené do funkčných skupín podľa
USSEGLIO‐POLATERA et al. (2001) a bol vyhodnotený ich podiel na lokalitách. Ďalej sme
taxonomické údaje spracovali podľa databázy „species traits“ (TACHET et al. 2000). Použili
sme 19 premenných (veľkosť dospelého jedinca, dĺžka životného cyklu, počet repr.
cyklov/rok, vodné štádium, spôsob rozmn., šírenie, rezistentné štádiá, dýchanie, pohyb
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a pripojenie k substrátu, potrava, potravné gildy, vertikálna a horizontálna distribúcia,
preferovaný substrát, rýchlosť prúdu, trofický stupeň, teplota, saprobita, pH). Takto získané
dáta sme analyzovali multikorešpondenčnou analýzou v programe Statistica, Version 4.1
(StatSoftInc. 1997).

Výsledky
Celkovo sme na sledovaných lokalitách zistili prítomnosť 23 druhov podeniek a 31
druhov pošvatiek. V porovnaní s pošvatkami sme zaznamenali nižšiu druhovú diverzitu
podeniek, najmä na nenarušených lokalitách bol tento rozdiel výrazný. PCA analýzou sme
vyčlenili čiastkové spoločenstvá, ktoré korelovali s mierou degradácie krajiny. Na negatívne
ovplyvnených profiloch (R1, R2) sa vyskytovalo spoločenstvo charakterizované tolerantnými
a euryéknymi druhmi ako napr. Baetis vernus, B. fuscatus, B.rhodani, Ephemerella ignita, Nemoura
cinerea, Leuctra fusca. Nenarušené lokality (L1, L2) korelovali so stenotermnými druhmi
pošvatiek Isoperla buresi, Leuctra braueri, Protonemura nimborum a druhmi podeniek Baetis
muticus, Ephemerella mucronata, Torleya major, Epeorus assimilis a Rhitrogena podhalensis (obr. 1,
2). Na spoločenstvá podeniek mali štatisticky preukázateľný vplyv (p<0,05) iba 2 faktory:
prietok a šírka toku, zatiaľ čo na spoločenstvá pošvatiek vplývalo až 7 faktorov: teplota vody,
množstvo fosforu, % lesov, % polí a pasienkov, množstvo rozpusteného kyslíka, konduktivita
a % aglomerácií.

Obr. 1 (vľavo) PCA analýza spoločenstiev podeniek a skúmaných lokalít. Obr. 2 (vpravo) PCA analýza spoločenstiev
pošvatiek a skúmaných lokalít.

Porovnaním zastúpenia funkčných skupín na lokalitách sme zachytili výrazný trend
zmien medzi narušenými a nenarušenými lokalitami (obr. 3). Zatiaľ čo nenarušené lokality L1
a L2 sú charakteristické vysokým podielom α‐skupiny (stredne veľké, mono‐ až semivoltínne
plazivé formy, reofilné s akvatickým dýchaním, majú slabšie vyvinuté tracheálne žiabre, žijú
v horských bystrinách a horných tokoch riek na skalnatom podklade, v oligotrofných vodách,
sú oligostenotermné, zoškrabávače, drviče a predátory) antropickou činnosťou zasiahnuté
lokality R1 a R2 sa vyznačujú nárastom podielu skupiny β (stredne veľké až drobné formy,
s aquatickým dýchaním s lepšie vyvinutými tracheálnymi žiabrami, prevažne eurytermné,
ritrofilné organizmy podhorských oligo‐ až mezosapróbnych vôd ). Keďže sa jedná o toky
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s takmer rovnakým gradientom prostredia, zachytený trend nesúvisí s prirodzenými
zmenami v rámci riečneho kontinua, ale indikuje antropický vplyv. Rovnaký trend sme
zaznamenali aj analýzou samotných „species traits“ (obr. 4) – lokality R1 a R2 sa výrazne líšia
od lokalít L1 a L2. Pričom lokalita R2 sa javí ako najviac degradovaná.

Obr. 3 (vľavo) Zastúpenie funkčných skupín na skúmaných lokalitách. Obr. 4 (vpravo) Výsledok
multikorešpondenčnej analýzy – rozdelenie lokalít v ordinačnom priestore na základe frekvencií „species traits“.

Záver
Na degradovaných lokalitách boli zaznamenané spoločenstvá podeniek a pošvatiek s
prevahou euryéknych a tolerantných druhov. Bolo štatisticky preukázané, že pošvatky
reagujú na zmeny prostredia spojené s degradáciou krajiny citlivejšie v porovnaní
s podenkami. Lokality s rôznym stupňom narušenia sa líšili i v zložení „species traits“ a tiež
v zastúpení funkčných skupín.
Poďakovanie Príspevok vznikol vďaka podpore grantov VEGA č. 1/0705/11 a G‐12‐187‐00.
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Invázne prejavy pavúka Dictyna civica (Lukas, 1850) (Araneae)
na Slovensku
Zuzana Krumpálová
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74
Nitra, Slovensko; e‐mail: zkrumpalova@ukf.sk
Abstract Spider Dictyna civica was confirmed in 1981 for the first time in our country. Spreading and high expansion of
this invasive species throughout the Slovakia is evident. The aim of this study is characterize the main environmental
factors that influence the process of invasion.
Key words invasions, expansion, agglomerations

Úvod
Krajina na jednej strane uľahčuje šírenie druhov živočíchov a na druhej strane bráni ich
šíreniu. Biokoridory, ako napr. rieky, železničná a cestná sieť, odlesnené plochy ai,
predstavujú zdrojové centrá pre expanziu inváznych živočíchov. Masívne pohoria, veľké
vodné plochy alebo súvislé plochy nenarušenej vegetácie predstavujú bariéry, pre mnohé
druhy nepriepustné.
Stavby v mestských aglomeráciách, skládky odpadu, haldy, veľkoplošné trávniky
a golfové ihriská ako aj ruderálne plochy vytvárajú voľné ekologické niky a predstavujú
zdrojové centrá pre expanziu inváznych druhov. Sú postupne obsadzované a kolonizované
živočíchmi.
Súčasťou inváznych druhov sú aj pavúky. Dochádza k priamemu kontaktu s človekom,
hoci ho pavúky neohrozujú priamo na živote, ale spôsobujú mu nemalé problémy. Dictyna
civica je modelový druh expanzného šírenia a kolonizácie za posledných 30 rokov.
D. civica má pôvod v severnej Afrike, kde žije na skalách. Do Európy sa pavúk dostal pred
sto rokmi (z Maroka do Francúzska). Potom postupne cez západnú Európu prenikol až na
Slovensko, kde bol v roku 1981 (SVATOŇ 1981) zaznamenaný po prvý krát – ako vzácny druh.
Neskôr boli jeho nálezy sporadické, ako to dokumentujú práce SVATOŇ (1985), SVATOŇ &
MAJKUS (1988), GAJDOŠ et al. (1992) resp. FRANC & HANZELOVÁ (1995). V katalógu pavúkov
Slovenska (GAJDOŠ et al. 1999) bolo k danému obdobiu publikovaných 13 nálezov a spolu 69
odchytených jedincov, čo však určite neodzrkadľovalo jeho skutočný stav na Slovensku v tom
období. KRUMPÁLOVÁ (1999) spracovala dáta o jeho výskyte a položila otázku, či sa jedná
o synantropný druh pavúka. Charakterizovala ho ako synantropný druh s vysokým
inváznym potenciálom. Jeho ekologické nároky a adaptabilita však v tom období neboli
známe.

Výsledky
Temné škvrny na budovách sa javia ako pleseň, v skutočnosti sú to pavučiny druhu D.
civica (asi 7 cm priemer), navzájom pospájané komunikačnými vláknami. Pavúk D. civica
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obsadzuje voľné ekologické niky, akými sú stavby v mestských aglomeráciách. V posledných
15 – 20 rokoch tento druh expanduje. Primárne osídľuje výklenky na fasádach budov,
vonkajšie parapety okien a špáry okolo okien. Neskôr vytvára pavučiny priamo na vonkajších
stenách. Zistili sme až 30 pavučín na 1 m2. Veľká väčšina z nich (asi 95 %) je opustená, ale na
stenách zostávajú ich torzá, ktoré opticky znásobujú početnosť a expanziu druhu.
V poslednom období sa dostáva aj do garáží, do podchodov, pasáží ap., kde mu umelé
osvetlenie supluje prirodzené svetlo. Preferuje svetlo a prúdenie vzduchu, pretože je
pasívnym lovcom. Uprednostňuje centrá, kde je vyššia teplota a menšia vlhkosť ako
v okrajových častiach miest. Smerom k okrajovým častiam mesta jeho početnosť klesá.
Nezistili sme jeho prítomnosť ani na drevených stavbách na dedinách, akými sú hospodárske
budovy, či kostoly.
D. civica je xerofilný, eusynantropný druh s vysokým inváznym potenciálom. V tomto
prípade došlo ku zhode medzi nárokmi druhu a podmienkami prostredia. Jeho početnosť
narastá exponenciálne a šírenie nie je ukončené.
Poďakovanie Práca bola finančne podporená projektom FCVV na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.
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Príprava publikácie na určovanie stavovcov Slovenska
Vladimír Kubovčík1, Martina Hajková1 & Soňa Štefániková2
1 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, tel.: 045 5206 605, e‐mail: kubovcik@tuzvo.sk
2 Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, 918 43 Trnava, e‐mail: sona.stefanikova@tvu.sk

Abstrakt Od roku 2011 pripravujeme v spolupráci s ďalšími spoluautormi a kolegami prvý diel kľúča na určovanie
stavovcov Slovenska, zameraný na naše mihule, ryby, obojživelníky, plazy a cicavce. Publikácia bude mať čiastočne
kompilačný charakter (série publikácií Fauna ČR a SR, Academia Praha; Stavovce Slovenska, vyd. SAV Bratislava a i.),
zároveň však budú znaky v determinačných kľúčoch aktualizované. Jedným z hlavných prínosov práce by sa mali stať
originálne ilustrácie druhov stavovcov. Prioritne budú kresby zhotovené podľa originálneho (preparovaného)
materiálu stavovcov. V texte budú čitateľom približené základy morfológie našich tried stavovcov, hlavné určovacie
znaky a stručné zhrnutie ekológie jednotlivých druhov. Publikácia bude určená predovšetkým študentom vysokých
škôl pre prácu s biologickým materiálom stavovcov, ale aj pre zoologickú obec a širšiu laickú verejnosť so záujmom
o našu faunu. Jej vydanie je naplánované na prelom rokov 2013 a 2014.
/poster/
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Čiastkové poznatky k výskytu raka riečneho na vodných
nádržiach stredného Slovenska
Karina Kukučková
UMB ,FPV, Katedra biológie a ekológie, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, tel.: 0949 646 965,
e‐mail: karink@pobox.sk,
Abstract In the July and August 2012, an occurence of the crayfish Astacus astacus, was researched in water reservoirs in
the central part of Slovakia. There were several methods used to catch crayfish: catching with plastic crayfish traps,
lured to the bait, hand catching in the shallow part, disturbance between roots and stones and hand net trap hunting.
There were 217 of crayfish Astacus astacus catched in 8 locations. Morphometric measures and gender were taken.
Key words Astacus astacus, presence, litoral zone, catch, maesurement, parasite

Úvod
Rak riečny (Astacus astacus L.) má nezastupiteľnú úlohu v trofickom reťazci pre
udržiavanie funkčnosti a ekologickej stability lotických aj lentických vodných ekosystémov.
Na Slovensku sa výskytu raka doposiaľ venovala pozornosť prevažne v tečúcich vodách.
V porovnaní u stojatých vôd literatúra poskytuje len malé množstvo informácii o výskyte
rakov. Cieľom bolo: zmapovať výskyt raka vo vybraných lokalitách, stanoviť pomer samcov a
samíc v odchytenej populácii, porovnať morfometrické znaky jedincov z rôznych nádrží.

Metodika
V roku 2012 prebiehal výskum na 8 vodných nádržiach Slovenského stredohoria. Výskum
bol realizovaný na lokalitách: Beliansky, Bančiansky a Halčiansky tajch, Štampoch, vodná
nádrž Lipovina, chránený areál Revištský rybník, vodárenské nádrže Turček a Málinec.
Odchyt raka som robila pomocou 8 pascí, ktoré boli rozmiestnené rovnomerne v litorálnej
zóne nádrže. Pasce sa umiestňovali 2 až 5 m od brehu a vytiahnuté boli po 48 hodinách.V
závislosti od dostupnosti terénu a sklonu brehov som na každej nádrži využívala aj iné
metódy odchytu: 1. Vnadenie na vlasec s mäsom s následným lovom do ruky alebo siete, 2.
Lov do ruky alebo siete v kombinácii s plašením medzi koreňmi a kameňmi (HUDEC et al.
2001). Pri ulovených jedincoch boli zisťované morfometrické znaky podľa HUDEC et al. (2001):
dĺžka tela, dĺžka hlavohrude, šírka hlavohrude, dĺžka klepiet, šírka klepiet. Taktiež bolo
určované pohlavie, druhová príslušnosť a parazity. Výskum bol realizovaný v rámci výnimky
MŽP SR č. 4853/2012.

Výsledky a diskusia
Výskyt raka riečneho bol potvrdený v 5 nádržiach: vodárenská nádrž Málinec a Turček,
Bančiansky a Beliansky tajch, Štampoch. V 3 nádržiach v Halčianskom tajchu, Revištskom
rybníku a v Lipovine sa nepodarilo odchyť ani spozorovať žiadneho jedinca raka. Spolu bolo
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odchytených 217 jedincov, z toho 102 samíc, 106 samcov, 9 juvenilných jedincov. Ďalších 42
jedincov bolo len vizuálne pozorovaných . Všetky odchytené jedince boli determinované ako
rak riečny (Astacus astacus L.). Na všetkých nádržiach s výnimkou Štampochu bol zistený
parazit Branchiobdella parasita. Najviac rakov bolo odchytených na nádrži Málinec (95 kusov),
ktorá sa vyznačovala najväčšou rozlohou, veľmi nízkym stupňom vyrušovania ľudmi,
bezprostredné okolie nádrže tvoril prevažne les (90%). SCHLUZ et al. (2006) vykazujú najväčšiu
hustotu populácie A. astacus v oblasti s nízkym podielom ornej pôdy s vysokým podielom
lesov a nízkou hustotou osídlenia človekom. Maximálna nameraná dĺžka tela (od rostra po
telson) bola 123 mm u samcov (Turček), 104 mm u samíc (Turček). U týchto jedincov bola
zaznamenaná aj max. nameraná hmotnosť: 54 g u samca a 32 g u samice. Najdlhšie klepeto
meralo 102 mm so šírkou 24mm. Vo všetkých nádržiach sa prejavila výrazná absencia
jedincov s dĺžou tela nad 100 mm. Tento fakt mohol byť spôsobený viacerými faktormi ako sú
predácia (výskyt druhov Anguilla anguilla, Lutra lutra), rybárskou sezónou, ročným obdobím a
v neposlednom rade pytliactvom. POLICAR & KOZÁK (2005) ukazujú na výrazne nižšiu
efektívnosť odchytu jedincov v júli a auguste v porovnaní so septembrom, májom a júnom.
SCHLUZ et al. (2006) uvádzajú,že hustota populácie A. astacus negatívne korelovala
s nasadením druhu Anguilla anguilla a intenzitou rybárstva.
Poďakovania Dovoľujem si poďakovať doc. Ing. P. Urbanovi, PhD. za odborné rady a pripomienky.
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Sezónna dynamika infestácie jašterice zelenej (Lacerta viridis)
kliešom obyčajným (Ixodes ricinus)
Igor Majláth1,2 & Viktória Majláthová2
1
2

Institute of Biology and Ecology, University of P. J. Šafárik in Košice, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovakia
Institute of Parasitology SAS, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovakia

Abstract Totally, 222 green lizard were captured in Slovak Karst during years 2010‐2011. Out of captured lizards, 66.1
% and 64.9 % were infested with I. ricinus ticks in 2010 and 2011, respectively. The ticks infestation was higher in males
as compared to females and juveniles. ). The overall prevalence of infestation was 75.9 % in males, 57.5 % in females.
Totally, 692 (344 larvae and 348 nymphs) (Tab. 5) ticks were removed and further identified as I. ricinus. The bimodal
character of nymphs and larvae occurence was observed. In the beginning of the season nymphs were the dominant
stage of I. ricinus feeding on lizards and than again in summer month. The interruption of nymph dominance was
recorded in end of May when occurence of larvae peaked. In both years, the summer increase in nymph proportion
was observed. After that time, larvae were dominant till the end of active season of lizards.
Key words green lizard, Ixodes ricinus, seasonal dynamics

Úvod
Kliešte sú bezpochyby najvýznamnejšou a najobávanejšou skupinou krv cicajúcich
parazitov prenášajúcich celý rad závažných patogénov. Ekológia kliešťov, výsledok interakcie
s hostiteľom v danom prostredí je základom pre variáciu rizika prenosu patogénov v čase
a priestore. Jašterice sú ako hostitelia kliešťov súčasťou prírodných ohnísk kliešťami
prenášaných nákaz a ovplyvňujú ich variabilitu, šírenie, prípadne elimináciu. Na druhej
strane samotné kliešte ako aj patogény, ktoré prenášajú ovplyvňujú biológiu svojho hostiteľa.
Cieľom našej práce bolo zistiť zmeny v infestácii jašteríc kliešťami počas roka.

Metodika
Jašterice boli odchytávané v Slovenskom Krase v pravidelných mesačných intervaloch
počas rokov 2010‐2011 slučkou, do podberáka alebo rukou. Z každej jašterice boli odobraté
ektoparazity a uložené v 70% etanole.

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo odchytených 222 jašteríc zelených. V roku 2010 bolo odchytených 112
jašteríc (63 samcov, 40 samíc a 9 subadultov) a 110 jašteríc (60 samcov, 40 samíc, and 9
subadultov) v roku 2011. Samce reprezentovali dominantné pohlavie v oboch rokoch. Celkovo
bolo odobratých z jašteríc 692 kliešťov (344 lariev a 348 nýmf). V roku 2010 bolo infestovaných
kliešťom obyčajným 66,1 % a v roku 2011 64,9 % jašteríc. Infestácia bola signifikantne vyššia u
samcov ako u samíc a subadultov (Whitney U test, U=3469.5, p≤ 0.001). Celková infestácia
bola 75,9 % u samcov, 57,5 % u samíc a 33,3 % u subadultov. Krivka sezónnej dynamiky lariev
a nýmf mala bimodálny charakter. Na začiatku sezóny a potom opäť v letných mesiacoch boli
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dominantným vývinovým štádiom na jaštericiach nymfy. Prerušenie dominancie nýmf bolo
zaznamenané na prelome mája a júna, kedy boli dominantné larvy a takisto až do konca
aktívnej sezónu jašteríc boli larvy početnejším vývinovým štádiom. Pozorovali sme aj zmeny
infestácie medzi pohlaviami jašteríc, kedy samce sú viac infestované na začiatku aktívnej
sezóny a v jesenných mesiacoch a samice počas letných mesiacov. Infestácia jašteríc súvisí
s pohlavnou aktivitou a inkubáciou vajec (SCALI et al. 2001) ale aj viacerými biotickými
a abiotickými faktormi (EISEN et al. 2001, DSOULI et al. 2006).
Poďakovanie Práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód ITMS:26220220116) na základe podpory operačného programu Výskum a
vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1,0).
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Postavenie jašteríc v ohnisku kliešťami prenášaných nákaz
Viktória Majláthová1, Igor Majláth1,2, Božena Haklová1, Bronislava Víchová1,
Vladimír Petrilla3, Gábor Földvári4, Piotr Tryjanowski5, Branislav Peťko1
Institute of Parasitology SAS, Hlinkova 3, 040 01 Košice, e‐mail: majlat@saske.sk
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3 Department of anatomy, histology and physiology, University of veterinary medicine and pharmacy in Košice, Komenského 73,
041 81 Košice, Slovakia
4 Department of Parasitology and Zoology, Faculty of Veterinary Science, Szent Istvan University, Budapest, 2 Istvan street,
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5 Institute of Zoology, Poznan University of Life Sciences,Wojska Polskiego 71 C,Poznań, Poland
1
2

Abstract The aim of our work was to find out whether european lizard species are involved in the transmission cycle of
Borrelia burgdorferi sensu lato and members of Anaplasmataceae family in their natural conditions. Lizards were
examined for the presence of B. burgdorferi s.l. by PCR amplifying a fragment of the 5S ‐23S rDNA intergenic spacer and
genotyped by RFLP method and sequenced. The presence of Anaplasma sp. was proved by amplifying a portion of 16S
rDNA and genotyped by SSCP and sequenced. Results showed positive selective pressure of lizards on the
transmission of B. lusitaniae and negative selective pressure on other genospecies from the B. burgdorferi s.l. complex.
Inter‐ as well as intraspecific differences in transmision pattern of borreliae were found. The presence of Anaplasma
was found in more than 30% of ticks feeding on lizards. This strain was found also in blood of lizards and questing
ticks. Examined lizard species would probably not serve as reservoir host of Anaplasma phagocytophilum, human
pathogen. Our results suggest that enzootic cycles of Anaplasma species distinct from those found in USA or Europe
have been established in lizards and ticks.
Key words lizards, Borrelia, Anaplasma, Ixodes ricinus

Úvod
Plazy sú prirodzenou súčasťou prírodných ohnísk rôznych transmisívnych ochorení, aj
s medicínskym a veterinárnym významom. Zohrávajú, podobne ako ostatné živočíchy
dôležitú úlohu v udržaní vnútornej rovnováhy ekosystémov aj v cirkulácii parazitických
organizmov. Plazy predstavujú živočíchy, ktoré sú z hľadiska epidemiologického
a epizootologického veľmi málo preštudovanou skupinou. V našej práci sme sa zamerali na
úlohu plazov v cirkulácii spirochét z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato a zástupcov
čeľade Anaplasmataceae.

Metodika
Jašterice boli odchytávané na viacerých lokalitách strednej Európy slučkou, do podberáka
alebo rukou. Z každej jašterice boli odobraté ektoparazity a vzorka tkaniva. Z ektoparazitov a
tkaniva bola izolovaná DNA metódou alkalickej hydrolýzy. Prítomnosť spirochét z komplexu
Borrelia burgdorferi sensu lato bola zisťovaná PCR amplifikáciou fragmentu 5S ‐23S rDNA
intergénového medzerníka a zástupcovia čeľade Anaplasmataceae boli dokazovaní PCR
amplifikáciou úseku 16S rDNA. Genotypizácia bola realizovaná RFLP, SSCP a sekvenovaním.
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Výsledky a diskusia
Výslekdy poukázali na pozitívny selektívny tlak jašteríc na transmisiu Borrelia lusitaniae,
druh ktorý je dominantný v stredomorí (DEMICHELIS et al. 2000) a negatívny selektívny tlak
na ostatné genospecies z komplexu B. burgdorferi s. l. Zistili sme intra aj interšpecifické
rozdiely v zapojení jašteríc do cirkulácie borélií. Prevalencia borélií v jaštericiach sa mení v
závislosti na geografických a environmentálych rozdielov, ktoré ovplyvňujú vektora aj
rezervoárového hostiteľa. Prítomnosť anaplaziem bola zistená vo viac ako 30 % kliešťov, ktoré
cicali na jaštericiach. Zistili sme 100% homológiu fragmentu 16S rRNA anaplazmy z jašteríc s
Anaplasma spp. izolovanou z kliešťa z vegetácie v Maroku, kde sú dominantným hostiteľom
pre kliešte práve plazy (YOUNSI et al. 2001). Študované druhy jašteríc s najväčšou
pravdepodobnosťou nie sú rezervoárom Anaplasma phagocytophilum, ľudského patogéna, v
prírodnom ohnisku. Naše výsledky poukazujú, že jašterice sú zapojené do enzoonotického
cyklu Anaplasma spp., odlišného od doposiaľ opísaných v Európe či USA.
Poďakovanie Práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód ITMS:26220220116) na základe podpory operačného programu Výskum a
vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1,0).
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Narušené a umelé lotické biotopy – príležitosť pre vodné
bezstavovce aj zoológov?
Peter Manko
Katedra ekológie FHPV, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, 081 16 Prešov, e‐mail: peter.manko@unipo.sk, tel.: 051 7570 611
Abstract The occurrence of rare and endangered species is often supposed in undisturbed or native biotopes. In the
other hand, some studies stress the importance of artificial biotopes, which can form analogy of natural habitats.
Occurence of these species in disturbed or artificial biotopes can help us better understand their ecology. This paper is
focused on three aquatic insects species: Oligoneuriella rhenana (Ephemeroptera), Taeniopteryx schoenemundi (Plecoptera)
and Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera). We analyze and discuss their occurence in high disturbed, polluted and
artificial biotopes.
Key words Oligoneuriella rhenana, Taeniopteryx schoenemundi, Aphelocheirus aestivalis, artificial biotopes, endangered
species

Úvod
Výskyt vzácnych a ohrozených druhov vodných bezstavovcov sa často automaticky
predpokladá v nenarušených a málo narušených podmienkach. Viaceré štúdie však
poukazujú na význam umelých biotopov, ktoré môžu vytvárať analógiu terestrických
a lentických prírodných habitatov (napr. EVERSHAM et al. 1996; NIEMELÄ, 1999; EYRE et al.
2003). Napriek negatívam zásahov do lotických ekosystémov je potrebné venovať im podobnú
pozornosť aj z pohľadu vytvárania nových habitatov pre zástupcov akvatickej fauny. Výskyt
vodných bezstavovcov v narušených a znečistených biotopoch je tiež dôležitý z pohľadu
poznania ich nárokov na prostredie a tzv. autekologických charakteristík. V príspevku sa
v tejto súvislosti zameriavame na tri druhy vodného hmyzu: Oligoneuriella rhenana
(Ephemeroptera), Taeniopteryx schoenemundi (Plecoptera) a Aphelocheirus aestivalis
(Heteroptera), ktoré sú v národných červených zoznamoch viacerých krajín uvádzané
v niektorej z kategórií ohrozenosti.

Materiál a metódy
Materiál sme získavali zaužívanými kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi hydrobiologickými
metódami pri zberoch v rôznych tokoch Slovenska. Materiál bol fixovaný 4%‐ným
formalínom a determinovaný s použitím stereomikroskopu.

Výsledky a diskusia
O. rhenana je podľa recentných údajov druh rozšírený v mnohých tokoch Slovenska.
Napriek publikovaným údajom o citlivosti na zmeny abiotických faktorov (ŠKAPEC et al. 1992;
HAYBACH, 2006) a chemické zmeny (LANDOLT & SARTORI, 2001) sme túto podenku potvrdili vo
výrazne narušených a silne znečistených tokoch. T. schoenemundi je vzácny druh a ojedinelosť
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nálezov i málo relevantných dát je pravdepodobnou príčinou rozdielov v autekologických
charakteristikách publikovaných rôznymi autormi. Podľa KRNA & VALACHOVEJ (1999) sú
zástupcovia čeľade Taeniopterygidae ohrození hlavne fragmentáciou pôvodných habitatov.
Nález tohto druhuv novovytvorenom koryte toku Nitra neznamená, že tu má optimálne
podmienky. Môže však poukazovať na to, že druh nie je tak veľmi citlivý na niektoré druhy
znečistenia a zásahy do tokov ako sa predpokladalo. A. aestivalis je v mnohých ohľadoch
jedinečný zástupca vodných bzdôch a údaje o biológii tohto druhu sú často kontroverzné
(PAPÁČEK, 2001). My sme tento druh nachádzali na výrazne antropicky narušených lokalitách
a v tokoch so silne znečistenou vodou. To je v protiklade s údajmi ŠKAPECA et al. (1992) aj
POPESCA & DAVIDEANA (2009), podľa ktorých je ohrozená znečisťovaním vodných tokov a ich
reguláciou. Naše nálezy poukazujú na to, že u týchto druhov je potrebné korigovať doterajšie
údaje o ich nárokoch na prostredie a pravdepodobne aj ich status ohrozenosti podľa IUCN
a tiež na to, že výrazne zmenené, až umelé biotopy môžu tvoriť ekvivalenty ich prirodzených
biotopov. Zvýšenie rýchlosti prúdenia, lepšie okysličenie a prítomnosť nepôvodného
makrolitálu môžu byť faktory, ktoré pre ne vytvoria dokonca lepšie podmienky ako v iných,
neupravených častiach toku.
Poďakovanie Práca vznikla s podporou projektu APVV‐15147, KEGA 012PU‐4/2012 a projektov OPVaV: ITMS 26220120023
a ITMS 26220120041.
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Genetics of bats with geomycosis
Natália Martínková1,2 & Kamil Jaroň2
1
2

Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Květná 8, 603 65 Brno, e‐mail: martinkova@ivb.cz
Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Kamenice 3, 625 00 Brno, e‐mail: 376090@mail.muni.cz

Abstract Geomycosis, an infection of Geomyces destructans, is a prerequisite to developing white‐nose syndrome (WNS).
This fungal infection affects bats in North America and Europe predominantly during hibernation. It was recognised in
2006 in the north‐eastern USA. Since then, it caused mass mortality that might lead to local extinctions across its range
in several bat species. Contrary to that, bats in Europe survive geomycosis without signal of population decline in the
most often infected species, Myotis myotis. The discrepancy in survival of geomycosis is further complicated by the fact
that full diagnostic findings of WNS were confirmed in M. myotis in 2011 in the Czech Republic. We studied reasons for
the difference in survival of the emerging disease using genetic markers. We targeted genes with known function in
immunological response to fungal infections, Tlr4, Clec6A and Clec7A. These genes are annotated in the genomic
sequence of M. lucifugus, and we used comparative genomics to find conserved regions for amplification. The obtained
sequences of Tlr4 were verified whether they represented exon regions of the gene by comparing the sequence with the
genetic database. Additionally, we amplified a fragment of exon 3 from cDNA libraries constructed from total isolated
RNA, which represent genes expressed in the bat sample. We found marked DNA sequence variability between
species. Multiple haplotypes per species were found only in gene Tlr4 to date. Establishing phylogenetic relationships
and signal for selection in specific genomic regions could help us to find a mechanism that leads to better survival of
hibernation season by bats infected with geomycosis in Europe.
/prednáška/
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Vážky a vodné makrofyty malých vodných nádrží: je
v praktickej ochrane prírody nutné skúmať obe skupiny naraz?
Zuzana Matúšová1, Marek Svitok1, Milan Novikmec1, Ladislav Hamerlík2,
Richard Hrivnák3, Judita Kochjarová4, Jozef Oboňa1, Miroslav Očadlík1,
Helena Oťahelová3 & Peter Paľove‐Balang5
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene,
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail: zuzana.matushova@gmail.com
2 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava
4 Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica, Blatnica 315, 038 15
5 Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova 11, 040 01 Košice
1

Abstrakt Výskumu malých vodných nádrží je na Slovensku venovaná len malá pozornosť. Existujúce štúdie sú bez
výnimky úzko zamerané len na jednu resp. niekoľko málo taxonomických skupín. V rámci projektu BIOPOND sme sa
preto rozhodli o čo najužšiu medziodborovú spoluprácu medzi botanikmi a zoológmi. Príspevok prezentuje výsledky
pilotnej štúdie zameranej na posúdenie vzťahu diverzity vodných makrofytov a vážok. Obe tieto skupiny sú v
praktickej ochrane prírody tradične využívané ako tzv. vlajkové skupiny (flagship groups), ktoré majú relatívne
vysokú ekosozologickú hodnotu (zahŕňajú chránené resp. ohrozené druhy) a zároveň sú populárne (t.j. známe aj laickej
verejnosti). ʺHot‐spotsʺ druhovej diverzity týchto skupín na našom území sú práve stojaté resp. pomaly tečúce vody.
Výskum prebieha v rámci siete malých vodných nádrží, ktorá viac‐menej rovnomerne pokrýva územie celého
Slovenska. Pre pilotnú štúdiu bolo zvolených 50 lokalít, na ktorých bol vykonaný podrobný botanický prieskum a bol
na nich zmapovaný výskyt dospelcov vážok. Výsledky štúdie je možné použiť v praktickej ochrane prírody napr. pri
posudzovaní ochranárskeho významu mokradí na základe jednej zo študovaných skupín alebo pri predikcii diverzity
jednej skupiny na základe druhej.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV‐0059‐11.
/poster/
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Ornitocenóza Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho okolia
v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012
Jozef Lacko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská
republika, e‐mail: jozef.lacko217@gmail.com
Abstrakt Práca je zameraná na kvalitatívno‐kvantitatívny výskum a analýzu vtáčej populácie rybníka a jej celoročnej
dynamiky počas uplynulých dvoch rokov so zreteľom na ekologické gildy. Práca podáva sumár avifauny na tomto
území a porovnáva naše výsledky s poslednou prácou zameranou na výskum ornitocenózy Šúrskeho rybníka.
Kľúčové slová výskum, ornitocenóza, gildy, rybník

Úvod a formulácia cieľa
Prírodná rezervácia Jurský Šúr sa nachádza na Podunajskej nížine pod juhovýchodným
úpätím pohoria Malé Karpaty, v katastri mesta Svätý Jur a obce Chorvátsky Grob približne
12 km severovýchodne od Bratislavy. Rezervácia je ohraničená na severozápade a juhu
obvodovým kanálom Moravod a na východe potokom Čierna voda. Celková výmera
rezervácie je 800 ha, vlastná PR zaberá 655 ha a ochranné pásmo 145 ha (MAJZLAN &
VIDLIČKA 2010). Nadmorská výška územia je 128‐132 m. Súradnice územia sú: 48°14´ N, 17°13´
E (KUPCOVÁ 1972).
Uvedenú tému sme zvolili z dôvodu poznania výrazných ekologických zmien na tejto
lokalite (zazemňovanie rybníka a narastajúci antropický tlak), ktoré majú relevantný dosah aj
na vtáčiu populáciu samotného rybníka. Ďalej sme zistili, ako tieto zmeny ovplyvňujú
ornitofaunu z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska a ako ona recipročne na nich
reaguje na základe sezónnosti. Poslednou komplexnou ornitologickou prácou zameranou na
výskum avifauny rybníka bola práca Kalivodovej z roku 1691 (KALIVODOVÁ 1961).
Cieľom práce je kvalitatívno‐kvantitatívny výskum a analýza vtáčej populácie rybníka a
jej celoročnej dynamiky počas uplynulých dvoch rokov so zreteľom na ekologické gildy,
ako aj inventarizácia druhov a porovnanie získaných výsledkov s poslednou prácou
zameranou na výskum ornitocenózy Šúrskeho rybníka.

Materiál a metódy
Ornitocenózu Šúrskeho rybníka sme skúmali od septembra 2010 do marca 2012. Počas
hniezdneho obdobia sme používali ako hlavnú metódu výskumu metódu priameho
vyhľadávania hniezd, ktorú sme aplikovali v rámci plochy rybníka a pásovú metódu využitú
v brehovom poraste a taktiež sme druhy registrovali i akusticky (JANDA & ŘEPA 1986).
V mimohniezdnom období sme jednotlivé druhy enumerovali sčítacou metódou z brehu
rybníka vizuálne pomocou ďalekohľadu (zväčšenie 7x50) a akusticky.
Zistené druhy sme klasifikovali základnými kvantitatívnymi charakteristikami vtáčej
populácie a použitím viacerých štatistických metód (TISCHLER 1949). Z kvantitatívnych
113

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

charakteristík ornitocenóz boli použité: 1. abundancia, 2. denzita, 3. dominancia (viac ako 10 %
‐ eudominantný druh, 5 – 10 % ‐ dominantný druh, 2 – 5 % ‐ subdominantný druh, 1 – 2 % ‐
recendentný druh, menej ako 1 % ‐ subrecendentný druh), 4. frekvencia (0 – 25 % ‐
akcidentálne druhy, 25 – 50 % ‐ akcesorické druhy, 50 – 75 % ‐ konštantné druhy, 75 – 100 % ‐
eukonštantné druhy), 5. Shannonov‐Weanerov index diverzity, 6. Sörensenov index
podobnosti pre vymedzené biotopy rybníka.
Z kvantitatívnych metód matematicko‐štatistického spracovania mnohorozmerných dát
sme použili metódu Wardrovej zhlukovej analýzy (cluster analysis) s vytvorením
dendrogramu a z unimodálnych metód ako vhodná metóda bola zvolená detrendovaná
korešpondenčná analýza (DCA analysis).

Výsledky a diskusia
Výskum sme začali realizovať od 7. 9. 2010 až do 23. 2. 2012. Celkovo bolo na lokalite
zaznamenaných 80 druhov, z toho akvatických druhov bolo 18 (22 %), semiakvatických 15
(19 %), terestrických 47 (59 %) druhov a 47 nidifikantov (59 %).
Zhluková analýza (obr. 1) rozdelila jednotlivé biotopy na základe podobnosti na tri
ekologicky funkčne odlišné biotopy. Z grafu vyplýva, že biotop L1 (voľná vodná plocha)
a L2 (vegetačné litorálne pásmo) sú veľmi podobné na rozdiel od biotopu L3 (brehové
porasty), ktorý sa nenachádza na spoločnej osi, čo znamená, že je druhovo odlišný. Biotop
L3 má terestrický charakter a preto sa v ňom vyskytovali prevažne suchozemské druhy.

Obr. 1: Zhluková analýza použitím Wardrovej metódy (vysvetlivky: L1 – biotop voľná vodná plocha, L2 – biotop
vegetačné litorálne pásmo, L3 – biotop brehové porasty).

Detrendovaná korešpondenčná analýza (obr. 2) rozdelila jednotlivé druhy na základe
abundancie. Biotop L1 predstavuje voľnú vodnú plochu a sú v ňom zahrnuté všetky druhy
v červenom štvorci, teda druhy akvatické a semiakvatické. Rozmiestnenie druhov vo štvorci je
závislé na abundancii jednotlivých druhov. Čím sa druh nachádza ďalej od bodu daného
biotopu, tým má menšiu preferenciu k tomuto biotopu a zároveň aj nižšiu abundanciu. Biotop L2
predstavuje vegetačné litorálne pásmo, je v ňom zahrnutá väčšina vodných a na vodu viazaných
druhov, ktoré sú ohraničené v žltom trojuholníku. Biotop L3 znázorňuje brehové porasty, ktorý
obsahuje terestrické druhy vnútri modrého štvorca. Rozmiestnenie a závislosť jednotlivých
druhov od daných bodov biotopov je obdobné ako v biotope L1.
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Obr. 2: Graf vytvorený detrendovanou korešpondenčnou analýzou znázorňujúci rozmiestnenie jednotlivých druhov
vtákov v biotopoch rybníka na základe abundancie. Vysvetlivky: 1○ – biotop voľná vodná plocha, 2○ – biotop
vegetačné litorálne pásmo, 3○ – biotop brehové porasty, ∆ ‐ druh prítomný v príslušnom biotope (zhluky druhov
obsiahnuté v elipsách, ktoré nemajú priradený symbol ∆, patria na to isté miesto ako druh s ∆).

Záver
Na skúmanej lokalite sme v rokoch 2010 a 2011 celkovo zaznamenali 80 druhov vtákov,
z toho akvatických druhov bolo 18 (22 %), semiakvatických 15 (19 %), terestrických 47 (59 %)
a 47 nidifikantov (59 %). V porovnaní s prácou KALIVODOVEJ z roku 1961, ktorá na
lokalite zaznamenala 53 vodných a na vodu viazaných druhov náš výskum preukázal
výskyt len 33 akvatických a semiakvatických druhov. Dôvodom takéhoto radikálne menšieho
počtu zaznamenaných druhov vysvetľuje hlavne fakt, že Kalivodová svoj výskum realizovala
v rámci dlhšieho časového obdobia. Ďalším faktorom je vtedajší manažment rybníka –
pravidelné kosenie porastov v rybníku.
Poďakovanie Chcem sa poďakovať môjmu školiteľovi, RNDr. Bystríkovi Ambrušovi, PhD., za jeho cieľavedomú pomoc pri
spracovávaní práce.
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Rozšírenie, morfologická variabilita a spôsob reprodukcie
polyploidných skokanov zelených (Pelophylax esculentus) na
západnom Slovensku
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Abstrakt Vodné skokany komplexu Pelophylax esculentus zahŕňajú dva biologické druhy, skokana rapotavého
(Pelophylax ridibundus) a skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae), ktorých krížením vzniká hybridný taxón, skokan
zelený (Pelophylax esculentus). Skokany zelené sa rozmnožujú hybridogeneticky, t.j. počas gametogenézy eliminujú
jeden z rodičovských genómov a tvoria gaméty nesúce nerekombinovaný genóm druhého rodiča. Okrem diploidných
hybridov sú v severnej, menej v centrálnej, časti areálu známe aj triploidné formy nesúce dva genómy „lessonae“ a jeden
„ridibundus“ (LLR) a vice versa (RRL). Na skúmaných lokalitách západného Slovenska boli metódou prietokovej
cytometrie, analýzy mikrosatelitov a karyotypu okrem početných diploidov zistené aj triploidné a jeden tetraploidný
jedinec. Triploidné hybridy boli výlučne samčieho pohlavia, typu LLR. Vyskytovali sa na štyroch lokalitách na Záhorí,
ktoré majú charakter zarastených pieskovní. Napriek prítomnosti dvoch chromozómových sád „lessonae“ v genóme
nevykazovali tieto jedince fenotypovú podobnosť so skokanom krátkonohým a morfometricky sa neodlišovali od
diploidných hybridov. Analýza ploidie pohlavných buniek potvrdila tvorbu diploidných spermií. Udržiavanie
triploidov v skúmaných populáciách je pravdepodobne možné vďaka kríženiu diploidných hybridných samíc
tvoriacich haploidné R vajíčka a LLR samcov, tvoriacich diploidné LL spermie. Napriek tomu, že sú skokany zelené
v Európe hojne rozšírené a početné, detailnejšia analýza poukazuje na výrazné rozdiely v ich populačnej štruktúre
a odhaľuje skrytú genetickú diverzitu. Populácie triploidných skokanov zelených na západnom Slovensku sú
vzhľadom k ich spôsobu reprodukcie unikátne a vzácne.
/prednáška/
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Vývoj v štruktúre hniezdnych populácií vtákov mesta Košíc za
posledných tridsaťtri rokov
Ladislav Mošanský1 & Samuel Pačenovský2
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Abstract Development of the structure of breeding populations of birds in Košice for the last thirty three years. In the work is
summarised knowledge on development of the breeding populations of birds in town Košice during years 1987 – 2011.
Data were received by a modified belt‐method from five sites grown by urban greenery from years 1978, 1987, 1998 and
2011. Individual researched sites differ by their position, size and also by vegetation structure in its age and its kind.
Two sites are found in southern part of the town, the park in Barca (10 ha), the public cemetery (39 ha), two sites are
situated in central part of the town, the City park (13 ha) and the park at Komenský street (2,5 ha) and the last site is
situated at northern part of the town, the Rozália cemetery (4 ha). Changes in species composition were found during
the studied season, even if overall number of speciei has not changed substancially (1978 ‐ 46; 1987 ‐ 45; 1998 – 44 and
2011 – 44 species). In year 1998 the following breeding speciei were already missing: Perdix perdix, Anthus trivialis,
Phoenicurus phoenicurus, Locustella fluviatilis, Lanius collurio and Corvus monedula. On the other hand, from year 1998 new
breeding speciei appeared at studied sites, as Turdus pilaris, Turdus philomelos, Jynx torquilla, Garrulus glandarius, Certhia
familiaris a Columba palumbus. Massive decline in number of breeding pairs, as high as 94 % was found in the frame of
the studied period in Streptopelia decaocto (1978 – 3,23 pairs/ha and in year 2011 only 0,18 p/ha) and Passer domesticus
(1987 ‐ 1,51 p/ha; 1998 – 0,87 p/ha and in year 2011 breeding already has not been observed at studied sites). Increasing
tendency in number of breeding pairs was found in Turdus merula (from 0,94 p/ha in year 1978 till 1,65 p/ha).
Key words breeding bird communities, density, parks, cemeteries, Košice

Úvod
Údaje o avifaune mesta Košíc do roku 1980 bola súhrne spracovaná A. MOŠANSKÝM
(1991). O priebehu urbanizácie Turdus pilaris sa podrobne zmieňuje L. MOŠANSKÝ (2001),
o vývoji populácie Dendrocopos major a D. syriacus v mestskom prostredí L. a A. MOŠANSKÝ
(1999), o hniezdnom výskyte Poecile montanus v urbánnom prostredí PAČENOVSKÝ (1988),
o farebnej anomálii ďatľov PAČENOVSKÝ & OLEJÁR (1995), o hniezdení Columba palumbus
v centre mesta DRAVECKÝ (2003). Komplexnú analýzu hniezdnych ornitocenóz parkov Košíc
v r. 2011 spracovala vo svojej diplomovej práci VANCÁKOVÁ (2012).

Materiál
Výskum hniezdnych ornitocenóz parkov a cintorínov sme uskutočnili v rokoch 1978 (A.
MOŠANSKÝ in litt.), 1987, 1998 a 2011 s použitím modifikovanej pásovej metódy podľa JANDU
& ŘEPY (1986) a použili základné cenologické charakteristiky ako denzitu – d (počet párov na
1 ha) a dominanciu (D%).
Na poukázanie zmien vo vývoji v štruktúre hniezdnej populácie vtákov počas 33 rokov
boli vybrané významné mestské zelené plochy (parky a cintoríny), ktoré sa navzájom líšia
polohou, rozlohou a čiastočne druhovou a vekovou štruktúrou vegetácie. Na juhu mesta sa
nachádzajú Park v Barci (PB) s rozlohou 10 ha, Verejný cintorín (VC) – 39 ha, v centre mesta
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Mestský park (MP) – 13 ha, Park na Komenského ulici (PK) – 2,5 ha a na severe cintorín
Rozália (CR) – 4 ha.

Výsledky a diskusia
Na skúmaných plochách v r. 1978 hniezdilo 46 druhov s priemernou denzitou 16,98
pár/ha; v r. 1987 (45 druhov, 19,58 p/ha); v r. 1998 (44 druhov, 17,89 p/ha), 2011 (44 druhov,
13,6 p/ha). Výrazné zmeny, ktoré nastali v priebehu 33 rokov na sledovanom území
v druhovom zastúpení a početnosti jednotlivých druhov boli zaznamenané u nasledovných
druhov.
V roku 1998 už neboli zistené ako hniezdne druhy: Perdix perdix (len v r. 1978 ‐ VC),
Anthus trivialis (len v r. 1987 – VC), Phoenicurus phoenicurus (1978 a 1987 – VC a CR), Locustella
fluviatilis (1978 – VC, 1987 – CR), Lanius collurio (1978 a 1987 VC) a Corvus monedula (1978, 1987
PK, 1978 – 1998 PB, v súčasnosti hniezdi len na okolitých budovách). Od roku 1998 boli
zaznamenané ako nové hniezdne druhy Turdus pilaris (na všetkých plochách), Turdus
philomelos (od r. 2011), Jynx torquilla (2011 – VC, PB), Certhia familiaris a Garrulus glandarius a
(od 1998 už aj parkoch centra mesta) a Columba palumbus (v r. 2011 na všetkých plochách).
Výrazný klesajúci trend v početnosti hniezdnych párov bola zistená v priebehu sledovaného
obdobia pri Streptopelia decaocto až o 94 % (1978 – 3,23 pár/ha a v r. 2011 0,18 p/ha) a Passer
domesticus (1987 – 1,51 p/ha; 1998 – 0,87 p/ha a v r. 2001 už nebolo zaznamenané hniezdenie na
skúmaných plochách). Stúpajúci trend v početnosti hniezdnych párov bola zistená pri Turdus
merula (od 0,94 p/ha v r. 1978 po 1,65 p/ha v r. 2011), pri Turdus philomelos (v r. 1987 – 0,02 p/ha
vo VC; 1998 – 0,07 p/ha v CR a VC; 2011 – 0,53 p/ha už na všetkých plochách hniezdil), pri
Turdus pilaris, ktorý taktiež už hniezdil na všetkých plochách (1998 – 1,73 p/ha a v r. 2011 – 1,2
p/ha). Kolísajúci trend v početnosti bola zistená pri Fringilla coelebs (1978 – 0,43 p/ha; 1987 –
1,35 p/ha; 1998 – 0,68 p/ha, 2011 – 0,99 p/ha), Muscicapa striata (1978 – 0,37 p/ha; 1987 – 0,21
p/ha; 1998 – 0,64 p/ha, 2011 – 0,64 p/ha), Sturnus vulgaris (1978 – 0,56 p/ha; 1987 – 0,66 p/ha;
1998 – 1,19 p/ha, 2011 – 0,68 p/ha) a Serinus serinus (1978 – 0,59 p/ha; 1987 – 0,92 p/ha; 1998 –
0,95 p/ha, 2011 – 0,44 p/ha).
Poďakovanie Práca bola finančne podporovaná grantmi VEGA 2/0137/10 a APVV‐0267‐10.
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Community composition of the carabid beetles (Coleoptera:
Carabidae) in different used agrarian habitats in Podpoľanie
microregion
Veronika Müllerová
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24,
960 53 Zvolen, e‐mail: mullerovanika@gmail.com
Abstract The research was conducted in Detvianska Huta village, one of the highest‐lying villages belonging to
Podpoľanie microregion. The village consists of scattered settlements, where management is mostly provided by
private individuals and small‐scale way and where agri‐economy is used. Agri‐environmental measures are close to
the nature and they respect wider ecological regularities. The model area was divided into three types of biotops:
grasslands, arable land and ingrown. In total, 4 104 individuals of carabid beetles belonging to 31 species were caught.
Time exposition of pitt‐fall traps was 192 days. The species were further determined and they were reflected some
differences in composition of carabid beetles communities as a result of various land‐use.
Key words Carabidae, agrarian habitats, pitt‐fall traps
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Forenzná genetika v ochrane živočíchov
Lucia Nedelová
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Masaryka 24, 96053 Zvolen, tel.: +421 45 5206 231, e‐mail:
nedelova@vsld.tuzvo.sk
Abstract Illegal wildlife trade has globally increasing trend and it becomes a serious problem for conservation directly
threatening the survival of many species. Today many of wildlife forensic crimes are difficult to investigate without the
help of wildlife forensic genetic analyses. This paper provides an overview of the analyses as well as the basic
information on wildlife forensic genetics and its importance.
Key words wildlife forensic genetics, mtDNA, nDNA, genetic analysis

Úvod
Forenzná genetika živočíchov je relatívne novým odvetvím environmentálnej
kriminalistiky. Využíva molekulárno‐genetické metódy na účely analýzy, identifikácie
a porovnávania vzoriek pri určovaní druhu, jedincov, geografického pôvodu, populácie alebo
vzťahov v súvislosti s kontrolou dodržiavania národnej i medzinárodnej legislatívy zameranej
na ochranu voľne žijúcich živočíchov a poľovníckej legislatívy. Ilegálny obchod s divožijúcimi
druhmi a produktmi z nich má celosvetovo narastajúci trend. Celkový ročný obrat na
nelegálnom trhu sa odhaduje na 25–40 mld. USD (GFI 2011). Odhliadnuc od veľkých
ekonomických škôd majú ilegálne činnosti ďalšie negatívne dopady, napr. ohrozenie
biodiverzity, zdravia až života živočíchov aj ľudí. S ohľadom na aktuálnosť problematiky je
cieľom tohto príspevku poskytnúť prehľad o súčasných genetických metódach využívaných
vo forenznej praxi.

Forenzná genetika a jej význam
Forenzná genetika patrí do oblasti forenzných vied. Zaoberá sa skúmaním biologického
materiálu na molekulárnej úrovni na forenzné účely. Vychádza zo syntézy výskumu
konzervačnej genetiky a forenznej genetickej praxe, aby uspokojila vzrastajúcu potrebu
nástrojov vyšetrovania v presadzovaní zákonov o voľne žijúcej zveri a voľne rastúcich
rastlinách (OGDEN et al. 2009). Podstata kriminálnych činov vyplýva z porušenia v súčasnosti
platnej legislatívy. V rámci odvetvia forenznej vedy zaoberajúcom sa vyšetrovaním trestných
činov v oblasti voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín rozlišujeme štyri hlavné
kategórie trestných činov (HUFFMAN & WALLACE 2012): ilegálne nadobúdanie a pytliactvo,
ilegálna držba, ilegálne obchodovanie, preprava a presun, zavinenie alebo potieranie násilia
(týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti).
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Metódy forenznej genetiky
Pri vyšetrovaní prípadov sa najčastejšie stretávame s otázkami determinácie druhu,
pohlavia, geografického pôvodu, páchateľa, príbuznosti a identifikácie jedinca. Na všetky
tieto otázky dokáže dať odpoveď forenzná genetická analýza, pričom pri ich hľadaní používa
rôzne metódy a techniky. Vývoj techník a technológií v oblasti genetiky zaznamenáva
v posledných dekádach prudký rozvoj. V súčasnosti medzi metódy najčastejšie používané pre
forenzné aplikácie patria (podľa ALACS et al. 2010): Metódy na identifikáciu druhu sa rozlišujú
poľa typu DNA, ktorý využívajú. Na účely identifikácie druhu je preferovaná mtDNA,
pretože vykazuje vyššiu stabilitu voči degradačným procesom. Dôvodom je, že v bunke sa
mtDNA nachádza v niekoľkých kópiách, zatiaľ čo nDNA iba po jednej kópii od každého
rodiča. Metódy využívané na určenie druhu sú vyvinuté pre rôzne typy mtDNA a nDNA
markérov. Vo forenzných prípadoch sa úspešne aplikujú univerzálne mtDNA markéry
(najčastejšie cyt b (PARSON et al. 2000) a CO1 (HERBERT et al. 2003). Aj pre podstatne
variabilnejšiu nDNA boli vyvinuté rôzne markéry používané na identifikáciu druhu. Medzi
techniky používané v súčasnosti na účely špeciácie patria: sekvenovanie mtDNA a nDNA,
pyrosekvenovanie, AFLP, využitie druhovo špecifických primerov, STR a SNP. Používajú sa
najmä v prípadoch, keď vzorky z miesta činu nie je možné identifikovať inak a v prípadoch,
keď ide o vzorky zmesí z viacerých druhov. K metódam na individuálnu identifikáciu patria:
pyrosekvenovanie pre SNP genotypovanie, AFLP, STR a SNP. Metódy na determináciu
geografického pôvodu vzoriek a príslušnosti k populácii: mtDNA sekvenovanie,
pyrosekvenovanie pre SNP genotypovanie, AFLP, STR a SNP. Pre niektoré živočíšne druhy
platí legislatívna ochrana len v určitých lokalitách výskytu a v ostatných je odchyt, lov alebo
zber povolený, preto je dôležité rozlíšiť, z ktorej oblasti skúmané jedince pochádzajú.
Pomocou týchto metód je možné overiť, či dokladovaný geografický pôvod je skutočný.
Metódy na určenie príbuzenských vzťahov (rodu, pôvodu): mtDNA sekvenovanie,
pyrosekvenovanie pre SNP genotypovanie, AFLP, STR a SNP sa využívajú predovšetkým na
overovanie príbuzenských vzťahov dokladovaných v odchovoch. Proces vyšetrovania
konkrétneho prípadu môžeme rozčleniť do niekoľkých základných častí: práce v teréne –
zaistenie stôp a zabezpečenie ich transportu s dôrazom na maximálne možné zachovanie
kvality a opatrení proti kontaminácii, laboratórne analýzy – DNA extrakcia, kvantifikácia
DNA, PCR amplifikácia, profilácia, analýza a interpretácia DNA profilu, štatistické analýzy a
interpretácia výsledkov a vypracovanie správy na forenzné účely.

Záver
Forenzné vyšetrovanie kriminálnych trestných činov v oblasti ochrany voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín je v súčasnosti v mnohých prípadoch len sotva
predstaviteľné bez aplikácie moderných poznatkov z oblasti molekulárnej genetiky, preto
považujeme za potrebné upriamiť pozornosť ochranárskej praxe i vedeckej obce na možnosti,
ktoré forenzná genetika ponúka.
Poďakovanie Táto práca bola vypracovaná v rámci projektu APVV‐0368‐10 Multiplex molekulárno‐genetické analýzy pri
identifikácii neznámych vzoriek voľne žijúcej zveri.
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Projekt BIOPOND
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Abstract Small size aquatic biotopes with stagnant water (ponds), both natural and anthropogenic represent specific
and highly endangered ecosystems. Besides the role of ponds in regulation of hydrological regime, nutrients cycles and
their aesthetic or recreation functions, they might play important role in conservation of biodiversity. Ponds often
represent „hot spots“ of biodiversity and refugia for far more rare species than other water bodies, whereby many of
these species occur specifically only in ponds. To preserve existing richness and variability of aquatic organisms in
these biotopes, we must understand the relationship between organisms and their environment, including anthropic
influence. Comparison of diversity and structure of several taxonomic groups and assessment of real diversity
according to their interrelationships would be straightforward opportunity to overcome problems with estimating the
real biodiversity of ponds. This, however, requires cooperation of specialists from diverse areas of aquatic biology. For
this purpose, a team of specialists for aquatic macropohytes and various groups of benthic invertebrtates was
established within project „Biodiversity of small water biotopes: parallel, intersecting or skew?“ (project BIOPOND).
Here we present the main topics and particular aims to be fulfilled within project. A brief flowchart describing logic
procedure of project is also presented.
Key words ponds, biodiversity, macrophytes, benthic invertebrates

Malé vodné nádrže patria z hľadiska podmienok prostredia a druhovej skladby živých
organizmov medzi veľmi špecifické a vážne ohrozené ekosystémy. Popri úlohe v regulácii
vodného režimu, kolobehu živín, estetickej či rekreačnej funkcii tkvie ich najväčší význam v
zachovávaní vysokej biodiverzity. Relatívne menšie vodné plochy, v porovnaní s ostatnými
typmi vodných biotopov, často predstavujú „hot‐spot“ druhovej diverzity organizmov
(PALMER et al. 1992, WILLIAMS et al. 2004, DAVIES et al. 2008, BILTON et al. 2009), sú refúgiami
oveľa väčšieho počtu vzácnych a zriedkavých druhov než ostatné typy vôd, pričom mnohé z
týchto druhov sa vyskytujú špecificky len v týchto biotopoch (OERTLI et al. 2002). Zároveň sú
mimoriadne dôležité aj z hľadiska zachovania biodiverzity; napr. antropogénne malé vodné
nádrže sú miestom existencie vodných organizmov, ktoré tu nachádzajú náhradné stanovištia,
keďže ich prirodzené vodné biotopy zanikajú (BIGGS et al. 2005). Aby sme dokázali zachovať
existujúcu bohatosť a rôznorodosť vodných organizmov v týchto biotopoch, musíme správne
pochopiť predovšetkým vzťah organizmov k prostrediu, vrátane antropického vplyvu. Táto
téma je v ostatnom období predmetom sústredeného výskumu lentických ekosystémov (napr.
TOIVONEN & HUTTUNEN 1995, VAN GEEST et al. 2005, KARATAYEV et al. 2008, SØNDERGAARD et
al. 2010) a výsledky sú využívané vo viacerých praktických aplikáciách (napr. tvorba siete
území NATURA 2000, praktický manažment ochrany prírody atď.).
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Malé vodné biotopy sú významne ovplyvnené lokálnymi podmienkami ako sú napr.
hydrologické a chemické charakteristiky, ale aj využívanie biotopu či okolitej krajiny (LACOUL
& FREEDMAN 2006, BORNETTE & PUIJALON 2011). Na tieto charakteristiky by mala citlivo
reagovať väčšina taxonomických skupín vodných organizmov a preto je možné očakávať
úzku zhodu v štruktúre a diverzite jednotlivých taxocenóz osídľujúcich tieto biotopy.
Biologický výskum malých vodných biotopov však nie je jednoduchou úlohou najmä
kvôli veľkej diverzite týchto biotopov. Väčšina štúdií sa preto zameriava len na niektoré
skupiny organizmov (cf. LACOUL & FREEDMAN 2006, BORNETTE & PUIJALON 2011). Komplexné
štúdie hodnotiace diverzitu viacerých skupín a vzťahy medzi nimi sú veľmi zriedkavé. Na
takúto úlohu sa podujal medziodborový tím pracovníkov v rámci projektu APVV‐0059‐11
„Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?“
(projekt BIOPOND).

Obr. 1 Logická schéma postupu riešenia projektu BIOPOND.

Hlavným cieľom projektu (obr. 1) je komplexné opísanie biodiverzity makrofytov
a dôležitých skupín bezstavovcov (Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Heteroptera a
Diptera) rôznych typov malých vodných biotopov na území Slovenska. Špecifické ciele
projektu sú: i) zhodnotiť vplyv faktorov prostredia na diverzitu a štruktúru jednotlivých
taxocenóz a v nadväznosti na to ii) charakterizovať podmienky, ktoré zabezpečia zachovanie
najvyššej biodiverzity týchto biotopov, iii) zistiť aké sú vzájomné vzťahy medzi diverzitou
jednotlivých skupín vodných organizmov a následne, iv) identifikovať, či existuje nejaká
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indikátorová skupina resp. skupiny taxónov, ktoré by dobre reprezentovali celkovú
biodiverzitu študovaných biotopov. Praktickým výstupom by mal byť aj návrh odporúčaní
pre zachovanie biodiverzity týchto biotopov.
Základným objektom nášho výskumu sú plošne malé vodné biotopy so stojatou vodou
(prirodzené, ako napr. ramená riek, zavodnené terénne zníženiny a antropogénne vodné
nádrže). Projekt má ambíciu byť komplexnou vedeckou štúdiou spomenutých biotopov a
skupín organizmov v rámci Slovenska, zovšeobecniteľnou pre širší geografický (napr.
stredoeurópsky) región. Domnievame sa, že výsledky získané riešením projektu výraznou
mierou ovplyvnia pohľad na vzájomný vzťah diverzity viacerých taxonomických skupín a
prinesú nové poznatky v tejto oblasti. Dôležitou pridanou hodnotou výskumu je priamy
výstup pre praktickú ochranu prírody. Definovanie podmienok prostredia, ktoré zabezpečujú
vysokú diverzitu a definovanie indikátorových skupín, ktoré túto diverzitu vhodným
spôsobom odrážajú je základným krokom pre praktickú ochranu prírody s cieľom zachovania
týchto mimoriadne hodnotných biotopov.
Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV‐0059‐11.
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Životné cykly komárov (Diptera: Culicidae) v dendrotelmách
Jozef Oboňa, Marek Svitok  Alexandra Foltánová
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka,
2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail: obona@vsld.tuzvo.sk, svitok@tuzvo.sk, alexandra.foltanova@gmail.com
Abstrakt Práca prináša prvé kvantitatívne informácie o životných cykloch komárov Ochlerotatus geniculatus (Olivier,
1791), Anopheles plumbeus Stephens, 1828 a Culex pipiens Linnaeus, 1758 (Culicidae: Diptera) obývajúcich dendrotelmy.
Od septembra 2010 do januára 2012 sme z 8 dubových dendroteliem v okolí obce Diviacka Nová Ves odobrali
kvantitatívne vzorky vodných bezstavovcov. Počas kontinuálnych dvojtýždňových vzorkovaní bolo odobratých tisíc
juvenilných štádií (lariev a kukiel) komárov, u ktorých boli zmerané viaceré morfologické parametre (napr. dĺžka tela,
šírka a dĺžka hlavy a dĺžka tykadla u lariev a dĺžka tela a tykadla u kukiel). Zároveň sme v laboratóriu založili chovné
stanice na lepšie pochopenie ich životných cyklov. Analýzou získaných údajov sa okrem iného zistilo, že druh C.
pipiens má spravidla jednu generáciu v letných mesiacoch, zatiaľ čo A. plumbeus s ťažiskom výskytu v jesenných
a zimných mesiacoch a O. geniculatus s dominantným výskytom na jar a začiatkom leta majú spravidla niekoľko
generáciu počas roka. Dospelce žijú iba krátko, v okolí dendroteliem. Samice sú hematofágne, často napádajú rôzne
stavovce. Môžu byť zdrojom vektorov pôvodcov rôznych chorôb. Samce sa spravidla živia fytofágne.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV‐0059‐11.
Key words larval instars, Anopheles plumbeus, Ochlerotatus geniculatus, Culex pipiens, tree holes
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Je medzi nimi rozdiel? Diverzita a štruktúra litorálneho bentosu
tatranských vysokohorských pliesok a plies
Miroslav Očadlík1, Marek Svitok1, Milan Novikmec1, Ladislav Hamerlík2
& Peter Bitušík2
1 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail: ocadlik@tuzvo.sk
2 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Abstrakt Prevažná časť výskumu spoločenstiev makrozobentosu tatranských plies je zameraná predovšetkým na vzťah
k acidifikácii a následným procesom chemickej a biologickej obnovy. Avšak doterajší prístup dostatočne
nezohľadňoval možné rozdiely medzi kategóriou veľkých plies a malých vysokohorských pliesok. Detailné poznanie
štruktúry spoločenstiev plytkých pliesok a rozdielov medzi spoločenstvami veľkých plies a pliesok je základom k
získaniu predstavy o možných rozdieloch v smere a intenzite procesov obnovy z acidifikácie. Na základe údajov
získaných intenzívnym vzorkovaním tatranských plies v roku 2004 sme sa pokúsili zistiť, či existujú rozdiely
v diverzite a štruktúre spoločenstiev litorálneho makrozoobentosu týchto dvoch typov vysokohorských vodných
ekosystémov. Celkovo bolo v sledovanej skupine vysokohorských jazier (39 veľkých plies, 32 malých plytkých pliesok)
zaznamenaných 71 taxónov makrozoobentosu. Výsledky aktuálnej štúdie dopĺňajú predchádzajúcu štúdiu o diverzite
bentických bezstavovcov na základe ktorej sme zistili, že plesá a plieska sa preukazne odlišujú v α a β diverzite.
V porovnaní s plesami mali drobné plieska nižšiu α diverzitu a vyššiu β diverzitu. Napriek uvedeným rozdielom však
oba typy vodných ekosystémov akumulovali porovnateľný celkový počet druhov t.j. z pohľadu γ diverzity sa
významne neodlišovali. Aby sme lepšie pochopili tieto rozdiely, pokúsili sme sa vyčleniť indikátorové druhy, typické
pre oba skúmané ekosystémy. Taxóny s najvyššou indikačnou váhou pre plesá boli dvojkríklovce z čeľade
Chironomidae: Micropsectra spp. (indikačná váha, IndVal: 57 %), Heterotrissocladius marcidus (53 %) a Zavrelimyia sp. (49
%). Najvyššiu indikátorovú hodnotu pre plieska vykazovali rovnako taxóny z čeľade Chironomidae: Procladius spp. (36
%), Zalutschia tatrica (27 %) a Limnephilus coenosus (27 %) z radu Trichoptera. Zdá sa, že pri hodnotení vplyvu
acidifikácie či procesu obnovy bude potrebné nahliadať na plytké plieska a veľké plesá odlišnou optikou. Podrobnejší
obraz bude možné získať doplnením existujúcich údajov zatiaľ nespracovanými údajmi z pomerne rozsiahleho
materiálu makrozoobentosu najmä z rôznych typov malých plytkých plies.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV‐0059‐11
a grantom VEGA č. 1/0180/12.
Key words macroinvertebrates, indicator species, high altitude lakes, ponds, Tatra Mts., Slovakia
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Cirkadiánne rytmy a preferencia habitatov samcov jeleňa
lesného (Cervus elaphus) v Kremnických vrchoch
Miroslav Ostrihoň, Rudolf Kropil, Tibor Pataky & Peter Kaštier
Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 20, 960 63, Zvolen, tel.:
045 5206 817, e‐mail: ostrihon@tuzvo.sk
Abstract The area activity, activity cycles and habitat preferences of Red Deer stags (Cervus elaphus) was studied in
Kremnické vrchy Mountains from April 2006 to April 2008. 6 stags aged 2‐9 years were chosen altogether from the set
of 14 based on their age profile. These were tagged with telemetric VHF collars and followed by a terestric method. The
observations in the form of 24‐hour sample were performed in approximately weekly intervals. The basic output of
daily monitoring was a record of cyclic activity and the ratio of activity and passivity in the respective day. The number
of cycles varied from 4 (in winter season) to 18 (during estrus), on average 4‐6 in winter season and 8‐11 in the
vegetation period. The ratio of the activity during the day was from 18% to 58%. Circadian monitoring created the basis
for the data analysis of the habitat preferences. The number of monitoring events with individual deer varied from 2 to
22, altogether 51 events. Telemetric measuring of individual stags on their daily tracks was performed during the
circadian monitoring. The length of a daily track was between 2,1 km to 6,6 km. Number of localizations depended on
the individual´s activity and ranged from 8 to 35, 1080 points were recorded altogether. Based on these points, analysis
of the habitat preferences was performed. The delimited polygon from all intended points (MCP 100%), covered an
area of 8984 ha. A geostatistical analysis of data was undertaken using the ArcGIS 9.2 Hawth´s tools in the delimited
polygon. The following environmental factors were evaluated: exposition of the terrain, altitudinal zone, forest type
group, vegetation type, crop density, stand age. From all tested factors, the influence of preference of milder climatic
exposition was significant (J, JV, χ2‐test, p<0,001). Higher altitudinal zones were preferred from the altitudinal zones
(χ2‐test, p<0,001). With biotic factors, preference of nutritiously rich groups of forest types was significant as well as
both old and young forest stand with dominance of beech (χ2‐test, p<0,001). Preference of forest stand with higher
degree of crop density was significant. (χ2‐test, p<0,001).
Key words circadian rhythm, telemetry, habitat preference, Red Deer, Kremnické vrchy Mountains
Abstrakt Priestorová aktivita, cykly aktivity a preferencia habitatov samcov jeleňa lesného (Cervus elaphus) bola
študovaná v Kremnických vrchov od apríla 2006 do apríla 2008. Z celkovo 14 samcov bolo na základe vekovej
štruktúry vybraných 6 jedincov vo veku 2–9 rokov. Tieto boli označené telemetrickými VHF obojkami a sledované
terestrickou metódou. Pozorovania vo forme 24‐hodinových snímok prebiehali približne v týždňových intervaloch.
Základnými výstupmi z denného monitoringu boli záznam cyklu aktivity, pomer aktivity a pasivity v danom dni.
Počet cyklov aktivity varíroval od 4 (v zimnom období) do 18 (počas ruje), prevažne 4‐6 v zimnom období a 8‐11 vo
vegetačnom období. Pomer aktivity v priebehu dňa bol od 18% do 58%. Podkladom na analýzu dát preferencií
habitatov boli cirkadiánne monitoringy. Počet monitoringov pri jednotlivých jeleňoch sa pohyboval od 2 do 22 ( x =
8,5), spolu 51. Počas cirkadiánnych monitoringov boli vykonávané telemetrické zameriavania jedincov na denných
trasách. Dĺžka dennej trasy sa pohybovala od 2,1 km do 6,6 km (
jedincov a pohyboval sa od 8 do 35 ( x

x

= 4 km) Počet lokalizácií závisel od aktivity

= 21,2), spolu bolo zameraných 1080 bodov. Na základe týchto bodov bola
vykonaná analýza preferencií habitatov. Vymedzený polygón zo všetkých zámerných bodov (MCP 100%), mal výmeru
8984 ha. Geoštatistická analýza dát bola spracovaná pomocou ArcGIS 9.2 nástrojom Hawth´s tools vo vymedzenom
polygóne. Boli hodnotené nasledovné faktory prostredia: expozícia terénu, vegetačný stupeň, skupina lesných typov,
porastový typ, zakmenenie, vek porastu. Z testovaných faktorov bol signifikantný vplyv preferencie klimaticky
miernejších expozícií (J, JV,χ2‐test, p<0,001). Z vegetačných stupňov boli preferované vyššie vegetačné stupne (χ2‐test,
p<0,001). Pri biotických faktoroch bola signifikantná preferencia nutrične bohatých skupín lesných typov ako aj vekovo
staré a mladé lesné porasty s prevahou buka (χ2‐test, p<0,001). Signifikantné bolo preferovanie porastov z vyšším
stupňom zakmenenia (χ2‐test, p<0,001).
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Výskyt a genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum
a Neoehrlichia mikurensis v drobných cicavcoch ako
rezervoárových hostiteľoch
Lucia Pangrácová1, Michal Stanko1,2, Ladislav Mošanský1, Martin Bona1,
Jana Fričová1, Bronislava Víchová1, Branislav Peťko1 & Markéta Derdáková1,2
1
2

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, tel.: 0915 334 982, e‐mail: pangrac@saske.sk
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04, Bratislava

Abstract Rodents are important reservoir hosts in the circulation of many tick‐borne pathogens including Anaplasma
phagocytophilum (AP). Granulocytic anaplasmoses represent a group of emerging tick‐borne zoonotic diseases caused
by the intracellular bacterium transmitted mostly by Ixodes ricinus ticks (IR). In US, rodents are reservoir hosts of AP
genotypes that are pathogenic for humans. Recently described Candidatus Neoehrlichia mikurensis (NM) is another tick‐
borne pathogen of public health importance from this family. The aim was to characterize the presence and genetic
variability of bacteria from the Anaplasmatacae family circulating in a natural foci between the rodents and two tick
species: IR, Ixodes trianguliceps (IT) and to study their ecologic associations. NM was detected in questing IR and spleens
of rodents. AP was detected in questing IR ticks from all studied sites, rodent feeding IT, ear and spleen biopsies of
rodents. In areas where IT were absent we did not detect AP in rodents. None of the feeding IR ticks from rodents were
infected with AP even though it was feeding on the infected rodent. Phylogenetic analysis of four genetic loci (16S
rRNA, DOV1, msp4 a groESL) in positive samples have shown that genotypes in questing IR were distinct from
genotypes found in rodents and feeding IT. Our study from Central Europe confirms the previous findings from UK
that in Europe AP variants associated with rodents are transmitted by IT and not IR ticks.
Key words Anaplasma phagocytophilum, Neoehrlichia mikurensis, rodents, Ixodes ricinus, Ixodes trianguliceps, genetic
variability, phylogenetic analysis

Drobné cicavce sú dôležitými rezervoárovými hostiteľmi v cirkulácii kliešťami
prenášaných patogénov v prírodných ohniskách (PIESMAN & GERN 2004). Granulocytárna
anaplazmóza reprezentuje kliešťami prenášané zoonózne ochorenie vyvolané intracelulárnou
baktériou, AP, zaraďovaná do čeľade Anaplasmataceae (DUMLER et al. 2001). Nedávne štúdie
ukazujú, že vnútrodruhová variabilita zohráva v jej ekológii dôležitejšiu úlohu ako sa
pôvodne predpokladalo. Najvýznamnejším vektorom AP v Európe je kliešť IR, aj keď do jej
cirkulácie v prírodných ohniskách sú v menšej miere zapojené aj ďalšie druhy kliešťov, napr.
IT (BOWN et al. 2009). NM, je novo‐opísaný patogénny druh tejto čeľade s veterinárnym
a humánnym významom (FEHR et al. 2010). Cieľom práce bolo charakterizovať
vnútrodruhovú variabilitu AP cirkulujúcej v prírodných ohniskách medzi drobnými
cicavcami a 2 vektormi (IR, IT) a študovať ich ekologické asociácie. Rovnako sledovať aj
cirkuláciu NM v spomínanom systéme.
Počas rokov 2011 – 2012, bol odchyt drobných cicavcov realizovaný na 4 modelových
lokalitách (Čermeľ, Hýľov, Botanická záhrada a Rozhanovce). Celkovo boli nekroptické
tkaniva ako sleziny, ušnice, taktiež kliešte cicajúce na drobných cicavcoch a kliešte z vegetácie
vyšetrené pomocou PCR a Real‐time PCR na prítomnosť baktérii AP a NM. Vnútrodruhová
variabilita druhu AP a fylogenetické analýzy boli študované na základe DNA sekvencií 4
lokusov (16S rRNA, DOV1, msp4 a groESL).
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NM bola detekovaná v slezine drobných cicavcov rovnako ako aj v kliešťoch IR z
vegetácie. AP bola prítomná v kliešťoch IR z vegetácie a nekroptických tkanivách drobných
cicavcoch, konkrétne Myodes glareolus a Apodemus flavicollis. V kliešťoch IR cicajúcich na
drobných cicavcoch nebola detekovaná žiadna baktéria na rozdiel od IT, kde AP bola
zachytená. Následná sekvenácia génov pozitívnych vzoriek ukázala zhodu genotypu z
kliešťov IR z vegetácie s prežúvavčím genotypom na rozdiel od kliešťa IT, cicajúceho
na drobných cicavcoch, kde bol prítomný odlišný genotyp. DOV sekvencie genotypov AP z
kliešťov IR a z prežúvavcov sú blízko príbuzné, genotypy z drobných cicavcov vytvorili
samostatný klaster. Fylogenetický strom msp4 sekvencií je kongruentný s dátami získanými
analýzou DOV sekvencií. Analýzou génu 16S rRNA, ktorý vykazuje až 99 % homológiu, boli
zachytené substitúcie a zaznamenané 2 unikátne genetické varianty z drobných cicavcov
a z IT cicajúceho na drobných cicavcoch. Fylogenetická analýza groESL sekvencií poukázala
na genotypy z drobných cicavcov, ktoré tvorili spoločný klaster s genotypmi z kliešťov Ixodes
persulcatus, ale nie s genotypmi kliešťov IR.Toto zistenie by mohlo potvrdiť hypotézu, ktorú
prezentoval BOWN et al. (2009), že genetický odlišné subpopulácie AP cirkulujú v 2
oddelených enzootických cykloch.
Poďakovanie Táto práca bola podporená projektom ITMS: 26220220116 na základe podpory operačného programu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (0,5) a projektmi APVV 0267/10, VEGA 2/0055/11 a 7RP
EDENext 261504.
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Exkrementy psov – zdroj parazitárnej kontaminácie životného
prostredia mestských aglomerácií Slovenska
Ingrid Papajová1,3, Ján Papaj2, Martina Miterpáková1, Jana Fričová1,
Jana Pipiková1 & Branislav Peťko1
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
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Abstract Dogs serve as the source of serious parasitic diseases with a zoonotic character. The aim of the presented work
was to monitor occurrence of the helminth eggs in dog’s excrements from selected urban aglomeration in Slovakia.
Totally 211 dog’s faecal samples from towns Košice, Prešov, Zvolen and Trenčín were examined for the presence of
helminth eggs with 25.6% of the samples being positive. The most prevalent in faeces were the eggs of Toxocara canis.
Contamination of sand with Toxocara eggs in 180 sandpits was also investigated in this work. Toxocara spp. eggs were
found in 5.7% sandpits from Košice, 10.0% from Prešov, 16.7% from Trenčín and 30.0% from sandpits in Zvolen. Based
on the obtained results we can conclude that dog’s excrements are the main source of contamination of the
environment in urban aglomeration. The environment contaminated with T. canis eggs can serve as a source of
infection for humans.
Key words Toxocara canis eggs, dog excrements, urban aglomeration, sandpits

Úvod
Chov domových zvierat (psov a mačiek) je v poslednej dobe veľmi rozšírený. Úzky
kontakt medzi ľuďmi a domovými zvieratami prináša však so sebou celý rad ekologických
a zdravotných problémov. Tieto zvieratá môžu byť zdrojom infekcií, ktoré patria do skupiny
zoonóz (ochorenia prenosné zo zvierat na človeka, resp. z človeka na zvieratá). Osobitnú
skupinu zoonóz predstavujú helmintozoonózy, ktorých pôvodcami sú helminty. Rizikovými
miestami ich prenosu a šírenia sa sú spoločné plochy využívané tak zvieratami, ako aj ľuďmi
(napr. zelené plochy na sídliskách, parky, dvory a aj detské ihriská). Cieľom prezentovanej
štúdie preto bolo monitorovať výskyt vajíčok helmintov v exkrementoch psov zozbieraných
z verejných priestranstiev v mestských aglomeráciách (Košice, Prešov, Zvolen, Trenčín)
a zistiť parazitárnu kontamináciu životného prostredia (detské pieskoviská) v sledovaných
mestách.

Materiál a metodika
V priebehu rokov 2011 – 2012, bolo celkovo vyšetrených 211 vzoriek trusu psov. Trus bol
zozbieraný z voľných priestranstiev v mestách Košice, Prešov, Zvolen a Trenčín. Na
koprologické vyšetrenie trusu bola použitá štandardná flotačná metóda (JURÁŠEK, DUBINSKÝ et
al. 1993) s použitím Sheatherovho flotačného roztoku. Celkovo bolo na prítomnosť vajíčok
Toxocara spp. vyšetrených 180 detských pieskovísk v Košiciach, Prešove, Trenčíne a vo
Zvolene metódou podľa KAZACOSA (1983).
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Výsledky a diskusia
Celkovo bolo vyšetrených 211 vzoriek trusu psov, ktorý bol zozbieraný z verejných
priestranstiev a mohol pochádzať nielen od domových zvierat, ale aj od túlavých psov.
Vajíčka endoparazitov boli detegované v 25,6 % vzoriek. Najvyššia prevalencia (29,5 %) bola
zaznamenaná v truse zozbieranom zo zelených plôch v Košiciach. Nižšia bola zistená
v Trenčíne (27,7 %) a vo Zvolene (15,6 %). V truse psov z Prešova neboli detegované vývinové
štádiá endoparazitov. Vo vzorkách sa najčastejšie vyskytovali vajíčka Toxocara canis, potom
Trichuris sp., Toxascaris leonina a vajíčka z čeľade Ancylostomatidae. Získané výsledky
poukazujú na to, že psy (domové aj túlavé) hrajú dôležitú úlohu pri kontaminácii prostredia
zárodkami parazitov v urbánnych, ako aj rurálnych oblastiach a vo významnej miere sa
podieľajú na šírení parazitárnych ochorení, z ktorých majú mnohé zoonózny charakter.
Významným zdrojom infekcie vo vonkajšom prostredí sa tak stave pôda, pretože sa na nej
nachádza trus psov a mačiek (až 70 %). Z výsledkov epidemiologickej štúdie kontaminácie
životného prostredia, kde boli na prítomnosť vajíčok Toxocara spp. vyšetrené detské
pieskoviská vyplýva, že vo vyšetrených pieskoviskách boli detegované len vajíčka Toxocara
spp., ktoré boli zistené v 5,6 % pieskovísk v Košiciach, 10,0 % v Prešove, 16,7 % v Trenčíne
a 30,0 % vo Zvolene. Vajíčka škrkaviek Toxocara spp. môžu spôsobiť u ľudí spôsobiť závažné
parazitárne ochorenie – larválnu toxokarózu. Rizikovú skupinu predstavujú predovšetkým
deti vo veku 3‐4 roky. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že životné
prostredie mestských aglomerácií kontaminované vývinovými štádiami endoparazitov
helmintov predstavuje riziko z hľadiska možnosti nákazy a šírenia sa črevných parazitov nie
len medzi zvieratami, ale aj u ľudí. Za možný zdroj kontaminácie prostredia v mestách možno
považovať trus infikovaných psov (domové a túlavé). Ak zoberieme do úvahy veľmi malú
rozlohu voľných priestranstiev na sídliskách, narastajúci počet psov a mačiek, niekoľkoročné
prežívanie vajíčok v pôde a stúpajúcu séropozitivitu, je prognóza vývoja larválnej toxokarózy
u ľudí veľmi nepriaznivá, ak sa neprijmú účinné preventívne opatrenia.
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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Spoločenstvá húseníc (Lepidoptera) teplomilných dubín
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² Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
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Abstrakt Výskum bol zameraný na porovnanie abundancií a štruktúry spoločenstiev húseníc (Lepidoptera) v dubinách
Čachtických Karpát (Malé Karpaty, západné Slovensko). Húsenice boli zberané počas jarného aspektu (máj 2011) z
dvoch druhov dubov (Quercus polycarpa a Q. pubescens). Obaľovač Archips xylosteana bol najhojneším druhom na
obidvoch druhoch dubov. Voľne žijúce larvy (Macrolepidoptera) mali štatisticky preukazne vyššiu abundanciu na Q.
pubescens. Analýza štruktúry spoločenstiev húseníc poukázala na charakteristické druhy motýľov pre hostiteľské
dreviny v danej oblasti: Tortrix viridana pre Q. polycarpa a Aleimma loeflingiana a Agriopis leucophaearia pre Q. pubescens.
Kľúčové slová Lepidoptera, húsenice, Quercus polycarpa, Quercus pubescens, Malé Karpaty
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Parazitoidy podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz.)
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae): prehľad doterajších
poznatkov zo Slovenska
Štefan Pavlík
Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 20, 960 53 Zvolen,
tel.: 045 5206 259, e‐mail: spavlik@pobox.sk
Abstract The paper reviews present information on the species composition and dominance of parasitoids of the
European oak bark beetle (Scolytus intricatus Ratz) in Slovakia, as well as their effect on population mortality of this
important insect pests.
Key words European oak bark beetle, Scolytus intricatus, parasitoids, species composition, dominance, population
mortality

Úvod
Podkôrnik dubový je od 80. rokov 20. storočia považovaný za významného podkôrneho
škodcu v dubových porastoch (GOGOLA & CHOVANEC 1987, PATOČKA & NOVOTNÝ 1987).
Súvisí to najmä s jeho schopnosťou premnožovať sa na odumierajúcich duboch a zvyškoch po
ťažbe a pri zrelostnom žere ako vektor prenášať na povrchu tela spóry húb r. Ceratocystis, resp.
Ophiostoma, ktoré môžu vyvolať hromadné hynutie dubín v dôsledku tracheomykózy
(GOGOLA & CHOVANEC 1987, PATOČKA & NOVOTNÝ 1987, HLAVÁČ & PAVLÍK 2000). Hoci
bionómia a ekológia podkôrnika dubového je v podmienkach Slovenska pomerne dobre
preskúmaná (GOGOLA & CHOVANEC 1987, GOGOLA & BRUTOVSKÝ 1999), včítane preventívnych
a supresívnych metód ochrany dubín (GALKO et al. 2009), otázkam prirodzeného
bioregulačného komplexu tohto škodcu sa doteraz venovala menšia pozornosť. V súvislosti
s tým sa od roku 1994 venujeme na pracovisku aj štúdiu prirodzených nepriateľov
podkôrnika dubového a ich vplyvu na mortalitu populácie. Táto prehľadová štúdia stručne
zhŕňa doterajšie výsledky našich výskumov.

Metodika
Vzorky sme odoberali na jar 1998, 1999, 2006 a 2007 v širšom okolí Zvolena, Krupiny,
Trenčína a Bánoviec nad Bebravou. Spolu sme odobrali 242 vzoriek s konárov, kmeňov a
z ťažbových zvyškov. Vzorky (dĺžka 0,5 alebo 1 m, hrúbka 1–16 cm) sme umiestnili do
fotoeklektorov (ZACH 1991). Imága podkôrnika dubového a jeho parazitoidy sme odoberali
v týždenných intervaloch. Po determinácii sme zisťovali ich abundanciu (počet vylietaných
jedincov) a dominanciu (ako percento imág daného druhu z celkového počtu vylietaných
parazitoidov). Percento parazitácie sa vypočítalo podľa metodiky uvedenej v práci GALKO &
PAVLÍK (2009).
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Výsledky a diskusia
Na larvách podkôrnika dubového sa zistilo doteraz celkovo 14 druhov parazitoidov
(Hymenoptera: Braconidae 5 druhov, Eurytomidae 2 druhy, Pteromalidae 5 druhov
a Eulophidae 2 druhy). Medzi dominantné druhy patrili Dendrosoter protuberans, Spathius
brevicaudis, Ecphylus silesiacus, Entedon euphorion a Entedon leucogramma (PAVLÍK 2003, GALKO et
al. 2007, GALKO & PAVLÍK 2009). Priemerný stupeň parazitácie sa v priebehu zimy pohyboval
v rozmedzí 18,4 – 24,8 %, pričom výrazne prevládali vzorky s priemerným stupňom
parazitácie do 10 %. So zväčšujúcou sa populačnou hustotou lariev podkôrnika sa zvyšoval
počet parazitovaných lariev, avšak percento parazitácie sa znižovalo. Analýza rozptylu
ukázala, že na základe populačnej hustoty lariev podkôrnika a hrúbky materiálu je možné
vysvetliť 45,6 % celkovej variability v stupni parazitácie (PAVLÍK 2003). GALKO & PAVLÍK (2009)
uvedené závislosti potvrdili, pričom počas dvoch rokov zistili priemerné percento parazitácie
lariev podkôrnika na dube žltkastom v rozmedzí 25,7 – 32,7 %, na dube cerovom 18,4 – 24,5 %.
MARKOVIĆ & STOJANOVIĆ (2003) zo vzoriek duba z južnej Európy získali až 20 druhov
parazitoidov, výsledky zo strednej Európy (ČAPEK 1986, ČAPEK et al. 1987, ZACH 1994, PAVLÍK
2003, GALKO et al. 2007, GALKO & PAVLÍK 2009) uvádzajú 18 druhov a výsledky zo severnej
Európy len 4 druhy (NUORTEVA 1957; Fínsko) resp. 3 druhy (HEDQVIST 1963; Švédsko). To
poukazuje na výrazný geografický gradient a ochudobňovanie druhovej diverzity
parazitoidov podkôrnika dubového v smere od južných zemepisných šírok k severným.
Zároveň PAVLÍK (2003) upozorňuje aj na skutočnosť, že zistené rozdiely v druhovom zložení
parazitoidov môžu byť spôsobené rozdielnym časom odberu vzoriek a/alebo rozdielnymi
ekologickými podmienkami stanovišťa, odkiaľ boli analyzované vzorky odobrané.
Najvýznamnejším parazitoidom bola chalcidka z čeľade Eulophidae Entedon leucogramma.
Tento výsledok potvrdzujú aj predchádzajúce literárne údaje (ČAPEK 1986, ČAPEK et al. 1987,
ZACH 1994). MARKOVIĆ & STOJANOVIĆ (2003) zistili, že druhom s najvyššou dominanciou je
v Srbsku lumčík Ecphylus silesiacus (39,2 %). Ďalšími dominantnými druhmi sú Dendrosoter
protuberans (18,2 %) a Entedon leucogramma (18,97 %). ČAPEK (1986) a ČAPEK et al. (1987), ktorí
robili výskum v r. 1983‐1985 v čase premnoženia podkôrnika dubového, zistili stupeň
parazitácie na základe pitvy lariev v rozpätí 5,0 – 46,0 % (v priemere 27,9 %). MARKOVIĆ
& STOJANOVIĆ (2003) zistili za päťročné obdobie výskumu priemernú parazitáciu len 14,5 %.
Poďakovanie Práca vznikla vďaka finančnej podpore grantovej agentúry VEGA v rámci riešenia projektu č. 1/0484/11.
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The use of small beach seining method for the assessment of
fish species status occurring in lowland rivers
Ladislav Pekárik1, Ján Koščo2 & Lenka Košuthová3
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Abstract Fish species assessment programmes for different purposes (e.g. Water Framework Directive or NATURA
2000) evaluate current fish assemblage status by the use of electrofishing. Electrofishing is effective in brooks and small
streams, but electrofishing in lowland rivers could not be enough effective. Furthermore, the differences of
electrofishing gear or the effect of person that operate the gear is highly underestimated. In present study, we describe
and compare the status of fish species occurring in lowland rivers in Central Europe using beach seining by small seine
net over the whole diel period in the shallow near‐shore habitats. Study was focused on two areas, Eastern Slovakia
(Tisa, Bodrog and Latorica rivers) and Western Slovakia (Danube, Váh and Morava rivers) in 2007‐2011. Based on our
data, the the status of many main channel species was overestimated or underestimated, in other words, the
populations status is different that it was presented. Furthermore, differences in species density were found between
eastern and western Slovakia. We thus conclude that diel sampling should be incorporated for species status
monitoring.
The study was funded by the VEGA project no. 2/0080/11.
Key words fish, diel dynamics, species status
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Kliešte (Ixodida) v mestách Slovenska
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Abstract The aim of the study was to monitor of ticks distribution in city agglomerations and recreationally attractive
locations of Slovakia, which are located in lowlands of Pannonian Region in south with warm climate (city of Nitra,
Komarno, Michalovce), in Carpathian Mountains basins with moderately warm climate (city of Kosice, Presov, Trencin,
Zilina) or in a cold climate areas surrounded by mountains (city of Zvolen, Banska Bystrica and High Tatras Basin
formed by Liptov, Orava and Poprad Basin). In the period of March 2011 to August 2012 more than 3,000 ticks were
collected. On the vegetation and/or on the skin and fur of dogs 7 tick species have been recorded. In urban areas of
Carpathian Moutains regions (Banska Bystrica, Zvolen, Zilina, Martin and Sub‐High Tatras Basin) the most prevalent
tick species was Ixodes ricinus, dogs were frequently infested also by Ixodes hexagonus ticks. On the southern slopes
Ixodes ricinus was observed up to 1000‐1200 m and on the northern slops up to 700‐800 m asl. In the southern valleys,
Ixodes ricinus was accompanied by Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna ticks. All three tick species
occurred also in urban parks and suburban forest parks. At the southern steppes D. marginatus prevailed and was
accompanied by H. inermis ticks, occasionally H. punctata was detected. Around the wetland forests of southern
Slovakia D. reticulatus was predominant species. I. ricinus was observed on the vegetation from March to October,
Dermacentor species from February to May and from September to November, H. concinna from spring to autumn,
including summer months. On the contrary, H. inermis occurred from autumn to spring and also in winter months.
Results of our study confirmed a presence of a wide spectrum of epidemiologically important tick species in Slovakia
and revealed significant changes in their distribution in recent 10‐20 years. Due to global climate and social changes,
also “emerging/re‐emerging” diseases are spreading into areas in which they did not occur before.
Kľúčové slová kliešte, mestá, Slovensko, Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis

Úvod
Kliešte na Slovensku obývajú listnaté a zmiešané lesy, stepi i lesostepi. Nie sú na ornej
pôde, viniciach, pieskoch, mokradiach. Globálne klimatické, hospodárske a spoločenské
zmeny v posledných 2‐3 desaťročiach spôsobili šírenie kliešťov do nových oblastí. Vystupujú
do vyšších horských polôh, prenikajú aj do mestských parkov a záhrad. Cieľom práce bolo
monitorovať výskyt kliešťov na území krajských a niektorých väčších okresných miest
a v horských rekreačných oblastiach Slovenska.

Materiál a metodika
V období marec 2011 až august 2012 sme tzv. vlajkovaním prízemnej vegetácie na
flanelovú látku 1x1 m v krajských mestách v oblastiach s mierne teplou a mierne vlhkou
klímou (Žilina, Trenčín, Prešov, Košice, Zvolen a Banská Bystrica), v horských kotlinách
s mierne chladnou a mierne vlhkou klímou (Oravská, Liptovská a Popradská kotlina)
a v nížinách južného Slovenska s teplou klímou (Komárno, Nitra, Michalovce) nazbierali vyše
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3000 kliešťov. Kliešte sme zbierali, ťahanou v polkruhoch s kontrolou po 2 metroch. Hustota
bola stanovená v počte nazbieraných kliešťov za 1 hodinu s prepočtom na plochu 100 m2.
Hustota kliešťov do jedného na 100m2 je nízka, od 1 do 50 stredná a nad 50 vysoká. Zo psov
v rôznych oblastiach Slovenska sme získali ďalšie kliešte.

Výsledky a diskusia
Na území Slovenska sme zaznamenali 7 epidemiologicky významných druhov kliešťov.
V mestských aglomeráciách v širokých karpatských údoliach (Trenčín, Žilina, Banská
Bystrica, Zvolen i Podtatranská kotlina) všeobecne prevládal kliešť obyčajný Ixodes ricinus, na
psoch bol pomerne častý aj kliešť ježí Ixodes hexagonus. Na južných svahoch Podtatranskej
kotliny (Liptovská a Popradská kotlina) vystupoval v lesných údoliach riek kliešť obyčajný až
do nadmorskej výšky 1000‐1200 m, na severných svahoch (Oravská kotlina) do výšky 700‐800
m. Na suchších južných lesostepiach dominoval pijak stepný D. marginatus, doprevádzaný
kliešťom lesostepným H. inermis, ktorých sme v mestských parkoch nezaznamenali. V lužných
lesoch južného Slovenska a v priľahlých mestách prevládal pijak lužný D. reticulatus
doprevádzaný kliešťom obyčajným i kliešťom lužným Haemaphysalis concinna, nachádzané aj
na území miest Košice, Michalovce, Nitra a Komárno. Vzácne bol zaznamenaný aj kliešť
stepný H. punctata. I. ricinus bol na vegetácii od marca do októbra, kliešte Dermacentor od
februára do mája a od septembra do novembra, H. concinna od jari do jesene včítane letných
mesiacov, H. inermis naopak od jesene do jari aj v zimných mesiacoch. Kliešť obyčajný je
prenášačom najmä kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a anaplazmózy, pijak lužný
babeziózy psov (krvomočenia), pijak stepný Rickettsia slovaka (spôsobuje chorobu TIBOLA),
kliešte rodu Haemaphysalis kliešťovú encefalitídu. Ich význam na Slovensku je málo
preskúmaný.

Záver
Výsledky dokumentujú pestré spektrum epidemiologicky významných druhov kliešťov
na Slovensku a výrazné zmeny v rozšírení v ostatných 10‐20 rokoch. Predlžuje sa obdobie ich
aktivity k chladnejšiemu obdobiu roka a skracuje sa letná diapauza. Prenikajú aj do
intravilánu väčších miest, kde sú zdrojom pôvodcov infekčných chorôb. V ostatných dvoch
dekádach narastá aj počet hlásených ochorení na kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu
v severných okresoch.
Poďakovanie Táto práca bola podporená projektom ITMS: 26220220116 na základe podpory operačného programu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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140

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

Synúzie drobných cicavcov v okolí Prvého roháčskeho plesa
Martin Pivarči, Ivan Stolárik, Peter Miklós & Dávid Žiak
Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Abstrakt V subalpínskom stupni je prostredie mimoriadne heterogénne. Na členitom reliéfe sa tu striedajú porasty
kosodreviny, vysokohorské lúky a skalné polia. Rôznorodosť habitatových prvkov výrazne ovplyvňuje skladbu
a dynamiku synúzií drobných cicavcov. Spoločenstvá sa menia nielen v priestore, ale aj v čase. Cieľom našej práce bolo
zmapovať spoločenstvá drobných cicavcov subalpínskeho stupňa v okolí Prvého roháčskeho plesa (DFS 6784) tak, aby
mohli byť porovnané s výsledkami nadobudnutými v starších zberoch. Údaje v tomto príspevku predstavujú
predbežný výstup za rok 2012. Synúzie drobných cicavcov sme (pre)skúmali/zaznamenávali v júli a septembri 2012
súčasne na dvoch odchytových kvadrátoch s odlišnou skladbou habitatových prvkov. Jedince drobných cicavcov boli
odchytávané metódou CMR. Na každom kvadráte bola rozmiestnená pravidelná sieť 7x7 odchytových bodov s 15
metrovými rozstupmi medzi susediacimi bodmi. Na každom odchtovom bode bola počas odchytovej akcie trvajúcej
štyri noci exponovaná jedna živolovná pasca typu Chmela. Celkovo bolo realizovaných 784 pasconocí a odchytili sme
155 jedincov (318 odchytov) drobných cicavcov. Na kvadráte s vysokým podielom kosodrevinového zárastu a lúky
sme počas dvoch odchytových akcií zaznamenali 77 jedincov – Apodemus flavicollis (6 jedincov), Clethrionomys glareolus
(27), Chionomys nivalis (7), Microtus agrestis (23), Muscardinus avellanarius (2), Sorex araneus (8) a Sorex minutus (4). Na
kvadráte s vysokým podielom skalnatých sutinových polí sme v priebehu dvoch odchytových akcií zaznamenali 78
jedincov – Apodemus flavicollis (7), Clethrionomys glareolus (7), Chionomys nivalis (47), Microtus agrestis (3), Microtus tatricus
(1), Mustela nivalis (1), Sorex araneus (11) a Sorex minutus (1).
Výskum bol finančne podporený grantom VEGA 1/1043/11.
/poster/
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Ochranné účinky proteínov 64P a AvPDI proti kliešťovi Ixodes
ricinus (Acari: Ixodida) a prenosu spirochéty Borrelia afzelii
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Abstract Protective effects of proteins 64P and AvPDI against Ixodes ricinus (Acari: Ixodida) and transmission of Borrelia
afzelii spirochaete. Saliva of ticks contains biologically active substances that modulate host defense responses at the tick
feeding site in the host skin and promote transmission of tick‐borne pathogens. Antigens derived from saliva and
tissues of ticks have potential applications in development of anti‐tick vaccines and transmission‐blocking vaccines
against tick‐borne pathogens. Potential candidates for development of such vaccines are highly conserved tick cement
proteins 64P derived from salivary glands of Rhipicephalus appendiculatus ticks and the AvPDI protein from Amblyomma
variegatum ticks. In this work, we studied the effects of immunization of laboratory mice with recombinant proteins
64TRP and AvPDI, derived from proteins 64P and AvPDI, respectively, on feeding and metamorphosis of Ixodes ricinus
and on transmission of the Borrelia afzelli spirochaete. After immunisation with both proteins, increased antibody titers
were measured in experimental mice. However, feeding of I. ricinus nymphs on immunised mice did not significantly
affect their feeding success or moulting rate to adult ticks. Immunisation with 64TRP proteins reduced infection rate of
mice with the B. afzelii spirochaete that was transmitted by infected I. ricinus nymphs. Co‐feeding transmission of B.
afzelii from infected to uninfected ticks feeding on the same host was detected only in the control group. In contrast,
immunisation with the AvPDI protein did not show any effect on transmission of B. afzelii to the host. Further studies
are needed to elucidate the mode of action of the various tick‐derived antigens on tick feeding and pathogen
transmission, involving other animal models, tick species and pathogens.
Key words Ixodes ricinus, tick‐derived recombinant proteins, development, pathogen transmission

Úvod
Kliešte patria po komároch v poradí medzi druhú významnú skupinu prenášačov
patogénnych mikroorganizmov, ktoré spôsobujú celosvetovo choroby ľudí a zvierat.
V súčasnej dobe existuje celý rad kandidátov na vývoj vakcín proti kliešťom, ktoré boli
navrhnuté na báze proteínov identifikovaných v slinných žľazách a iných orgánoch kliešťov.
Napriek tomu sú doteraz komerčne dostupné iba vakcíny s obchodným názvom TickGard
a Gavac, ktoré čiastočne chránia dobytok pred napadnutím kliešťom Boophilus microplus
(WILLADSEN 2008). V Európe je kliešť Ixodes ricinus najvýznamnejším prenášačom patogénov
(vírus kliešťovej encefalitídy, baktérie komplexu Borrelia burgdorferi s. l.). V súčasnosti existuje
účinná vakcína proti kliešťovej encefalitíde, ale vakcína proti Lymskej borelióze nie je
dostupná. Z toho dôvodu je hľadanie účinných metód boja proti kliešťom ako aj prevencie
proti lymskej borelióze stále aktuálne.
Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť účinnosť imunizácie laboratórnych myší
rekombinantným proteínom, ktorý bol vyrobený na báze cementového proteínu 64P zo
slinných žliaz kliešťa Rhipicephalus appendiculatus a proteínom AvPDI z kliešťa Amblyomma
variegatum na cicanie a vývin kliešťa Ixodes ricinus a na prenos spirochéty Borrelia afzelii.
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Metodika
V pokusoch sme použili laboratórne myši kmeňa Balb/C a kliešte Ixodes ricinus. Kliešte
sme nakazili kultúrou Borrelia afzelii, ktorú nam poskytol R. Straubinger (LMU, Mníchov)
modifikovanou metodikou podľa Piesmana (1993). Rekombinantný GST‐fúzny proteín na
báze 64P (2 konštrukty: TRP2, TRP5, pozri TRIMNELL et al. 2002) a GST nám poskytla A.
Trimnell (CEH, Oxford), rekombinantný proteín AvPDI bol vyrobený podľa KNIZETOVEJ et al.
(2006).
Laboratórne myši boli imunizované subkutánne proteínmi TRP a GST 2x (dávka 10 μg)
v trojtýždňových intervaloch a AvPDI 4x (dávka 50 a 100 μg) v dvojtýždňových intervaloch.
Hladina protilátok v sérach bola stanovená Western blotom (TRP, GST) a ELISA (AvPDI).
Na imunizované myši boli umiestnené nymfy I. ricinus nakazené B. afzelii a po odobratí
nacicaných nýmf sa na tie isté myši umiestnili nenakazené nymfy. Sledovala sa úspešnosť
cicania nýmf, ich metamorfóza na imága, nákaza myší boréliou a v pokuse s TRP aj prenos
patogéna z nakazených na nenakazené kliešte, ktoré cicali v krátkom intervale za sebou (tzv.
co‐feeding).
Prítomnosť DNA borélií bola detegovaná v ušných biopsiách myší a v metamorfovaných
kliešťoch pomocou PCR (DERDÁKOVÁ et al. 2003).

Výsledky a diskusia
Po imunizácii rekombinantnými proteínmi bola hladina protilátok v sérach myší zvýšená.
Imunizácia však preukazne neovlyvnila úspešnosť cicania (percento nacicaných nýmf), ani
následnú metamorfózu nýmf I. ricinus na imága (tab. 1). Jedine imunizácia samotným GST,
ktoré ja súčasťou fúznych proteínov, negatívne ovplyvnila metamorfózu nýmf infikovaných
B. affzelii. Imunizácia proteínmi TRP čiastočne chránila myši pred nákazou boréliou
a zabránila prenosu spirochét do spolucicajúcich kliešťov. Ochranný účinok TRP je
porovnateľný s výsledkami pokusov, v ktorých sa v rovnakom pokusnom modeli
(laboratórna myš ‐ I. ricinus) zistilo blokovanie prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy do myší
aj spolucicajúcich kliešťov (LABUDA et al. 2006). Proteíny TRP, ani AvPDI však želaný účinok
vakcíny proti samotnému klieštovi I. ricinus v našich štúdiách nemali.
Je možné, že AvPDI je rozoznané polyklonálnymi protilátkami, avšak protilátky
neblokujú jeho funkciu, pravdepodobne sa nenaviažu na jeho funkčnú doménu. Účinok
AvPDI môže byť aj druhovo špecifický a I. ricinus nemá zhodné sekvencie disulfidických
izomeráz s AvPDI. Z toho dôvodu bude potrebné zamerať sa na vakcinačné štúdie, v ktorých
sa použijú iné druhy kliešťov, napr. A. variegatum, prípadne R. appendiculatus.
Na objasnenie mechanizmov účinku študovaných kliešťových antigénov na kliešte
a prenos patogénov budú potrebné ďalšie štúdie, v ktorých sa použijú iné laboratórne modely
a viac druhov kliešťov.
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Tab. 1 Vplyv imunizácie laboratórnych myší proteínmi 64TRP a AvPDI na cicanie a metamorfózu nýmf I. ricinus a
nákazu myší a kliešťov spirochétou B. afzelii. AvPDI 1 (imunizácia dávkou 50 μg), AvPDI 2 (imunizácia dávkou 100
μg), * P<0,01, ‐ parametre neboli sledované.

Úspešnosť cicania nýmf (%)
Metamorfóza nýmf (%)
Úspešnosť cicania nýmf (%)
Metamorfóza nýmf (%)
Prenos B. afzelii na myši (%)
Prenos B. afzelii do nýmf
spolucicajúcich s infikovanými
kliešťami (%)

Imunizácia konštruktami 64P
Kontrola
GST
TRP2
Nenakazené kliešte
85,3
82,7
94,7
96,8
93,0
95,6
Kliešte nakazené B. afzelii
85,3
97,3
89,3
97,5
6,4*
100
80
20
40
15
0
0

TRP5
75,6
100
93,3
100
50
0

Imunizácia AvPDI
Kontrola
AvPDI 1
‐
‐
‐
‐
Kliešte nakazené B. afzelii
80
86,7
95,2
100
33
33
‐
‐

AvPDI 2
‐
‐
80
94,3
40
‐

Poďakovania Práca bola podporená grantom APVV‐51‐004505 a grantom VEGA, č. 2/0163/10.
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Od čistenia hniezda k hniezdnemu parazitizmu
Miroslav Poláček, Michaela Bartíková, Matteo Griggio & Herbert Hoi
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, e‐mail: f.subbuteo@gmail.com
Abstrakt Medzi znáškami vrabca poľného je vysoká variabilita vo sfarbení vajec. Za jeden zo selekčných tlakov
zodpovedných za evolúciu medziznáškovej variability vo sfarbení je často považovaný hniezdny parazitizmus.
U vrabca poľného bol zaznamenaný vnútrodruhový hniezdny parazitizmus. To znamená, že samica znáša vajcia do
hniezda toho istého druhu a tak sa zbavuje rodičovskej starostlivosti. Keďže hostiteľ musí potom investovať energiu do
starostlivosti o cudzie mláďa je to z evolučného pohľadu nevýhodné. Preto sa vyvinuli mechanizmy na obranu proti
hniezdnym parazitom. Jedným z najbežnejších obranných mechanizmov je odvrhnutie parazitického vajcia. V tejto
práci sme sledovali, ktoré podnety sú na vyvolanie tohoto správania dôležitejšie. Konkrétne sme sa zamerali na
velkosť, sfarbenie a tvar. Expetimentálne objekty boli ploché, vyrobené z kartónu a nafarbené akrylovými farbami.
Experiment bol prevedený v búdkovej populácii vrabca poľného v poľnohospodárskej krajine Dolnáho Rakúska.
Testovaných bolo 30 hniezd v období znášania vajec a 30 hniezd v polovici inkubácie. Vrabce na takýto typ
experimentálnych objektov reagovali a do hodiny od vloženia do búdky vyhodili celkovo 81,7% objektov. Počas
znášania vajec boli signifikantne rýchlejšie odstraňované väčšie objekty, zatiaľ čo počas inkubácie nebol v reakcii na
rôzne veľké objekty rozdiel. Teda v čase, keď je riziko parazitizmu najvyššie, bola citlivosť na veľkosť objektu väčšia.
Na druhej strane výsledky z testovania farby a tvaru objektov naznačujú, že vrabce v čase inkubácie reagovali
intenzívnejšie na svetlé a hranaté objekty, pripomínajúce rozbitú škrupinu.
/prednáška/
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Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na
prameništních slatiništích v Západních Karpatech
Vanda Rádková, Vendula Křoupalová, Jindřiška Bojková & Vít Syrovátka
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářska 2, 611 37 Brno, Česká republika, e‐mail:
vanda.radkova@seznam.cz
Abstrakt V oblasti Západních Karpat se nachází velké množství prameništních slatinišť, která jsou většinou poměrně
malá a izolovaná. Tato oblast je jedinečná přítomností různých ekologických typů slatinišť a je proto výtečným
modelovým územím pro studium společenstev vodních bezobratlých a jejich diverzity v tomto typu mokřadů.
Prameništní slatiniště vykazují relativně stálé abiotické podmínky, které jsou spíše homogenní z pohledu vlastností
substrátu a vodnosti. Na studovaných lokalitách jsme se proto zaměřili na detailní studium dvou nejvíce odlišných
mesohabitatů (A – tekoucí voda, B – stojatá voda). Na 34 lokalitách byly odebrány kvantitativní vzorky
makrozoobentosu a měřeny různé proměnné prostředí (např. pH, teplota, konduktivita, obsah kyslíku), byly
zapisovány vegetační snímky, provedena chemická analýza vody a granulometrická analýza substrátu. Lokality byly
vybrány tak, aby byla rovnoměrně pokryta celá délka hlavního ekologického gradientu studované oblasti, gradientu
minerální bohatosti. Jeho vliv na skladbu společenstev byl prokázán již v případě vegetace, krytenek, malakofauny
nebo opaskovců. Pro tuto studii byly vybrány tři taxonomické skupiny – opaskovci (Clitellata), pošvatky (Plecoptera)
a pakomárovití (Diptera, Chironomidae), které se liší svými ekologickými nároky a disperzními schopnostmi. Hlavním
cílem studie je testovat, zda existují rozdíly v diverzitě těchto taxocenóz mezi hlavními mesohabitaty slatinišť (A, B)
a do jaké míry se diverzita opaskovců, pošvatek a pakomárovitých na těchto mesohabitatech mění v průběhu gradientu
minerální bohatosti.
/prednáška/
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Primárné data k batrachofaune a herpetofaune Popradského
rašeliniska
Michal Rindoš1 & Daniel Jablonski2
1
2

Katedra ekológie, PriF UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava
Katedra zoológie, PriF UK, Mlynská dolina B‐1, 842 15 Bratislava

Abstrakt Popradské rašelinisko s rozlohou 4,5 ha patrí ako lokalita do geomorfologického podcelku Popradskej
kotliny, ktorá je súčasťou geomorfologického celku Podtatranskej kotliny. Geograficky sa rozprestiera v JZ časti mesta
Poprad medzi sídliskami Juh a Západ v smere na Spišskú Teplicu a interne sa delí na tzv. suchú časť a močariská.
Nachádza sa vo výške 675 m n. m. a radí sa do mapovacieho štvorca DFS 6987. Samotná lokalita sa v súčasnosti
považuje za vyťažené rašelinisko s výskytom slatino‐rašelinovej vegetácie. Vegetačne predstavuje komplex veľmi
vzácnych a ohrozených spoločenstiev (mnohé druhy sú zapísané v NATURA 2000), a práve preto je lokalita navrhnutá
na vyhlásenie za prírodnú rezerváciu. Herpetologický monitoring bol na tejto lokalite dlhodobo robený vôbec po
prvýkrát. Prieskum batracho‐ a herpetofauny sa na lokalite Popradské rašelinisko uskutočňoval v rokoch 2002 – 2012.
Monitoring sa realizoval v nepravidelných intervaloch od júna do septembra. Počas sledovacieho obdobia bolo
nájdených 5 druhov obojživelníkov, pričom najpočetnejším druhom bola Bufo bufo a 5 druhov plazov, z ktorých
najpočetnejšími druhmi boli Natrix natrix a Vipera berus. Všetky tri druhy boli potvrdené vo všetkých monitorovacích
sezónách. Nálezy potvrdzujú niektoré staršie údaje pre tento región, a to konkrétne pre všetky pozorované
obojživelníky, ďalej pre Lacerta agilis, Zootoca vivipara, N. natrix a V. berus. Naopak, neboli potvrdené iné druhy, ktoré
boli v minulosti udávané z tejto oblasti: Ichthyosaura alpestris, Lissotriton montandoni, Pelobates fuscus či Bufo viridis.
V rámci pozorovaného obdobia je zaujímavá absencia bežných druhov ako Salamandra salamandra alebo Anguis colchica.
Z mapovacieho hľadiska je potom zvlášť zaujímavý prvý, no zatiaľ jediný nález druhu Natrix tessellata.
/poster/
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Čo o vývoji prírody po poslednom glaciáli v strednej Európe
hovoria pakomáre?
Filip Rojik, Vladimír Kubovčík, Simona Bučkuliaková, Lucia Blašková
& Martina Hajková
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, tel.: 045‐5206 319, e‐mail: rojikf@gmail.com, kubovcik@tuvzo.sk
Abstrakt V predloženom príspevku sme sa zamerali na zhrnutie doterajších výsledkov analýzy subfosílnych lariev
pakomárov (Chironomidae) zo sedimentov zaniknutého jazera Švarcenberk. Zmeny v ich paleospoločenstvách
odzrkadľujú vývoj prírody od vzniku jazera pred viac než 16 000 rokmi v období pleniglaciálu až do jeho zániku pred
približne 5 000 rokmi v boreáli.

Jazero Švarcenberk
V období posledného glaciálu na našom území vznikal permafrost. Artézke vody, ktoré sa
pod neho tlačili, vytvárali kopcovité útvary, dnes známe ako pingá. Pred viac ako 16 tisíc
rokmi posledný glaciál skončil. Nastávajúce otepľenie spôsobilo topenie permafrostu a na
mieste jedného z píng, na území pri dnešnej obci Ponědrážka v Třeboňskej panve (Česká
republika), vzniklo jazero. Nachádzalo sa v nadmorskej výške 412 m, vodná plocha mala
rozlohu približne 0,51 km2 a jeho hĺbka dosahovala do 10 m. V priebehu holocénu sa postupne
zazemnilo a definitívne zaniklo približne pred 5 tisíc rokmi. Dnes sa na jeho mieste nachádza
rybník Švarcenberk, podľa ktorého aj zaniknuté jazero dostalo svoje meno. Po pôvodnom
Švarcenberku sa zachoval stratigrafický záznam, ktorý je svojim rozsahom unikátny v celej
strednej Európe a umožňuje podrobné stratigafické štúdium a rekonštrukciu vývoja prírody
od posledného zaľadnenia (JANKOVSKÁ 1976, POKORNÝ 2001, 2002).

Stratigrafia pakomárov a paleoekologická interpretácia
Jednou zo skupín organizmov, ktorých zvyšky boli študované v sedimentoch bývalého
jazera Švarcenberk, boli pakomáre (Diptera: Chironomidae) – vynikajúce a často využívané
paleoekologické indikátori (WALKER 1987, BROOKS et al. 2007). Ich 6246 hlavovych zvyškov,
patriacich k 68 taxónov (určených na uroveň rodov, skupín druhov alebo druhov), bolo
získaných z 25 vzoriek sedimentov (metodiku pozri vo WALKER et PATERSON 1985).
V najstarších častiach sedimentu, z obdobia predböllingovej chladnej fázy (hĺbka 800 –
990 cm, obr. 1), boli nájdené zvyšky lariev pakomárov, ktoré obývajú predovšetkým chladné
oligo‐ až mezotrofné vody (Corynocera ambigua, C. oliveri, Procladius, Tanytarsus lugens,
Paratanytarsus austriacus), čo poukazuje na drsné klimatické podmienky v postglaciálnom
období. Produktivita jazera bola nízka, prevládala akumulácia anorganického materiálu
a nálezy viacerých taxónov dokladajú intenzívnu eróziu v povodí. Napriek tomu, už v tomto
období je zaujímavá prítomnosť nezanedbateľného množtva pakomárov obývajúcich stredne
teplé až teplé eutrofné vody (C. anthracinus, Chironomus plumosus, Microtendipes pedellus). To
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by mohlo poukazovať na rýchlu kolonizáciu mladého jazera pakomármi, prudký nárast
globálnej teploty, množstva živín dostávajúcich sa do vody pri lúhovaní pôd a časté anoxické
udalosti. Niekoľko taxónov pakomárov, ktorých larvy žijú v pletivách rastlín (Dicrotendipes,
Endochironomus, Polypedilum, Cricotopus, Orthocladius, Paratrichocladius, Psectrocladius),
indikovalo rozvoj litorálnej vegetácie.
Šv ancerberk (49° 9' SZŠ, 14° 42' VZD, 412 m a.s.l.), Třeboňská panv a, Česká republika
Stratigrafia pakomárov ("centralny profil")
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Obr. 1 Stratigrafický záznam ekologických skupín subfosílnych pakomárov jazera Švarcenberk (obrázok bol vytvorený
pomocou programu TGView 2.0.2 a zóny boli vyčlenené s použitím zhlukovej analýzy (Grim 1987)).

V období allerødu/böllingu (hĺbka 800 – 640 cm, obr. 1) nastalo oteplenie. To sa
v zodpovedajúcej časti stratigrafického záznamu prejavilo nárastom zvyškov pakomárov
obývajúcich teplejšie vody s vyšším obsahom živín (Polypedilum, Cladopelma). Nasledujúce
obdobie mladšieho dryasu (hĺbka 640 – 500 cm, obr. 1) bolo v znamení zhoršenia klimatických
podmienok – nižších teplôt a najmä väčšieho sucha. Spoločenstvo pakomárov reagovalo tým,
že zastúpenie teplomilných taxónov pokleslo a indikovalo nárast minerálnej sedimentácie
(Microtendipes pedellus). Pokles relatívnej početnosti pakomárov žijúcich v profundáli mohol
indikovať zníženie vodnej hladiny a jej kolísanie. O rozvoji litorálnej zóny svedčí
diverzifikácia taxónov asociovaná s litorálnov vegetáciou (Dicrotendipes, Endochironomus,
Glyptotendipes, Polypedilum, Chaetocladius, Cricotopus/ Orthocladius, Psectrocladius).
Úplné zmena spoločenstva pakomárov sa odohrala na prelome mladšieho dryasu
a holocénu (preboreálu) (od hĺbky 500 cm vyššie, obr. 1). Zastúpenie pakomárov s nízkym
alebo stredným teplotným optimom sa prudko znížilo a oligotrofné taxóny vymizli úplne.
Nárast teploty a trofie jazera dokazovala dominancia niekoľkých taxónov adaptovaných na
vyššie teploty a tolerujúcich nízky obsah kyslíka vo vode (Chironomus, Glyptotendipes,
Einfeldia). Takéto podmienky viacerým zástupcom pakomárov nevyhovujú, čo mohlo byť
príčinou najnižšieho taxonomického bohatstva spoločenstva pakomárov v tejto časti celého
stratigrafického záznamu.
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Zatiaľ neboli spracované všetky vzorky, ktoré sú z jazera Švarcenberk k dispozícii; ich
analýza prebieha ďalej. Spracovaný materiál však už teraz naznačuje, že subfosílne pakomáre
prinášajú zaujímavé informácie o vývoji ekosystémov od skončenia posledného zaľadnenia
v strednej Európe a môžu doplniť poznatky získané štúdiom abiotických evidencií
a biotických indikátorov (e. g., POKORNÝ & JANKOVSKÁ 2000, POKORNÝ et al. 2008, 2010, HOŠEK
et al. in prep.). Paleoekologickú interpretáciu bude možné spresniť na základe spracovania
ďalších sedimentov v blízkej budúcnosti.
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Shrnutí poznatků z World Congress of Herpetology v Kanadě
a IUCN World Conservation Congress v Koreji
Roman Rozínek
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové, Czech Republic, tel.: +420 724 227 157,
e‐mail: roman.rozinek@naturaservis.net
Abstrakt V roce 2012 jsem se účastnil dvou světových kongresů, World Congress of Herpetology a IUCN World
Conservation Congress. První byl zaměřen na herpetologii a částečně ichtyologii. Zde se stále skloňovaly zejména dva
pojmy – klimatické změny a chytridiomykóza. Druhý kongres IUCN byl zaměřen podstatně šířeji. My jsme se zaměřili
na sekci Species Survival Commission. Zde se presentovali jednotlivé komise z celého světa. Neustále se zde hovořilo o
IUCN Red List a o nutnosti jejich aktualizací. Dalším často zmiňovaným tématem bylo hledání nadací pro finanční
podporu. Postrádal jsem ale příklady konkrétní práce v terénu. Náš přístup NaturaServis s.r.o. je odlišný. Zabýváme se
systematickou ochranou obojživelníků a plazů. Jsme soukromá společnost, která k tomuto účelu zřídila soukromou
Herpetologickou stanici. Projekty společnosti NaturaServis s.r.o. tak nejsou závislé na dotacích. Nezpochybňujeme
význam mítinků, kongresů a aktualizace červených seznamů, ale tyto samy zvířata nezachrání. Jen budeme druhy
přeřazovat z jedné kategorie do další, většinou té ohroženější. Navrhujeme sestavit skupinu expertů na polní
herpetologii a založit síť herpetologických stanic. Je nutné prosazovat přístup zaměřený na konkrétní terénní práce a
především na ochranu biotopů.
/prednáška/
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Středoevropské populace reliktního plže vrkoče Geyerova
(Vertigo geyeri) – nové nálezy, ekologie a ochrana
Veronika Schenková & Michal Horsák
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno, Kotlářská 2, CZ‐611 37 Brno, tel.: +420 532 146 324, e‐mail: Tangerinka@seznam.cz,
horsak@sci.muni.cz

Vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri) je drobný suchozemský plž, představující ve střední
Evropě vzácný a ohrožený relikt z pozdního glaciálu. Druh se vyznačuje boreo‐alpínským
rozšířením a souvisleji se vyskytuje pouze na území Skandinávie. Vrkoč Geyerův patří mezi
ekologicky vůbec nejvybíravější suchozemské plže – obývá výhradně otevřená, trvale vlhká
bazická slatiniště starobylého původu, tj. s historickou návazností na přelom posledního
glaciálu a holocénu. Pro svou vzácnost, vyhraněné ekologické nároky a specializaci na
ohrožený typ biotopu je druh mezinárodně chráněn přílohou II. směrnice o stanovištích
a u nás zařazen v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené.
Protože jsme se před přibližně 10 lety začali detailněji zabývat výzkumem slatiništních
malakocenóz (v minulosti značně přehlížených), podařilo se nám významně přispět také ke
znalostem o rozšíření vrkoče Geyerova. Díky podrobným průzkumům Západních Karpat
víme již o 37 slatiništích s výskytem druhu na Slovensku, přičemž v r. 2004 byla objevena také
1 lokalita v Polsku. V letech 2010–2011 jsme se vypravili prozkoumat polská slatiniště
podrobněji, a odhalili dalších 23 populací vrkoče Geyerova. Letos jsme se zaměřili na oblast
Českého masivu. Jediná historicky známá populace vrkoče Geyerova v CHKO Český ráj již
nejspíše vlivem drastických melioračních zásahů zanikla, o to větším překvapením pro nás
bylo 15 nově nalezených lokalit druhu na Vysočině! (2 nálezy J. Myšák, 13 nálezů autoři
tohoto příspěvku)
Díky rozsáhlému datovému souboru lokalit z Polska a Slovenska jsme se mohli blíže
podívat na ekologické nároky vrkoče Geyerova. Ukázalo se, že druh má relativně široké
rozpětí tolerance podél gradientu vápnitosti, tedy že je schopen obývat jak mírně „kyselá“
slatiniště s výskytem kalcitolernatních rašeliníků, tak i vápnitá slatiniště se srážením pěnovce.
Velmi důležitým faktorem je pro něj stálost hydrologického režimu – druh velmni špatně
snáší sezónní prosychání a výraznější kolísání hladiny podzemní vody, stejně jako
dlouhodobé přeplavení lokality. Zjistili jsme také, že vrkoč Geyerův obývá jen lokality světlé,
otevřené, s nízkou produkcí biomasy a dominancí hnědých mechů a ostřic.
Ze speciálních ekologických nároků vrkoče Geyerova vyplývá, jak ohrožený je druh
negativními dopady lidské činnosti. Pro jeho ochranu je nutné především zemezit
odvodňování slatinišť či jiným zásahům, ohrožujícím stabilitu hydrologického režimu. Stejně
důležité je zabránit eutrofizaci, neboť obohacení o živiny vede k zarůstání lokalit konkurenčně
zdatnými cévnatými rostlinami. Nebezpečí představuje také výraznější okyselení lokality,
směřující k jejímu zarůstání rašeliníky. To bývá obvykle způsobeno prosycháním, ale může
k němu přišpívat např. i rozklad jehličnatého opadu. Aktuální hrozbu pro slatiniště
představuje rovněž absence aktivní péče. V důsledku negativních antropogenních vlivů na
152

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

slatiništní ekosystémy je dnes existence mnoha lokalit přímo závislá na pravidelném
managementu – kosení, odstraňování náletu a zabránění hromadění stařiny. Při absenci
managementu hrozí lokalitě zarůstání, vymizení mechového patra a postupná degradace. Jen
aktivní ochranou a pravidelnou péčí o lokality tak docíme dlouhodobého zachování populací
nenápadného reliktního drobečka, vrkoče Geyerova, na našich slatiništích.
/prednáška/
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Ako ovplyvňuje druhové zloženie Orthoptera rúbaní diverzita
okolitých biotopov?
Anna Sliacka & Anton Krištín
Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, e‐mail: asliacka@savzv.sk, kristin@savzv.sk
Abstrakt Heliofilné druhy hmyzu kolonizujú pri vzniku nových biotopov biotopy podobné ich zdrojovým. Odlesnené
plochy poskytujú vhodné podmienky skupinám hmyzu otvorených stanovíšť. Rýchlosť kolonizácie môže byť
ovplyvnená zastúpením, veľkosťou a vzdialenosťou potenciálnych zdrojových biotopov v okolí rúbaní. Skúmali sme
vplyv zastúpenia biotopov a koridorov v okolí rúbaní na štruktúru spoločenstiev rovnokrídlovcov. Okolité biotopy
sme radili do kategórií les s podrastom, les s podrastovým rubom, les s výberkový a účelovým rubom, mladina (výška
porastu nad 2 m), rúbaň (výška porastu do 2 m), lúka. Koridory, ktoré mohli rôznou mierou ovplyvniť kolonizáciu
novovzniknutých území sme charakterizovali ako lesná cesta šírka nad 5 m, lesná cesta šírky do 5 m, potok. Variabilitu
okolitých a potenciálnych zdrojových biotopov sme zaznamenávali podľa SMITHA (1984) do vzdialenosti 150 m od
okraja rúbaní na ôsmich líniách určených svetovými stranami (pomocou GPS). Orthoptera sme zaznamenávali
metódou smýkania na 8 rúbaniach v lesoch s dominanciou buka v prvých dvoch rokoch po vzniku.
Predpokladali sme, že zvýšené zastúpenie nelesných biotopov a terestrických koridorov v okolí rúbaní má pozitívny
vplyv na nárast počtu a početnosti druhov rovnokrídlovcov; s narastajúcou vzdialenosťou lúk od okrajov rúbaní klesá
počet zaznamenaných druhov; vyššie zastúpenie presvetleného lesa na úkor zapojeného lesa zvyšuje počet druhov
Orthoptera.
Kľúčové slová: zdrojový biotop, koridor, bariéra, kolonizácia, heliofilný hmyz
/prednáška/
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Obnova vybraných častí vnútrozemskej delty Dunaja v rámci
projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska
Karolína Sobeková
BROZ, Na riviére 19/a, 841 04 Bratislava, e‐mail: sobekova@broz.sk
Abstrakt V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najrozsiahlejších komplexov mokradí
a riečnych ramien v Strednej Európe. Rozmanitosť biotopov poskytovala vhodné podmienky pre hniezdenie mnohých
druhov vtákov, ktorí tu súčasne nachádzali dostatok potravných zdrojov. Tento stav ale negatívne ovplyvnili dlhodobé
regulácie toku a významnou mierou výstavba a sprevádzkovanie vodného diela Gabčíkovo. To sa prejavilo v poklese
početnosti mnohých, pre túto oblasť typických, druhov vtákov ako sú bocian čierny, chavkoš nočný, volavka
striebristá, brehuľa hnedá a i. Medzinárodný projekt LIFE Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva
v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja (LIFE07 NAT/SK/000707) je zameraný na obnovu hniezdnych
a potravných biotopov vtákov na území CHVÚ Dunajské luhy a Szigetköz. Medzi hlavné ciele projektu patria: (1)
obnova mokradí a ramenných systémov vnútrozemskej delty Dunaja, (2) vytvorenie rybovodov na dvoch strategických
miestach, (3) obnova nížinných lúk a (4) obnova hniezdnych možností pre vtáky prostredníctvom výsadby pôvodných
druhov drevín a obnovou kolmých riečnych brehov. Počas realizácie projektu sa už podarilo obnoviť vodný režim
v oblasti Ásvány a Szárazerdei v maďarskej časti vnútrozemskej delty Dunaja; voda bola opätovne privedená aj do
mŕtvych ramien v blízkosti Gabčíkova. Prostredníctvom pasenia sa darí obnovovať rozsiahle lúčne porasty na
Veľkolélskom ostrove v blízkosti Komárna a v rámci ďalšej z aktivít projektu boli obnovené kolmé riečne brehy
v celkovej dĺžke 250 m. Od roku 2009 bolo tiež vysadených v oblasti Dunajských luhov 30 000 stromčekov 9 druhov
drevín.
Kľúčové slová Dunaj, vtáky, lúky, ramená, brehy
/prednáška/
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Kliešte (Ixodida) Chorvátska s dôrazom na okolie Plitvických
jazier a pobrežie Jadranu
Michal Stanko1,2, Martin Bona1, Ladislav Mošanský1, Bronislava Víchová1
& Branislav Peťko1
1
2

Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Ústav zoológie SAV, Löfflerova 10, 040 02 Košice, tel.: 055 6325 326, e‐mail: stankom@saske.sk

Abstract The authors present results of mapping of ticks during expedition in May 5‐11, 2011. The aim of the
expedition was mapping of the occurrence, species composition and relative density of ticks in Croatia with emphasis
on two recreational areas ‐ around the Plitvice lakes and the Adriatic coast between Split and Dubrovnik. Ticks were
collected at 18 locations, together were registered 1702 ticks belonging to five species: Ixodes ricinus, Dermacentor
reticulates, D. marginatus, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus sanguineus. The predominant species was Ixodes ricinus
(376 males, 357 females, 630 nymphs), occurs mainly in the northern part of Croatia as well as in surroundings of
Plitvice Lakes area. Next two ticks, D. reticulatus (69 males, 100 females) were registered at 5 locations and D.
marginatus (18 males, 30 females) at 6 locations. Interestingly is the co‐occurrence of both species at 4 sites (Draganič,
Bunič, Grabovac, Stara Krslja), habitats were represented by grassland and meadows with different level of humidity.
At three xerothermic grassland sites (Mašvina, Bunič, Gospič) we recorded together 25 ex. H. punctata (8 males, 11
females, 6 nymphs), and occurred with other 3 tick species – D. marginatus, I. ricinus and and partially with D.
reticulatus. For coastal regions were a characteristic only one species R. sanguineus, we recorded 97 ex. (42 males, 55
females), we registered it at 7 localities studied. Tick fauna of Croatia in the spring aspect reflected the predominant
habitat type, i.e. in mountain type with dominance of beech‐forests dominated I. ricinus, in the central part of country
with a predominace of plains and pastures with the co‐occurrence of D. marginatus, D. reticulatus and H. punctata. The
seaside area with a predominance of dry xerothermophilous formations and pine forests are typical of the occurrence
of R. sanguineus.
Key words ticks, Ixodida, Croatia, Plitvice Lakes area, Adriatic coast

Úvod
Existuje málo konkrétných údajov o faune kliešťov Chorvátska (napr. ESTRADA–PEÑA et
al. 2004, KONJEVIC et al. 2007), resp. niektoré práce o vyšetrení kliešťov na vybrané patogény
(DOBEC et al. 2009, DUH et al. 2010 a i.).

Metodika
Zber kliešťov bol uskutočnený vlajkovaním vegetácie, minimálne 1 hodinu na každej
lokalite. Zbery v okolí Národného parku Plitvické jazerá (lokality Grabovac, Rakovica, Stara
Kršlja, Mašvina) bol uskutočnený v dňoch 5. – 7. 5. 2011. Vlajkovanie kliešťov v Dalmácii, na
jadranskom pobreží (Skradin, Omiš, Sirena, Promajna, Makarska, Tučepi, Drvenik, Bačina)
sme realizovali v dňoch 8. – 11. 5. 2011.
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Výsledky a diskusia
Zber kliešťov bolo uskutočnený na 18 lokalitách Chorvátska v jarnom období, na trase
Varaždin – Novi Marof – Draganič – Grabovac – Bunič – Gospič – Makarska. Dôraz výskumov
bol sústredený na dve významné a turisticky veľmi vyhľadávané oblastí – Národný park
Plitvické jazerá a pobrežie Jadranu – strednej a južnej Dalmácie. Počas expedície bolo
navlajkovaných spolu 1702 kliešťov piatich druhov: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, D.
marginatus, Haemaphysalis punctata a Rhipicephalus sanguineus. V severnej časti Chorvátska
výrazne dominoval I. ricinus (69,6 %), s nižším podielom D. reticulatus (27,1 %) a D. marginatus
(3,3 %) – spolu navlajkovaných 490 ex. kliešťov s relatívnou denzitou 80 kliešťov na hodinu
vlajkovania. V oblasti Plitvických jazier s mozaikou údolí s karpatskými lesmi a krasovými
biotopmi na planinách (1025 kliešťov za 11 hodín vlajkovania) bola relatívna hustota kliešťov
podobná – 79 kliešťov/hod. Zistili sme tu 4 druhy kliešťov (I. ricinus, D. reticulatus, D.
marginatus a H. punctata). Výrazne dominoval I. ricinus – 91,5 %. Na xerotermých biotopoch
jadranského pobrežia sme na 8 lokalitách (98 ex. kliešťov, 13 hodín zberov) zistili prakticky
iba R. sanguineus a 1 ex. I. ricinus. Relatívna denzita bola veľmi nízka – 7,3 kliešťov/hod.
a predpokladáme, že v letnom období je ohrozenie turistov kliešťami v Dalmácii málo
pravdepodobné.
Naše predbežné výskumy v Chorvátsku potvrdili významný vplyv charakteru biotopov
na štruktúru fauny kliešťov. Ide o predbežnú študiu, na komplexnejší obraz o fauna kliešťov
sú potrebne ďalšie výskumy, najmä vyšetrenia špecifických skupín hostiteľov (drobné cicavce,
netopiere, šelmy, vysoká zver, vtáky a i.).
Poďakovania Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód ITMS: 26220220116) na základe podpory operačného programu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
/poster/
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Apodemus agrarius (Rodentia) – čo a ako ďalej pri komplexnom
výskume druhu na Slovensku?
Michal Stanko
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Ústav zoológie SAV, Löfflerova 10, 040 02 Košice, tel.: 055 6325 326, e‐mail: stankom@saske.sk
Abstract The author summarize the state of knowledge on the epidemiological role of black‐striped field mouse,
Apodemus agrarius in natural foci of diseases in Slovakia. Presented are data to viral, bacterial and protozoan pathogens
and an overview of detected parasites (mites, ticks, fleas, lice, helmints) which was confirmed in A. agrarius.
Key words Apodemus agrarius, parasites, pathogens, Slovakia

Úvod
Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius Pallas, 1771) predstavuje veľmi zaujímavý druh
hlodavca, či už z hľadiska šírenia v strednej Európe, z mnohých aspektov ekológie,
hostiteľstva parazitov a aj ako rezervoár mnohých patogénov. Autor príspevku sumarizuje
stav poznatkov o úlohe A. agrarius v prírodných ohniskách ochorení na Slovensku s dôrazom
na výskumy riešiteľského kolektívu. Prezentovaný je postupný nárast informácií a potvrdenie
úlohy A. agrarius ako rezervoára viacerých skupín vírusov, bakteriálnych a protozoárnych
patogénov. Sumarizovaný je aj prehľad jednotlivých skupín ekto‐ a endoparazitov
potvrdených na Slovensku.

Metodika
V práci sú sumarizované výsledky potvrdujúce priamo, resp. nepriamo úlohu A. agrarius
ako rezervoár patogénov, pričom boli získané použitím viacerých kultivačných,
sérologických, molekulárných a ďalších metód. Jednolivé skupiny ekto‐ a endoparazitov boli
získané po parazitologických vyšetreniach v laboratóriu, fixovaní a spracovaní vzoriek
pomocou viacerých postupov.

Výsledky a diskusia
Na Slovensku bolo opakovane potvrdená úloha A. agrarius ako rezervoára hantavírusu
Dobrava – Belgrade (KREMPA et al. 2003, 2005, KLEMPA 2009 a i.). Len nedávno bol
z východného Slovenska z tohto hostiteľa opísaný nový vírus – MAdv‐3, patrí medzi
mastadenovírusy, pričom prednostne napadá srdcové tkanivo hostiteľa (KLEMPA et al. 2009).
Spomedzi bakteriálnych patogénov bol u A. agrarius sérologickými metódami potvrdený
výskyt Borrelia burgdorferi sensu lato (TRÁVNIČEK et al. 2003, ŠTEFANČÍKOVÁ et al. 2004, 2008),
podobne i molekulárnymi metódami potvrdená Borrelia afzelii (ŠTEFANČÍKOVÁ a kol. 2008).
Opakovane boli sérologickými metódami potvrdzovaná u A. agrarius z mnohých
orografických celkov vysoká pozitivita na Chlamydophila (Chlamydia) psittaci (ČISLÁKOVÁ et al.
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1993, 1996, 1999 a i.). Pôvodca tularémie, baktéria Francisella tularensis, bola kultivačne
podchytená iba v 1 prípade, z lokality Čerhov na východnom Slovensku (GURYČOVÁ et al.
2003). Veľmi nízke hodnoty pozitivity na baktérie čeľade Anaplasmataceae, ako aj potvrdenie
molekulárnými metódami Anaplasma phagocytophilum u ryšaviek tmavopásych z východného
Slovenska uvádzajú ŠTEFANČÍKOVÁ et al. (2008), ako aj Anaplasma like organizmov. Z krvných
rozterov u A. agrarius pochádzajúcich najmä z Košickej kotliny je uvádzaná prítomnosť
Bartonella sp. (KARBOWIAK et al. 2009; FRIČOVÁ et al. 2011). Z protozoárnych parazitov uvádza
KVÍČEROVÁ (2012) z A. agrarius pochádzajúcich z Čiech a Slovenskej republiky 3 druhy
kokcídií (Eimeria spp.). Z parazitických prvokov sú molekulárne potvrdené aj 2 druhy rodu
Cryptosporidium (RAŠKOVÁ et al. 2012 a nepubl. údaje), sérologickými metódami aj protilátky
proti Toxoplasma sp. (PROKOPČÁKOVÁ et al. 1996). Z mikrosporídií, patogénov patriacich do
ríše húb, bola sérologickými metódami potvrdená vysoká prevalencia u ryšaviek
tmavopásych na Encephalitozoon cuniculi (HALÁNOVÁ et al. 2010).
A. agrarius zohráva významné miesto ako hostiteľ parazitov, pričom desiatky literárnych
údajov uvádzajú spolu 16 druhov roztočov patriacich medzi obligátne, resp. fakultatívne
parazity (Mesostigmata), 5 druhov kliešťov (Ixodida), 20 druhov bĺch (Siphonaptera), 7
druhov vši (Anoplura). V gastrointestinálnom trakte, resp. v truse bolo u A. agrarius
potvrdených 9 druhov helmintov (pásomníce, motolice, hlístovce). Opakovane je
potvrdzovaná vysoká séropozitivita na antitoxokarové protilátky v rôznych typoch biotopov.
Rešerš údajov o A. agrarius potvrduje významné postavenie druhu v prírodných ohniskách
ochorení. Načrtnuté sú informácie, v ktorých oblastiach chýbajú údaje o tomto druhu.
Poďakovania Štúdia bola realizovaná v rámci projektov APVV‐0267‐10, VEGA 1/0390/12 a VEGA 2/0042/10.

Literatúra
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Leiobunum rupestre versus Leiobunum tisciae
Slavomír Stašiov
Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, tel.: +421 45 5206 591, e‐mail: stasiov@tuzvo.sk
Abstrakt Práca prezentuje výsledky redeterminácie vybranej vzorky zástupcov sporného taxónu z rodu Leiobunum,
ktoré boli získané na 33 lokalitách v rámci územia Slovenska. Výsledky výskumu odhalili, že všetky jedince patrili
k zástupcom druhu L. rupestre. Nepotvrdil sa u nás výskyt druhu L. tisciae.
Kľúčové slová Leiobunum rupestre, Leiobunum tisciae, Slovensko

Úvod
V súčasnosti registrujeme na území Slovenska výskyt 34 druhov koscov z 23 rodov
patriacich do 7 čeľadí. Tento stav zrejme nie je konečný, pretože: 1) sa môžu na našom území
vyskytovať aj doposiaľ nezaznamenané druhy, 2) môžu k nám v budúcnosti preniknúť nové
druhy, 3) u niektorých taxónov môže dôjsť k zmenám, pretože sú stále v štádiu
morfologického a genetického skúmania.
U niektorých taxónov žiaľ stále ostáva otázna ich druhová príslušnosť. Doposiaľ k nim
patrili aj zástupcovia rodu Leiobunum C. L. Koch, 1839, ktorí boli pôvodne zaraďovaný do
druhu Leiobunum rupestre (Herbst, 1799). Neskôr sa však v odborných kruhoch objavil názor,
že v skutočnosti ide o zástupcov druhu Leiobunum tisciae Avram, 1968. Premietlo sa to
napríklad v zozname našich koscov publikovanom v práci STAŠIOV (2004), v ktorej je uvedené,
že sa na Slovensku vyskytuje druh L. aff. tisciae a nie L. rupestre. Tento stav bol podnetom pre
dôkladnú redetermináciu dokladového materiálu tohto sporného taxónu, ktorej cieľom bolo
ukončiť pochybnosti o jeho druhovej príslušnosti.

Materiál a metodika
Výskum bol uskutočnený v roku 2012 na zberoch koscov, ktoré boli získané autorom tejto
práce od roku 1995 na vyše 600 lokalitách Slovenska. Revízia bola urobená u 99 náhodne
vybraných jedincov samčieho pohlavia sporného taxónu, ktoré pochádzali z 33 vybraných
lokalít v rámci územia Slovenska. U všetkých týchto jedincov boli vypreparované penisy,
ktoré boli následne montované do trvalých mikroskopických preparátov. Ako médium bol
použitý Berleseho likvid. Na redetermináciu bola požitá práca MARTES (1978). Dokladový
materiál je uložený u autora.

Výsledky a diskusia
Detailná redeterminácia dokladového materiálu odhalila, že u všetkých študovaných
jedincov išlo o zástupcov druhu L. rupestre. Zároveň sa v revidovanom materiále nepotvrdila
prítomnosť žiadneho jedinca z druhu L. tisciae.
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Determinácia vychádzala z viacerých znakov na penisoch zobrazených na obrázku (obr.
1) prevzatého z práce MARTENS (1978), ktorými sa tieto druhy zreteľne odlišujú. lch
porovnanie s tvarom penisu u skúmaných jedincov (obr. 2) odhalilo, že všetky zodpovedajú
opisu kosca L. rupestre. Týmito znakmi sú: a) tvar okraja bazálnej časti truncusu, b) uhol, ktorý
zviera okraj glansu s truncusom, c) prítomnosť výbežku na vrchnej strane glansu, ktorý sa
v mikroskopických často prehýna a preto je niekedy ťažko detekovateľný. Ako zaujímavosť
možno uviesť, že opis druhu L. rupestre publikovaný v práci HERBST (1799) postráda
akékoľvek spoľahlivé determinačné znaky a pre dnešné potreby je prakticky nepoužiteľný.

Obr. 1 Nákresy penisov u druhov L. rupestre a L. tisciae (a – okraj bazálnej časti truncusu, b – uhol, ktorý zviera okraj
glansu s truncusom, c – výbežok na vrchnej strane glansu) (z MARTENSA 1978).

Obr. 2 Penis u druhu L. rupestre (a – okraj bazálnej časti truncusu, b – uhol, ktorý zviera okraj glansu s truncusom, c –
výbežok na vrchnej strane glansu).
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Fauna pavúkov (Araneae) slovenských jaskýň
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Institute of Landscape Ecology, Nitra Branch, Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, 94901 Nitra, Slovakia

Abstrakt Pavúky (Araneae) v jaskynných ekosystémoch patria na území Slovenska k najmenej preskúmaným
skupinám živočíchov. Jediná ucelenejšia práca pojednáva o výskyte 43 druhov pavúkov, zistených v jaskyniach 13
orografických celkov (SVATOŇ 2000). Roztrúsené údaje o výskyte niekoľkých ďalších druhov sú ešte v prácach MILLERA
(1971), GULIČKU (1975, 1978), MILLERA & SVATOŇA (1978), SVATOŇA & MAJKUSA (1994), SVATOŇA & GAJDOŠA (1995),
SVATOŇA (1983, 2000), SVATOŇA, GAJDOŠA et al. (2009). V rámci projektu „Monitorovanie stavu a trendu vývoja
spoločenstiev bezstavovcov v nesprístupnených jaskyniach Slovenska (2010‐2012)“ bol v 20 sledovaných jaskyniach
zaznamenaný výskyt 72 druhov pavúkov, zastupujúcich 19 čeľadí. Najpočetnejšie zastúpeným rodom je rod Porrhomma
v počte 9 druhov. Zaujímavým je výskyt druhu Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 v 8 jaskyniach južného
a východného Slovenska, ktorý je doteraz považovaný za endemický druh Domice v Slovenskom krase. Uvedený rod
Porrhomma bol v sledovaných jaskyniach zastúpený ešte ďalšími 8 druhmi (P. convexum, P. egeria, P. errans, P.
microphthalmum, P. microps, P. myops, P. pallidum, P. pygmaeum). Medzi vzácne druhy, ktorých výskyt bol tu
zaznamenaný patrilo ešte ďalších 16 druhov pavúkov: Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň), Centromerus
brevivulvatus F. Dahl, Centromerus cavernarum (L. Koch), Formiphantes lepthyphantiformis (Strand), Improphantes
improbulus (Simon), Lepthyphantes notabilis Kulcz., Liocranoeca striata (Kulcz.), Micrargus apertus (O. P.‐Cambr.), Micrargus
georgescuae Millidge, Palliduphantes insignis (Bös.), Pardosa ferruginea (L. Koch), Saloca diceros (O. P.‐Cambr.), Scotina
palliardii (L. Koch), Thyreosthenius parasiticus (Westring), Zora pardalis Sim., najmä ale Psilochorus simoni (Berland)
v Nyáryho jaskyni na Cerovej vrchovine, ktorý je súčasne novým druhom pre araneofaunu Slovenska.
K troglobiontom, žijúcim v jaskyniach na Slovensku patrí iba Nesticus cellulanus affinis Kulcz., zistený doteraz iba
v podzemných priestoroch Slovenského krasu. Všetky ostatné druhy, u nás zistené, patria k druhom troglofilným,
vyskytujúcim sa v jaskyniach pravidelne, prípadne k trogloxénnym, teda tým, ktoré do jaskynných priestorov
prenikajú čiste náhodne.
Abstract Spider fauna (Araneae) of Slovak caves. Spiders (Araneae) of the Slovak cave ecosystems belong to one of the less
knowing animal groups. Until now only one summarized article dealing with spider fauna of the Slovak caves were
published (SVATOŇ 2000) where the author presented occurrence of 43 spider species recorded from the caves located
in 13 geomorphological units of Slovakia. Several sporadic records about occurrence of other spider species in the
Slovak caves were published by MAJKUS, MILLER, GAJDOŠ, GULIČKA, SVATOŇ, FRANC and co‐authors. Later, spider
fauna was studied in detail in small karst units of the Čierna hora Mts. and in the pseudokarst caves of the Cerová
vrchovina Mts. In framework of a project “Monitoring of the state and trends of the invertebrate communities”
development in non open caves to the public“ realized in 2010‐2012, fauna of 26 model caves were investigated. In
these caves authors found out the occurrence of 72 spider species belonging to 19 families. The linyphiid spider (family
Linyphiidae) were dominant and the genus Porrhomma with 9 documented species was the most numerous one. The
findings of species Porrhomma profundum in 8 karst and pseudokarst caves of the sothern and eastern Slovakia are very
important from faunistical point of view because this species was considered as endemic species for the unit Slovak
karst. Other 87 species from the genus Porrhomma are P. convexum, P. egeria, P .errans, P. microphthalmum, P. microps, P.
myops, P. pallidum and P. pygmaeum. Out of the identified species of all cave spider fauna, 15 species were are and
threatened ones: Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň), Centromerus brevivulvatus F. Dahl, Centromerus cavernarum
(L. Koch), Formiphantes lepthyphantiformis (Strand), Improphantes improbulus (Simon), Lepthyphantes notabilis Kulcz.,
Liocranoeca striata (Kulcz.), Micrargus apertus (O. P.‐Cambr.), Micrargus georgescuae Millidge, Palliduphantes insignis
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(Bös.), Pardosa ferruginea (L. Koch), Saloca diceros (O. P.‐Cambr.), Scotina palliardii (L. Koch), Thyreosthenius parasiticus
(Westring), Zora pardalis Sim. Only Nesticus cellulanus affinis we consider to be troglobiont. All other identified species
from the Slovak caves are troglophiles – they occur in caves regularly, others are trogloxene, with accidental occurrence
in caves.
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Prevalencia Babesia spp. a Anaplasma phagocytophilum
v kliešťoch Ixodes ricinus v urbánnej a sylvatickej oblasti na
juhozápadnom Slovensku
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Abstract In recent years there has been an increased risk of infection of humans and animals by tick‐borne pathogenic
microorganisms. By using PCR‐based methods, we monitored the occurrence of Anaplasma phagocytophilum and Babesia
spp. in questing Ixodes ricinus ticks in two areas of southwestern Slovakia that are differently affected by human
activities. The first area ‐ Bratislava forest park, which is strongly influenced by human activities was compared with a
woodland site located in the Small Carpathians Mts, affected by human activities to a lower degree. Our results suggest
a significantly higher prevalence of A. phagocytophilum in the forest park in Bratislava (11.3%) than in the woodland site
(2.5%) and, on the other hand, a higher prevalence of Babesia spp. in the natural forest (2.7% vs. 0.93%). Sequencing
revealed the dominance of Babesia sp. EU1 (B. venatorum) in the Bratislava forest park and B. microti in the woodland
site.
Key words ticks; Ixodes ricinus; Babesia spp.; Anaplasma phagocytophilum

Úvod
V posledných rokoch boli zaznamenané výrazné klimatické a socio‐ekonomické zmeny.
Objavili sa nové vektormi prenášané nákazy a mení sa areál výskytu už existujúcich nákaz, čo
má významný dopad na zdravie ľudí a zvierat (JONES et al. 2008). V Európe patrí
k najrozšírenejším a najvýznamnejším prenášačom patogénov kliešť Ixodes ricinus. Zmeny
v zložení prirodzených habitatov a diverzite hostiteľov kliešťov podporujú ich šírenie do
urbánnych oblastí, čo zvyšuje riziko nákazy ľudí patogénmi, ktoré sú prenášané kliešťami.
Medzi vynárajúce sa nákazy ľudí patria chrípke podobné horúčkovité ochorenia, humánna
granulocytárna anaplazmóza, ktorú spôsobuje baktéria Anaplasma phagocytophilum,
a babezióza, vyvolaná prvokmi rodu Babesia (WOLDEHIWET 2010, CASATI et al. 2006).
Sledovanie biológie, ekológie a epidemiológie kliešťami prenášaných nákaz je aj úlohou
výskumu v rámci projektu EDENext (http://www.edenext.eu), ktorého súčasťou je naša práca.
V rámci nej sme sa zamerali na sledovanie výskytu oboch patogénov v kliešťovi I. ricinus
v dvoch rôznych oblastiach juhozápadného Slovenska. Oblasti silne ovplyvnené ľudskou
činnosťou – Bratislavský lesný park a areál SAV sme porovnávali s oblasťou s minimálnym
zásahom človeka – s lesným ekosystémom v Malých Karpatoch.
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Metodika
Kliešte I. ricinus sme zbierali vlajkovaním vegetácie na 6 transektoch, každý s rozlohou
100 m2. Dva z nich sa nachádzajú v rekreačnom a športovom prírodnom stredisku Železná
studnička, jeden transekt v areáli ústavov SAV v Bratislave na Patrónke. Tieto územia ležia na
úpätí Malých Karpát. Ďalšie tri transekty sme si vytýčili v lesnom ekosystéme Malých Karpát
vo vzdialenosti 40 km od Bratislavy. Na každom transekte sme v roku 2011 vykonali 4 zbery –
3 jarné a 1 jesenný. Z kliešťov sme pomocou komerčného kitu vyizolovali DNA. A.
phagocytophilum sme detegovali pomocou RealTime‐PCR zameranej na gén msp2 (COURTNEY
et al. 2004). Prvoky rodu Babesia sme detegovali PCR (cieľový gén: 18S rRNA, CASATI et al.
2006) s následnou analýzou sekvencií (BLAST).

Výsledky a diskusia
V Bratislavskom lesoparku sme v roku 2011 navlajkovali 2469 kliešťov I. ricinus (1602
nýmf, 408 samíc a 459 samcov) a v lesnom ekosystéme 1367 kliešťov (1051 nýmf, 150 samíc
a 166 samcov). V urbánnej oblasti sme z vyšetrených 1620 kliešťov zistili prítomnosť Babesia
spp. v 0,93 % (15 ex.). V pozitívnych vzorkách sme po osekvenovaní časti úseku génu 18S
rRNA zistili dominanciu druhu Babesia sp. EU1 (B. venatorum). V sylvatickej oblasti sme
z vyšetrených 1112 kliešťov zistili 2,7 %‐nú prevalenciu prvoka (30 ex.) s dominanciou B.
microti. V Európe je ľudská babezióza spôsobená najmä druhom B. divergens, menej druhmi B.
microti a Babesia sp. EU1 (GRAY et al. 2010). Prevalencia babézií v kliešťoch v rôznych
študovaných oblastiach sa však výrazne líši a závisí od výskytu vektorov a rezervoárových
živočíchov. Napríklad v susednej Českej republike bola zaznamenaná prevalencia 1,5 %
(RUDOLF et al. 2005).
Z 1312 vyšetrených kliešťov z urbánnej oblasti sme potvrdili prítomnosť A.
phagocytophilum v 11,3 % (148 ex.). V sylvatickej oblasti bola prevalencia patogéna nižšia (2,5
%); 28 ex. z 1117 vyšetrených kliešťov. V Európe sa prevalencia A. phagocytophilum pohybuje
v rozpätí od 0,4‐66,7 % (BLANCO & OTEO 2002). Na Slovensku bola prvýkrát v kliešťoch
detegovaná ŠPITALSKOU & KOCIANOVOU (2002). Výskyt A. phagocytophilum v kliešťoch bol
zaznamenaný na všetkých sledovaných lokalitách Slovenska v rozpätí od 2,8‐30 % (ŠPITALSKÁ
& KOCIANOVÁ 2002, DERDÁKOVÁ et al. 2003, 2011, ŠPITALSKÁ et al. 2008, ŠTEFANČÍKOVÁ et al.
2008, VÍCHOVÁ et al. 2010). Naše výsledky poukazujú na vyššie riziko nákazy A.
phagocytophilum v urbánnej oblasti Bratislavského lesného parku v porovnaní so sylvatickou
oblasťou bez zásahu človeka. Naopak, prevalencia Babesia spp. je vyššia v sylvatickej oblasti.
Na objasnenie týchto pozorovaní je potrebné dôkladne preskúmať cirkuláciu oboch
patogénov medzi vektormi a rezervoárovými hostiteľmi v daných lokalitách.
Poďakovania Práca bola podporená projektom 7RP EDENext 261504.
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Checklist vodných bezstavovcov Košských mokradí
Marek Svitok1, Pavel Beracko2, Peter Bitušík3, Zuzana Čiamporová‐
Zaťovičová4, Stanislav David5, Michal Gregor1, Barbora Klementová1,
Igor Kmeť6, Zuzana Matúšová1, Milan Novikmec1, Jozef Oboňa1
& Jozef Šteffek6
1 Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka
2117/24, 960 53 Zvolen, e‐mail: svitok@tuzvo.sk
2 Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
3 Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
4 Ústav Zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
5 Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – spoločné pracovisko
ÚKE SAV, pobočka Nitra s FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
6 Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 2117/24,
960 53 Zvolen

Abstrakt Košské mokrade predstavujú systém vodou naplnených terénnych zníženín, ktoré vznikli ako dôsledok
podpovrchovej ťažby hnedého uhlia na území horného Ponitria. Už od ich vzniku, v polovici 80. rokov minulého
storočia, patrí toto územie k regionálnym „hot spots“ biodiverzity. Na území Košských mokradí bolo zaznamenaných
viac než 100 druhov rastlín, 8 druhov obojživelníkov a viac než 180 druhov vtákov. Údaje o vodných bezstavovcoch
sme zhromažďovali v rámci viacerých nezávislých výskumov, ktoré prebiehali v rokoch 2004 až 2009. Počas tohto
obdobia sme na území Košských mokradí zaznamenali celkovo 182 taxónov vodných bezstavovcov z nasledovných
skupín: Cnidaria (počet taxónov = 1), Mollusca (5), Oligochaeta (9), Hirudinea (6), Hydracarina (1), Crustacea (2, bez
planktonických druhov), Ephemeroptera (2), Odonata (26), Heteroptera (18), Megaloptera (1), Coleoptera (14),
Trichoptera (12) a Diptera (85). Okrem viacerých zákonom chránených, resp. ohrozených druhov, sme zaznamenali aj 2
nové druhy pre faunu Slovenska. Jedná sa o pakomáre (Diptera, Chironomidae) Cricotopus (Isocladius) reversus
Hirvenoja, 1973 a Tanytarsus usmaensis Pagast, 1931. Výsledky viacročného výskumu bezstavovcov Košských mokradí
potvrdzujú, že malé vodné nádrže, hoci aj umelého pôvodu, môžu plniť dôležitú funkciu centier biologickej diverzity
v krajine, ktorá je urbanizovaná resp. intenzívne poľnohospodársky využívaná.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV‐0059‐11.
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Vojenská technika ve službách přírody – vliv netradičního
managementu na batrachofaunu
Aleš Svoboda, Roman Rozínek & Jiří Francek
NaturaServis s.r.o., Říčařova 66/2, 503 01 Hradec Králové, tel.: +420 728 017 842, e‐mail: ales.svoboda@naturaservis.net
Abstrakt Evropsky významná lokalita Na Plachtě (Hradec Králové, ČR) byla vyhlášena na ploše bývalého vojenského
cvičiště. Dlouhodobý monitoring zde prokázal výskyt 15 druhů obojživelníků. Sukcese náletovými dřevinami a
zazemňování tůní zapříčinili úbytek druhů vázaných na otevřená stanoviště. Posledním intenzivním průzkumem (5,7
km odchytových bariér, 8 měsíců) bylo v roce 2009 zaznamenáno již jen 8 druhů obojživelníků. Obnova bezlesí
a mechanické narušování půdního povrchu pomocí vojenské techniky bylo prováděno v letech 2010 a 2011. Pro
posouzení vlivu toho managementu na obojživelníky byl v roce 2012 realizován aktualizační herpetologický průzkum.
Během šestnácti návštěv v období 3. – 27. dubna a 10. – 26. července bylo k průzkumu využito přímé vizuální
pozorování, odposlech hlasových projevů a odchyt keserem. Sledováno bylo celkem 31 tůní s 87 odchytovými body.
Odlovovací úsilí bylo standardizováno pro jednotlivé velikostní kategorie tůní. Pro vyhodnocení úspěšnosti
managementové opatření byly tůně rozděleny do tří kategorií – bez zásahu, ovlivněné pojezdem technikou, nově
vzniklé činností techniky. V průběhu průzkumu bylo pořízeno celkem 2 734 záznamů 9 druhů obojživelníků. V nových
tůních vzniklých činností těžké techniky byly hned následující sezónu zaznamenány snůšky a larvy Triturus cristatus,
T. vulgaris, Rana arvalis. V tůních zasažených těžkou technikou byla dále zaznamenávána rozmnožovací stádia 7 druhů
obojživelníků – Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana arvalis, R. dalmatina, R. temporaria, Triturus cristatus, T. vulgaris.
Rozdíly v absenci nebo znovuobjevení druhů mezi výsledky z let 2009 a 2012, byly způsobeny spíše použitím odlišné
metody průzkumu, než vlivem zvoleného managementu. Výsledky průzkumu nepotvrdily negativní vliv zvoleného
managementu na místní populace obojživelníků. Naopak bylo prokázáno, že nové tůně vzniklé pojezdem těžké
techniky byly okamžitě osídleny obojživelníky jako nové niky. Doporučeno je provedení dalšího herpetologického
průzkumu v roce 2013, v ideálním případě s využitím kombinace obou metodických přístupů (odchytové bariéry a
prolovování tůní).
/prednáška/
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Ako využíva vydra riečna rôzne typy vodných nádrži na
strednom Slovensku?
Andrej Šijak & Karin Kukučková
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica, tel.: 0908
571 748, e‐mail: andrej.sijak@gmail.com, karink@pobox.com
Abstract We conducted a survey of selected seven water reservoirs regarding the presence of Eurasian otter (Lutra lutra
L.) In the period from June to September 2012. For better orientation in the results, each reservoir was divided into four
segments. The method of visual counting of otter spraints was used to detect its occurrence. Presence of otter was
recoreded in the three large reservoirs (VN Málinec, VN Turček, VN Veľké Kozmálovce), while in the four smaller ones
(Beliansky and Bančiansky reservoirs, Revište pond, and oxbow lake by the Hron river,) its occurrence was not
confirmed.
Key words Eurasian otter, water dams, distribution, spraint sites

Úvod
Na Slovensku sa vydre riečnej venovala pozornosť hlavne na tečúcich vodách.
Problematika využívania rôznych typov vodných nádrží vydrou je preto pomerne málo
preskúmaná. Niektoré čiastkové výsledky z vodných nádrží môžeme nájsť v niekoľkých
prácach, napr. TUČEKOVÁ & URBAN (2000), KADLEČÍKOVÁ & KADLEČÍK (2004), URBAN & DRUGA
2008, URBAN et al. (2008, 2010). Komplexný výskum vydry na nádržiach však nebol
realizovaný. V tomto príspevku sme si stanovili nasledovné hypotézy: (1) Ako využíva vydra
riečna rôzne vodné nádrže, (2) ako ju pritom ovplyvňuje prostredie, v ktorom je nádrž
situovaná.

Metodika
V období jún až september 2012 sme robili výskum na 7 vodných nádržiach (VN Turček,
VN Málinec, Chránený areál Revištský rybník, Mŕtve rameno Hrona pri Žiari nad Hronom,
Bančiansky a Vyšný Beliansky tajch, VN Veľké Kozmálovce), lokalizovaných prevažne na
juhu stredného Slovenska. Ich výber sme robili s ohľadom na porovnávanie výsledkov.
Nádrže sme vyberali vždy s rovnakým resp. približným vodohospodárskym režimom,
veľkosťou, využívaním a prírodnými podmienkami v bezprostrednej blízkosti, ale aj v širšom
okolí.
Prieskum nádrží vychádzal zo štandardnej metodiky IUCN používanej na tečúcich
vodách REUTHER et al. (2000) a metodiky GEORGIEVA (2009), ktorý rozdelil vo svojej práci
každú nádrž na štyri segmenty (obr. 1), pričom každý breh a segment hodnotil zvlášť. Pri
nádržiach s väčšou rozlohou (VN Turček, VN Veľké Kozmálovce, VN Málinec) sme skúmali
300 metrový úsek brehu a pri nádržiach s menšou rozlohou (Revištský rybník, Mŕtve rameno
Hrona pri Žiari nad Hronom, Bančiansky a Vyšný Beliansky tajch) sme zvolili 50 metrový
úsek. Na brehoch nádrží sme zaznamenávali pobytové znaky: trus, pachové značky, stopy,
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úkryty a hodnotili sme vybrané premenné prostredia (napr. konektivitu nádrže s
hlavným tokom, množstvo a kvalita potravy, sklon úkrytové možnosti, stupeň vyrušovania,
substrát dna, substrát brehov a iné. Trus sme kategorizovali podľa metódy URBAN &
TOPERCER (2001).

Obr. 1 Rozdelenie nádrží podľa GEORGIEVA (2009).

Výsledky a diskusia
Z našich doterajších výsledkov vyplýva, že vydra riečna sa nachádza na rozlohou veľkých
vodných nádržiach. Jej výskyt sme zaznamenali na VN Málinec, VN Turček a VN
Kozmálovce. Pobytové znaky sme nezaznamenali na menších vodných plochách Vyšný
Beliansky a Bančiansky tajch, Chránený areál Revištský rybník, Mŕtve rameno Hrona v Žiari
nad Hronom. Z výsledkov značkovacieho správania vyplýva, že najväčšia aktivita značenia
bola na VN Turček kde sme našli 33 čerstvého trusu, 54 stredne starého trusu, 76 starého
trusu. Najmenšia značkovacia aktivita bola zaznamenaná na VN Málinec, kde sme našli malé
množstvo trusu, stredne starého 4 exkrementy a 2 exkrementy starého.
Na VN Turček a VN Málinec sme v niektorých exkrementoch vizuálne zistili pozostatky
raka riečneho (Astacus astacus L.), čo uvádzajú vo svojich prácach aj KADLEČÍKOVÁ et al. (2001),
HAJKOVÁ et al. (2002). Pri hodnotení premenných prostredia odhadujeme ako dôležité
premenné: konektivitu nádrže s hlavným tokom, dostupnosť a množstvo potravy, stupeň
vyrušovania a množstvo úkrytových možností. Tieto faktory ako kľúčové uvádzajú vo svojich
prácach GEORGIEV (2009), GEORGIEV & STOYCHEVA (2006), KRANZ & TOMAN (2000), POLEDNÍK
(2004), PEDROSO et al. (2007), DUARTE et al. (2011).
Poďakovanie Záverom by sme sa chceli poďakovať doc. Ing. Petrovi Urbanovi PhD. za odborné rady a pomoc v teréne.
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Reproductive parameters of two invasive populations of
topmouth gudgeon from disturbed and undisturbed habitats
Kristína Švolíková, Eva Záhorská & Vladimír Kováč
Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Ecology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia,
e‐mail: svolikova@fns.uniba.sk
Abstract Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) is considered a fish with great invasive ability, especially thanks to
its high reproductive potential and its overall biological flexibility, as well as phenotypic plasticity (ZÁHORSKÁ et al.
2012). The present study focuses on testing the hypothesis about the alternative ontogenies and invasive potential of
freshwater fishes (KOVÁČ 2010) by analyzing and comparing the reproductive parameters of two invasive populations
of topmouth gudgeon from Bulgaria. The examined populations originated from the Kolarovo channel (the disturbed
habitat) and from the Zafirovo lake (the undisturbed habitat). Material was collected from April to October 2011. The
population from the Kolarovo channel has established relatively recently (less than 10 years). This habitat is considered
to be heavily disturbed by extremely high water level fluctuations. A total of 618 specimens (347 females, 156 males,
115 juveniles) were examined. The sex ratio (female:male) was 2.22:1. Standard length (SL) of females ranged from
19.31 to 51.16 mm, and body weight ranged from 0.08 to 3.04 g. Absolute number of oocytes varied between 290 and
32656, whereas, the relative number of oocytes varied between 1342 and 43632. The real absolute fecundity (RAF)
ranged between 17 and 4870 oocytes. Gonadosomatic index (GSI) varied throughout the season from 0.31 to 37.91 %.
The diameter of 50 randomly selected oocytes was found to range from 0.04 to 1.60 mm. Some topmouth gudgeon from
Kolarovo were found to mature at a very small size (<20.0 mm SL), and 100% of individuals were mature at 29.01 –
32.00 mm SL. The second population comes from the Lake Zafirovo, which represents a habitat with stable conditions.
The population has been established there for more than 30 years. A total of 705 specimens (176 females, 499 males, 30
juveniles) were examined. The sex ratio was 1:2.84 (female:male). SL of females ranged from 25.42 to 53.84 mm, and
body weight ranged from 0.21 to 2.78 g. GSI varied between 0.44 and 27.62 %. Some specimens from the second
population were found to mature at 23.01‐26.00 mm SL, and 100% of individuals were mature at 32.01‐35.00 mm SL.
Absolute number of oocytes, real absolute fecundity and the size of oocytes of this population are being analyzed. The
hypothesis tested predicts that the population from the disturbed habitat will have higher fecundity, smaller oocytes, as
well as smaller size and age at maturation than the population from the undisturbed habitat. Thus, in this presentation,
the reproductive parameters of both populations are compared and discussed within the context of these predictions.
This study was supported by UK/409/2012, APVV LPP‐0154‐09 and VEGA 1/0641/11.
Key words reproductive parameters, disturbed and undisturbed habitat, alternative ontogenies
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Problémy veľkých dopravných projektov na príklade
živočíchov, území Natura 2000 a diaľnice D1 Turany – Hubová
Ján Topercer
Botanická záhrada UK, 038 15 Blatnica 315

Bujnejúca sieť ciest a iných dopravných stavieb s hustnúcou premávkou šíri po krajine aj
svoje ekologické vplyvy. Silnejú jej strety s organizmami, zvlášť živočíchmi, s ich biotopmi
a procesmi v nich. Slovensku s 3 622 km železníc a 43 761 km ciest (z toho 38 085 km
spevnených) patrí 48. a 84. miesto vo svete. Ekológom sa patrí skúmať, ako takáto hustota
a štruktúra dopravy ovplyvňuje populácie a ekosystémy v krajine a čo to znamená pre
manažment dopravy, prírody a krajiny. Výsledky takých výskumov pozdĺž asi
najspornejšieho úseku diaľnice D1 Turany – Hubová tu zhŕňam v stručnom prehľade
najvážnejších vplyvov a problémov. Okrem vecných zdôrazňujem aj metodické problémy
hodnotenia vplyvov na územia Natura 2000 (N2K), projekcie a rozhodovania.
Metodické problémy
1. V 7 z 8 pokusov o naturovské hodnotenie nedodržali platné zákony a smernice. Významná
časť rozhodnutí exekutívy je vedená inštituciálne filtrovanými skupinovými či osobnými
záujmami a ideológiami, nie faktami a verejným záujmom. Zaujaté rozhodnutia neopravujú,
nevyvodzujú za ne zodpovednosť a ich reťazenie môže dlhodobo najviac prispievať
k environmentálnemu i finančnému dlhu.
2. Vinou nie vždy reprezentatívne vybratého predmetu ochrany dotknutých území N2K
(biotopy a druhy) sú výsledky analyzovaných hodnotení už apriori skreslené úmerne
nereprezentatívnosti výberu.
3. Monitoring bioty má nefunkčný dizajn a nezachytil dobre stav pred začatím činnosti. Nie je
preto ani dobre uskutočniteľný, ani použiteľný pri návrhoch zmierňujúcich opatrení.
4. Medzi hodnotiteľmi sú významné rozdiely v preskúmanosti územia i informácií o ňom.
Spoločný majú nedostatok vlastných terénnych dát. Viacerí uvažujú len priame straty
biotopov (aj to iba projektované), nie straty ekotonovými efektami, inváziami/expanziou
cudzorodých organizmov, fragmentáciou, zmenami v polohových vzťahoch, v konfigurácii
zdrojových a prepadových biotopov a p. Zužujú i pojem fragmentácie, skreslene stanovujú
váhy pri multikritériových hodnoteniach variantných riešení, podhodnocujú kumulatívne,
synergické a náhodné vplyvy i vplyvy prípravných prác a paušalizujú rozlišovacie úrovne –
minimálne výmery pri mapovaní biotopov (0,5 ha pre lesy) a minimálne podiely dotknutých
biotopov (1 % z ich výmery v danom území N2K a v SR) pri hodnotení významnosti vplyvov.
To vedie k prehliadaniu prirodzene maloplôškovitých biotopov s plošne nadproporčným
ekologickým významom a k podceňovaniu vplyvov na biogeograficky jedinečné, zvláštne
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(štruktúrne, funkčne či miestne špecifické) alebo iné kľúčové segmenty biotopov i druhových
populácií.
5. Hodnotitelia, projektanti i exekutíva nadhodnocuje prírodoochrannú významnosť, účinnosť
a dostupnosť zmierňujúcich opatrení. Často ju berú ako „intuitívne samozrejmú“ bez toho,
aby ju preukázali publikovanými prácami, prípadovými štúdiami, výsledkami monitoringu či
iným odborne prijateľným spôsobom.
Vecné problémy
1. Významné a trvalé negatívne vplyvy (doteraz podhodnocované) na územia N2K môžu mať
veľké epizodické disturbancie – rozsiahle stavebné práce, ako odstraňovanie vegetácie,
zariadenie stavenísk, skrývky i skládky zeminy a p. V dosiaľ vlhkých a chladných
komplexoch biotopov tu vytvárajú/zvýrazňujú mohutný ekologický koridor pre šírenie sucha,
tepla a cudzorodých organizmov v situácii meniacej sa klímy, zmien konfigurácie zdrojových
a prepadových biotopov pôvodných vz. nepôvodných druhov a nárastu stochastických
nelineárnych zmien v ekosystémoch. Prípravné práce fungujú ako spúšťač celej kaskády
zmien štruktúry a procesov v priľahlých biotopoch. Ide o vysušovanie a rozkolísanie miestnej
klímy i vodného režimu, homogenizáciu vegetácie, jej xeromorfizáciu a synantropizáciu,
fragmentáciu biotopov ekotonovými a inými bariérovými vplyvmi, zmeny polohových
vzťahov a efektov a i. Počas tejto zdanlivo krátkej epizódy sa úmerne rozsahu a sile zásahov
uchytia a rozšíria populácie cudzorodých expanzívnych druhov a cez rôzne menej narušené
„nášľapné kamene“ ďalej kolonizujú a narušujú aj prirodzenejšie biotopy už +‐nezávisle od
toho, či a ako sa rekultivujú ich východiskové biotopy. Hoci maximum funkčnosti koridoru je
obmedzené na obdobie výstavby, jeho vplyv môže byť silný aj po dokončení diaľnice.
2. Diaľnica a sprievodný pás odlesnených a inak zmenených biotopov spolu s prevládajúcimi
SZ – Z vetrami môže pôsobiť aj ako anemo‐morfologický systém (cf. JENÍK 1961) a spolu
s hustou diaľkovou dopravou tak trvale podporovať zrýchlené šírenie a rozptyl cudzorodých
organizmov.
3. Pokiaľ ide o nové naturovské hodnotenie (ROTH et al. 2012), naše dlhodobé poznatky sa
zhodujú s ich hodnotením vplyvov zámeru na druhy Ursus arctos a Lynx lynx v územiach N2K
Veľká Fatra i Malá Fatra a na biotop 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich
brehov v území N2K Váh ako významne negatívnych. Na rozdiel od nich nám pri medveďovi
a najmä pri rysovi aj po zohľadnení najnovších návrhov zmierňujúcich opatrení vychádzajú
významne negatívne vplyvy zámeru nielen na jadrové biotopy, ale aj na migračnú
a rozptylovú spojitosť ich populácií v územiach N2K Veľká Fatra, Malá Fatra a Šíp.
4. Naše dlhodobé poznatky ani poznatky iných odborníkov sa nezhodujú s ich hodnotením
vplyvov zámeru najmä na predmety ochrany v PR Rojkovské rašelinisko (biotopy 7230 Slatiny
s vysokým obsahom báz, 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 3160 Prirodzené dystrofné
stojaté vody a druh Vertigo angustior), na prioritný biotop 9180* Lipovo‐javorové sutinové lesy
na päte S strání Kopy v území N2K Veľká Fatra a na druhy Hucho hucho a Lutra lutra v území
N2K Váh. Pri týchto predmetoch ochrany z našich dát vychádzajú významne negatívne
vplyvy zámeru, ktoré v medziach posudzovaného zámeru nemožno účinne zmierniť. Závery
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ROTHA et al. (2012) o „mierne negatívnom“ vplyve zámeru na Rojkovské rašelinisko
považujeme za najväčšiu odbornú chybu v ich hodnotení.
/prednáška/
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Dlhodobé sledovanie zmien potravy zimujúcich myšiarok
ušatých (Asio otus)
Filip Tulis1, Karol Šotnár2 & Ján Obuch3
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 949 01 Nitra, e‐mail: filip.tulis@ukf.sk
Školská 17/12 , 972 17 Prievidza, e‐mail: karol_sotnar@post.sk
3 Botanická záhrada Univerzity Komenského, 038 15 Blatnica, e‐mail: obuch@rec.uniba.sk
1
2

Abstract In 13 winter seasons have been collected pellets on Bojnice Spa locality (central Slovakia). A total of 32.884
individuals of prey were determined. We identified 23 mammal species and 33 bird species. The eudominat species in
all winter seasons was Common Vole (Microtus arvalis). The abundace of Common Vole was varied in dependence on
gradation periods in particular seasons from 57.8% to 92.4%. We recorded 2 retrogadations of Common Vole. During
these retrogradations were the smaller amounts of Common Vole compensated by increased frequency of another
accesories species. The results based on monthly pellet collection indicated changes of diet specialization of Long ‐
eared owls in relation to changes of diet offer between seasons comparison and during the particular winter.
Key words Long – eared Owl, Asio otus, pellets, diet

Úvod
Potrave myšiarky ušatej (Asio otus) v zimnom období sa v minulosti i v súčasnosti venuje
množstvo autorov v zahraničí aj na Slovensku. Prác ktoré sledujú potravu tohto druhu
dlhodobo na základe kontinuálnych zberov vývržkov je menej (napr. ŠOTNÁR & OBUCH 1998,
BENCOVÁ et al 2006, ROMANOWSKI & ZMIHORSKY 2008). Predkladaná práca nadväzuje na
výsledky z 3 zím, publikované v práci ŠOTNÁR & OBUCH (1998). Hodnotí potravnú ekológiu A.
otus v priebehu 13 zím na základe pravidelných mesačných zberov vývržkov.

Metodika
Výskum bol realizovaný v areáli Bojnických kúpeľov v Hornonitrianskej kotline v rokoch
1992 až 2000 a 2006 až 2011. Pod ihličnatými stromami, na ktorých odpočívali zimujúce kŕdle
A. otus, sme zbierali ich vývržky v pravidelných mesačných intervaloch. Vývržky boli
spracované v 5 % roztoku NaOH. Zo získaného osteologického materiálu sme vytriedili na
determináciu čeľuste cicavcov a rostrum, tarsometatarsus, humerus a carpometacarpus vtákov. Zo
získaných kvantitatívnych údajov boli vypočítané hodnoty výrazných odchýliek od priemeru
(MDFM, OBUCH 2001).

Výsledky a diskusia
V celom materiáli 32 884 jedincov koristi A. otus sme determinovali 23 druhov cicavcov
a 33 druhov vtákov. Eudominantným druhom bol počas celého sledovaného obdobia hraboš
poľný (Microtus arvalis, 84,2 %). V jednotlivých zimách kolísalo jeho pomerné zastúpenie od
57,8 % po 92,4 %. Subdominantnými druhmi boli Apodemus sylvaticus (3,6 %), Apodemus

177

„Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni
22. – 24. november 2012, Technická univerzita vo Zvolene

flavicollis (3,2 %), Micromys minutus (2,3 %) a Passer domesticus (2,3 %). Ostané druhy boli
subrecendentné.
Počas zimných sezón 1996/97 a 2006/07 sme v potrave A. otus zaznamenali retrogradáciu
M. arvalis s poklesom jeho zastúpenia na 57,8 %, resp. na 59,2 %. Jeho znížená abundancia bola
v prvej sezóne nahradená vyšším podielom akcesorických druhov: Apodemus flavicollis (11,2
%), Apodemus sylvaticus (10,6 %) a Passer domesticus (8,3 %). V druhej sezóne bolo poradie
subdominantných druhov iné: Passer domesticus (10,6 %), Nyctalus noctua (8,9 %) a Apodemus
flavicollis (8,1 %). Pri vyhodnotení výsledkov na základe mesačných periód v obdobiach
retrogradácie bol v niekoľkých prípadoch pokles pomerného zastúpenia M. arvalis pod 50 %.
V zime 1997/98 eudominantným druhom potravy A. otus bola myška drobná (Micromys
minutus, 10,8%). Z 54 mesiacov počas 13 zím mal tento druh druhú najvyššiu abundanciu v 12
prípadoch. Ani jeden z týchto prípadov nebol zaznamenaný v období retrogradácie M. arvalis,
teda M. minutus nepredstavoval akcesorický druh koristi. Výsledky naznačujú, že aj napriek
kontinuálnej eudominancii druhu M. arvalis dochádza u zimujúcich kŕdľov A. otus k zmenám
v potravnej ponuke. Tieto zmeny sa v potrave prejavujú tak v medzisezónnom porovnaní ako
aj v priebehu jednotlivých zím a nie sú limitované len gradačnými cyklami eudominantného
druhu M. arvalis.

Literatúra
BENCOVÁ V, KAŠPAR T, BRYJA J, 2006: Seasonal and interannual changes in diet composition of the long‐eared owl in
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Hniezdne spoločenstvo vtákov Botanickej záhrady UPJŠ
v Košiciach
Judita Vancáková1 & Ladislav Mošanský2
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice,
e‐mail: vancakova@gmail.com
2 Parazitologický ústav SAV, Löfflerova 10, 040 02 Košice, e‐mail: mosansky@saske.sk
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Abstract Nest Ornithocenosis of Botanical Garden Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Nesting ornithocenosis of
Botanical Garden Pavol Jozef Šafárik University in Košice has been studied in 2011 year. There have been 56 species
recorded, of what 38 species have been nesting. The eudominant species has been Turdus merula (9,2 pair/10 ha).
Dominant species have been Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Parus major, Phylloscopus collybita and Fringilla coelebs
(5,4 pair/10 ha). Subdominant species have been Turdus philomelos, Cyanister caeruleus, Phylloscopus sibilatrix, Garrulus
glandarius (3,1 pair/10 ha) and Sturnus vulgaris (2,3 pair/ha). Nesting of one pair of Regulus ignicapillus has been
recorded. The nesting of Passer montanus and Streptopelia decaocto has been not recorded.
Key words breeding bird communities, Botanical Garden Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Úvod
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, kde sa nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov,
patrí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Aj napriek tomu z hľadiska ornitologického je
pomerne málo poznatkov o hniezdnej štruktúre vtákov (TURČEK 1985, MOŠANSKÝ 1991). Stále
ešte chýba komplexná štúdia o štruktúre a početnosti hniezdnej populácie vtákov s použitím
z niektorých uznávaných kvantitatívnych metód sčítania vtákov.

Metodika
Počas hniezdneho obdobia v roku 2011 sme uskutočnili kvantitatívny výskum
ornitocenózy s použitím modifikovanej pásovej metódy podľa JANDU & ŘEPY (1986) s 8
kvantitatívnými snímkami v priebehu marca až júna (24. 3., 7. 4., 23. 4., 29. 4., 4. 5., 10. 5., 20. 5.
a 5. 6.). Sčítacia plocha bola 13 ha. Pre analýzu hniezdnej ornitocenózy sme použili základné
cenologické ako denzitu – d (počet párov na 1 ha), dominanciu – D (%) a štrukturálne
charakteristiky spoločenstva ako index druhovej diverzity – H´ (SHANNON & WEAVER 1949 ex
ODUM 1977) a vyrovnanosť – J (PIELOU 1966).
Botanická záhrada leží na severozápadnom okraji Košíc na východnom výbežku
Volovských vrchov. Terén má svahovitý charakter, minimálna nadmorská výška je 222 m,
maximálna 357 m, celková rozloha 30 ha. Hornú časť tvorí lesopark kde dominujú Acer
platanoides, Quercus spp., Carpinus betulus, Tilia spp., spolu tvoria približne 80 % všetkých
stromov. Menej zastúpené sú Laryx decidua, Pinus sylvestris, Acer campestre, Fraxinus excelsior,
Fagus sylvatica, Betula sp. Podiel ihličnanov je 15 %. V krovinnej etáže sú zastúpené najmä
Crataegus oxyacantha, Prunus spinosa, Rosa spp., Rubus spp., Sambucus nigra. V dolnej časti je
vegetačný pokryv veľmi rôznorodý, tvorí ho pestrá zmes domácich a cudzokrajných
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ihličnatých i listnatých stromov a kríkov (rody Picea, Pinus, Juniperus, Thuja, Sequoiadendron,
Betula, Acer, Populus, Taxus, Quercus, Lonicera a i.), trávnatých plôch a záhonov.

Výsledky a diskusia
V priebehu hniezdneho obdobia bolo v Botanickej záhrade pozorovaných 58 druhov
z toho 39 druhov vtákov tu hniezdilo. Celkový počet hniezdiacich párov bol 76,8 párov na 10
ha. Eudominantným hniezdičom bol Turdus merula (9,2 p/10 ha s dominanciou D = 13,2 %).
Dominantnými druhmi boli Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula, Parus
major, Phylloscopus collybita a Fringilla coelebs (5,4 p/10 ha; D = 7,1 %). Subdominantnými
hniezdičmi boli Phylloscopus sibilatrix, Turdus philomelos, Cyanister caeruleus, Garrulus glandarius
(3,1 p/ha; D = 4 %) a Sturnus vulgaris (2,3 p/ha; D= 3 %). Ako recedentné druhy boli
Dendrocopos major, Prunella modularis, Sylvia communis a Sitta europea (1,5 p/ha; D = 1,9 %).
Subrecedentné zastúpenie malo 23 druhov (Phasianus colchicus, Columba palumbus, Cuculus
canorus, Dendrocopos medius, Picus viridis, Sylvia curruca, Sylvia borin, Regulus ignicapillus,
Phoenicuros ochruros, Luscinia megarhynchos, Turdus pilaris, Aegithalos caudatus, Poecile palustris,
Poecile montanus, Periparus ater, Troglodytes troglodytes, Emberiza citrinella, Carduelis carduelis,
Carduelis cannabina, Serinus serinus, Coccothraustes coccothraustes, Passer domesticus a Oriolus
oriolus) s denzitou 0,08 pár/ha. V porovnaní s údajmi PAČENOVSKÉHO & DRAVECKÉHO (in litt.) z
r. 1987, ktorí zistili hniezdenie 38 druhov s použitím obdobnej kvantitatívnej metódy sčítania
sme nezaznamenali hniezdenie Falco tinnuculus, Streptopelia decaocto, Anthus trivialis,
Phoenicurus phoenicurus, Certhia familiaris, Passer montanus, Pica pica a Pyrrhula purrhula. Ako
nové hniezdiče pre územie botanickej záhrady sme zistili C. palumbus, D. medius, T. pilaris, P.
sibilatrix, P. montanus, P. ater, C. canorus a S. borin. Výskyt Regulus ignicapillus na základe spevu
(29. 4. a 20. 5. 2011) v enkláve ihličín v listnatom poraste drevín v dolnej časti botanickej
záhrady je prvým údaj o pravdepodobnom hniezdení druhu v suburbánnom až urbánnom
prostredí na Slovensku.
Na základe vysokej hodnoty indexu druhovej diverzity (H´= 4,6) ako aj vyrovnanosti
spoločenstva (J = 0,9) patrí územie botanickej záhrady z hľadiska veľkého počtu hniezdiacich
druhov vtákov ornitologicky medzi najvýznamnejšie zelené plochy (parky a cintoríny) mesta
Košíc.
Poďakovanie Práca bola finančne podporovaná grantmi APVV‐0267‐10 a VEGA 2/0137/10.
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Výskyt kliešťov a kliešťami prenášaných patogénov v mestskej
aglomerácii Košíc (predbežné výsledky)
Bronislava Víchová, Božena Haklová, Lucia Pangrácová, Michal Stanko,
Martin Bona, Ladislav Mošanský & Branislav Peťko
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika
Abstract In last decades, a new phenomenon of ticks spreading into urban areas has been observed. Along with this
fact, also the risk of infections caused by tick‐borne pathogens rises up in central and pericentral parks. The aim of this
study was to monitor the tick distribution and the spectrum of tick species and pathogens occuring in city
agglomeration. Ten study areas were included in our observations. The vast majority of ticks collected was represented
by Ixodes ricinus which is epidemiologicaly the most important tick species in Central Europe. By using of molecular
PCR based methods we detected the presence of bacterial and protozoan pathogens. The prevalence of Borrelia
burgdorferi sensu lato was 26.0% with B. garinii as the predominant genospecies at all studied areas. Anaplasma
phagocytophilum was detected with the prevalence of 3,8%. Ticks were tested also for the presence of Babesia sp. with the
infection prevalence of 4,7%. Up to now, several samples were analyzed by sequencing. Preliminary results showing
the circulation of Babesia venatorum (previously EU1 strain) and Babesia microtii „Jena strain“, which represents the
strain with strong zoonotic potential.
Key words ticks, pathogens, Košice, parks, Borrelia, Anaplasma, Babesia

Úvod
Kliešte predstavujú bežný fenomén už aj v mestskom prostredí, kde osídľujú aj centrálne
parky, resp. sú tam zanášané z periférnych lesov túlavými zvieratami alebo vtákmi. Tieto
kliešte sú zároveň nositeľmi patogénov, ktoré vyvolávajú závažné choroby ľudí i zvierat.
Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť a druhovú skladbu kliešťov v mestskom a prímestskom
prostredí a ich infikovanosť vybranými bakteriálnymi a jednobunkovými patogénmi
pomocou molekulovo genetických metód.

Metodika
Počas vegetačného obdobia rokov 2011 a 2012 bol mapovaný výskyt a naďalej pokračuje
monitoring výskytu a sezónnej aktivity kliešťov na vegetácii na vybraných modelových
lokalitách košickej mestskej aglomerácie na východnom Slovensku. Kliešte sú zbierané
metódou vlajkovania vegetácie a uskladnené v 70% alkohole. Po determinácii do druhov
a určení pohlavia sú postupne vyšetrované na prítomnosť patogénov. Doposiaľ bolo
vyšetrených 508 jedincov z 925 kliešťov zozbieraných počas troch mesiacov na 10 sledovaných
lokalitách. Na izoláciu genomickej DNA bola použitá metóda alkalickej hydrolýzy v 1,25 %
roztoku amoniaku. Prítomnosť DNA jednotlivých patogénov je zisťovaná PCR amplifikáciou
vybraných úsekov, rodovo‐ a druhovo‐ špecifických génov. Vybrané vzorky sú podrobené
sekvenačnej analýze.
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Výsledky a diskusia
Spolu bolo sledovaných 10 lokalít, na ktorých bola zaznamenaná prítomnosť nýmf
a dospelých kliešťov Ixodes ricinus. Kliešte boli nájdené v prímestskom lesoparku, ako aj
v periférnych a pericentrálnych parkoch, na zvyškoch lesnej vegetácie medzi centrálnou
časťou mesta a periférnymi sídliskami, pozdĺž prístupových komunikácií v záhradkárskych
osadách, medzi záhradkami, dokonca v samotných záhradkách. V periférnych
a pericentrálnych parkoch v zberoch prevládali nymfy I. ricinus, v centrálnych parkoch
dospelé kliešte, čo svedčí o uzavretom vývinovom cykle I. ricinus i možnom zánose.
Hostiteľmi kliešťov v centrálnych a pericentrálnych častiach mesta sú pravdepodobne voľne
žijúce synantrópne druhy ako sú ježe, veverice, niektoré drobné cicavce a vtáky, resp. aj
jašterice. V kliešťoch I. ricinus boli detegované baktérie patriace do komplexu Borrelia
burgdorferi sensu lato (26 %, s dominantným zastúpením B. garinii), pričom bola zistená aj
prítomnosť koinfekcií dvoma genospecies, Anaplasma phagocytophilum (3,8 %)
a jednobunkovcov patriacich do rodu Babesia sp. (4,7 %). Predbežné výsledky analýz
nukleotidových sekvencií izolátov Babesia sp. poukazujú na prítomnosť B. venatorum (predtým
EU‐1) a B. microtii „Jena strain“, kmeň s výrazným enzootickým potenciálom, schopný
vyvolávať závažné ochorenie u ľudí (Beck a kol., 2010). Na sledovaných lokalitách sú naďalej
v pravidelných intervaloch počas roka realizované zbery kliešťov z vegetácie. Zároveň sú
priebežne vyšetrované na prítomnosť vyššie spomínaných ako aj ďaľších kliešťami
prenášaných patogénov.
Poďakovanie Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom
globálnych klimatických a spoločenských zmien (kód ITMS: 26220220116) na základe podpory operačného programu Výskum a
vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (0,5) a projektov APVV‐0267‐10 a VEGA 2/0113/12.
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Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na
základe vybraných environmentálnych faktorov
Matej Žiak
SNM – Múzeá v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa 20, P. O. BOX 155, 036 01 Martin, Slovensko, tel.: +421 43 24 542 40,
e‐mail: matej.ziak@gmail.com
Abstract The Slovak stonefly fauna were analysed with regard to spacial (ecoregions), catchment area, vertical (altitude
classes) and longitudinal zonation characteristics (stream order and biocoenotic regions) and geological basement on
the basis of 1221 investigation sites. We recorded 100 species from Slovakia, two of which, Rhabdiopteryx hamulata and
Leuctra dalmoni were new species from Slovakia. Leuctra hippopus, Brachyptera seticornis, Protonemura intricata, Isoperla
sudetica a L. inermis are the most common and most frequently distributed species. The species diversity between the
ecoregions is clearly different. Distribution of stoneflies was dependent on environmental factors.
Key words distribution, zoogeography, plecoptera, stonefly, Slovakia, altitude, catchment area, longitudinal zonation,
stream order, geological basement, ecoregions

Úvod
Pošvatky sú typickými bentickými bezstavovcami osídľujúcimi sladké vody. Ich
charakteristickým prostredím sú najmä studené perejisté toky mierneho pásma. Vďaka
obmedzenej mobilite a špecifickým ekologickým nárokom je pre ne typický vysoký stupeň
lokálneho endemizmu (ZWICK 1980, KRNO 2000). Napriek bohatým údajom z územia
Slovenska je mnoho regiónov ešte stále nepreskúmaných a chýba komplexná predstava
o distribúcii a ekologických nárokoch pošvatiek. Distribúcia pošvatiek je do značnej miery
ovplyvnená geologickými a ekologickými bariérami (KRNO 1997). Úzke prepojenie teplotného
a hydrologického režimu povodí s rozšírením (KRNO 2000) je ovplyvňované
environmentálnymi faktormi geografických celkov. Preto sme sa zamerali na rozšírenie
pošvatiek na základe nadmorskej výšky, veľkosti povodia, rádu toku, longitudinálnej zonácie
a geologických podloží.

Metodika
Analýza dát pošvatiek bola robená počas rokov 2008 – 2011 na základe zhromaždených
historických publikovaných a nepublikovanych údajov, z údajov skorších štúdií
a z najnovších údajov vlastného výskumu. Dátový súbor pozostáva z 1221 lokalít
rozdistribuovaných v rámci celého Slovenska. Konkrétny postup prác zberu lariev vodného
hmyzu vychádzal z metodík projektov EU STAR a AQUEM. Zber imág bol vykonaný
klasickým entomologickým zberom. Koordináty lokalít boli spracované v softwari Quantum
GIS. Na základe GIS vrstiev sa stanovili pre konkrétne lokality údaje o environmentálnych
parametroch (nadmorská výška, rád toku, veľkosť povodia, geologické podložie
a longitudinálna zonácia). Územie Slovenska sa zväčša rozprestiera na hornatom území
s typickými horskými chrbtami a kotlinami medzi nimi (LUKNIŠ 1972). Južnú časť zaberajú
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rozsiahle nížiny. Skúmané územie zahŕňa Západné Karpaty, Panónsku nížinu a malú časť
Východných Karpát. Z biogeografického hľadiska Slovensko patrí ku 2 z 27 ekoregiónov –
Karpatikum a Panonikum (ILLIS 1978). V rámci Slovenska rozoznávame 4 základné geologické
štruktúry podložia – flyš paleogén, flyš neogén, kryštalinikum, karbonáty a neovulkanity
(DOBIAŠOVÁ et al. 2006).

Výsledky a diskusia
Na území Slovenska sa nám podarilo zaznamenať 100 druhov pošvatiek. Za významné
nálezy môžeme považovať dva zatiaľ nepopísané druhy z nášho územia. Rhabdiopteryx
hamulata nájdený v povodí Hrona a Leuctra dalmoni. Dôležitý je aj nález ohrozeného druhu
Capnopsis schilleri. Najbežnejšie sa vyskytujúce druhy boli Leuctra hippopus a Brachyptera
seticornis, ktorých frekvenica výskytu na Slovensku je 30 %. O niečo menšiu frekvenciu (24 %)
majú druhy Protonemura intricata a Isoperla sudetica. Značne rozšírené sú aj druhy Leuctra
inermis, L. autumnalis, Isoperla oxylepis a Perla marginata, ktorých frekvenica sa pohybuje
v rozmedzí 23 – 20 %. Výskyt 28 druhov sa striktne viaže na ekoregión Karpatikum a 15
druhov na Panonikum. Zvyšných takmer 57 % druhov sa vyskytuje v oboch ekoregiónoch.
Maximálne hodnoty v druhovej pestrosti boli zaznamemané v kolínnom a submontánom
stupni v tokoch 4. rádu, kde druhová pestrosť predstavovala 85 % druhov našej fauny.
Pošvatky vyskytujúce sa na území Slovenska preferovali v najväčšej miere veľkosť povodí
v rozsahu od 10 – 100 km2. Zo zistených údajov jasne vyplýva, že pošvatky sú organizmy
meta a hyporitrálu, druhová pestrosť je na úrovni 87 %. Najviac rozšírené sú druhy v tokoch,
ktoré sa nachádzajú na paleogénnom flyši. O niečo menej sú preferované toky na
karbonátovom a kryštalinickom podloži. Najmenej obsadzované boli toky neogénneho flyšu
a neovulkanitov.
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Epigeické pavúčie spoločenstvá vybraných nelesných
ekosystémov Národného parku Poloniny
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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 2011‐2012. Altogether 14 448 spiders belonging to 200 species and to 23 families were captured. Of the
identified species, 31 species are listed in the Red List of Spiders of Slovakia.
Key words epigeic spider communities, non‐forest habitats, Poloniny National Park

Úvod
Prvé literárne údaje o pavúkoch Národného parku (NP) Poloniny nachádzame v prácach
Chyzera a Kulczyńského z konca 19 storočia. Ďalšie publikované údaje nachádzame v prácach
GAJDOŠA et al. (1988) a THOMKU (1994, 1995, 2001). Na konci minulého storočia Buchar a Pekár
a kol. publikovali údaje o výskyte niekoľkých druhov pavúkov vo Východných Karpatoch.
Podľa Katalógu pavúkov Slovenska (GAJDOŠ et al. 1999) bolo z územia Bukovských vrchov na
konci minulého storočia známych 299 druhov pavúkov. Doteraz sú všetky informácie o faune
pavúkov skúmaného územia sumarizované v práci SVATOŇA et al. (2003).

Metodika
Araneologický výskum sme realizovali na vybraných dvadsiatich nelesných
ekosystémoch v NP Poloniny od 7. 6. 2011 do 24. 4. 2012 použitím zemných formalínových
pascí. Na každej lokalite bolo v línii umiestnených 5 zemných pascí, ktoré boli
vyberané približne v mesačných intervaloch.

Výsledky a diskusia
Za sledované obdobie bolo ulovených 14 448 jedincov patriacich k 200 druhom
a zaradených do 23 čeľadí. Počtom druhov v epigeone bola dominantne zastúpená čeľaď
Linyphiidae (79 druhov), čo predstavuje 39,5 % z celkového počtu zistených druhov. Druhou
početnou čeľaďou bola čeľaď Lycosidae s 23 druhmi (D = 11,5 %). Najpočetnejšie zastúpenými
druhmi boli eudominantné druhy Centromerus sylvaticus (14,92 %), Pardosa riparia (14,7 %)
a Piratula hygrophila (10,7 %). Dominantné zastúpenie mal druh Piratula latitans (8,35 %).
Úhrnná dominacia týchto 4 druhov je 48,67 %. K subdominantným druhom územia patrili
Centromerus incilium, Alopecosa trabalis, Trochosa terricola, Pardosa lugubris, Aulonia albimana,
Pardosa pullata, Tenuiphantes mengei a Cybaeus angustiarum s celkovou dominanciou 24,02 %.
Uvedených 12 druhov reprezentovalo 72,69 % všetkých nachytaných jedincov pavúkov zatiaľ
čo na zostávajúcich 188 druhov pripadalo len 27,31 % jedincov. Na základe nárokov na
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pôvodnosť prostredia (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002), najviac druhov patrilo do podskupiny R1 –
R2, (50 %), ktorá reprezentuje druhy s úzkou ekologickou valenciou. Tieto obývajú stanovištia
veľmi podobné pôvodným prírodným pomerom a taktiež prenikajú do málo narušených
druhotných poloprirodzených stanovíšť. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili expanzné
druhy so širokou ekologickou valenciou Er (21 %), ktoré môžu obývať aj antropicky narušené
stanovištia. Pri hodnotení termopreferencie podľa BUCHARA (1992), najpočetnejšiu zložku
araneocenóz tvorili druhy bez vyhradených teplotných nárokov – nešpecifické druhy (N –
39,5 %). Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili druhy psychrofilné (P – 24 %), ktoré sú viazané
na chladné stanovištia. Tretiu skupinu tvorili druhy mezofilné (M – 19 %), ktoré vyhľadávajú
prostredie s miernou teplotou a strednou vlhkosťou. Zastúpenie termofilných druhov je
pomerne nízke (T – 13 %) a korešponduje s malým zastúpením xerotermných stanovíšť.
Medzi faunisticky najvýznamnejšie druhy patria Centromerus prudens a Maro sublestus, ktoré
sú nové druhy pre faunu Slovenska. Z faunistického hľadiska sú významné aj nálezy ďalších
23 druhov, ktoré doteraz na území NP Poloniny neboli zistené, ako napr. Atypus affinis,
Dysdera dubrovninnii, Enoplognatha caricis, Centromerus persimilis, Ceratinella major, Gonatium
hilare, Gongylidiellum vivum, Kaestneria dorsalis, Neriene furtiva, Peponocranium orbiculatum,
Porrhomma errans, P. microphthalmum, Sintula corniger, Tapinocyba insecta, Troxochrus scabriculus,
Arctosa figurata, Pardosa agrestis, P. alacris, Mastigusa arietina, M. macrophthalma, Drassyllus
lutetianus, Aelurillus v‐insignitus a Talavera thorelli. Epigeické pavúčie spoločenstvá nelesných
ekosystémov v NP Poloniny vykazujú bohatú druhovú diverzitu. Za skúmané obdobie bolo
zistených 200 druhov patriacich do 23 čeľadí. Z tohto počtu je 31 ohrozených a vzácnych
druhov zaradených do Červeného zoznamu pavúkov Slovenska (GAJDOŠ & SVATOŇ 2001),
pričom Peponocranium orbiculatum a Neon valentulus sú kategorizované ako kriticky ohrozené
druhy.
Poďakovania Výskum je podporený zo zdrojov VEGA č. 2/0184/11 a z projektov FCVV FPV UKF v Nitre a UGA č. VII/2012.
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