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Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

Úvod 
 
Výsledkom dlhodobého odlesňovania a využívania územia sú zvyšky, 

fragmenty, zlomky lesov na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, v kotlinách 
a nižších pohoriach. Ostrovčeky lesov v poľnohospodárskej krajine Trnavskej 
pahorkatiny na prvý pohľad pôsobia takmer nemenne. Niektoré lesy Trnavskej 
pahorkatiny však pripomínajú už len názvy lokalít na mapách. Jedným z 
príkladov môže byť nelesná lokalita pri Chorvátskom Grobe s názvom 
Šalaperská hora (Ružičková, 2007). 

Na Mikovínyho mape Bratislavskej župy z roku 1733 sú zaznamenané na 
Trnavskej pahorkatine oveľa väčšie lesné komplexy, ako sa vyskytujú v 
súčasnosti. Šenkvický háj a Martinský les boli súčasťou väčšieho lesného celku, 
situovaného medzi Vinosadmi, Šenkvicami a Blatným, ktorý siahal až po dnešné 
Bernolákovo. Lesík pri Doľanoch v súčasnosti už neexistuje, na spomínanej 
mape však vidno, že išlo o rozľahlejší lesný porast, podobne ako lesíky pri 
Vištuku, Jablonci a les Búr (Dubník) pri Košolnej, ktoré sú dnes oveľa menšie. 
Podľa Jedlicsku (1882, Spomienky na Malé Karpaty) „boli v nížine, ktorá je 
intenzívne obhospodarovaná, menšie pásy lúk a lesy. Tie boli predtým väčšie. 
Sú to Lindava medzi Častou, Dubovou a Budmericami, Buscherg (Suchovský 
háj) medzi Dlhou a Suchou, a Búr medzi Klčovanmi a Suchou. Časť bola v r. 
1800 vyrúbaná.“ 

Zastúpenie lesov v krajinnej mozaike Trnavskej pahorkatiny sa postupne 
menilo, v priebehu 20. storočia bola rozloha sedemnástich lesov zmenšená o 
40%. Začali prevládať plošne menšie až malé, izolované fragmenty. Trend 
fragmentácie lesov pokračuje doteraz. Z ekologického hľadiska najviac 
nepriaznivých zmien prebieha skôr v okolitej krajine. Lesy čoraz viac vzájomne 
izoluje výstavba diaľnic, ciest, logistických centier a štvrtí rodinných domov v ich 
tesnej blízkosti. 

Šenkvický háj (Szenkowitzer Waldung, Čaníkovský háj, Čenkvický háj) 
a Martinský les (Zentmartin, Szent Márton, Martinswald) patrili medzi tzv. hájené 
lesy. Rozloha Šenkvického hája a Martinského lesa sa zmenšila od roku 1747 z 
2230 ha veľkého lesného komplexu takmer o 60 %. Šenkvický háj ostal 
zachovaný ako jeden celok. Martinský les bol rozdelený na viacero častí - 
fragmentov (Ružičková, 2007). 

V súčasnosti územie Martinského lesa patrí do katastrálnych území obcí 
Senec a Veľké Šenkvice, nachádza sa medzi obcami Senec, Šenkvice, Blatné, 
v blízkosti mestskej časti Senec – Svätý Martin a skladá sa z 3 častí. Dve časti 
sú súčasťou lesného komplexu Martinský les a tretia časť je tvorená lesným 
komplexom Šenkvický háj. Celková rozloha územia je 574,59 ha. Územie 
Martinského lesa je od roku 2004 zaradené medzi územia európskeho významu 
a tiež do národného zoznamu európsky významných území siete NATURA 2000 
(MŽP SR, 2004). Spolu so Šenkvickým hájom predstavuje toto územie 
významný prvok Regionálneho územného systému ekologickej stability. 
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Medzi hájené lesy patril aj dubový les Lindava (Lintava, Lintau). Podľa 
rekonštrukcie na základe archívnej mapy z r. 1748 mala Lindava v tom období 
rozlohu asi 810 ha. V priebehu 20. storočia sa rozloha lesa zmenšila o 20%. 
Územie Lindavy v súčasnosti patrí do katastrálneho územia obce 
Budmerice. Centrálna časť Lindavského lesa je Územím európskeho významu 
Lindava s rozlohou 378,46 ha. Prírodná rezervácia Lindava bola vyhlásená 
v roku 1984 na ochranu zachovaných lesných spoločenstiev s charakteristickými 
lesnými typmi s rozlohou 462 000 m2. Územím prechádza aj biokoridor 
regionálneho významu - rBK Hajdúky-Lindava, ktorý vedie katastrom obce 
Dubová, ďalej ide z Modranského katastra k prameňu Vyvieračka a k toku rieky 
Gidra a po pravom brehu až do obce Budmerice. 

Význam týchto území spočíva v tom, že ide o teplomilné ponticko-
panónske dubové lesy na spraši, dubovo-cerové lesy a dubovo-hrabové lesy 
karpatské. Ponticko-panónske dubové lesy majú ťažisko rozšírenia na Ukrajine 
a na Veľkej dunajskej nížine a v súčasnosti sú v celom areáli výskytu zachované 
len fragmentárne. Pôvodné lesy na Trnavskej pahorkatine majú veľký význam 
ako zdroj prirodzeného genofondu, čo by malo byť zdôraznené v procese a 
spôsoboch ich ďalšieho využívania a ochrany. 

Jedným z cieľov vedeckého výskumu v rámci projektu VEGA „Hodnotenie 
funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej 
pahorkatiny“ bol výskum cicavcov vo vybraných typoch biotopov Trnavskej 
pahorkatiny, najmä v častiach Martinský les a Lindava. 

Cieľom monografie je kvalitatívno-kvantitatívne zhodnotenie fauny 
cicavcov s dôrazom na mikromammaliá v súčasných rastlinných formáciách 
fragmentáciou ovplyvneného Martinského lesa a Lindavy a zhodnotenie 
možností ich priestorovej distribúcie a  migrácií. 

Súčasťou monografie sú aj kapitoly, ktoré obsahujú návrh využitia 
vedeckých výsledkov výskumu v pedagogickom procese. Monografia teda môže 
okrem vedeckej verejnosti slúžiť aj ako materiál pre učiteľov základných a 
stredných škôl pri výučbe predmetov Biológia a Ekológia. 
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1. Charakteristika biotopov Martinského lesa a Lindavy 
 

Martinský les spolu so Šenkvickým hájom predstavujú oázu pre rôzne 
druhy rastlín a živočíchov v poľnohospodárskej krajine. Tým, že obsahujú v sebe 
viaceré typy biotopov, poskytujú životný priestor širšiemu spektru živých 
organizmov od chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov vzácnych 
teplomilných dubových lesných spoločenstiev až po synantropné druhy. 

Územie Martinského lesa je tvorené troma lesnými celkami, dva z nich 
patria k lesníckemu komplexu Martinský les a tretí k lesníckemu komplexu 
Šenkvický háj. Do skúmaného územia patria obidve časti Martinského lesa 
s priľahlými biotopmi ako sú poľné biotopy, krovinové biotopy a mokradné 
biotopy. 

Na základe súčasného stavu poznania a výskytu najhodnotnejších 
a najzachovalejších častí územia Martinského lesa boli na tomto území 
vymedzené dva ekologicko-funkčné priestory. 

Prvý ekologicko-funkčný priestor tvorí najcennejšie územie s výskytom 
teplomilných sucho až mezofilných dubín nachádzajúcich sa na našich 
najúrodnejších pôdach. Je tvorený biotopom teplomilných ponticko-panónskych 
dubových lesov na spraši a piesku, je prioritným biotopom európskeho významu, 
predstavovaný asociáciou Aceri tatarici-Quercetum Zólyomi 1957 
s charakteristickými druhmi ako Quercus virgiliana, Quercus robur, Quercus 
frainetto, Acer campestre, Lithospermum purpurocaeruleum, Dictamnus albus, 
Quercus cerris, Quercus petraea agg., Ulmus minor, Cornus mas, Melica 
uniflora, Ligustrum vulgare a biotopom dubovo-cerových lesov, ktorý je biotopom 
európskeho významu, predstavovaný asociáciou Quercetum petraeae-cerris 
Soó ex Borhidi et Járai-Komlódi 1959 s charakteristickými druhmi ako Lactuca 
quercina, Hieracium sylvaticum, Campanula trachelium, Quercus petraea agg., 
Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Melica 
uniflora, Poa nemoralis, Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum (Ružičková, 
2003a, 2003b, 2004, Puškárová et al., 2008). V skupine lesov sa nachádzajú aj 
plášťové a lemové spoločenstvá, nakoľko s postupujúcim procesom 
fragmentácie stúpa podiel ekotónových spoločenstiev. Okraj lesa tvorí pás 
krovín - lesný plášť a pás bylín - bylinný lem. Šírka plášťa a lemov a ich 
floristické zloženie závisí od špecifických podmienok stanovišťa, od typu 
dotykových spoločenstiev a od vplyvu človeka. Najvzácnejšie z nich sú 
teplomilné spoločenstvá asociácie Dictamno-Geranietum sanguinei 
Wendelberger 1954, ktorá predstavuje biotop teplomilných lemov, ide o biotop 
národného významu, a asociácie Ligustro-Prunetum R. Tx. 1952, indícia biotopu 
xerotermných krovín, ide o prioritný biotop európskeho významu. Nachádzajú sa 
tu aj svetliny s chránenými a ohrozenými druhmi (Ružičková, 2003a, Puškárová 
et al., 2008). 
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Druhý ekologicko-funkčný priestor predstavuje lesné porasty s prímesou 
nepôvodných druhov drevín a plošne malé porasty agátu (Puškárová et al., 
2008). 

Na základe súčasného stavu poznania a výskytu najhodnotnejších 
a najzachovalejších častí územia lesa Lindava boli na tomto území vymedzené 
nasledovné vegetačné jednotky: karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy, 
eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku, panónsko-balkánske cerové lesy, 
brehové porasty tečúcich vôd (potoka Gidra). V spoločenstvách brehových 
porastov potoka Gidra sa vyskytujú druhy drevín Alnus glutinosa, Acer 
campestre, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra a druhy 
rodu Salix sp., miestami aj Populus alba. Uvedené lesné biotopy sa nachádzajú 
aj na území Martinského lesa a sú charakterizované nižšie v texte. 

Pri charakterizácii lesných biotopov sme sa pridŕžali prác autorov Stanová, 
Valachovič et al. (2002) a Viceníková, Polák (2003). 

Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy sú lesy pod vplyvom 
panónskej oblasti v nížinách a pahorkatinách, na náplavových terasách 
pokrytých sprašovými hlinami a v širších dnách kotlín. Porasty tvorí 
predovšetkým Quercus robur, v pahorkatinách aj Quercus petraea agg. 
s druhom Carpinus betulus. Pôdy sú hlbšie a dobre zásobené živinami 
splavenými z vyšších polôh. Tieto lesy majú často narušenú štruktúru porastu 
dôsledkom výmladkového hospodárenia. Pre nenarušené porasty je typické 
dobre vyvinuté krovinové poschodie. Podrast býva druhovo bohatý, tvorený 
predovšetkým teplomilnými dubinovými druhmi a druhmi so strednými nárokmi 
na živiny, pričom prevládajú trávy. Od dubovo-hrabových lesov karpatských sa 
dubovo-hrabové lesy panónske odlišujú predovšetkým absenciou druhov Fagus 
sylvatica a Carex pilosa, ako aj vyšším zastúpením niektorých teplomilných 
panónskych druhov. 

Dubovo-hrabové lesy karpatské sú porasty s dominantnými druhmi 
Quercus petraea agg. a Carpinus betulus s prímesou Fagus sylvaticus na 
rôznorodých geologických podložiach a hlbších pôdach typu kambizemí 
s dostatkom živín. Podrast má travinný charakter, výrazne sa uplatňuje Carex 
pilosa, prítomné sú mezofilné druhy, druhy typické pre bučiny ako aj druhy 
dubín. Ide o biotop národného výzmanu, vyskytuje sa na nížinách, 
pahorkatinách, vrchovinách. Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-
Carpenion J. et M. Michalko, 1985) predstavujú mezofilné listnaté lesy, pôvodne 
zaberajúce súvislé rozsiahle plochy v pahorkatinách až do výšky 600 m n.m. 
V stromovom poschodí prevládajú druhy ako Quercus petraea agg., Carpinus 
betulus, Acer campestre, Tilia cordata, Cerasus avium, s občasným výskytom 
Quercus dalechampii. Krovinné poschodie tvoria druhy Lonicera xylosteum, 
Swida sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare a Crataegus monogyna. 
Z bylín je dominantným druh Carex pilosa, ďalej sú to druhy Galium sylvaticum, 
Galium odoratum, Dactylis polygama, Corydalis cava. 

Dubovo-hrabové lesy panónske (Carpineto-Quercetum) sú lesy 
s dominantným druhom Quercus robur. Vyskytujú sa na terasách pokrytých 
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sprašovými hlinami, vo vyšších častiach alúvií, v nížinách a širších dnách kotlín 
v prvom lesnom vegetačnom  stupni. Na svahoch pahorkatín pod panónskym 
vplyvom sú rozšírené zmiešané porasty s druhmi Quercus petraea agg. a  
Quercus robur s hojne vyskytujúcim sa druhom Carpinus betulus. V druhovo 
bohatom bylinnom poschodí sú zastúpené mezofilné druhy. Nenarušené porasty 
vo forme vysokého lesa sú na Slovensku vzácne. Tento biotop je zaradený 
i medzi európsky významné biotopy na Slovensku. Pre nenarušené porasty je 
typické dobre vyvinuté krovinové poschodie. Porasty sú ohrozené nesprávnym 
hospodárením, pri ktorom sa na úkor dubov, ktoré potrebujú špecifické 
podmienky na prirodzenú obnovu, viac uplatňuje pestovanie buka, prípadne 
hrabu. Takisto majú často narušenú štruktúru porastu dôsledkom výmladkového 
hospodárenia. 

Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (resp. teplomilné ponticko-
panónske dubové lesy na spraši a piesku) sú biotopom porastov dubov s 
minimálnou prímesou ďalších druhov stromov, avšak spravidla s bohatým 
podrastom krovín. Vyskytujú sa v teplých a suchých oblastiach. V našich 
podmienkach ich rozdeľujeme do troch subtypov, pričom prvý z nich sa 
vyskytuje na poriečnych sprašových a piesočných terasách väčších riek južného 
Slovenska. Porasty sú tvorené predovšetkým druhmi Quercus robur a Quercus 
virgiliana, v krovinovom poschodí je prítomný Acer campestre, vzácne Acer 
tataricum. Pre druhý subtyp sú charakteristické ťažšie pôdy s ílom, na jar vlhšie 
a v lete presýchajúce. Porasty sú tvorené druhmi Quercus petraea agg., 
Quercus robur a Quercus cerris, pre bylinný podrast je charakteristická 
prítomnosť niektorých vlhkomilnejších druhov, ako Potentila alba, niekedy aj 
Molinia arundinacea. Posledný subtyp takisto tvoria duby, predovšetkým z 
okruhu Quercus petraea agg. Jeho výskyt je podmienený zakyslením pôdy, no 
zároveň extrémnosťou svahových a tepelných podmienok. Pre podrast sú 
typické drobné kríčky znášajúce extrémne podmienky južných zakyslených 
kamenistých svahov tvorené druhmi ako Genista pilosa, Lembotropis nigricans, 
Calluna vulgaris. Táto skupina lesov má na našom území severozápadnú 
hranicu areálu. Mnohé boli premenené na poľnohospodársku pôdu. 
Najzachovalejšie porasty sa udržali v NPR Dubník a v Martinskom lese. Je veľmi 
ohrozený a medzi biotopmi európskeho významu je považovaný za prioritný. 

Panónsko-balkánske cerové lesy tvoria porasty dubov s výraznejšou 
prítomnosťou cera na kyslejších, čiastočne zhutnených ílovitých pôdach, 
prípadne na sprašiach. Typické sú ťažšie pôdy, ktoré sú na jar vlhké a v období 
väčšieho sucha presychajúce. Krovinové poschodie je spravidla dobre vyvinuté. 
Bylinný podrast tvoria druhy znášajúce zamokrenie a vysychanie pôd a 
kyslomilné druhy. Významne sa tiež uplatňujú teplomilné a lesostepné prvky. Na 
Slovensku sa vyskytuje v nížinách a pahorkatinách južného Slovenska. Quercus 
cerris ako základný prvok tohto biotopu sa vyskytuje aj v ostatných dubových 
lesoch, ktoré zvyčajne tvoria spolu jeden komplex. Aj z týchto dôvodov je zložité 
určiť pôvodnú druhovú skladbu a štruktúru tohto typu biotopu na Slovensku. 
Porasty na Balkáne, kde sa zachovalo viacero pôvodných porastov, vykazujú 

 8 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

 

určitú geografickú rozdielnosť od porastov na južnom Slovensku a v severnom 
Maďarsku. 

Medzi ďalšie biotopy, ktoré sa na skúmanom území Martinského lesa 
nachádzajú patria: xerotermné kroviny, trnkové a lieskové kroviny, brehové 
porasty plytkých stojatých vôd s makrofytnou vegetáciou a intenzívne 
obhospodarované polia. Pri charakterizácii týchto biotopov sme sa pridŕžali 
práce autorov Stanová, Valachovič et. al. (2002). 

Kroviny poskytujú biotopy a biokoridory pre viacero živočíchov, hniezdiská 
pre spevavce a úkryty pre pernatú a srstnatú zver. Kroviny sa najčastejšie tvoria 
na kamenných valoch a rúnach okolo polí, lúk a vinohradov, lemujúc okraje 
lesných porastov a poľné cesty. Často sa tvoria na opustených pasienkoch, kde 
predstavujú sukcesné štádiá pri prechode k lesu.  

Xerotermné kroviny sú tvorené predovšetkým malolistými druhmi trniek, 
hlohov a ruží. V podraste prevládajú početné svetlomilné a teplomilné byliny, 
ktoré diferencujú túto skupinu od bežných kriačinových spoločenstiev 
s nitrofilným podrastom. V rámci druhového zloženia prevládajú druhy Cornus 
mas, Cotoneaster integerrimus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa subsp. 
dasyphylla, Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia. Vhodné stanovištia sa nachádzajú 
po celom okraji južného Slovenska. Na sledovanom území ide o najvzácnejšie 
teplomilné spoločenstvá asociácie Ligustro-Prunetum R. Tx. 1952, ide o indíciu 
biotopu xerotermných krovín. Tieto biotopy patria do kategórie prioritný biotop 
európskeho významu. 

Vzhľad porastov trnkových a lieskových krovín určujú dominantné dreviny 
a fyziognómiu dotvárajú lianové rastliny ako Fallopia dumetorum, Clematis 
vitalba a najmä druhy rodu Rubus. V bylinnom poschodí prevládajú 
polotieňomilné, mezofilné  a mierne nitrofilné druhy. Tento typ biotopu sa 
vyskytuje v pahorkatinovom stupni po celom Slovensku. Z drevín tu prevládajú 
Berberis vulgaris, Cornus mas, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra. V bylinnom poschodí sú druhy ako 
Galium aparine, Glechoma hederacea, Urtica dioica, Veronica chamaedrys. 

Plytké stojaté vody s makrofytnou vegetáciou sú tvorené porastami 
ponorených a na hladine plávajúcich vodných rastlín, ktoré niekedy sprevádzajú 
nad hladinu vynorené rastliny. Štruktúra porastov je počas roka premenlivá. 
Väčšina druhov je adaptovaná na dočasné vyschnutie stanovíšť a vytvára aj 
terestrické rastové formy. V takýchto podmienkach do porastov prenikajú 
niektoré jednoročné druhy. Osídľujú močiare a mokrade na inundačných 
územiach, okraje rybníkov, materiálových jám, priekopy, ktoré majú väčšinu roka 
plytkú vodu, ich dno sa môže krátkodobo obnažiť, ale aj opačne, v čase záplav 
je hĺbka vody väčšia. Z hľadiska prítomnosti živín sú to prevažne mezo- až 
eutrofné biotopy. Druhové zloženie tvoria Batrachium aquatile, Batrachium 
baudotii, Batrachium circinatum, Batrachium rhipiphyllum, Batrachium rionii, 
Batrachium trichophyllum, Callitriche sp., Hottonia palustris, Potamogeton 
gramineus. Na uvedenom type biotopu boli však sledované cicavce v brehových 
porastoch, ktoré sú tvorené druhmi: Salix alba, Salix fragilis, ďalej sa tu ojedinele 
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vyskytujú Fraxinus angustifolia, Populus alba, Populus nigra, Swida sanguinea, 
Sambucus nigra, Crataegus monogyna. 

Intenzívne obhospodarované okolité plochy tvoria prevažne polia, vinice 
a iné trvalé poľnohospodárske kultúry, okrajovo aj pravidelne obhospodarované 
sady s použitím herbicídov, ktoré eliminujú rast väčšiny burín. V porastoch 
kultúry zostáva len malý počet najodolnejších synantropných druhov poľných 
burín tolerantných k extrémnym podmienkam. Tieto buriny sú obvykle 
koncentrované na okrajoch poľných kultúr. Tento biotop sa vyskytuje 
v oblastiach s poľnohospodárskou výrobou, hlavne v nížinách a pahorkatinách 
na celom území. 
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2. Metódy výskumu 
 
Výskum cicavcov na lokalitách Trnavskej pahorkatiny bol realizovaný v 

období od apríla 2008 do apríla 2010 v nasledovných biotopoch územia 
Martinský les: teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku 
(dubové lesy B1), trnkové a lieskové kroviny a xerotermné kroviny (kroviny B2), 
brehové porasty plytkých stojatých vôd s makrofytnou vegetáciou (brehový 
porast stojatých vôd B3), intenzívne obhospodarované polia (poľné biotopy B4) 
a na biotopoch územia Lindava: dubovo-hrabové lesy (lesný komplex Lindava 
Lk1), ekoton: les – brehové porasty potoka Gidra – pole (Lk2). 
 

Drobné zemné cicavce boli skúmané štandardnými metódami, ktoré 
umožnili zistiť čo najväčší počet druhov bez usmrtenia chytených jedincov. Bola 
použitá líniová metóda s použitím drevených a kovových živolovných pascí 
(Nevřelová, Kyselicová, 2009). Na odchyt väčších druhov zemných cicavcov ako 
sú napr. Arvicola terrestris, resp. Rattus norvegicus boli použité živolovné pasce 
typu PA 300 s rozmermi (d., š., v.): 32 x 24,5 x 27,5 cm a 63,5 x 24,5 x 27,5 cm. 

Na výskumných lokalitách boli pasce inštalované počas 4 dní (3 nocí) v 
priebehu ročných období (jar, leto, jeseň, zima) počas celého obdobia výskumu. 
Pretože väčšina drobných cicavcov je aktívna za šera, pasce boli nastražené na 
noc. Kontrola pascí bola vykonávaná každodenne.  

Na území Martinského lesa bolo položených 12 odchytových línií na 4 
biotopoch, na území lesa Lindava boli položené 2 línie na 2 biotopoch. Na 
každej odchytovej línii sa použilo 25 živolovných pascí s 5 metrovým sponom, 
celková dĺžka línie bola 125 m. Väčšie živolovné pasce boli kladené v líniách o 
dĺžke 750 m (25 pascí na jednej línii), vzdialenosť pascí bola približne 25-30 m 
podľa charakteru porastu. Línie boli založené na plochách dostatočne širokých, 
aby bol na každej strane línie rovnorodý porast. Pasce boli kladené na pôdu, z 
ktorej sa odstránila hrabanka, prípadne sa upravil terén tak, aby pasce boli 
dobre uchytené. 

Ako návnada boli použité zelenina (mrkva, kaleráb), mäsové výrobky 
(salám, slanina) a chlieb alebo pečivo (Nevřelová, 2008a). 

Druhy boli determinované podľa určovacieho kľúča (Anděra, Horáček, 
2005). Pri odchytoch boli zaznamenané nasledovné údaje: názov taxónu, 
charakter biotopu, dátum odchytu. Vedecké názvy jednotlivých druhov sú 
uvedené podľa Wilsona a Reedera (2005). 

Pri druhoch Apodemus flavicollis a Apodemus sylvaticus bola meraná 
dĺžka zadného chodidla od pätového kĺbu po koniec najdlhšieho prsta bez 
pazúra. 

Počas celého obdobia výskumu bolo na 14 líniách uskutočnených 9 
odchytových sérií, celkovo bolo položených 675 pascí/nocí na jednej línii, čo 
predstavuje 8100 pascí/nocí na všetkých líniách na území Martinského lesa 
a 1350 pascí/nocí na líniách územia Lindava. 
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Zo zisteného materiálu sa vyhodnocovala denzita (na základe ORL podľa 
Pelikána et al., 1974), dominancia (Losos et al., 1984), konštantnosť (Tischler, 
1947 in Losos et al., 1984), diverzita (Shannon & Weaver, 1963), ekvitabilita 
(Sheldon, 1969) a Sørensenov index podobnosti (Losos et al., 1984). Sledované 
parametre sú uvádzané súhrnne za celé obdobie výskumu (r. 2008-2010). 

Vzhľadom na hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zhodnotenie prepojenosti 
a funkčnosti biokoridorov, bol zhodnotený migračný potenciál cicavcov na 
sledovaných územiach. Migračný potenciál bol stanovený na základe výskytu 
biotopov vhodných na ich existenciu, rozmnožovanie a potravu v sledovanom 
území. 
 

Prítomnosť väčších cicavcov sme zisťovali na základe priameho 
pozorovania, podľa hlasových prejavov v čase ruje a podľa dostupných 
pobytových znakov. Pri určovaní druhov podľa stôp sme používali určovací kľúč 
Van den Brinka (1957). Pobytové znaky boli vyhľadávané na pozorovacích 
líniách, ktoré kopírovali línie výskumu odchytávaných druhov cicavcov. Dĺžka 
pozorovacích línií bola však väčšia. Dĺžky jednotlivých línií pozorovania sa 
pohybovali v rozpätí 1000 – 2500m podľa charakteru a veľkosti biotopov. Na 
biotopoch Martinského lesa bolo 12 pozorovacích línií na 4 biotopoch (dubový 
les, kroviny, brehový porast, pole) a na biotopoch Lindavy išlo o 2 pozorovacie 
línie na 2 biotopoch (dubovo-hrabový les, ekoton: les – brehové porasty potoka 
Gidra – pole). 
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3. Cicavce biotopov Martinského lesa 
 

Výskum drobných zemných cicavcov prebiehal na 12 lokalitách v 4 typoch 
biotopov (B1 – dubové lesy, B2 – kroviny, B3 – brehové porasty stojatých vôd, 
B4 – poľné biotopy). V dubovom lese boli pasce kladené na 4 líniách (L1–L4), 
na biotopoch krovín boli pasce kladené taktiež na 4 líniách (L5–L8), biotop 
brehových porastov plytkých stojatých vôd sa na území vyskytoval len na jednej 
lokalite (línia L9) a cicavce poľných biotopov boli skúmané na 3 líniách (L10–
L12). 
 
Obr. 1: Odchytové lokality (L1-L12) na biotopoch Martinského lesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

3.1. Odchytové lokality 
 
Dubové lesy (B1): 

Línia L1: Les predstavuje dubový porast s bohatým podrastom. Nachádza 
sa severo-východne od osady Svätý Martin. Les sa rozprestiera v miernom 
svahu.  Hlavné zastúpenie má Quercus cerris, Acer campestre, Quercus 
pubescens, Ulmus glabra, Crataegus monogyna, Swida sanguinea, Ligustrum 
vulgare a v bylinnom poschodí Geum urbanum, Glechoma hederacea, 
Impatiens noli-tangere, Luzula luzuloides, Urtica dioica. Na tejto lokalite boli 
pomerne v hojnom množstve roztrúsené staré pne, konáre a vyvrátené kmene 
stromov, čo dávalo dobrý predpoklad odchytu drobných zemných cicavcov. 

Línia L2: Lokalita sa taktiež nachádza severo-východne od osady Svätý 
Martin. Hlavné zastúpenie tu majú Quercus cerris, Acer campestre, Quercus 
pubescens, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare a v bylinnom poschodí 
Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica. Na tejto lokalite boli 
taktiež pomerne v hojnom množstve roztrúsené staré pne a vyvrátené kmene 
stromov. 

Línia L3: Lokalita sa nachádza naľavo od hlavnej cesty smerujúcej k osade 
Svätý Martin. Lokalita má bohatú stromovú, krovinovú i bylinnú etáž. 
Nachádzajú sa tu druhy Quercus cerris, Quercus robur, Acer campestre, Swida 
sanguinea, Crataegus monogyna, Rosa sp., Sambucus nigra, Prunus spinosa, 
Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Heracleum sphondylium, Clematis vitalba, 
Rumex sp., Parietaria officinalis. 

Línia L4: Na lokalite sa nachádza prirodzene obnovený mladý lesný porast 
s prevládajúcim druhom Quercus petraea agg. s ojedinelým výskytom Acer 
campestre, Crataegus monogyna a Swida sanguinea. Bylinný podrast je tu 
zastúpený prevládajúcimi druhmi: Heracleum sphondylium, Clematis vitalba, 
Rumex sp. 
 
Foto 1: Mladý dubový porast (lokalita L4) (jar, 2008) 
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Foto 2: Kontrola pascí na biotope B1,   Foto 3: Rozhranie starý les (L3) – mladý 
  lokalita L2 (leto, 2008)                 porast (L4) (leto, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kroviny (B2): 

V uvedenom type biotopu boli pasce kladené na 4 líniách. Dve línie boli v 
porastoch medzi plochami ornej pôdy a dve línie boli exponované v ekotonoch 
les – pole. 

Prvé dve línie (L5 a L6) sa nachádzajú pri hlavnej komunikácii smerujúcej 
do osady Svätý Martin. Z dvoch strán sú obklopené ornou pôdou pričom ich 
pretína cestná komunikácia do osady Svätý Martin. V stromovom poschodí sa 
vyskytujú prevažne druhy Acer campestre, Quercus pubescens, Quercus cerris. 
V krovinnej etáži dominujú druhy Sambucus nigra, Rosa sp., Ligustrum vulgare, 
Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa. Bylinná etáž je 
zastúpená druhmi Geum urbanum, Chenopodium album, Urtica dioica, Elytrigia 
repens. 

Línie L7 a L8 sú situované v severo-západnej (L7) a v juho-východnej časti 
(L8) Martinského lesa. Na rozhraní poľa a lesa sa vyskytuje plášťové 
spoločenstvo asociácie Ligustro-Prunetum R. Tx. 1952 s Ligustrum vulgare v 
sprievode s Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus monogyna. Stromové 
poschodie je zastúpené druhmi Acer campestre, Quercus cerris. 
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Foto 4: Krovinové biotopy (B2), lokalita L7 (leto 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Krovinové biotopy (B2), lokalita L8 (leto 2009) 
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Brehové porasty stojatých vôd (B3): 
Mokradné spoločenstvo (lokalita L9) sa nachádza pri osade Svätý Martin. 

Na sledovanej lokalite prevládajú druhy drevín viazané na vysokú hladinu 
podzemnej vody, ide najmä o druhy Salix alba, S. fragilis, ďalej sa tu ojedinele 
vyskytujú Fraxinus angustifolia, Populus alba, Populus nigra, Swida sanguinea, 
Sambucus nigra, Crataegus monogyna. Bylinná etáž je tiež hojne zastúpená s 
vysokou pokryvnosťou. Ide o druhy Glechoma hirsuta, Urtica dioica, Geum 
urbanum, Chenopodium album, Humulus lupulus, Verbascum thapsiforme. 
Vodná plocha v letnom období vysychá a zarastá porastami druhu Parietaria 
officinalis. 
 
Foto 6: Lokalita L9, biotop plytkých stojatých vôd s brehovými porastami vŕb 

a topoľov (leto, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poľné biotopy (B4): 

V dotknutom území dominujú poľné biotopy. S intenzívnou 
poľnohospodárskou činnosťou úzko súvisí absencia pôvodných biotopov. 
Veľkoplošná prvovýroba zlikvidovala početné kriačiny, medze a remízky, na 
okrajoch honov je minimálne vyvinutá synantropná bylinná vegetácia. Zeleň, 
reprezentovaná hlavne líniovou drevinovou vegetáciou, ojedinele aj skupinkami 
stromov a krovín na poľnohospodárskej pôde a na okrajoch polí, predstavuje pre 
organizmy z existenčného hľadiska veľmi dôležitý biotop (Trnka et al., 1998). Na 
uvedenom biotope boli pasce kladené na 3 líniách (L10–L12). 
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Foto 7: Intenzívne obhospodarované polia (lokalita L10) (jar, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Intenzívne obhospodarované polia (lokalita L11) (leto, 2009) 
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3.2. Drobné zemné cicavce biotopov Martinského lesa 
 
Dubové lesy (B1):

 
Materiál mikromammálií zistený za celé obdobie výskumu z biotopu B1 

prezentuje tabuľka 1. Výskum v uvedenom biotope preukázal výskyt 5 druhov: 
Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus subterraneus, Myodes 
glareolus, Sorex araneus. Celkovo bol počet odchytených jedincov drobných 
zemných cicavcov v tomto type biotopu 160. Druhy Apodemus flavicollis, 
Apodemus sylvaticus a Myodes glareolus sa v lesných biotopoch bežne 
vyskytujú. Sorex araneus bol v tomto biotope odchytený len v počte 1 jedinca. 
Druh Microtus subterraneus bol odchytený taktiež len v počte 1 jedinca. 
 
Tab. 1: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotope B1 
 
 B1

Apodemus flavicollis 88
Apodemus sylvaticus 26
Microtus subterraneus 1
Myodes glareolus 44
Sorex araneus 1
počet jedincov 160
počet druhov 5

druh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hľadiska hodnôt dominancie eudominantnými druhmi v biotope dubových 

lesov boli Apodemus flavicollis, Myodes glareolus a Apodemus sylvaticus. 
Recedentnými druhmi boli Microtus subterraneus a Sorex araneus. Dominanciu 
na biotope B1 zobrazuje graf 1. 

Najvyššiu denzitu dosahoval eudominantný Apodemus flavicollis, podľa 
hodnôt denzity ďalej nasledovali eudominantné druhy Myodes glareolus a 
Apodemus sylvaticus a recedentné druhy Microtus subterraneus a Sorex 
araneus. Priemernú denzitu drobných zemných cicavcov na biotope B1 
zobrazuje graf 2. Celková denzita synúzie mikromammalií dosahovala 80 ex./ha. 

Diverzita drobných zemných cicavcov na tomto type biotopu má hodnotu 
H′=1,04 a ekvitabilita tu dosiahla hodnotu 0,20. 
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Graf 1: Dominancia drobných zemných cicavcov v biotope dubových lesov (B1) 
v rokoch 2008-2010 
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Graf 2: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope B1 
v rokoch 2008-2010 
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Kroviny (B2): 
 
Tabuľka 2 prezentuje materiál mikromammalií zistený za celé obdobie 

výskumu z biotopu B2. V biotopoch trnkových a lieskových krovín 
a xerotermných krovín bolo zistených 6 druhov: Apodemus flavicollis, Apodemus 
sylvaticus, Microtus arvalis, Mus musculus, Myodes glareolus, Sorex araneus. 
Celkovo bol počet odchytených 93 jedincov drobných zemných cicavcov. Ide 
o bežné druhy ekotonových spoločenstiev a zárastov krovín lemujúcich 
agrocenózy. 
 
Tab. 2: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotope B2 
 
 B2

Apodemus flavicollis 45
Apodemus sylvaticus 24
Microtus arvalis 7
Mus musculus 3
Myodes glareolus 4
Sorex araneus 10
počet jedincov 93
počet druhov 6

druh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eudominantnými druhmi v biotope B2 boli druhy Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus a Sorex araneus. Dominantným druhom bol 
Microtus arvalis a subdominantnými druhmi boli Myodes glareolus a Mus 
musculus. Dominanciu na biotope B2 zobrazuje graf 3. 

Denzita na uvedenom biotope bola prepočítaná na základe celkovej 
veľkosti biotopov, kde bola akceptovaná dľžka línií a šírka ektonového, resp. 
líniového biotopu. Najvyššiu denzitu dosahoval eudominantný Apodemus 
flavicollis, podľa hodnôt denzity ďalej nasledovali eudominantné druhy 
Apodemus sylvaticus a Sorex araneus, dominantný Microtus arvalis, 
subdominantné druhy Myodes glareolus a Mus musculus. Celková denzita 
synúzie mikromammalií dosahovala 46,5 ex./ha. Priemernú denzitu drobných 
zemných cicavcov na biotope B2 zobrazuje graf 4. 

Celková diverzita drobných zemných cicavcov na tomto type biotopu má 
hodnotu H′=1,38 a ekvitabilita dosiahla hodnotu 0,30. 
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Graf 3: Dominancia drobných zemných cicavcov v biotope krovín (B2) v rokoch 
2008-2010 
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Graf 4: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope B2 
v rokoch 2008-2010 
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Brehové porasty stojatých vôd (B3): 
 
Za celé obdobie výskumu materiál mikromammalií zistený z biotopu B3 

prezentuje tabuľka 3. V biotope brehových porastov stojatých vôd bolo 
odchytených 7 druhov drobných zemných cicavcov: Apodemus flavicollis, 
Apodemus sylvaticus, Crocidura suaveolens, Microtus subterraneus, Myodes 
glareolus, Rattus norvegicus, Sorex araneus v celkovom počte 114 odchytených 
jedincov. 

Druh Rattus norvegicus, ktorý bol na tejto lokalite odchytený v počte 9 
jedincov, sa tu vyskytuje pravdepodobne aj z dôvodu blízkosti skládky odpadu, 
ktorá je situovaná na okraji Martinského lesa. Rovnako tomuto druhu vyhovujú 
podmáčané biotopy v blízkosti ľudských sídel. V prípade tejto lokality ide 
o stanovište, kde sa stanovištné nároky tohto druhu s podmienkami biotopu 
zhodujú. 
 
Tab. 3: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotope B3 
 

B3
Apodemus flavicollis 44
Apodemus sylvaticus 11
Crocidura suaveolens 1
Microtus subterraneus 6
Myodes glareolus 32
Ratus norvegicus 9
Sorex araneus 11
počet jedincov 114
počet druhov 7

druh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eudominantnými druhmi v tomto biotope boli druhy Apodemus flavicollis 
a Myodes glareolus. Apodemus sylvaticus a Sorex araneus, Rattus norvegicus 
a Microtus subterraneus tu boli dominantnými druhmi, druh Crocidura 
suaveolens bol recedentným druhom. Dominanciu v biotope B3 zobrazuje graf 
5. 

Celková denzita uvedeného biotopu je 211,5 ex./ha, čo predstavuje 
najvyššiu hodnotu na sledovanom území Martinského lesa. Najvyššiu denzitu 
dosahoval eudominantný Apodemus flavicollis, podľa hodnôt denzity ďalej 
nasledovali eudominantné druhy Myodes glareolus, Apodemus sylvaticus, Sorex 
araneus, Rattus norvegicus, Microtus subterraneus a recedentný druh Crocidura 
suaveolens. Priemernú denzitu drobných zemných cicavcov v biotope B3 
zobrazuje graf 6. 

Celková diverzita drobných zemných cicavcov v tomto biotope má hodnotu 
H′=1,57, čo taktiež predstavuje najvyššiu hodnotu v rámci sledovaných biotopov 
územia Martinského lesa a hodnota ekvitability je 0,33. 
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Graf 5: Dominancia v biotope brehových porastov stojatých vôd (B3) v rokoch 
2008-2010 
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Graf 6: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope B3 

v rokoch 2008-2010 
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Poľné biotopy (B4): 
 
Tabuľka 4 uvádza materiál mikromammalií zistený z biotopu B4. Na 

biotopoch intenzívne obhospodarovaných polí bolo determinovaných 6 druhov 
drobných zemných cicavcov: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, 
Crocidura suaveolens, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Myodes 
glareolus v celkovom počte 75 odchytených jedincov. 

Druh Microtus arvalis sa v agrocenózach a ich okolí bežne vyskytuje. 
Ostatné odchytené druhy, aj keď sa jedná o druhy lesné, resp. krovinové, sa 
vyskytujú aj na okrajoch polí v blízkosti líniovej drevinovej vegetácie. 
V najväčšom počte bol odchytený druh Apodemus flavicollis. Tento druh bol 
odchytený prevažne na tých častiach odchytových línií, ktoré sa nachádzali 
bližšie ku krovinovému, resp. lesnému porastu. 
 
Tab. 4: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotope B4 
 

 B4
Apodemus flavicollis 30
Apodemus sylvaticus 12
Crocidura suaveolens 4
Microtus arvalis 23
Microtus subterraneus 1
Myodes glareolus 5
počet jedincov 75
počet druhov 6

druh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eudominantnými druhmi v biotope intenzívne obhospodarovaných polí boli 

druhy Apodemus flavicollis, Microtus arvalis a Apodemus sylvaticus. Myodes 
glareolus bol dominantným druhom, Crocidura suaveolens bola 
subdominantným druhom a druh Microtus subterraneus tu bol recedentným 
druhom. Dominanciu druhov v biotope B4 zobrazuje graf 7. 

Priemernú denzitu drobných zemných cicavcov v biotope B4 zobrazuje 
graf 8. Najvyššiu denzitu dosahoval eudominantný Apodemus flavicollis, podľa 
hodnôt denzity ďalej nasledovali eudominantné druhy Microtus arvalis, 
Apodemus sylvaticus, dominantný Myodes glareolus, subdominantná Crocidura 
suaveolens a recedentný Microtus subterraneus. Celková denzita uvedeného 
biotopu dosiahla hodnotu 50 ex./ha. 

Celková diverzita drobných zemných cicavcov na tomto type biotopu má 
hodnotu H′=1,42. Prevažovali tu stepikolné druhy, avšak nebol zriedkavý ani 
výskyt lesných druhov. Prítomnosť uvedených lesných druhov ako sú Myodes 
glareolus a Apodemus flavicollis sa dá vysvetliť blízkosťou lesných biotopov, 
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keďže polia sú ohraničené práve lesnými biotopmi. Ekvitabilita má hodnotu 0,33, 
ktorá je zhodná s hodnotou ekvitability biotopu B3. 
 
Graf 7: Dominancia v biotope polí (B4) v rokoch 2008-2010 
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Graf 8: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope B4 

v rokoch 2008-2010 
 20

15,3

8

3,3 2,7

0,7

1

1

1

1

1

20

8
 
 
6 
 
4 

2
 
 
0 

8
 
 
6 

4
 
 
2 

0
 
 

Apodemus
flavicollis 

Microtus
arvalis 

Apodemus
sylvaticus 

Myodes
glareolus 

Crocidura
suaveolens 

Microtus
subterraneus  

 26 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

 

Celkovo bolo na biotopoch Martinského lesa identifikovaných 9 druhov 
a odchytených 442 jedincov drobných zemných cicavcov. Najväčší počet druhov 
(7) sa vyskytoval v biotope B3 (brehové porasty vŕb a topoľov), kde dominovali 
druhy Apodemus flavicollis a Myodes glareolus. V biotopoch B2 a B4 bolo 
identifikovaných 6 a v biotope B1 len 5 druhov drobných zemných cicavcov. 

Podľa počtu odchytených jedincov dominoval druh Apodemus flavicollis na 
biotope B1 (dubové lesy), kde bolo odchytených 88 jedincov tohto druhu. Tento 
druh celkovo na území Martinského lesa dominoval, počet odchytených jedincov 
tohto druhu bol 207 jedincov. Druhým najpočetnejším druhom bol Myodes 
glareolus s počtom 85 odchytených jedincov a tretím bol druh Apodemus 
sylvaticus, ktorého počet odchytených jedincov spolu na všetkých biotopoch bol 
73 jedincov. Tieto výsledky odrážajú aj súčasný stav biotopov, keď na 
sledovanom území najviac dominujú lesné biotopy, poľné biotopy a taktiež sa tu 
vyskytujú krovinové biotopy, ktoré dopĺňajú súčasnú krajinnú štruktúru územia. 

Najmenší počet odchytených jedincov bol zaznamenaný u druhu Mus 
musculus, ktorý sa vyskytoval len v biotope B2 (kroviny). V ostatných biotopoch 
tento druh zaznamenaný nebol. Rovnako aj druh Rattus norvegicus bol 
zaznamenaný len v biotope B3 (brehový porast), kde bol odchytený v počte 9 
jedincov a v ostatných biotopoch absentoval. 

Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotopoch 
Martinského lesa zaznamenáva tabuľka 5. 
 
Tab. 5: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotopoch 

Martinského lesa v rokoch 2008-2010 

B1 B2 B3 B4 celkovo
Apodemus flavicollis 88 45 44 30 207

mus sylvaticus 26 24 11 12 73
rocidura suaveolens 0 0 1 4 5
icrotus arvalis 0 7 0 23 30
icrotus subterraneus 1 0 6 1 8
us musculus 0 3 0 0 3
yodes glareolus 44 4 32 5 85
tus norvegicus 0 0 9 0 9
ex araneus 1 10 11 0 22
čet jedincov 160 93 114 75 442
čet druhov 5 6 7 6 9

druh

Apode
C
M
M
M
M
Ra
Sor
po
po

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konštantnosť druhov drobných zemných cicavcov v sledovaných 
biotopoch Martinského lesa poukazuje na skutočnosť, že eukonštantnými 
druhmi boli Apodemus flavicollis, A. sylvaticus a Myodes glareolus, ktoré sa 
nachádzali vo všetkých biotopoch, konštantnými druhmi boli Microtus 
subterraneus a Sorex araneus, ktoré sa vyskytovali v troch typoch biotopov, 
akcesorickými druhmi boli Crocidura suaveolens a Microtus arvalis vyskytujúce 
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sa v dvoch biotopoch a akcidentálnymi, teda náhodnými druhmi boli Mus 
musculus a Rattus norvegicus vyskytujúce sa len v jednom type biotopu. 

Diverzita drobných zemných cicavcov biotopov Martinského lesa je 
uvedená v grafe 9. 
 
Graf 9: Diverzita drobných zemných cicavcov v biotopoch Martinského lesa 
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Najväčšia diverzita bola v biotope B3, kde bolo determinovaných 7 druhov 

drobných zemných cicavcov. Najmenšia diverzita bola vypočítaná pre biotop B1, 
kde bolo determinovaných 5 druhov drobných zemných cicavcov, pričom však 
početnosť lesných druhov bola vyššia. Približne rovnako na tom boli s hodnotou 
diverzity biotopy B2 a B4. 

Priemerná hodnota diverzity sledovaného územia je H′=1,35. To vystihuje 
aj samotný výrazne antropogénne podmienený charakter krajiny sledovaného 
územia, kde sa krajinné prvky ako lesy, polia a líniové prvky, tvorené prevažne 
biotopmi krovín, navzájom dopĺňajú. 

Ekvitabilita, čiže vyrovnanosť alebo rovnomernosť cenóz je vyjadrená 
v tabuľke 6. 
 
Tab. 6: Ekvitabilita a diverzita cenóz biotopov Martinského lesa 

B1 B2 B3 B4
H- diverzita 1,04 1,38 1,57 1,42
S- ce
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lkový počet jedincov cenózy 160 93 114 75
Ekvit bilita 0,20 0,30 0,33 0,33a
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Podobnosť jednotlivých biotopov z hľadiska počtu odchytených druhov 
drobných zemných cicavcov bola vyjadrená na základe Sørensenovho indexu 
podobnosti, ktorým sa porovnávajú navzájom vždy dve lokality (tabuľka 7). 
Podľa zistených hodnôt sa z hľadiska výskytu drobných zemných cicavcov 
navzájom najviac podobajú biotopy B1 a B3, predstavujúce dubové lesy 
a vegetáciu brehových porastov plytkých stojatých vôd tvorenými prevažne 
druhmi vŕb a topoľov. Najmenej podobnosti vykazujú biotopy B2 (kroviny) a B3 
(brehová vegetácia plytkých stojatých vôd). 
 
Tab. 7: Sørensenov index podobnosti na sledovanom území Martinského lesa 
 
 Biotopy B1 B2 B3 B4

B1 100% 66,67 85,71 66,67
B2 100% 57,14 66,67
B3 100% 76,92
B4 100%

 
 
 
 
 

 
 
Prienikovými druhmi s výskytom na všetkých biotopoch boli Apodemus 

sylvaticus, Apodemus flavicollis a Myodes glareolus. Apodemus sylvaticus a 
Apodemus flavicollis sú bežné druhy vyskytujúce sa v prípade gradácie 
populácií vo všetkých typoch biotopov v nížinnej a pahorkatinovej krajine. Druh 
Myodes glareolus, ktorý je lesným druhom sa taktiež môže vyskytovať aj v 
okrajoch lesných biotopov v kontakte s nelesnými biotopmi. Uvedené tri druhy 
boli odchytené v najväčšom počte jedincov: Apodemus flavicollis (207), 
Apodemus sylvaticus (73), Myodes glareolus (85). Celkové kvantitatívne 
zhodnotenie vypočítaných indexov udáva tabuľka 8. 

 
Pri porovnávaní jednotlivých biotopov z hľadiska kvantitatívnych 

ukazovateľov sa ukazuje biotop B3 (brehový porast) ako habitat s najväčšou 
diverzitou drobných zemných cicavcov, rovnako aj denzita na tomto biotope 
vykazuje najvyššiu hodnotu. Druhým v poradí s vyššími hodnotami denzity je 
biotop B1 (dubový les), avšak diverzita drobných zemných cicavcov je na tomto 
biotope najmenšia. Biotopy B2 (kroviny) a B4 (poľné biotopy) vykazujú približne 
rovnaké hodnoty všetkých kvantitatívnych ukazovateľov. 
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Tab. 8: Celkové kvantitatívne zhodnotenie vypočítaných indexov (H – denzita, D 
– diverzita, E – ekvitabilita) 

 
Biotopy H  

(ex./ha) 
D E 

 
B1 80 1,04 0,20 
B2 46,5 1,38 0,30 
B3 211,5 1,57 0,33 
B4 50 1,42 0,33 

 
 
Z hľadiska ochrany prírody, z celkového počtu zistených drobných 

zemných cicavcov v Martinskom lese a okolí sú 2 druhy (Sorex araneus, 
Crocidura suaveolens) chránené vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ostatné zástupce 
drobných zemných cicavcov sledovanej lokality patria medzi bežné druhy fauny 
Slovenska so stabilným až vzostupným trendom početnosti za posledných 10 
rokov (Štollmann et al., 1997). Najnovšie hodnotenie statusu cicavcov 
Slovenska v zmysle nových kritérií IUCN uskutočnili Žiak a Urban (2001). Podľa 
týchto autorov druhy Sorex araneus a Crocidura suaveolens patria medzi druhy 
národného významu. Tieto druhy, vrátane druhu Mustela nivalis (uvedený v kap. 
3.3.), taktiež patria do zoznamu európskych významných druhov živočíchov 
vyskytujúcich sa na Slovensku. Existencia týchto druhov je priamo závislá na 
zachovaní vhodných biotopov vrátane uchovania charakteristického rázu krajiny. 
 
3.3. Pozorované cicavce biotopov Martinského lesa 
 

Pozorovanie väčších a neodchytávaných druhov cicavcov prebiehalo vo 
všetkých typoch biotopov: na biotope B1 – dubový les, biotope B2 – kroviny, 
biotope B3 – brehové porasty plytkých stojatých vôd a v biotope B4 – polia. 
 
Dubové lesy (B1): 

 
Pozorovania boli realizované na lokalitách starého 95-ročného porastu, 

ktorý sa nachádza naľavo od hlavnej cesty smerujúcej k osade Svätý Martin 
a mladom poraste (Quercus petraea agg.). Rovnako boli pozorovania 
realizované aj v ďalších častiach lesov, kde boli zároveň kladené pasce pri 
výskume drobných zemných cicavcov (L3 a L4). 

V uvedenom biotope bol preukázaný výskyt 4 druhov: Capreolus 
capreolus, Cervus elaphus, Lepus europaeus, Sus scrofa. Priamym 
pozorovaním boli determinované dva druhy: Capreolus capreolus a Sus scrofa. 
Ide o bežné druhy, ktoré sa na území Martinského lesa vyskytujú v hojnom 
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počte. Podľa stôp v blate boli určené druhy Cervus elaphus a Lepus europaeus. 
Druh Cervus elaphus nie je bežne sa vyskytujúcim druhom na území 
Martinského lesa. Vzhľadom však na blízkosť pohoria Malých Karpát a veľkú 
populáciu tohto druhu v danom pohorí, je čoraz častejším javom jeho migrácia aj 
na územie Martinského lesa. 
 
Kroviny (B2): 

 
V biotopoch trnkových a lieskových krovín a xerotermných krovín bolo 

zistených 7 druhov. Priamo pozorovaných bolo 5 druhov (Capreolus capreolus, 
Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Sus scrofa) a 2 
druhy boli určené podľa stôp (Lepus europaeus, Vulpes vulpes). Ide o bežné 
druhy vyskytujúce sa na uvedených typoch biotopov a v ich bezprostrednom 
okolí. 
 
Brehové porasty stojatých vôd (B3): 

 
Podľa odtlačkov stôp bol v okolí tohto biotopu určený len druh Capreolus 

capreolus. 
 
Poľné biotopy (B4):

 
V biotopoch intenzívne obhospodarovaných polí bol determinovaný len 

druh Sus scrofa, ktorý tu bol priamo pozorovaný a boli tu pozorované aj jeho 
pobytové znaky. 

Výskyt pozorovaných druhov cicavcov v sledovaných biotopoch 
Martinského lesa uvádza tabuľka 9. 
 
Tab. 9: Výskyt pozorovaných druhov cicavcov v biotopoch Martinského lesa (p – 

priame pozorovanie, s – stopy, 0 – nezistený) 
 

B1 B2 B3 B4
Capreolus capreolus p p s 0
Cervus elaphus s 0 0 0
Lepus europaeus s s 0 0
Muscardinus avellanarius 0 p 0 0
Mustela erminea 0 p 0 0
Mustela nivalis 0 p 0 0
Sus scrofa p p 0 p
Vulpes vulpes 0 s 0 0
počet druhov 4 7 1 1

druh 
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3.4. Celkové zhodnotenie výskytu cicavcov v biotopoch Martinského lesa 
 

Na všetkých 12-tich lokalitách vybraných biotopov na území Martinského 
lesa bolo za výskumné obdobie odchytených 442 jedincov drobných zemných 
cicavcov a pozorovaných 8 druhov cicavcov. Celkový počet identifikovaných 
druhov bol 17 druhov cicavcov, ktoré sú uvedené v tabuľke 10. 

Najväčší počet všetkých identifikovaných druhov cicavcov (13) bol zistený 
v biotopoch trnkových a lieskových krovín a xerotermných krovín (B2): 
Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Capreolus capreolus, Lepus 
europaeus, Microtus arvalis, Mus musculus, Muscardinus avellanarius, Mustela 
erminea, Mustela nivalis, Myodes glareolus, Sorex araneus, Sus scrofa, Vulpes 
vulpes. 

Najmenší počet (7 druhov cicavcov) bol zistený v biotopoch intenzívne 
obhospodarovaných polí (B4): Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, 
Crocidura suaveolens, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Myodes 
glareolus, Sus scrofa. 

Z hľadiska celkového počtu odchytených jedincov drobných zemných 
cicavcov bol najúspešnejší biotop dubových lesov (B1). Z celkového počtu 5 
druhov drobných zemných cicavcov bolo odchytených 160 jedincov, najviac 
odchytených jedincov bolo z druhu Apodemus flavicollis (88). 

Podľa výsledkov výskumu je možné skonštatovať, že na území sa 
vyskytujú najmä druhy cicavcov vyskytujúce sa jednak v ekotonových 
spoločenstvách, ktoré sú tvorené v prípade skúmaného územia najmä biotopmi 
krovín a lesné druhy. 

 
Na sledovanom území je veľká pravdepodobnosť výskytu aj ďalších 

druhov, ktoré však neboli uvedenými metódami výskumu identifikované, resp. 
neboli zaznamenané z iných dôvodov (ťažký odchyt do pascí, skrytý spôsob 
života a pod.). Nezistené druhy, ktoré predpokladáme, že na území žijú sú napr. 
Arvicola terrestris, Cricetus cricetus, Erinaceus concolor, Glis glis, Martes foina, 
Martes martes, Meles meles, Mustela putorius, Sciurus vulgaris, Talpa 
europaea. 
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Tab. 10: Identifikované druhy a počet odchytených  jedincov cicavcov v 
biotopoch Martinského lesa (B1, B2, B3, B4 – biotopy, + pobytové 
znaky, p – priamo pozorované jedince, 0 – nezistený) 

 

Druh 

 

B1 B2 B3 B4 celkový 
počet 

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 88 45 44 30 207 
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 
1758) 

26 24 11 12 73 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 
1758) 

p p + 0 + p 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) + 0 0 0 + 
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) 0 0 1 4 5 
Lepus europaeus (Pallas, 1778) + + 0 0 + 
Microtus arvalis (Pallas, 1779) 0 7 0 23 30 
Microtus subterraneus (de Sélys-
Longchamps, 1836) 

1 0 6 1 8 

Mus musculus Linnaeus, 1758 0 3 0 0 3 
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 
1758) 

0 p 0 0 p 

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) 0 p 0 0 p 

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) 0 p 0 0 p 
Myodes glareolus (Schreber, 1780) 44 4 32 5 85 
Ratus norvegicus (Berkenhout, 1769) 0 0 9 0 9 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 1 10 11 0 22 

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) p p 0 p p 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 0 + 0 0 + 
Počet odchytených jedincov 160 93 114 75 442 
Počet odchytených druhov 5 6 7 6 9 
Počet pozorovaných druhov 4 7 1 1 8 

Celkový počet druhov 9 13 8 7 17 
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3.5. Migračný potenciál cicavcov na území Martinského lesa a jeho okolí 
 

Zmenšovanie, izolácia až strata prírodných biotopov a obmedzenie pohybu 
organizmov v krajine vedie k oslabeniu, v krajnej miere až k zániku citlivých 
druhov organizmov. Rozdeľovaním a zmenšovaním biotopov (fragmentáciou) sú 
ovplyvnené predovšetkým tie druhy živočíchov, ktoré obývajú rozsiahlejšie 
územie pri relatívne malom počte jedincov. Na základe podobných vlastností a 
nárokov na migráciu môžeme podľa Anděla et al. (2005) druhy cicavcov rozdeliť 
do nasledovných kategórií: 

1. Veľké cicavce a druhy, ktoré migrujú na veľké vzdialenosti v rámci 
jednotlivých štátov a celej Európy. Diaľkové migrácie v rámci jedného štátu až 
celej Európy sú typické pre niektoré druhy veľkých cicavcov, ako napr. jeleň 
lesný (Cervus elaphus), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), 
vlk obyčajný (Canis lupus), mačka divá (Felis silvestris), los mokraďový (Alces 
alces) a ďalšie. Táto skupina druhov je zároveň veľmi citlivá voči zmenšovaniu 
rozlohy biotopov a prekážkam na migračných trasách, ktoré by mala tvoriť 
priechodná krajina s vhodnými typmi biotopov (lesné, lúčne a pasienkové 
spoločenstvá). 

2. Stredne veľké cicavce a druhy, ktoré migrujú na kratšie vzdialenosti, 
prípadne ide o lokálne migrácie za potravou, vodou a na oddychové miesta. Do 
tejto skupiny sú zaradené niektoré druhy kopytníkov, ako napr. srnec hôrny 
(Capreolus capreolus), diviak lesný (Sus scrofa), daniel škvrnitý (Dama dama) a 
pod. Pre uvedené druhy majú význam migrácie mladých jedincov, keď sa 
osamostatňujú a hľadajú si nové teritórium, tiež je veľmi dôležitá lokálna 
migrácia za potravou, vodou a na miesta odpočinku. 

3. Stredne veľké cicavce a mäsožravce, ktoré migrujú za potravou na 
lokálnej úrovni. Skupinu stredne veľkých cicavcov a mäsožravcov reprezentujú 
druhy ako líška obyčajná (Vulpes vulpes), jazvec lesný (Meles meles), vydra 
riečna (Lutra lutra), bobor vodný (Castor fiber), kuna lesná (Martes martes), 
kuna skalná (Martes foina), lasica myšožravá (Mustela nivalis) a pod. 

Migračný potenciál cicavcov vyskytujúcich sa v biotopoch Martinského lesa 
je uvedený samostatne u drobných zemných cicavcov a samostatne u väčších 
druhov cicavcov. 

 
Na základe vzdialenosti a veľkosti vhodných habitatov a možností ich 

využitia jednotlivými druhmi cicavcov, na základe ich individuálneho okrsku, 
množstva a veľkosti bariér v území, je možné zhodnotiť možnosti priestorovej 
distribúcie cicavcov. Priestorová distribúcia drobných zemných cicavcov teda 
závisí od existencie vhodných stanovíšť v okolí ich výskytu. Migračný potenciál 
cicavcov je výsledkom zhodnotenia biotopov vhodných na existenciu 
jednotlivých druhov, ich rozmnožovanie a potravu, schopnosti migrácií na 
základe ORL (observed range length) a home range (HM) a schopnosti cicavcov 
prekonávať bariéry v krajine. 
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Home range (HM) bol v minulosti definovaný Burtom (1943) ako “… 
územie využívané jedincami jednotlivých druhov v rámci ich životných aktivít 
(získavanie potravy, rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo)”. Anderson 
(1982) a Blundell et al. (2001) definujú home range ako lokalizáciu jedincov na 
častiach území, ktoré sú nimi využívané, charakterizujú ich rozmiestnenie, ktoré 
je na základe ich relatívnej frekvencie výskytu. Home range jedincov 
jednotlivých druhov závisí na schopnostiach ich rozmnožovania, veku, 
sezónnom období, hustote populácie a taktiež je závislý od funkčnosti územia 
v rámci poskytovania potravy a možností na reprodukciu. Hodnotením ORL 
a HM sa venovali viacerí autori. Priestorovú organizáciu a individuálny okrsok 
druhov Apodemus flavicollis a A. agrarius prezentujú autori Vukićević-Radić et 
al. (2006), ktorí uvádzajú hodnoty ORL a HM týchto druhov v lesnom komplexe 
v asociácii Orno-Quercetum petraeae. Uvedené hodnoty sa zhodujú 
s hodnotami druhu Apodemus flavicollis v skúmanom území Martinského lesa. 
Distribúciu a reguláciu populácie druhu Apodemus sylvaticus uvádzajú 
Montgomery a Dowie (1993). Fernandez et al. (1996) sa taktiež vo svojom 
príspevku venuje populačnej dynamike druhu Apodemus sylvaticus. 
Priestorovým správaním a populačnou dynamikou lesných druhov hlodavcov 
(Rodentia) sa zaoberajú Mazurkiewicz a Rajska-Jurgiel (1998). Hamar a Sutova-
Hamar (1969) prispeli k poznaniu individuálnych okrskov hlodavcov 
poľnohospodárskych ekosystémov. 

Drobné zemné cicavce zistené na sledovanom území majú rozpätie 
minimálnych a maximálnych hodnôt ORL 10 až 130m v závislosti od druhu a od 
miest ich výskytu. Hodnota HM malých cicavcov sa pohybuje v rozpätí od 100m2 
do 2300 m2, priemerné hodnoty sú 600-700 m2. 

Drobné zemné cicavce vedia prekonať bariéry ako sú napr. cestné 
komunikácie len v približne 4%, maximálne v 35% prípadoch, v závislosti od 
druhu a veľkosti bariéry, ostatné pri prekonávaní tejto bariéry hynú (Rico et al. 
2007). Dôležitými krajinnými prvkami pri migráciách cicavcov sú líniové 
spoločenstvá (líniová vegetácia, kroviny, remízky, vetrolamy, brehové porasty), 
ktoré pomáhajú cicavcom prekonávať bariéry v krajine.  

Na základe výsledkov výskumu je možné konštatovať, že zistené druhy 
drobných zemných cicavcov majú dostatočné možnosti existencie v biotopoch 
Martinského lesa. Zistené typické lesné druhy (Apodemus flavicollis, Myodes 
glareolus) boli odchytené vo väčšom počte a ich prítomnosť bola zistená aj v 
biotopoch krovín, prípadne v ekotonoch. Väčší počet druhov malých cicavcov 
bol zistený v biotopoch lieskových a trnkových krovín a xerotermných krovín, čo 
dokazuje nezastupiteľnú funkciu týchto biotopov v rámci krajinnej štruktúry. 

 
Väčšie druhy cicavcov majú individuálny domovský okrsok rôznej rozlohy. 

V prípade poľovnej zveri sa jedná o desiatky až stovky hektárov. ORL týchto 
druhov cicavcov dosahuje desiatky kilometrov, čo je v prípade potreby migrácie 
dôležitým faktorom. Na sledovanom území boli zistené a potvrdené migrácie 
nasledovných druhov. 
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Cervus elaphus patrí k druhom migrujúcim na veľké vzdialenosti až do 100 
km (Völk, Reiss-Enz, 2009). Tento druh bol na základe odtlačkov stôp 
identifikovaný na lokalitách v okolí Martinského lesa. Cervus elaphus bol 
viacnásobne videný aj poľovníkmi, dokonca počas obdobia ruje v monokultúre 
kukurice na Trnavskej pahorkatine v okolí Martinského lesa. To dokazuje jeho 
občasnú prítomnosť v týchto biotopoch a migráciu z Malých Karpát smerom na 
Trnavskú pahorkatinu. Predpokladaným migračným koridorom je územie: Malé 
Karpaty – katastrálne územie Modry – katastrálne územie Vinosád – Martinský 
les. 

Druh Sus scrofa migruje z Malých Karpát smerom na ďalšie biotopy 
Trnavskej pahorkatiny. Najčastejšie boli pozorované migrácie tohto druhu na jar, 
kedy migroval z oblasti Malých Karpát smerom do Martinského lesa a na jeseň 
boli zistené jeho migrácie opačným smerom z Martinského lesa do oblasti 
Malých Karpát.

Druh Capreolus capreolus je na území Martinského lesa jeho stálym 
obyvateľom a jeho migrácie boli taktiež zaznamenané smerom k pohoriu Malých 
Karpát, avšak najčastejšie tento druh využíva presuny v rámci oblasti Trnavskej 
pahorkatiny, kde mu skladba biotopov vyhovuje. Jeho migračný rádius dosahuje 
vzdialenosti do 50 km (Völk, Reiss-Enz, 2009).

V prípade druhu Mustela nivalis ide o druh migrujúci za potravou na 
lokálnej úrovni. Na základe pozorovaní možno uviesť, že daný druh preferuje na 
presun krovinové biotopy a jeho migrácie na sledovanom území by mali byť 
realizovateľné pri zachovaní týchto biotopov v krajine.

V prípade zachovania súčasnej krajinnej štruktúry so súčasnou rozlohou 
existujúcich krajinných prvkov je na sledovanom území predpoklad zachovania 
populácií zistených druhov cicavcov s možnosťami ich migrácií. 
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Obr. 2: Predpokladaný migračný koridor väčších druhov cicavcov Malé Karpaty 
– Martinský les 
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4. Cicavce biotopov Lindavy 
 

Výskum mikromammalií prebiehal na dvoch lokalitách záujmového územia: 
stred lesného komplexu Lindava (Lk1) a ekotonová plocha: les – brehový porast 
potoka – pole (Lk2). 
 
Obr. 3: Odchytové lokality (Lk1, Lk2) na biotopoch Lindavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Odchytové lokality 
 
Lesný komplex Lindava (Lk1): 

Ide o biotop dubovo-hrabové lesy, kde je spoločenstvo diferencované 
druhmi Tilia cordata, Carex pilosa, Galium odoratum, Symphytum tuberosum, 
Galeopsis speciosa, Lathyrus vernus. V stromovom poschodí sa tu vyskytujú 
druhy Quercus cerris, Acer campestre, Quercus petraea agg., Carpinus betulus. 
V krovinovom poschodí sú druhy Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, 
Rhamnus catharticus, Rosa canina a v bylinnom poschodí sú tu Melica uniflora, 
Poa nemoralis a Viola reichenbachiana. 
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Foto 9: Lesný komplex Lindava, biotop Lk1 (leto, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekoton: les – brehový porast potoka – pole (Lk2): 

Ide o ekotonový biotop, ktorý obsahuje jednak lesné druhy flóry uvedené 
v rámci lokality Lk1, ďalej sa tu vyskytuje poľná monokultúra a na brehoch 
potoka Gidra sa vyskytujú druhy Alnus glutinosa, Acer campestre, Robinia 
pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra a druhy rodu Salix sp., 
miestami aj Populus alba. 
 
Foto 10: Potok Gidra, biotop Lk2, Lindava (leto, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

4.2. Drobné zemné cicavce biotopov Lindavy 
 
Lesný komplex Lindava (Lk1): 

 
Materiál mikromammalií zistený za celé obdobie výskumu z biotopu Lk1 

prezentuje tabuľka 11. V lesnom komplexe Lindava boli zistené 4 druhy 
drobných zemných cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, 
Myodes glareolus, Sorex araneus). Celkový počet bol 84 odchytených jedincov, 
najväčší počet odchytených jedincov bol u druhu Myodes glareolus, ktorý 
jednoznačne v tomto spoločenstve prevládal. Druhým najpočetnejším druhom 
bol Apodemus flavicollis. 
 
Tab. 11: Výskyt drobných zemných cicavcov v biotope lesa Lindava (Lk1)  
 
 druh Lk1

Apodemus flavicollis 28
Apodemus sylvaticus 11
Myodes glareolus 38
Sorex araneus 7
počet jedincov 84
počet druhov 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eudominantnými druhmi v biotope lesa Lindava boli Myodes glareolus, 
Apodemus flavicollis a Apodemus sylvaticus. Dominantným druhom bol Sorex 
araneus. Dominanciu v biotope Lk1 zobrazuje graf 10. 

Priemernú denzitu drobných zemných cicavcov v biotope Lk1 zobrazuje 
graf 11. Z hľadiska ukazovateľov denzity najvyššiu hodnotu dosahoval 
eudominantný Myodes glareolus, ďalej nasledovali eudominantný Apodemus 
flavicollis, eudominantný Apodemus sylvaticus a dominantný Sorex araneus. Pri 
84 odchytených jedincov 4 druhov drobných zemných cicavcov je celková 
denzita uvedeného biotopu 168 ex./ha, čo predstavuje približne rovnakú 
hodnotu ako má hodnota denzity drobných zemných cicavcov na lokalite Lk2 
sledovaného územia Lindavy. 

Celková diverzita drobných zemných cicavcov je H′=1,20 a hodnota 
ekvitability má hodnotu 0,27. 
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Graf 10: Dominancia drobných zemných cicavcov v biotope lesa Lindava (Lk1) 
v rokoch 2008-2010 
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Graf 11: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope Lk1 
v rokoch 2008-2010 

 76

56

22

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Myodes glareolus Apodemus flavicollis Apodemus sylvaticus Sorex araneus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

Ekoton: les – brehový porast potoka  – pole (Lk2): 
 
Materiál mikromammalií zistený z biotopu Lk2 prezentuje tabuľka 12. Na 

tejto lokalite bolo zistených 6 druhov drobných zemných cicavcov (Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Crocidura leucodon, Microtus arvalis, Myodes 
glareolus, Sorex araneus). Odchytených bolo 80 jedincov, najviac odchytených 
jedincov bolo z druhu Apodemus sylvaticus, ktorý na sledovanej lokalite 
dominoval. Druhým najpočetnejším druhom bol Apodemus flavicollis. Podľa 
počtu odchytených jedincov ďalej nasledovali druhy Myodes glareolus, Sorex 
araneus a Microtus arvalis. Na tejto lokalite boli odchytené aj druhy, ktoré neboli 
na lokalite Lindava (Lk1) zistené. Ide o druhy Microtus arvalis a Crocidura 
leucodon. 
 
Tab. 12: Výskyt drobných zemných cicavcov v ekotonovej ploche Lk2 
 
 druh Lk2

Apodemus flavicollis 17
Apodemus sylvaticus 25
Crocidura leucodon 6
Microtus arvalis 10
Myodes glareolus 12
Sorex araneus 10
počet jedincov 80
počet druhov 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eudominantnými druhmi v biotope Lk2 boli Apodemus sylvaticus, 

Apodemus flavicollis, Myodes glareolus, Sorex araneus a Microtus arvalis. 
Dominantnými druhmi boli Crocidura leucodon a Sorex minutus. Dominanciu v 
biotope Lk2 zobrazuje graf 12. 

Priemernú denzitu drobných zemných cicavcov v biotope Lk2 zobrazuje 
graf 13. V uvedenom biotope najvyššiu denzitu dosahoval eudominantný druh 
Apodemus sylvaticus, ďalej nasledovali eudominantné druhy Apodemus 
flavicollis, Myodes glareolus, Sorex araneus a Microtus arvalis a dominantný 
druh Crocidura leucodon. Pri počte odchytených 80 jedincov 6 druhov drobných 
zemných cicavcov je celková denzita uvedeného biotopu 160 ex./ha, čo 
predstavuje približne rovnakú hodnotu ako je denzita drobných zemných 
cicavcov na lokalite Lk1. 

Celková diverzita drobných zemných cicavcov v tomto type biotopu má 
hodnotu H′=1,69, čo je vyššia hodnota ako v prípade lokality Lk1. Na lokalite Lk2 
sa vyskytovali okrem lesných druhov aj druhy krovinové a tiež druhy poľných 
stanovíšť. 
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Hodnota ekvitability (0,39) je vyššia ako hodnota ekvitability biotopu Lk1 
(0,27). 
 
Graf 12: Dominancia drobných zemných cicavcov v ekotonovej ploche Lk2 

v rokoch 2008-2010 
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Graf 13: Priemerná denzita drobných zemných cicavcov (ex./ha) v biotope Lk2 
v rokoch 2008-2010 
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Celkovo bolo na lokalitách Lindavy identifikovaných 6 druhov 
a odchytených 164 jedincov drobných zemných cicavcov. Väčší počet druhov sa 
vyskytoval v biotope Lk2, kde dominovali druhy Apodemus sylvaticus, 
Apodemus flavicollis a Myodes glareolus. V biotope lesa (Lk1) sa vyskytovali 4 
prevažne lesné druhy drobných zemných cicavcov (Myodes glareolus, 
Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Sorex araneus). 

Podľa počtu odchytených jedincov dominoval druh Myodes glareolus v 
biotope Lk1, kde bolo odchytených 38 jedincov tohto druhu a celkovo na území 
Lindavy bolo odchytených 50 jedincov tohto druhu. Druhým najpočetnejším 
druhom bol Apodemus flavicollis s počtom 45 odchytených jedincov a tretím bol 
druh Apodemus sylvaticus, ktorého počet odchytených jedincov spolu v oboch 
biotopoch bol 36 jedincov. 

Najmenší počet odchytených jedincov bol zaznamenaný u druhov Microtus 
arvalis a Crocidura leucodon, ktoré sa vyskytovali len v biotope Lk2. V lesnom 
biotope (Lk1) tieto druhy zaznamenané neboli. 

Počet odchytených jedincov a počet identifikovaných druhov drobných 
zemných cicavcov v biotopoch Lindavy zaznamenávajú tabuľka 13 a graf 14. 

 
Tab. 13: Počet odchytených jedincov drobných zemných cicavcov v biotopoch 

Lindavy 
 
 druh Lk1 Lk2 celkovo

Apodemus flavicollis 28 17 45
Apodemus sylvaticus 11 25 36
Crocidura leucodon 0 6 6
Microtus arvalis 0 10 10
Myodes glareolus 38 12 50
Sorex araneus 7 10 17
počet jedincov 84 80 164
počet druhov 4 6 6
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Graf 14: Druhové zloženie a počet odchytených jedincov drobných zemných 
cicavcov v biotopoch lesa Lindava 
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Z celkového počtu zistených drobných zemných cicavcov v lesnom 

komplexe Lindava sú 2 druhy (Sorex araneus a Crocidura leucodon) chránené 
vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. Ostatné zástupce drobných zemných cicavcov 
sledovaného územia patria medzi bežné druhy fauny Slovenska so stabilným až 
vzostupným trendom početnosti za posledných 10 rokov (Štollmann et al., 
1997). Z hľadiska medzinárodných dohovorov sú zaradené do prílohy 3 
Bernského dohovoru a podľa ekosozologického (červeného) zoznamu cicavcov 
Slovenska (Žiak, Urban, 2001) sú druhy rodu Crocidura hodnotené ako 
najmenej ohrozené taxóny (LR:lc). Sozologický status a hodnotenie ohrozenosti 
hmyzožravcov hodnotia Anděra a Trpák (1983). Druh Crocidura leucodon 
uvedení autori zaraďujú medzi najvzácnejšie. 

 
Konštantnosť druhov drobných zemných cicavcov v biotopoch Lindavy 

poukazuje na skutočnosť, že eukonštantnými, čiže veľmi stálymi druhmi boli 
Myodes glareolus, Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus a Sorex araneus, 
ktoré sa nachádzali v oboch biotopoch a konštantnými (stálymi) druhmi boli 
Crocidura leucodon a Microtus arvalis vyskytujúce sa v biotope Lk2. 

Hodnota diverzity drobných zemných cicavcov bola vyššia v biotope Lk2 
(H′=1,69), kde bolo determinovaných 6 druhov drobných zemných cicavcov. 
Nižšia hodnota diverzity (H′=1,20) bola vypočítaná pre biotop Lk1, kde boli 
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determinované 4 druhy drobných zemných cicavcov, avšak početnosť 
jednotlivých, najmä lesných druhov, bola väčšia. 

Ekvitabilita, čiže vyrovnanosť alebo rovnomernosť cenóz a diverzita sú 
vyjadrené v tabuľke 14. 
 
Tab. 14: Ekvitabilita a diverzita drobných zemných cicavcov na lokalitách 

Lindavy 
 

Lk1 Lk2
H- diverzita 1,20 1,69
S- celkový počet jedincov cenózy 84 80
Ekvitabilita 0,27 0,39

 
 
 
 

 
 
Podobnosť jednotlivých biotopov z hľadiska počtu odchytených druhov 

drobných zemných cicavcov, vyjadrená na základe Sørensenovho indexu 
podobnosti, je uvedená v tabuľke 15. Podľa zistených hodnôt sa z hľadiska 
výskytu drobných zemných cicavcov biotopy Lk1 a Lk2 navzájom podobajú na 
80%. Prienikovými druhmi s výskytom na oboch biotopoch boli druhy: 
Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Myodes glareolus a Sorex araneus. 
Uvedené 4 druhy boli odchytené v najväčšom počte jedincov: Apodemus 
flavicollis (45), Apodemus sylvaticus (36), Myodes glareolus (50), Sorex araneus 
(17). 

Vzhľadom na podobnosť lesných a ekotonových biotopov oboch 
sledovaných území (Martinský les a Lindava), bola vypočítaná podobnosť medzi 
všetkými sledovanými biotopmi. Podobnosť medzi všetkými biotopmi je uvedená 
v tabuľke 15. Najpodobnejšie sa ukázali biotopy B1 a Lk1 (lesné biotopy) a B2 
a Lk1 (krovinový a lesný biotop). 
 
Tab. 15: Sørensenov index podobnosti lokalít na sledovanom území 

Martinského lesa a Lindavy 
 

Biotopy B1 B2 B3 B4 Lk1 Lk2
B1 100% 66,67 85,71 66,67 80,00 61,54
B2 100% 57,14 66,67 80,00 76,92
B3 100% 76,92 66,67 53,33
B4 100% 60,00 61,54
Lk1 100% 80,00
Lk2 100%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Celkové kvantitatívne ukazovatele v biotopoch Lindavy uvádza tabuľka 16, 

v ktorej sú uvedené na porovnanie aj hodnoty biotopov Martinského lesa. Pri 
porovnávaní biotopov z hľadiska kvantitatívnych ukazovateľov sa ukazuje biotop 
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Lk2 ako habitat s väčšou diverzitou drobných zemných cicavcov. Hodnota 
denzity je na biotope Lk2 nižšia, čo znamená, že tu ide o väčší počet druhov, ale 
s nižšiou početnosťou. Biotop Lk1 vykazuje približne rovnaké hodnoty denzity 
ako biotop Lk2. Kvantitatívne ukazovatele ako diverzita a ekvitabilita v biotope 
Lk1 vykazujú nižšie hodnoty. 

Pri porovnávaní biotopov na oboch sledovaných územiach je možné 
konštatovať, že z hľadiska diverzity sú lesné biotopy vyhranenými 
spoločenstvami so stálejšou druhovou skladbou a vyššou početnosťou druhov. 
Ekotonové plochy a líniové habitaty vykazujú vyššiu diverzitu druhov, ale 
s menšou početnosťou, vzhľadom na väčšiu druhovú konkurenciu na habitatoch. 
Tieto krajinné prvky však vyhovujú viacerým druhom cicavcov a sú teda 
dôležitou súčasťou krajiny a slúžia jednotlivým druhom na úkryt, prípadne 
na migrácie. 
 
Tab. 16: Celkové kvantitatívne zhodnotenie vypočítaných indexov v biotopoch 

Lindavy a Martinského lesa (H – denzita, D – diverzita, E – 
ekvitabilita) 

Biotopy H  
(ks/ha) 

D E 
 

Lk1 168 1,20 0,27 
Lk2 160 1,69 0,39 

B1 80 1,04 0,20 

B2 46,5 1,38 0,30 

B3 211,5 1,57 0,33 

B4 50 1,42 0,33 

 
4.3. Pozorované cicavce biotopov Lindavy 
 

Pozorovanie väčších druhov cicavcov prebiehalo rovnako ako v prípade 
výskumu drobných zemných cicavcov na dvoch lokalitách záujmového územia 
Lk1 a Lk2. 
 
Lesný komplex Lindava (Lk1): 

 
Na lokalite lesného komplexu Lindava boli z väčších druhov cicavcov 2 

druhy priamo pozorované (Capreolus capreolus, Sus scrofa). Druh Cervus 
elaphus bol na tejto lokalite zistený na základe pobytových znakov. Druhy 
Capreolus capreolus a Sus scrofa sa vyskytujú jednak v lesných biotopoch, ale 
aj na ekotonových lokalitách. Druh Cervus elaphus sa tu vyskytuje 
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pravdepodobne vzhľadom na blízkosť a prepojenosť lesa Lindava s blízkymi 
lesnými spoločenstvami Malých Karpát. 
 
Ekoton: les – brehový porast potoka  – pole (Lk2): 

 
Z hľadiska celkového počtu identifikovaných druhov cicavcov bol 

úspešnejší ekotonový biotop okraja lesa v blízkosti potoka Gidra. Väčšie druhy 
cicavcov na lokalite Lk2 boli zistené na základe priameho pozorovania 
(Capreolus capreolus, Lepus europaeus, Sus scrofa), alebo na základe 
pobytových znakov (Cervus elaphus, Vulpes vulpes). Celkovo tu bolo 
determinovaných 5 druhov väčších cicavcov (Capreolus capreolus, Cervus 
elaphus, Lepus europaeus, Sus scrofa a Vulpes vulpes).  Výskyt pozorovaných 
druhov cicavcov v biotopoch lesa Lindava uvádza tabuľka 17. 
 
Tab. 17: Výskyt pozorovaných druhov cicavcov v biotopoch lesa Lindava (p – 

priame pozorovanie, S – stopy, 0 – nezistený) 
 

druh Lk1 Lk2
Capreolus capreolus p p
Cervus elaphus s s
Lepus europaeus 0 p
Sus scrofa p p
Vulpes vulpes 0 s
počet druhov 3 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Celkové zhodnotenie výskytu cicavcov v biotopoch Lindavy 

 
Na sledovaných lokalitách lesa Lindava bolo za výskumné obdobie 

odchytených 164 jedincov z celkového počtu 6 druhov drobných zemných 
cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Crocidura leucodon, 
Microtus arvalis, Myodes glareolus, Sorex araneus) a pozorovaných 5 väčších 
druhov cicavcov (Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Lepus europaeus, Sus 
scrofa a Vulpes vulpes). Celkový počet identifikovaných cicavcov na 
sledovanom území bol 12 druhov, ktoré sú uvedené v tabuľke 18. 

Na lokalite v lesnom komplexe Lindava (Lk1) boli zistené 4 druhy drobných 
zemných cicavcov v celkovom počte 84 odchytených jedincov (Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Myodes glareolus, Sorex araneus) a 2 druhy 
väčších druhov cicavcov boli priamo pozorované (Capreolus capreolus, Sus 
scrofa). Najviac odchytených jedincov bolo z druhu Myodes glareolus (38). Druh 
Cervus elaphus bol na tejto lokalite zistený na základe pobytových znakov. 

Z hľadiska celkového počtu identifikovaných druhov cicavcov bol 
úspešnejší ekotonový biotop okraja lesa v blízkosti potoka Gidra (Lk2). Na tejto 
lokalite bolo zistených 11 druhov cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus 
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sylvaticus, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Crocidura leucodon, Lepus 
europaeus, Microtus arvalis, Myodes glareolus, Sorex araneus, Sus scrofa, 
Vulpes vulpes). Odchytených bolo 80 jedincov drobných zemných cicavcov, 
najviac odchytených jedincov bolo z druhu Apodemus sylvaticus (25). Väčšie 
druhy cicavcov boli zistené na základe priameho pozorovania (Capreolus 
capreolus, Lepus europaeus, Sus scrofa) alebo na základe odtlačkov stôp 
(Cervus elaphus, Vulpes vulpes). 
 
Tab. 18: Identifikované druhy cicavcov a počet odchytených  jedincov na 

lokalitách Lindavy (Lk1, Lk2 – biotopy, + pobytové znaky, p – priamo 
pozorované jedince, 0 – nezistený) 

 

           Druh  
 

Lk1 Lk2 celkový 
počet 

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 28 17 45 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 
1758) 

11 25 36 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 
1758) 

p 
+ 

p 
+ 

p 
+ 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) + + + 

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) 0 6 6 

Lepus europaeus (Pallas, 1778) 0 p 
+

p 
+ 

Microtus arvalis (Pallas, 1779) 0 10 10 

Myodes glareolus (Schreber, 1780) 38 12 50 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 7 10 17 

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 
p 
+ 

p 
+ 

p 
+ 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 0 + + 
Počet odchytených jedincov 84 80 164 
Počet odchytených druhov 4 6 6 

Počet pozorovaných druhov
(priame pozorovanie a pobytové 
znaky) 

 
3 

 
5 

 
5 

Celkový počet identifikovaných 
druhov 

 
7 

 
11 

 
11 
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4.5. Migračný potenciál cicavcov na území Lindavy a jej okolí 
 

V prípade vhodnosti okolitých biotopov jedince drobných zemných 
cicavcov môžu obsadzovať aj vedľajšie stanovištia. Lesný komplex Lindava je 
prepojený s pohorím Malé Karpaty, avšak pre drobné zemné cicavce je bariérou 
cestná komunikácia nachádzajúca sa medzi pohorím Malých Karpát a lesom 
Lindava. Drobné zemné cicavce nevedia prekonávať bariéry ako sú cestné 
komunikácie, prekonávajú ich len ojedinele v závislosti od druhu a veľkosti 
bariéry (Rico et al. 2007). Väčší predpoklad migrácií je smerom k Trnavskej 
pahorkatine využívajúc potok Gidra s jeho brehovými porastami. 

 
Väčšie druhy cicavcov majú individuálny okrsok rôznej rozlohy. Napríklad 

domovský okrsok srnčieho stáda má rozlohu približne stovky hektárov. 
Druh Capreolus capreolus je bežným obyvateľom lesa Lindava a cestná 

komunikácia medzi Lindavou a Malými Karpatmi by nemala byť výraznou 
prekážkou pri migráciách smerom k tomuto pohoriu. Podľa odtlačkov stôp sa 
však predpokladajú migrácie tohto druhu najmä smerom k ďalším biotopom 
Trnavskej pahorkatiny. 

Druh Sus scrofa migruje z Malých Karpát smerom na Cífer využívajúc 
líniový krajinný prvok – potok Gidra, čo dokazujú priamo pozorované jedince 
v okolí toku a tiež identifikované stopy. Najčastejší výskyt tohto druhu bol 
pozorovaný v obdobiach jar a jeseň. 

Taktiež druh Cervus elaphus bol na základe odtlačkov stôp identifikovaný 
na lokalite v okolí potoka Gidra v blízkosti lesa Lindava aj priamo v lesnom 
komplexe Lindava. To dokazuje jeho migráciu z Malých Karpát smerom na 
biotopy Trnavskej pahorkatiny. 

Prvým predpokladom revitalizácie krajiny z hľadiska potrieb migrujúcich 
druhov je podrobné zhodnotenie kvality biotopov a  životného prostredia na 
pôvodných významných migračných trasách (Reimoser et al., 2006). Dôležitými 
krajinnými prvkami pri migráciách cicavcov sú líniové spoločenstvá a fragmenty 
lesných spoločenstiev (líniová vegetácia, kroviny, remízky, vetrolamy, brehová 
vegetácia). Na sledovanom území je dôležitým líniovým prvkom vodný tok Gidra 
s jeho brehovými porastami a okolitými biotopmi (les Lindava, kroviny a líniová 
vegetácia pozdĺž ciest), ktoré sú súčasťou biokoridoru regionálneho významu  
rBK Hajdúky – Lindava, ktorý prechádza lesom v katastri obce Dubová, ďalej 
cez kataster Modry k prameňu Vyvieračka a k toku rieky Gidra a po jej pravom 
brehu smerom ku katastru obce Budmerice. 
 
 
 
 
 
 

 50 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

 

Obr. 4: Predpokladaný migračný koridor väčších druhov cicavcov Malé Karpaty 
– Lindava – Trnavská pahorkatina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

5. Diskusia 
 

V sledovaných biotopoch území Martinský les a Lindava patrili k 
najvýznamnejším členom synúzií drobných zemných cicavcov druhy Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus a Myodes glareolus. Uvedené druhy so širokou 
ekologickou toleranciou boli zaregistrované na všetkých biotopoch. 

Kocianová et al. (1999) zaznamenala v Martinskom lese tieto druhy 
cicavcov: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Microtus 
subterraneus, Mus musculus, Myodes glareolus. Uvedené druhy boli odchytené 
aj počas nášho výskumu na území Martinského lesa a Lindavy. V publikácii od 
Špitalskej, Kocianovej (2003) je spomenutý aj druh Sorex minutus, ktorý však 
počas nášho výskumu zistený nebol. 

Kyselicová (2010) sa vo svojej práci zamerala na zhodnotenie synúzií 
drobných zemných cicavcov Martinského lesa a jeho okolia. Skúmala 6 lokalít 
v Martinskom lese a okolí a odchytila nasledovné druhy cicavcov: Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, 
Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Myodes glareolus, Sorex araneus a 
Sorex minutus. Ide o podobné druhové zloženie drobných zemných cicavcov, 
ktoré sme zaznamenali aj počas nášho výskumu. Autorka však neodchytila druh 
Mus musculus, pravdepodobne z dôvodu populačnej gradácie viacerých druhov 
drobných zemných cicavcov na ňou sledovaných lokalitách a druh Rattus 
norvegicus z dôvodu používania živolovných pascí malých rozmerov. 

Mikromammalia pramennej oblasti Gidry sledoval Pachinger (2000). Ide 
o lesohospodársky a turisticky nenarušenú oblasť Malých Karpát, ktorú možno 
považovať za pôvodný porast malokarpatskej bučiny, kde je územie porastené 
prevažne 80 až 150 ročnou bučinou s prímesou hraba, javora a v nižších 
polohách aj duba. Zistil tu 9 druhov mikromammalií: Sorex araneus, Apodemus 
flavicollis a Myodes glareolus spolu tvorili 61% a Sorex minutus, Neomys 
anomalus, N. fodiens, Crocidura leucodon, Microtus subterraneus a Micromys 
minutus spolu tvorili 39% odchytených druhov. Hodnota Shannon-Weaverovho 
indexu diverzity bola H′=2,8115, čo poukazuje na pôvodnosť a prirodzenú 
skladbu mikromammalií tejto oblasti. Pri porovaní s biotopmi dubových lesov 
Martinského lesa aj Lindavy ide o významne vyššiu hodnotu diverzity 
v pramennej oblasti Gidry. Nami sledované územie je významne antropogénne 
podmienené na čo poukazujú aj nižšie hodnoty diverzity. 

Baláž et al. (2008) zisťoval druhovú diverzitu drobných zemných cicavcov 
vo vybraných reprezentatívnych lesných biotopoch masívu Rokoša v pohorí 
Strážovských vrchov. Ako najpočetnejšie na sledovaných lokalitách 
Strážovských vrchov vystupujú 3 druhy: Apodemus flavicollis, Apodemus 
sylvaticus a Myodes glareolus. Pri porovnaní druhového zloženia boli 
v sledovanom území zastúpené rovnaké druhy ako druhy determinované na 
sledovanom území Martinský les a Lindava (Apodemus flavicollis, Apodemus 
sylvaticus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Microtus arvalis, Microtus 
subterraneus, Myodes glareolus, Sorex araneus). Baláž et al. (2008) však na 
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sledovanom území na lokalite Podhradský potok odchytili aj druhy Neomys 
fodiens a Neomys anomalus. Ako uvádza Baláž, Ambros (2007) druh Neomys 
fodiens žije pri čistých, predovšetkým tečúcich vodách. V dôsledku rozširovania 
znečistenia našich vôd je tento druh vytláčaný do čoraz vyšších polôh. 
Greenwood, Churchfield a Hickey (2002) zistili kladný vplyv rýchlo tečúcej 
plytkej vody na jeho výskyt a negatívny dopad na jeho výskyt, ktorým je 
zriedkavá vegetácia a breh so strmým svahom. Neomys anomalus obýva širšie 
spektrum stanovíšť ako Neomys fodiens (Anděra, 1993). Pahorkatiny 
a vrchoviny predstavujú optimálny typ krajiny pre tento druh (Anděra, 2000). 
Napriek podobným podmienkam na biotope B3 ako uvádza Anděra (2000), t.j. 
vlhké, podmáčané miesta s hustým porastom vegetácie, mokrade pravidelne 
zaplavované plochy a litorály rybníkov, potokov a riek, nebol Neomys anomalus 
na sledovanom území zistený. Príčin, prečo obidva tieto druhy na skúmaných 
lokalitách Martinského lesa a Lindavy absentovali môže byť viacero. 
V Martinskom lese išlo v prípade vhodného biotopu pre tieto druhy o brehový 
porast stojatých vôd, kde v letných mesiacoch dochádzalo k vysychaniu vodnej 
plochy a k jej zarastaniu, v skúmanej oblasti Lindava, išlo o brehový porast 
potoka Gidra, kde vzhľadom na susediaci poľný biotop bol brehový porast 
značne zredukovaný. 

V lesných komplexoch v okolí mesta Nitra skúmali spoločenstvá drobných 
zemných cicavcov Jančová a Baláž (2005). Na nimi skúmaných lokalitách boli 
zastúpené dubovo-hrabové lesy a teplomilná dubina zväzu Aceri tatarici-
Quercion. Na daných lokalitách potvrdili výskyt 8 druhov drobných cicavcov 
(Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Apodemus microps, Crocidura 
suaveolens, Microtus arvalis, Myodes glareolus, Sorex araneus, Sorex minutus). 
Druhy Crocidura suaveolens a Sorex minutus odchytili iba do zemných pascí v 
dubovo-hrabovom biotope. Ich závery sú zhodné so závermi výskumu 
v Martinskom lese a Lindave, keď druhy Apodemus flavicollis a Myodes 
glareolus boli druhy s najväčšou dominanciou a frekvenciou výskytu vo všetkých 
skúmaných biotopoch (typické lesné druhy) – podobne aj druh Apodemus 
sylvaticus. 

Baláž a Vanková (2005) hodnotili vplyv okrajového efektu lesného 
ekosystému na biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine v okolí Nitry. 
Hodnotené modelové lokality predstavovali 3 typy lesných ekosystémov s 
rôznou okrajovou zónou (2 ekotony boli pole – les, 1 ekoton bol les – 
neobhospodarovaný pasienok). Na ekotonovej lokalite dubového lesa zistili 3 
druhy drobných cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, 
Clethrionomys glareolus). Spoločenstvo drobných cicavcov lesného prostredia 
tu hodnotia ako druhovo chudobné a málopočetné. Dominancia bola silno 
koncentrovaná na populáciu druhu Apodemus flavicollis. Na druhej lesnej 
lokalite uvádzajú 4 druhy drobných cicavcov Sorex araneus, Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glareolus. Tu získali pomerne 
početnú, ale druhovo chudobnú zbierku drobných cicavcov. Vysoko 
frekventovaným druhom bol Apodemus flavicollis. Situácia bola podobná ako v 
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synúzii drobných cicavcov na predchádzajúcej lokalite. Ďalšie dva získané druhy 
Apodemus sylvaticus a Clethrionomys glareolus vykazovali nízku hodnotu 
relatívnej hustoty a frekvencia výskytu nedosahovala hranicu 50 %. Dominancia 
sa silno koncentrovala na populáciu Apodemus flavicollis. Druh Apodemus 
sylvaticus bol eudominantný a Clethrionomys glareolus dominantný druh. Tretia 
lokalita (teplomilná dubina zväzu Aceri tatarici-Quercion) je doložená výskytom 8 
druhov drobných cicavcov: Sorex araneus, Sorex minutus, Crocidura 
suaveolens, Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Apodemus microps, 
Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis. Podľa autorov na štruktúru synúzií 
drobných cicavcov má výrazný vplyv skutočnosť, že pri skúmaných biotopoch sa 
jedná o plochy obklopené enklávami polí. Z uvedeného dôvodu je badať v 
dubovom lese výrazný okrajový efekt a hojný výskyt ekotonálnych 
a synantropofytných formácií (Apodemus sylvaticus, Apodemus microps, 
Crocidura suaveolens, Microtus arvalis). 

Podobné poznatky z takéhoto typu prostredia získali aj Ligač (1974) a 
Dudich et al. (1993), ktorí synúziu drobných cicavcov charakterizujú ako druhovo 
chudobnú s konštantne dominantným druhom Apodemus flavicollis. Ligač 
(1985) uvádza v lesnom prostredí výskyt 9, Ambros et al. (1985) až 11 druhov 
drobných zemných cicavcov. Výsledky uvedených autorov sa zhodujú 
s výsledkami na územiach Martinského lesa a Lindavy, kde v synúzií drobných 
cicavcov dominovali druhy Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Myodes 
glareolus. 

Pachinger (1984) uskutočnil taktiež výskum v dubovom lese a zistil 
prítomnosť 6 druhov. V rozpore s našimi výsledkami nepotvrdil výskyt dvoch  
nami zistených druhov Apodemus sylvaticus a Crocidura suaveolens. 

Krištofík, Lysý (1990) zistili v dubovo-cerovom lese s hojnou prímesou 
agátu západne od obce Gbelce taktiež podobné druhové zloženie drobných 
cicavcov. 

Výskum drobných zemných cicavcov na Trnavskej pahorkatine realizovali 
Trnka, Prokop (2003). Autori uvádzajú 6 druhov drobných zemných cicavcov 
(Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Crocidura suaveolens, Myodes 
glareolus, Sorex araneus, Sorex minutus), ktoré korešpondujú s druhmi 
odchytenými aj počas nášho výskumu (okrem druhu Sorex minutus). 

Ligač (1980) vyhodnotil rôzne typy biotopov na podklade analýzy synúzií 
drobných zemných cicavcov v Pohronskom Inovci. Najzložitejšiu štruktúru 
a najmenší antropogénny vplyv vykazovalo zoskupenie drobných zemných 
cicavcov v ekotónoch. Zodpovedajú tomu výsledky zistené aj počas nášho 
výskumu. Biotopy ekotónov v našom výskume preukazovali väčšiu diverzitu. 
Podľa tohto autora, spoločenstvá pod silným vplyvom antropického faktora 
prejavujú výrazné tendencie premnožovania sa 1 – 2 populácií drobných 
zemných cicavcov. 

Hlôška (2003) sa vo svojej práci venoval vplyvu prostredia na druhovú 
diverzitu mikromammalií. Uvádza, že vyššiu druhovú diverzitu mikromammalií 
podmieňuje heterogénnejšie prostredie vyvinuté na ekotone viacerých habitatov, 
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nižšie hodnoty vykazuje uniformnejší porast. Tieto závery potvrdil aj výskum na 
nami sledovaných územiach, kde najvyššiu diverzitu dosahovali ekotonové 
lokality les – pole, les – brehový porast – pole a krovinové biotopy. Prostredie 
selektované určitým druhom je ním využívané na základe toho, či poskytuje 
dostatok úkrytových možností, vhodných zdrojov potravy, a tiež podľa 
konkurenčných vzťahov s inými druhmi. 

Jednoznačne najpočetnejším druhom na sledovanom území bol 
Apodemus flavicollis. Ako uvádzajú Turček (1954) a Ligač (1975), tento druh 
môže byť dominantný aj na značne suchom stanovišti. Hlavnú úlohu zohrávajú 
potravné a úkrytové možnosti (Dudich, 1970). Hlavnou potravou Apodemus 
flavicollis sú vysokoenergetické semená drevín, predovšetkým duba a buka. 
Takmer na  všetkých lokalitách sledovaného územia sa nachádzal dub, čo malo 
určite vplyv na vysokú početnosť tohto druhu. 

Druh Apodemus sylvaticus bol taktiež odchytený na všetkých lokalitách. 
Typickým životným priestorom pre tento druh sú prechodné zóny (okraje lesov, 
pásy krovín, remízky, vetrolamy) (Turček, 1958, Dudich 1970, Ligač, 1975, 
Májsky, 1985). Anděra, Horáček (2005) uvádzajú, že Apodemus sylvaticus dáva 
prednosť otvorenej krajine, ale nájdeme ju aj v lesoch (taktiež v smrekových 
monokultúrach). Ide o pioniersky druh, ktorý osídľuje človekom zdevastované 
a rekultivované plochy. Výsledky výskumu dokazujú preferenciu uvedených 
biotopov, keďže sa vyskytoval najmä v krovinových biotopoch, v lesných 
biotopoch sa vyskytoval, ale dosahoval nižšiu hodnotu denzity. 

Ďalším druhom vyskytujúcim sa na celom sledovanom území bol Myodes 
glareolus. Jeho optimálnym biotopom sú vlhké lesy s hustým podrastom, kde je 
dostatok prirodzených úkrytov ako sú pne, stromové dutiny, diery pod koreňmi, 
spadnuté konáre a kmene stromov, prírodné depresie pokryté machom (Pucek, 
1983). Väčšina jedincov tohto druhu bola v biotopoch Martinského lesa 
a Lindavy odchytená do pascí, ktoré sa nachádzali práve v blízkosti spadnutých 
stromov a starých pňov. 

Na sledovanom území Martinského lesa bol druh Sorex araneus 
odchytený na troch zo štyroch skúmaných biotopov. Na sledovanom území 
Lindavy sa tento druh vyskytoval na oboch skúmaných biotopoch. Najpočetnejší 
bol práve v biotopoch krovín a v ekotonovom biotope, ktoré predstavovali 
vlhkejšie biotopy s bohatou bylinnou pokrývkou. Ako uvádzajú Baláž, Ambros 
(2005) piskor obyčajný je eurytopný druh, ktorý bol nájdený na Slovensku 
v širokom spektre biotopov: vo všetkých lesných typoch, lúkach, rašeliniskách, 
vetrolamoch, v agrocenózach, parkoch a v jesenných mesiacoch aj v budovách.  
V dubových lesoch je Sorex araneus uvádzaný napr. v prácach autorov Ligač 
(1970), Pachinger (1973), Pachinger-Nabaglo (1978), Štollmann, Dudich (1982, 
1985, 1987), Dudich, Štollmann (1986), Lysý et al. (1989), Baláž (2002).  

Druh Sorex minutus na nami skúmanom území odchytený nebol. Baláž, 
Ambros (2005) konštatujú, že o jeho relatívnej početnosti na zistených územiach 
je veľmi ťažké hovoriť. Publikované údaje sú ovplyvnené metodikou odchytu. Do 
pascí sa chytá relatívne zriedkavo vzhľadom k jeho malej hmotnosti, v zemných 
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pasciach je pomerne početný, ba častokrát je jeho relatívna početnosť vyššia 
ako u druhu Sorex araneus. Do nami používaných drevených ani kovových 
živolovných pascí tento druh odchytený nebol a zemné pasce v rámci nášho 
výskumu neboli použité. 

Druh Microtus arvalis bol na sledovanom území odchytený na poľných 
biotopoch a to najmä v letnom období, v jesennom a zimnom období bol tento 
druh odchytený prevažne na biotopoch krovín, ktoré sú líniovými krajinnými 
prvkami vyskytujúcimi sa medzi poliami a na ekotonovom biotope bol odchytený 
taktiež najmä v jesennom a zimnom období. Prechodné zóny slúžia druhu 
Microtus arvalis predovšetkým ako refúgium v zimných mesiacoch, kým počas 
jarných a letných mesiacov sa väčšia časť populácie presídľuje do agrocenóz 
(Májsky, 1985). 

Májsky (1985) odchytil druh Microtus subterraneus na zatienených pôdach 
s mohutnou vegetačnou prízemnou etážou a hlbokou vrstvou kompaktného 
humusu, kde sa trvale vytvára vlhká mikroklíma. Taktiež uvádza, že Microtus 
subterraneus sa najhojnejšie vyskytoval v tej časti lesa, kde bol najmenej 
početný Microtus arvalis. Okrem špecifických nárokov na prostredie môže hrať 
úlohu aj konkurencia Microtus arvalis, ktorého populačná dynamika je o polovicu 
vyššia ako pri Microtus subterraneus (Kratochvíl, 1952). Microtus subterraneus 
sa môže hojnejšie vyskytovať iba v podmienkach, kde je konkurencia zo strany 
iných druhov (predovšetkým Microtus arvalis a Myodes glareolus) čo najmenšia. 
Na území Lindavy tento druh odchytený nebol a na území Martinského lesa sa 
vyskytol v 3 biotopoch a to v biotope dubového lesa, kde bol však odchytený v 
počte len jedného jedinca, v biotope brehových porastov stojatých vôd, kde bol 
odchytený v počte 6 jedincov a v poľnom biotope taktiež odchytený len v počte 1 
jedinca. V poľnom biotope mohlo ísť práve o konkurenciu zo strany Microtus 
arvalis, na biotopoch dubových lesov a brehových porastov stojatých vôd bola 
konkurencia druhu Myodes glareolus. 

Baláž, Ambros (2007) vo svojej práci udávajú, že Crocidura suaveolens je 
antropotolerantný druh, ktorý osídľuje rôzne typy prostredia od kultúrnej krajiny 
až po horské polohy. Súvislým zalesneným územiam sa skôr vyhýba, čo 
potvrdzuje aj výskum na území Martinského lesa, kde bol tento druh odchytený 
len na lokalitách, ktoré netvorili lesné komplexy. Ďalej tiež uvádzajú, že 
Crocidura suaveolens na xerotermných stanovištiach početne prevažuje nad 
ostatnými zástupcami piskorovitých. Toto bolo potvrdené len na jednej lokalite 
a to v poľnom biotope, kde bola Crocidura suaveolens zastúpená 4 jedincami 
a zo zástupcov ostatných piskorovitých tu nebol odchytený žiadny jedinec. 

Crocidura leucodon prednostne obsadzuje vlhké miesta, najmä na brehoch 
potokov, rybníkov a odvodňovacích kanálov. Vyhýba sa lesným komplexom. Ide 
o druh so širokou habitatovou toleranciou, preferuje mikrohabitaty, ktoré 
zabezpečujú dostatok prírodných úkrytov (Baláž, Ambros, 2007). Lešo et al. 
(2008) poukazuje na netypický nález Crocidura leucodon v Kremnických 
vrchoch v nadmorskej výške 850 m, kde išlo o biotop s porastom buka, jedle a 
jaseňa a nachádzal sa uprostred rozsiahleho lesného komplexu, približne 5 km 
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od jeho okraja. Tento výskyt zdôvodnili v možnej súvislosti s fragmentáciou 
lesov v danej oblasti. Počas výskumu  v sledovanom území Lindava bol tento 
druh odchytený na lokalite Lk2 v počte 6 jedincov, ktorá nepredstavuje lesný 
komplex, ale ide o ekotonový biotop v blízkosti vodného toku Gidra. 

O pôsobení populačnej gradácie drobných zemných cicavcov na druh Mus 
musculus píše Brtek (1972) a udáva ústup myši domovej v čase premnoženia 
iných zemných hlodavcov. Avšak v čase populačnej depresie drobných 
hlodavcov sa podľa uvedeného autora Mus musculus rýchlo rozmnožuje aj vo 
voľnej prírode a dochádza k jej gradácii. Počas výskumu na území Martinského 
lesa bol tento druh odchytený v počte 3 jedincov v biotope krovín počas letného 
obdobia. V iných biotopoch tento druh zaznamenaný nebol. 

Ako uvádzajú Anděra, Horáček (2005) druh Rattus norvegicus sa 
usídľuje v podzemných kanáloch miest, v skladištiach, na smetiskách, 
skládkach, silážnych jamách a poľnohospodárskych objektoch. V lete žijú 
potkany hnedé na brehoch potokov aj v rákosinách. Biotop brehových porastov 
stojatých vôd, na ktorom bol tento druh odchytený má charakter vlhkého 
podmáčaného stanovišťa, v zimnom období so stálou vodnou hladinou, kde sú 
brehy porastené práve trsťou a prevláda tu porast vŕb a topoľov. V širšom okolí 
sa taktiež nachádza skládka komunálneho odpadu. Tento druh tu bol odchytený 
v počte 9 jedincov. 

Druh Cervus elaphus bol na základe odtlačkov stôp identifikovaný na 
lokalitách v okolí Martinského lesa aj Lindavy. Na záhorskej strane Malých 
Karpát sa tento druh bežne vyskytuje v borovej časti CHKO, ako aj vo lesoch 
vojenského obvodu Záhorie. Odpočinkové stanovištia má pri močiaroch pozdĺž 
tokov Malina a Rudava a v rôznych depresiách v borovicových lesoch. Cervus 
elaphus patrí k druhom migrujúcim na veľké vzdialenosti až do 100 km (Völk, 
Reiss-Enz, 2009). Na základe stôp ho identifikovala Kalivodová et al. (2010) 
v k.ú. Modra v oblasti vinohradov a v území popri nadúrovňovej železničnej trati 
smerujúcej k Martinskému lesu. 

Druh Sus scrofa je v skúmanom území viac menej rovnomerne rozšírený v 
oblastiach lesných porastov na nížine aj v predhoriach. Bol identifikovaný počas 
viacerých vedeckých výskumov na tomto území. 

Druh Capreolus capreolus je najbežnejším lovným druhom skúmanej 
oblasti. Jeho migračný rádius dosahuje do 50 km (Völk, Reiss-Enz, 2009). Je 
viac menej rovnomerne rozšírený po oboch stranách Malých Karpát. Bežne sa 
vyskytuje v Martinskom lese, Šenkvickom háji aj v PR Lindava odkiaľ migruje do 
Malých Karpát. 

Malé Karpaty boli územím, kde sa stretávali druhy migrujúce z Trnavskej 
pahorkatiny na východnej strane pohoria a z Borskej nížiny na západnej strane 
pohoria. Biotopy na Trnavskej pahorkatine boli cez Malé Karpaty prepojené z 
rozsiahlymi borovicovými lesmi na Záhorskej nížine (Kalivodová et al., 2010). 

Z druhov, ktoré by sa teoreticky mohli vyskytnúť na územiach Martinského 
lesa a Lindavy možno spomenúť druh Dama dama, ktorý bol zavlečený do 
Malých Karpát ešte v minulom storočí a pôvodne chovaný len v oborách 
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a podobne dovezený druh Ovis musimon. Oba druhy sa okrem Malých Karpát 
v súčasnosti vyskytujú aj v borovicových lesoch Borskej nížiny. Na nami 
sledovanom území však tieto druhy neboli priamo pozorované ani identifikované 
na základe pobytových znakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58 



Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) 

 

6. Súhrn 
 
Na všetkých 12-tich lokalitách vybraných typov biotopov na území 

Martinského lesa bolo za výskumné obdobie odchytených 442 jedincov 9 druhov 
drobných zemných cicavcov a pozorovaných 8 druhov cicavcov z celkového 
počtu 17 druhov. Najväčší počet druhov bol zistený v biotopoch krovín (13 
druhov cicavcov: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Capreolus 
capreolus, Lepus europaeus, Microtus arvalis, Mus musculus, Muscardinus 
avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Myodes glareolus, Sorex 
araneus, Sus scrofa, Vulpes vulpes). Z hľadiska celkového počtu odchytených 
jedincov drobných zemných cicavcov bol najúspešnejší biotop dubových lesov. 
Z počtu 5 druhov malých cicavcov bolo odchytených 160 jedincov, najviac 
odchytených jedincov bolo z druhu Apodemus flavicollis. Podľa výsledkov 
výskumu je možné skonštatovať, že na území sa vyskytujú najmä druhy 
cicavcov vyskytujúce sa jednak v ekotonových spoločenstvách, ktoré sú tvorené, 
v prípade skúmaného územia, najmä biotopmi trnkových a lieskových krovín a 
xerotermných krovín a druhmi biotopov dubových lesov, ktoré využívajú najmä 
lesné druhy cicavcov. 

Na sledovaných lokalitách lesa Lindava bolo za dvojročné výskumné 
obdobie odchytených 164 jedincov z celkového počtu 6 druhov drobných 
zemných cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Crocidura 
leucodon, Microtus arvalis, Myodes glareolus, Sorex araneus) a pozorovaných 5 
druhov cicavcov (Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Lepus europaeus, Sus 
scrofa a Vulpes vulpes). Celkový počet identifikovaných cicavcov na 
sledovanom území bol 11 druhov. 

Celkovo bolo na sledovaných biotopoch Trnavskej pahorkatiny (Martinský 
les a Lindava) identifikovaných 17 druhov cicavcov, pričom 3 druhy boli zhodné 
na všetkých biotopoch (Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Myodes 
glareolus). Na lesných biotopoch bolo spoločných 7 druhov (Apodemus 
flavicollis, Apodemus sylvaticus, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Myodes 
glareolus, Sorex araneus, Sus scrofa). 

V súčasnosti tvoria na západnom Slovensku v narušenom alpsko-
karpatskom migračnom koridore záchytnú sieť areálov veľkých cicavcov 
predovšetkým chránené územia (CHKO Malé Karpaty a Územia európskeho 
významu Martinský les a PR Lindava). Vhodnosť okolitých biotopov 
sledovaného územia poukazuje na možnosti migrácií cicavcov medzi územiami 
Martinského lesa, Lindavy a územím Malých Karpát. V prípade zachovania 
súčasnej krajinnej štruktúry so súčasnou rozlohou krajinných prvkov a taktiež 
vytvorením tzv. „zelených mostov“ popod a ponad cestné komunikácie (D1, D2) 
je na sledovanom území predpoklad zachovania súčasných populácií zistených 
druhov cicavcov s možnosťami ich migrácií. 
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7. Využitie výsledkov vedeckého výskumu pre pedagogickú prax 
 

Vo vedecko-výskumnej práci sa používajú viaceré metódy, ktoré majú 
nesmierny význam aj pre konkrétnu každodennú prácu učiteľa. Využitie 
výsledkov výskumu pre pedagogickú prax by malo byť jednou z vhodných 
možností jeho aplikácie. Ide o to, aby učitelia boli informovaní o výskume, jeho 
metódach a výsledkoch, ktoré by potom mohli využívať vo svojej pedagogickej 
praxi. Ak má učiteľ takúto možnosť a využije ju, potom aj výučba poskytne 
žiakom nové kvality v podobe takýchto informácií. V rámci jednotlivých 
vyučovacích metód možno žiaka zainteresovať v podobe rôznych kreatívnych 
aktivít. Podľa podielu aktivity žiaka na vyučovaní a podporovania jeho kreativity 
môžeme vyučovacie metódy rozdeliť na: 
• klasické, ktoré sú zamerané najmä na memorovanie teoretických či 

praktických vedomostí a zručností, podiel žiaka na vyučovaní je 
obmedzený a vo vyučovacom procese hrá hlavnú úlohu učiteľ, 

• alternatívne, ktoré umožňujú žiakovi aktívnejšie sa zapájať, sú zamerané 
najmä na podporovanie kreativity žiaka, ktorý počas vyučovania hrá hlavnú 
úlohu a učiteľ usmerňuje vyučovanie, aby splnilo svoj cieľ. 
V nasledovných kapitolách boli výsledky výskumu cicavcov na rôznych 

typoch biotopov využité v návrhu vyučovacej hodiny a návrhu exkurzie, ktorá by 
mala byť neoddeliteľnou súčasťou výučby prírodovedných predmetov. 
 
7.1. Návrh vyučovacej hodiny v rámci učiva o cicavcoch 

 
Prevládajúcou organizačnou formou vyučovania na školách ešte i dnes 

zostáva vyučovacia hodina základného typu. Učiteľ je organizátorom vyučovacej 
hodiny, je zodpovedný za jej priebeh a výsledky. Aby bola vyučovacia hodina 
efektívna, učiteľ musí premyslieť štruktúru vyučovacej hodiny, musí starostlivo 
pripraviť organizáciu práce, využívať viaceré metódy, aby striedal činnosti žiakov 
a tak rozvíjal ich poznávacie schopnosti, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť. Mal 
by tiež premyslieť činnosti žiakov a udržiavať ich aktivitu počas celej hodiny, 
rešpektovať individuálne osobitosti žiakov tak, aby boli využité na aktívnu 
učebnú činnosť, premyslieť časové zaradenie pomôcok, presne dodržiavať 
a využívať čas vyučovacej hodiny (Turanová, 2004). V tejto kapitole je uvedený 
príklad vyučovacej hodiny, ktorý môže učiteľ zaradiť do výučby a tým výučbu 
obohatiť o konkrétne príklady a výsledky z vedeckého výskumu. 

V rámci školských učebných osnov majú učitelia možnosť využiť danú 
problematiku v rozširujúcom učive, ak to škole umožní zvýšený počet hodín 
v školskom učebnom pláne. V súčasnosti musia učitelia dodržať obsahovú 
a výkonovú časť príslušného vzdelávacieho programu, pričom majú možnosť 
rozšíriť obsah učiva podľa vlastnej predstavy v školských učebných osnovách. 
Vzdelávací program Biológia ISCED 2 určuje okrem iných nasledovné 
kompetencie v oblasti prírodných vied: 
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• Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. 
Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako 
životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa 
vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady 
prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

• Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy 
organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich 
odstránenia. 

Vzhľadom na uvedenú tematiku je možné využiť vedecké výsledky 
výskumu cicavcov pri výučbe v predmete Biológia v 5. ročníku a 8. ročníku 
základnej školy. 

Na základe štátneho vzdelávacieho programu Biológia ISCED 2 je učivo v 
5. - 6. ročníku usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho 
stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, 
vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je 
orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v 
nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na 
potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie 
vnútorných štruktúr. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické 
hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami 
prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch 
komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na 
poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické 
poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a 
chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. 

Vzdelávací štandard predmetu Biológia v základnej škole je v obsahovej 
časti v 5. ročníku zameraný na poznávanie živočíchov v príslušných 
ekosystémoch. Učebnica Biológie pre 5. ročník základnej školy je rozdelená do 
nasledovných kapitol – Príroda a život, Život v lese, Život vo vode a na brehu, 
Život na poliach a lúkach. Obsah učiva je zameraný na poznávanie a život 
živočíchov (Uhereková et al., 2009). 

Učivo ekologického charakteru, ktoré bolo do r. 2008 zaradené do 9. 
ročníka je od r. 2008 zaradené do obsahu Biológie v 8. roč. základnej školy a 
bude ho obsahovať pripravovaná učebnica Biológie pre 8. roč. v tematickom 
celku ekologického charakteru: Podmienky života a vzťahy organizmov. Z tohto 
dôvodu je v 9. ročníku reálne realizovať výučbu tohto charakteru iba dočasne 
pre šk. r. 2010/11 a 2011/2012.  

Na základe obsahu učiva a možnosti využitia výsledkov výskumu bola 
navrhnutá vyučovacia hodina s využitím metódy voľného rozhovoru s aktívnou 
prácou žiakov. 
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Téma: Cicavce a ich výskyt v biotopoch Trnavskej pahorkatiny. Biotopy 
Trnavskej pahorkatiny a význam ich zachovania pre možnosti migrácií cicavcov. 

Vyučovacia hodina je určená pre žiakov 5. a 8. ročníka ZŠ pre predmet 
Biológia. 

Typ hodiny: základný, 1 vyučovacia hodina. 
Výchovno-vzdelávacie a rozvíjajúce ciele: 

• Vysvetliť výskyt cicavcov v rôznych typoch biotopov, na akých miestach 
sa cicavce vyskytujú a žijú, ako sa na rôzne prostredie adaptovali  
(vzdelávacie ciele). 

• Metódy výskumu cicavcov (odchyt cicavcov, pozorovanie v prírode, 
identifikácia podľa stôp, trusu a značkovania teritórií) (vzdelávacie ciele). 

• Poukázať na dôvody ochrany cicavcov, poukázať na to, že každý druh je 
súčasťou prírody, je súčasťou zložitých prírodných dejov a vzťahov 
(vzdelávacie ciele) 

• Viesť žiakov k uvedomeniu si, že každá ľudská činnosť pôsobí na 
prírodu, k uvedomeniu si, že ochrana prírody sa dotýka každého, že 
každý druh je výnimočný a nenahraditeľný (výchovné ciele). 

• Používať problémové a úvahové otázky na pochopenie väzieb medzi 
druhmi a potrebou ich ochrany, ktorá je súčasťou ochrany stanovíšť kde 
žijú (rozvíjajúce ciele). 
Vyučovacie metódy: výklad, rozhovor, demonštrovanie obrázkov, 

pracovné úlohy 
Učebné pomôcky: obrázky jednotlivých druhov cicavcov, dataprojektor, 

počítač 
Štruktúra hodiny: 

1. Motivačná časť - overenie poznatkov metódou skupinovej práce žiakov  -  
riešenie úloh, napr. napísať čo najviac cicavcov, ktoré v minulosti pozorovali 
v lese, pri vode, na lúke, na poli.  
2. Expozičná časť - sprístupnenie nového učiva:  
A. Rozprávanie o tom, čo sú cicavce, na akých miestach sa vyskytujú a žijú, 
metódy pozorovania cicavcov, biotopy a ich význam pre jednotlivé druhy 
cicavcov, dôvody ochrany cicavcov, cicavce ako súčasť zložitých prírodných 
procesov  a vzťahov. 
B. Vyhodnotenie skupinovej práce s cieľom, aby žiaci porovnali predchádzajúce 
a získané poznatky.  
3. Fixačná časť - Zhrnutie osvojeného učiva a vyvodenie záverov na základe 
štruktúrovaných otázok zameraných na výskyt cicavcov a ich prispôsobenie sa 
určitému prostrediu. 
Zadanie domácej úlohy – zistiť zaujímavosti o cicavcoch žijúcich v okolí školy 
alebo bydliska. 
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Tab. 19: Príklad výučby „Cicavce a ich výskyt v biotopoch Trnavskej 
pahorkatiny“

 
Činnosť učiteľa 

 
Čas  

(45 min) 

 
Činnosť žiakov 

Obsah témy:  
• rozprávanie o cicavcoch 

žijúcich v rôznych 
biotopoch 

5 
 

• aktívne dopĺňanie, vzájomná  
komunikácia 

Pomôcky: 
• obrázky jednotlivých druhov 

cicavcov a obrázky rôznych 
biotopov 

 
 

Motivačná časť: 
• napísať čo najviac druhov 

cicavcov, ktoré žiaci 
v minulosti pozorovali  

• identifikovanie druhov 
podľa obrázkov 

7 

 
• práca v skupinách:  
Aké cicavce ste v minulosti videli 
a kde žijú? 

Kontrola práce: 
• učiteľ vyvoláva zástupcov 

jednotlivých skupín a zhŕňa 
ich poznatky 

10 

 
• žiaci oboznamujú ostatných s 

ich poznatkami 
• uvedomujú si podobnosti a 

rozdiely v spôsobe života 
cicavcov  

Otázky: 
• Ktoré z pozorovaných 

druhov žijú v lese? 
• Ktoré z nich žijú mimo 

lesa? 
• Ako sa tieto druhy 

prispôsobili životu v danom 
prostredí? 

5 

 
• diskusia medzi žiakmi 
• overovanie názorov pomocou 

pomôcok (obrázky 
jednotlivých druhov cicavcov 
a obrázky biotopov) 

Expozičná časť (metóda voľného 
rozhovoru): 

• cicavce a ich životné 
prostredie 

• typy biotopov 
• metódy pozorovania 

cicavcov v prírodnom 
prostredí 

• význam a ochrana cicavcov 
v ich prirodzenom prostredí 
(ochrana biotopov) 

10 
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Činnosť učiteľa 

 
Čas 

(45 min) 

 
Činnosť žiakov 

Fixačná časť: 
• učiteľ rozdelí tabuľu na 4 

časti (každá časť bude 
predstavovať jeden biotop: 
les, kroviny, mokraď, pole) 

6 

 
• žiaci pripínajú obrázky 

cicavcov na tú časť tabule, 
ktorá je ich životným 
prostredím (les, kroviny, 
mokraď, pole) 

Zadanie domácej úlohy: 
• pozorovanie cicavcov na 

biotopoch v okolí školy a v 
okolí svojho bydliska 

2 

 
• uveďte cicavce, ktoré sa 

vyskytujú v blízkosti vašej 
školy a v blízkosti vášho 
bydliska a v akých biotopoch 
sa vyskytujú 

 
7.2. Návrh exkurzie 

 
Exkurzia (z lat. excurro - vybieham, vychádzam) je plánovite pripravený, 

metodicky prepracovaný a do konkrétneho kontextu zapadajúci výchovno-
vzdelávací proces. Dobre pripravená exkurzia poskytuje jasné, stále a konkrétne 
poznatky, umožňujúce účastníkom spájať teoretické znalosti s praktickými 
skúsenosťami. Správne zvládnutá exkurzia plní svojím obsahom okrem 
didaktických požiadaviek i požiadavky rozumovej, mravnej, polytechnickej, 
estetickej a etickej výchovy (Ušáková,1990). 

Exkurzie sú veľmi vhodnou organizačnou formou v environmentálnej 
výchove, pretože okrem vlastnej poznávacej a vzdelávacej hodnoty, majú 
významnú výchovnú hodnotu a  priaznivo vplývajú na vzťah učiteľa a žiaka a sú 
dôležité pri formovaní vzťahu žiakov k prírode a k svojmu okoliu. Takéto 
vyučovacie formy sú veľmi významné, lebo dávajú príležitosť viesť vyučovacie 
hodiny konkrétnejšie a názornejšie, žiaci si z nich najviac zapamätajú, poznatky 
takto získané sú trvalé a hlboké a žiaci sú vedení k samostatnosti. Návyky 
a zručnosti získané pri terénnej výučbe sa nedajú považovať za náhradu 
klasickej výučby v interiéri školy, ale sú vhodným doplnením takejto výučby, 
najmä preto, že žiakom sa týmto spôsobom dajú ukázať mnohé súvislosti 
a väzby v prírode, ktoré na bežných vyučovacích hodinách nevidia, prispievajú 
k spresneniu predstáv a súvislostí v prírode. Dôležité je, že exkurzie u žiakov 
ovplyvňujú pochopenie prírody, ktorá pre nich už nebude len množinou 
jednotlivých objektov, ale komplexným systémom vzájomných vzťahov. 

Vychádzky do prírody a exkurzie sú jednou z prirodzených foriem 
pôsobenia na rozumový a citový rozvoj dieťaťa, preto patria k častejšie 
využívaným organizačným formám vyučovania. V environmentálnej výučbe a 
výchove sú nevyhnutnou súčasťou procesu výučby a bez nich by vyučovanie 
nebolo dostatočne názorné (Nevřelová, 2008b). 
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Vychádzky a exkurzie sú také organizačné formy vyučovania, ktoré sú 
uskutočňované mimo areálu školy a v ktorých žiaci rozvíjajú svoje poznanie 
priamym pozorovaním vecí, dejov, javov v prirodzenej situácii svojho prírodného 
alebo sociálneho prostredia (Turanová, 2000). 

Hlavným cieľom týchto organizačných foriem výučby je zoznámiť žiakov 
s prírodninami a prírodnými dejmi, naučiť ich orientovať sa v teréne, naučiť ich 
spoznávať jednotlivé krajinné prvky a typy krajiny a poukázať na vplyvy 
a dôsledky ľudských aktivít na prírodu a krajinu (Nevřelová, 2008b).  

Exkurzia je veľmi náročná forma vyučovania, pretože jej úspešnosť závisí 
od dôkladnej prípravy skladajúcej sa z precízneho vytýčenia výchovno – 
vzdelávacích cieľov, ako aj z organizačnej a technickej prípravy.  

Dobrý priebeh exkurzie by sa dal, podľa Halaja (1978), zabezpečiť 
postupovaním podľa nasledujúcich piatich krokov:  

• príprava učiteľa spočíva vo vymedzení trasy, cieľa, vytvorení 
dôkladného plánu programu, zostavení obsahovej stránky, zabezpečení 
materiálov potrebných k realizácii exkurzie, učiteľ musí určiť terénnu 
a časovú náročnosť,  

• príprava žiaka kde učiteľ oboznámi žiakov s plánom, poskytne im 
potrebné informácie (časové údaje, spôsob dopravy, vhodné oblečenie, 
pomôcky a i.), upozorní na základné bezpečnostné pravidlá,  rozdelí 
žiakom úlohy,  

• práca počas exkurzie kde si žiaci všímajú prostredie, ktorým 
prechádzajú, učiteľ ich nabáda, aby sami uvažovali, čo je prínosom, čo je 
rušivým vplyvom a pod., učiteľ žiakov počas exkurzie usmerňuje, aby ich 
práca bola čo najefektívnejšia, vysvetľuje a žiaci dávajú pozor a prijímajú 
nové informácie,  

• výsledky exkurzie kde ide o zhodnotenie exkurzie a zhromaždenie 
materiálu a spracovanie zhromaždeného materiálu,  

• záverečná správa o exkurzii. 
Obdobný postup pri príprave dobre zorganizovanej exkurzie uvádza aj 

Turanová (2000), podľa ktorej prípravné práce možno rozdeliť na tri časti: 
1) Stanovenie cieľa a plánu exkurzie – pri zostavovaní ktorého vychádza 

učiteľ z požiadaviek osnov. Plán by mal obsahovať cieľ, stručnú náplň exkurzie, 
časové zaradenie a počet hodín vyhradených exkurzii. 

2) Príprava učiteľa na exkurziu – spočíva vo vypracovaní cieľu a plánu 
exkurzie, výbere metód, preskúmaní miesta a prípravy sprievodcu. 

3) Príprava žiakov na exkurziu – znamená  oboznámiť žiakov s cieľom, 
významom a  priebehom exkurzie, poučiť ich o správaní a bezpečnostných 
pravidlách. 

Komplexné prírodovedné exkurzie sú vhodnou organizačnou formou 
environmentálnej výučby, pretože umožňujú realizovať tento výchovno–
vzdelávací proces priamo v prírode, v bezprostrednom kontakte s ňou 
(Nevřelová, 2008b). Prostredníctvom takýchto aktivít v prírode je možné u detí 
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a mládeže nielen vedomosti opakovať a upevňovať, ale aj u nich vzbudzovať 
spontánny záujem o prírodu, prebudiť v nich environmentálne cítenie  
a vedomie, formovať u nich pocit zodpovednosti za ochranu prírody a životné 
prostredie a týmto u nich vytvárať správny postoj k životným hodnotám v zmysle 
trvalo udržateľného života. (Turanová et al., 2004). 

 
Názov exkurzie: Cicavce biotopov Martinského lesa (pre 5. a 8. ročník ZŠ, 
v rámci predmetu Biológia, resp. pre žiakov SŠ v rámci predmetu Biológia a 
Ekológia). 
Výchovno-vzdelávacie ciele: návšteva územia Martinský les, spoznávanie 
prírodných hodnôt územia (rôzne typy biotopov), poznávanie cicavcov v ich 
prirodzenom prostredí, poukázanie na spôsoby využívania krajiny v tomto území 
najmä z hľadiska lesného hospodárenia a poľnohospodárstva a ich vplyv na 
populácie cicavcov, ochrana krajiny, výchova k vzťahu k prírode 
Trasa: autobus: Bratislava (AS Nivy) – Senec – osada Svätý Martin a späť, 
pešia časť: osada Svätý Martin – Martinský les – osada Svätý Martin 
Časová náročnosť: celodenná exkurzia (čas absolvovania pešej časti aj 
s výkladom sú 3 až 5 hodín podľa výberu trasy) 
Počet zastávok: navrhnuté sú 2 exkurzné trasy s počtom zastávok 4 (kratšia 
trasa), alebo 6 (dlhšia trasa) 
Terénna náročnosť: ľahká (nulové výškové prevýšenie, dĺžka trasy 5 km – 
kratšia trasa, resp. 8 km – dlhšia trasa) 
 
Organizačná forma: exkurzia 
Vyučovacie metódy: výklad s motivačnými otázkami (otázky sú uvedené 
kurzívou), samostatná práca žiakov v skupinách na záver exkurzie 
Pomôcky: nepremokavé oblečenie a obuv, repelent, terénny zápisník, 
ďalekohľad, turistická mapa územia, vreckový atlas cicavcov, vreckový atlas 
drevín a vreckový atlas rastlín 
Obsahová náplň: 
 Obsahová náplň je zameraná na jednotlivé typy biotopov, ktoré sa na 
danom území vyskytujú a na cicavce žijúce v týchto biotopoch. V texte sú 
uvedené aj termíny vhodnejšie pre starších žiakov (8. ročník ZŠ a žiakov SŠ) 
a preto je potrebné ich bližšie vysvetliť. Uvedené termíny sú v texte 
podčiarknuté. 
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Obr. 5: Exkurzné trasy (kratšia exkurzná trasa: zastávky 1. až 4., dlhšia 
exkurzná trasa: zastávky 1. až 6.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastávka 1 a 5: Lesné biotopy  

Čo je to biotop? Poznáte nejaké typy biotopov? (kap.1) 
Biotop je miesto prirodzeného výskytu určitého druhu, rastliny alebo 

živočícha, ich populácie alebo spoločenstva v oblasti rozšírenej geografickými, 
abiotickými a biotickými vlastnosťami. 

Dubové a zmiešané dubové lesy patria medzi lesy vyskytujúce sa na 
výslnných expozíciách v teplých a suchých oblastiach. Tento biotop sa vyskytuje 
v južných predhoriach Západných Karpát do nadmorskej výšky 400 – 600 m. 
Prevládajúcimi druhmi sú: dub plstnatý (Quercus pubescens), dub zimný 
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(Quercus petraea), mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), ostrica nízka 
(Carex humilis), silenka talianska (Silene nemoralis), lipkavec sivý (Galium 
glaucum). 

Dubovo-cerové lesy sú lesy s porastom dubov s výraznejšou účasťou 
duba cerového (Quercus cerris). Bylinnú synúziu1) tvoria druhy znášajúce 
zamokrenie a vysychanie pôd, mezofilné2) a acidofilné3) druhy, významne sa 
uplatňujú teplomilné4) a lesostepné prvky5). Na území Slovenska dosahujú 
severnú hranicu rozšírenia. Nachádzajú sa v nížinách a pahorkatinách južného 
Slovenska. Druhové zloženie je nasledovné: dub cerový (Quercus cerris), javor 
poľný (Acer campestre), drieň obyčajný (Cornus mas), zob vtáčí (Ligustrum 
vulgare), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), nátržník biely (Potentilla alba), 
prvosienka jarná (Primula veris), veronika lekárska (Veronica officinalis). 

Medzi významné lesné biotopy na sledovanom území patria: 
Dubovo-hrabové lesy karpatské sú lesy s dominantnými druhmi duba 

zimného (Quercus petraea agg.) a hraba obyčajného (Carpinus betulus) 
s prímesou buka lesného (Fagus sylvatica). Podrast má travinný charakter, 
výrazne sa uplatňuje ostrica chlpatá (Carex pilosa), prítomné sú mezofilné 
druhy,2) druhy typické pre bučiny ako aj druhy dubín. Ide o biotop národného 
výzmanu6), vyskytuje sa na nížinách, pahorkatinách, vrchovinách až do výšky 
600 m n.m. 

Dubovo-hrabové lesy panónske (Carpineto-Quercetum) sú lesy 
s dominantným dubom letným (Quercus robur). Vyskytujú sa na terasách vo 
vyšších častiach alúvií,7) v nížinách a širších dnách kotlín v prvom lesnom 
vegetačnom stupni. Na svahoch pahorkatín pod panónskym vplyvom8) sú 
rozšírené zmiešané porasty duba zimného (Quercus petraea) a duba letného 
(Quercus robur) s hojným hrabom obyčajným (Carpinus betulus). V druhovo 
bohatom bylinnom poschodí sú zastúpené mezofilné2) druhy. Nenarušené 
porasty vo forme vysokého lesa sú na Slovensku vzácne. Tento biotop je 
zaradený i medzi európsky významné biotopy9) na Slovensku. Pre nenarušené 
porasty je typické dobre vyvinuté krovinové poschodie. Porasty sú ohrozené 
nesprávnym hospodárením, pri ktorom sa na úkor dubov, ktoré potrebujú 
špecifické podmienky na prirodzenú obnovu10), viac uplatňuje pestovanie buka, 
prípadne hrabu. Takisto majú často narušenú štruktúru porastu dôsledkom 
výmladkového hospodárenia11). 

Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (Carpineto-
Quercetum) sú zapojené lesy duba letného (Quercus robur), duba jadranského 
(Quercus virgiliana) a ďalších dubov s prímesou teplomilných javorov (Acer 
tataricum, A. campestre) a bresta hrabolistého (Ulmus minor). Vyskytujú sa 
v sprašových pahorkatinách južného Slovenska, na starých riečnych terasách 
nížin. Typické sú ploché tvary reliéfu alebo len mierne svahy. Táto skupina lesov 
má na našom území severozápadnú hranicu areálu. Mnohé boli premenené na 
poľnohospodársku pôdu. Najzachovalejšie porasty sa udržali v Martinskom lese. 
Je veľmi ohrozený a medzi biotopmi európskeho významu je považovaný za 
prioritný12). 
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Aké druhy cicavcov tu žijú? (kap.3) Akým spôsobom sa dá zistiť ich 
prítomnosť? (kap. 2) 

Drobné zemné cicavce, ktoré boli zistené odchytom do živolovných pascí: 
ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), ryšavka obyčajná (Apodemus 
sylvaticus), hrabošík podzemný (Microtus subterraneus), hrdziak lesný (Myodes 
glareolus), piskor obyčajný (Sorex araneus). 

Cicavce zistené priamym pozorovaním, resp. na základe odtlačkov stôp: 
srnec lesný (Capreolus capreolus), jeleň lesný (Cervus elaphus), zajac poľný 
(Lepus europaeus), diviak lesný (Sus scrofa). 

Čo sú lesné monokultúry? Na prvý pohľad je zrejmé, že porast pred vami 
sa líši od porastu pôvodného lesa, ktorý ste videli pred chvíľou. Ako nazývame 
tieto porasty? Rovnoveké porasty tvorené iba jedným druhom drevín, ktorých 
hlavnou funkciou je produkcia drevnej hmoty, nazývame monokultúry. Výhody 
pestovania drevín monokultúrnym spôsobom pre človeka sú: nízky rubný vek 
šľachtencov, čiastočne, alebo úplne chýbajúce krovinové poschodie, čo uľahčuje 
výrub. Poznáte spôsoby ťažby dreva? Poznáme tieto základné spôsoby ťažby: 
holorubný (ťažba všetkých stromov na veľkých plochách v rovnakom čase) a 
výberkový (ťažba vybraných stromov na určitej ploche). 
 
Vysvetlenie pojmov: 

1) bylinná synúzia – štruktúrna časť fytocenózy, ktorá zahrňuje populáciu jedného alebo 
viac druhov rovnakej životnej formy, tvoriacich ekologicky jednotnú časť v priestore 
fytocenóz 

2) mezofilné druhy – druhy stredne náročné na teplo, druhy vyhľadávajúce suchšie aj 
vlhkejšie stanovištia, mezofyty – rastliny rastúce na pôdach vlhkých, čerstvo a mierne 
vlhkých 

3) acidofilné druhy – druhy znášajúce kyslejšie prostredie 
4) teplomilné prvky – prvky umožňujúce existenciu teplomilnej vegetačnej formácie 
5) lesostepné prvky – prvky umožňujúce existenciu vegetačnej formácie mierneho pásma 

s prevládajúcimi porastmi tráv a bylín, stromy a kry sa vyskytujú zriedka 
6) biotop národného významu – biotop, ktorý je v SR ohrozený vymiznutím, alebo má 

malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých 
biogeografických oblastí SR 

7) alúvium – štvrtohorné usadeniny, naplaveniny; mladšie štvrtohory, holocén; nánosy a 
usadeniny uložené tečúcou vodou 

8) panónsky vplyv –  vplyv teplomilných a suchomilných prvkov 
9) európsky významné biotopy – biotopy, ktorý sú v Európe ohrozené vymiznutím, alebo 

majú malý prirodzený areál, alebo predstavujú typické ukážky jednej alebo viacerých 
biogeografických oblastí Európy 

10) prirodzená obnova – obnova pri ktorej vzniká lesný porast zo semena alebo výmladkov 
stromov 

11) výmladkové hospodárenie – výmladkové hospodárenie  je  historicky  starým 
 a technicky jednoduchým spôsobom hospodárenia v lesoch, pňové výmladky rastú 
rýchlejšie ako jedince, ktoré vznikli zo semena keďže výmladky majú od začiatku svojho 
rastu k dispozícii koreňovú sústavu pôvodného vyťaženého stromu a teda aj väčšiu 
zásobu minerálnych živín ako semenáčiky 

12) prioritný biotop – biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam 
vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe 
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Zastávka 2 a 6: Krovinové biotopy
Xerotermné kroviny sú husté kroviny budované predovšetkým malolistými 

druhmi trniek, hlohov a ruží. V podraste prevládajú početné svetlomilné13) 
a teplomilné byliny,14) ktoré diferencujú túto skupinu od bežných kriačinových 
spoločenstiev s nitrofilným podrastom15). V rámci druhového zloženia prevládajú 
druhy: drieň obyčajný (Cornus mas),  skalník obyčajný (Cotoneaster 
integerrimus),  hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), slivka trnková 
chlpatá (Prunus spinosa subsp. dasyphylla),  ruža galská (Rosa gallica), ruža 
bedrovníková (Rosa pimpinellifolia). Vhodné stanovištia sa nachádzajú po celom 
okraji južného Slovenska. Tieto biotopy patria do kategórie prioritný biotop 
európskeho významu. 

Trnkové a lieskové kroviny majú vzhľad porastov, ktorý určujú dominantné 
dreviny16) a fyziognómiu dotvárajú lianové rastliny, ako  pohánkovec kroviskový 
(Fallopia dumetorum), plamienok plotný (Clematis vitalba) a najmä druhy rodu 
ostružina (Rubus). V bylinnom poschodí prevládajú polotieňomilné, mezofilné 
a mierne nitrofilné druhy.15) Tento typ biotopu sa vyskytuje v pahorkatinovom 
stupni po celom Slovensku. Z drevín prevládajú: dráč obyčajný (Berberis 
vulgaris), drieň obyčajný (Cornus mas),  javor poľný (Acer campestre),  zob vtáčí 
(Ligustrum vulgare),  slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa 
canina),  baza čierna (Sambucus nigra). V bylinnom poschodí sú druhy: 
 lipkavec obyčajný (Galium aparine),  zádušník brečtanovitý (Glechoma 
hederacea), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica),  veronika obyčajná (Veronica 
chamaedrys). 

Aké druhy cicavcov tu žijú? Drobné zemné cicavce, ktoré boli zistené 
odchytom do živolovných pascí: ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), 
ryšavka obyčajná (Apodemus sylvaticus), hraboš poľný (Microtus arvalis), myš 
domová (Mus musculus), hrdziak lesný (Myodes glareolus), piskor obyčajný 
(Sorex araneus) (kap.3). 

Cicavce zistené priamym pozorovaním, resp. na základe odtlačkov stôp: 
srnec lesný (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europaeus), plch lieskový 
(Muscardinus avellanarius), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica 
myšožravá (Mustela nivalis), diviak lesný (Sus scrofa), líška hrdzavá (Vulpes 
vulpes). Ide o bežné druhy vyskytujúce sa na uvedených typoch biotopov a v ich 
bezprostrednom okolí. Druh Mustela nivalis (lasica myšožravá) patrí do 
zoznamu európskych významných druhov živočíchov17) vyskytujúcich sa na 
Slovensku (kap.3). 

Kroviny poskytujú biotopy a biokoridory18) pre viacero živočíchov, 
hniezdiská pre spevavce a úkryty pre pernatú a srstnatú zver. Kroviny sa 
najčastejšie tvoria na kamenných valoch a rúnach okolo polí, lúk a vinohradov, 
lemujúc okraje lesných porastov a poľné cesty. Často sa tvoria na opustených 
pasienkoch, kde predstavujú sukcesné štádiá19) pri prechode k lesu. Viete čo je 
sukcesia? Aký typ sukcesie môžeme pozorovať na tomto území? Ide o tzv. 
druhotnú sukcesiu (znovuosídľovanie stanovišťa). Kroviny sú v krajine veľmi 
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dôležité, najmä z hľadiska poskytovania útočísk pre rastliny a živočíchy a tiež 
kvôli ich využívaniu pre migrujúce druhy. 
 
Vysvetlenie pojmov: 

13) svetlomilné byliny – byliny dobre znášajúce (hojné) svetlo 
14) teplomilné byliny – byliny uspôsobené znášať teplé podnebie, prostredie 
15) nitrofilné druhy – druhy uspôsobené znášať väčšie množstvo dusíka v pôde 
16) dominantné dreviny – dreviny vyskytujúce sa na určitom území v hojnom počte, 

prevládajúce druhy drevín 
17) európsky významné druhy živočíchov – druhy živočíchov, ktoré sú v Európe 

ohrozené, zraniteľné, vzácne, endemické, druhy vyžadujúce zvláštnu pozornosť 
18) biokoridory – lineárne úseky krajiny, ktoré umožňujú migráciu organizmov medzi 

jednotlivými biocentrami, s ktorými spolu tvoria územný systém ekologickej stability. 
Biokoridory sú v prevažnej väčšine prípadov prírodné plochy: medze, aleje, súvislé pásy 
krovín, živé ploty atď., v niektorých prípadoch však môže ísť o pozmenenú časť krajiny 
(pole medzi dvoma lesmi) alebo aj o umelý prvok (prechod pre zver cez diaľnicu, 
železnicu alebo umelý vodný tok, obchádzajúci vodnú nádrž) 

19) sukcesné štádiá – postupné nahradzovanie populácií určitých druhov populáciami iných 
druhov pri sukcesii. Sukcesia je prírodný proces, v ktorom jedno spoločenstvo živých 
organizmov na určitom stanovišti, nahrádza druhé, až pokým nevznikne rovnováha medzi 
abiotickými (neživými) zložkami prostredia a spoločenstvom 

 
Zastávka 3: Poľné biotopy 

Intenzívne obhospodarované plochy tvoria prevažne polia, vinice a iné 
trvalé poľnohospodárske kultúry, okrajovo aj pravidelne obhospodarované sady 
s použitím herbicídov, ktoré eliminujú rast väčšiny burín. V porastoch kultúry 
zostáva len malý počet najodolnejších synantropných druhov20) poľných burín 
tolerantných k extrémnym podmienkam. Sú obvykle koncentrované na okraje 
poľných kultúr, kam prenikajú z medzí a okolitých porastov. Tento biotop sa 
vyskytuje v oblastiach s poľnohospodárskou výrobou, hlavne v nížinách 
a pahorkatinách na celom území. 

Aké plodiny sa na Trnavskej pahorkatine prevažne pestujú? 
Ďalší spôsob využitia územia, ktorý na Trnavskej pahorkatine môžete 

vidieť je poľnohospodárska výroba. Na úrodných pôdach sa prevažne pestujú 
poľnohospodárske plodiny pšenica, kukurica, slnečnica, repka olejná.  

S intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou úzko súvisí absencia 
pôvodných biotopov. Veľkoplošná prvovýroba zlikvidovala početné kriačiny, 
medze a remízky, na okrajoch honov je minimálne vyvinutá synantropná bylinná 
vegetácia20). Zeleň, reprezentovaná hlavne líniovou drevinovou vegetáciou, 
ojedinele aj skupinkami stromov a krovín na poľnohospodárskej pôde a na 
okrajoch polí, predstavuje pre organizmy z existenčného hľadiska veľmi dôležitý 
biotop. 

Na veľkých monokultúrnych plochách je potrebné zachovať miesta, ktoré 
by slúžili ako refúgiá21) (úkryty pre zver) a taktiež zabraňovali odnosu pôdy 
vetrom. Ako sa volajú takéto miesta? Ide o remízky, alebo vetrolamy, ktoré sú 
tvorené rôznymi druhmi drevín prevažne tými, ktoré sa tu pôvodne vyskytovali 
a boli súčasťou pôvodného lesa.  
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Aké druhy cicavcov tu žijú? (kap.3) Drobné zemné cicavce, ktoré boli 
zistené odchytom do živolovných pascí: ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), 
ryšavka obyčajná (Apodemus sylvaticus), bielozubka krpatá (Crocidura 
suaveolens), hraboš poľný (Microtus arvalis), hrabošík podzemný (Microtus 
subterraneus), hrdziak lesný (Myodes glareolus). Cicavce zistené priamym 
pozorovaním, resp. na základe odtlačkov stôp: diviak lesný (Sus scrofa). 
 
Vysvetlenie pojmov: 

20) synantropné druhy – rastliny a živočíchy, ktoré žijú v blízkosti človeka, v ľudských 
sídlach, alebo pri nich 

21) refúgium – útočisko 
 
Zastávka 4: Mokradný biotop 

Na sledovanej lokalite prevládajú druhy drevín viazané na vysokú hladinu 
podzemnej vody, ide najmä o druhy vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (S. 
fragilis). Vodná plocha v letnom období úplne vysychá a zarastá porastmi 
múrovníka lekárskeho (Parietaria officinalis). 

Ide o porasty makrofytnej vegetácie plytkých stojatých vôd,22) ponorených 
a na hladine plávajúcich vodných rastlín, ktoré niekedy sprevádzajú nad 
hladinou vynorené rastliny. Štruktúra porastov je počas roka premenlivá. 
Väčšina druhov je adaptovaná na dočasné vyschnutie stanovíšť a vytvára aj 
terestrické rastové formy. Vtedy do porastov prenikajú niektoré jednoročné 
druhy, ktoré osídľujú močiare a mokrade na inundačných územiach, okraje 
rybníkov, materiálových jám, priekopy.  

Čo sú mokrade? Aký je význam mokradí v krajine? Čím je existencia 
mokradí vo všeobecnosti ohrozovaná? Uvedená mokraď je trvalo zaplavená 
terénna depresia s výskytom vodných druhov rastlín. Priaznivý vplyv mokradí 
spočíva predovšetkým vo vyrovnávaní odtoku vody – znižujú maximálne odtoky 
a zvyšujú minimálne odtoky. Pri veľkých a dlhotrvajúcich zrážkach tak chránia 
krajinu pred povodňami a zároveň udržiavajú vodu v krajine. Voda, ktorá sa 
vyleje z koryta rieky – na jar pri topení snehu alebo pri veľkých dažďoch – sa 
rozleje do mokradí, ktoré ju nasajú ako špongia a neskôr ju postupne uvoľňujú. 
Vysušovanie mokradí prebieha najmä kvôli získaniu ornej pôdy, prípadne kvôli 
premene na lúky a pasienky. 

Aké druhy cicavcov tu žijú? (kap.3) Podľa odtlačkov stôp bol v okolí tohto 
biotopu zistený druh srnec hôrny (Capreolus capreolus). 

Drobné zemné cicavce, ktoré boli zistené odchytom do živolovných pascí: 
ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis), ryšavka obyčajná (Apodemus 
sylvaticus), bielozubka krpatá (Crocidura suaveolens), hrabošík podzemný 
(Microtus subterraneus), hrdziak lesný (Myodes glareolus), potkan hnedý 
(Rattus norvegicus), piskor obyčajný (Sorex araneus). 
 
Vysvetlenie pojmov: 

22) makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd – porasty ponorených a na hladine 
plávajúcich vodných rastlín, ktoré niekedy sprevádzajú nad hladinu vynorené rastliny 
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Záver exkurzie: samostatná práca žiakov v skupinách (každá skupina má 
maximálne 5 žiakov), v prípade pekného teplého počasia práca na poslednej 
zastávke na záver exkurzie, v prípade zlého počasia práca v škole po návrate 
z exkurzie. 
Úlohy: 
1. Nakreslite trasu exkurzie a popíšte stanovištia ktoré ste navštívili. 
2. Uveďte druhy drevín, ktoré ste počas exkurzie videli. Rozdeľte ich podľa 
jednotlivých biotopov. 
3. Uveďte druhy cicavcov, ktoré ste počas exkurzie videli. Rozdeľte ich podľa 
jednotlivých biotopov. Ktoré z cicavcov sa vyskytovali na všetkých biotopoch 
a prečo? 
4. Ako sa na tomto území hospodári? Aký typ hospodárenia tu prevláda? Aký to 
má vplyv na tu žijúce druhy cicavcov? 
 
7.3. Charakterizácia cicavcov pre potreby exkurzie 

 
Na základe uvedených biotopov a ekologických nárokov cicavcov je na 

sledovanom území reálny výskyt nasledovných druhov cicavcov. 
Z radu Insectivora ide o druhy: Erinaceus concolor, Talpa europaea, 

Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon, Neomys fodiens, Sorex araneus, 
Sorex minutus. 

Erinaceus concolor (Martin, 1838) (jež východný) sa vyskytuje od nížin až 
do výšky 1200 m n.m. Uprednostňuje teplejšie, suchšie miesta v otvorenej 
krajine, rozsiahlym lesným porastom sa vyhýba. Vyskytuje sa aj okolo diaľnic, 
v parkoch, na záhradách i v mestách. Potravu tvoria hlavne bezstavovce 
(dážďovky, slimáky, kobylky, hmyz). Potravou sú pre nich aj mláďatá na zemi 
hniezdiacich vtákov, vajcia jašteríc a hadov, zdochliny a opadané ovocie 
(Reichholf, 1983). Na základe ekologických nárokov sa tento druh môže 
vyskytovať na biotopoch trnkových a lieskových krovín, brehových porastoch 
stojatých vôd, na okrajoch lesných biotopov. Vyskytuje sa aj na ekotonových 
plochách  lesných biotopov a intenzívne obhospodarovaných polí. 

Talpa europaea (Linnaeus, 1758) (krt podzemný) sa vyskytuje 
v poľnohospodárskej krajine, na lúkach, v lesoch všetkých typov, v záhradách, 
na poliach. Vyhýba sa plytkým, kamenistým, vodou presiaknutým a kyslým 
pôdam. Živí sa pôdnou faunou, hlavne dážďovkami, ktoré si môže ukladať ako 
zásoby potravy. Potravu tvorí i hmyz a jeho larvy (Reichholf, 1983). 

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (bielozúbka krpatá) je druh viazaný 
na stepné a lesostepné biotopy, taktiež na ľudské obydlia, hospodárske stavby, 
cintoríny, záhrady. Preferuje otvorené biotopy, vo vnútri lesných komplexov 
chýba (Dungel, Gaisler, 2002). Ide o antropotolerantný druh, ktorý osídľuje rôzne 
typy prostredia od kultúrnej krajiny až po horské polohy. Vyskytuje sa 
v teplejších územiach s vyvinutou stepnou a lesostepnou vegetáciou, kde na 
xerotermných stanovištiach početne prevažuje nad ostatnými zástupcami 
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piskorovitých (Baláž, Ambros, 2007). Potravu tvorí hmyz, červy, mäkkýše, 
výnimočne aj semená rastlín (Feriancová – Masárová, Hanák, 1965). 

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) (bielozúbka bielobruchá) prednostne 
obsadzuje vlhké miesta, najmä na brehoch potokov, rybníkov a odvodňovacích 
kanálov. Vyhýba sa lesným komplexom a na urbanizovaných územiach sa 
nevyskytuje tak často. Ide o druh so širokou habitatovou toleranciou, preferuje 
mikrohabitaty, ktoré zabezpečujú dostatok prírodných úkrytov. Na spoločných 
lokalitách dominuje C. leucodon nad C. suaveolens (Baláž, Ambros, 2007). C. 
leucodon sa živí najmä hmyzom, červami, mäkkýšmi, v čase núdze aj rastlinnou 
potravou (Feriancová – Masárová, Hanák, 1965).  

Neomys fodiens (Pennant, 1771) (dulovnica väčšia) je najväčší druh 
z čeľade piskorovitých. Má palearktické rozšírenie. Na Slovensku sa vyskytuje 
jediná nominátna rasa dulovnica vodná eurosibírska Neomys fodiens fodiens 
(Pennant, 1771). Vyskytuje sa na celom Slovensku od nížin až po alpínske 
pásmo do výšky 2200 m n.m. Obýva brehy tečúcich a stojatých vôd (Sládek, 
Mošanský, 1985). Potravu tvorí hmyz a iné druhy bezstavovcov (Trichoptera, 
Gastropoda), taktiež druhy z triedy Amphibia (Rana) a triedy Pisces 
(Cyprinidae), taktiež potravu môžu tvoriť drobné zemné cicavce rodov Microtus, 
Apodemus, Mus (Baláž, Ambros, 2007, Reichholf, 1983). 

Sorex araneus (Linaeus, 1766) (piskor obyčajný) je jeden z najhojnejších 
cicavcov u nás. Vyskytuje sa od nížin do hôr až po alpínske pásmo. Žije 
v lesoch všetkých typov, vo vetrolamoch, v parkoch, na záhradách, na lúkach, 
na poliach, na jeseň osídľuje aj budovy (Dungel, Gaisler, 2002). Biotop tvoria 
husté, trávou, machom a krovinami zarastené, niekedy i vlhkejšie miesta 
(Reichholf, 1983). Potravu tvoria najmä dážďovky, hmyz, slimáky a zdochliny 
stavovcov. Bežný je u tohoto druhu aj kanibalizmus (Dungel, Gaisler, 2002). 

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) (piskor najmenší) sa vyskytuje sa na 
území celého Slovenska, ale v bezlesných nížinách a mestách chýba. Je 
viazaný na les a vlhké prostredie. Najväčší výskyt je na rašeliniskách, 
podmáčaných lúkach, brehoch potokov. V zime sa vyskytuje aj v blízkosti 
ľudských sídel (Dungel, Gaisler, 2002). 

Z radu Lagomorpha je na sledovanom území reálny výskyt druhu Lepus 
europaeus (Pallas, 1778) (zajac poľný). Lepus europaeus obýva prakticky celé 
územie, vystupuje až do výšky 1750 m n. m. Hlavnými biotopmi sú otvorená 
krajina v nížinách a pahorkatinách, okraje lesov, pasienky, prípadne riedke lesy 
s bohatým krovinovým poschodím. Vyskytuje sa tiež na okrajoch miest 
i v záhradkárskych kolóniách. Jeho obľúbenou potravou sú zelené časti rastlín, 
poľnohospodárske plodiny, v zime ohryzáva kôru mladých stromov a krov 
(Dungel, Gaisler, 2002). 

Z radu Rodentia ide o druhy: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, 
Apodemus microps, Mus musculus, Rattus norvegicus, Rattus rattus, Myodes 
glareolus, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Cricetus cricetus, Arvicola 
terrestris, Glis glis, Muscardinus avellanarius, Sciurus vulgaris. 
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Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (ryšavka žltohrdlá) je naším 
najhojnejším druhom spomedzi myšovitých (Sládek, Mošanský, 1985). 
Vyskytuje sa vo všetkých typoch lesov od nížin do nadmorskej výšky 2000 m 
n.m., taktiež v parkoch, remízkach, vetrolamoch, na jeseň osídľuje budovy 
vyskytujúce sa v blízkosti lesov. Väčšinu potravy tvoria semená, plody 
a živočíšna potrava, v malej miere aj zelené časti rastlín a hríby (Dungel, 
Gaisler, 2002). Predpoklad výskytu Apodemus flavicollis na biotopoch 
sledovaného územia je veľký vzhľadom na jej vysokú toleranciu 
a prispôsobivosť. 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (ryšavka obyčajná) je hojný druh, 
žijúci od nížin do hôr (2000 m n. m.), v poľnohospodárskej krajine, na okrajoch 
lesných porastov aj v mestách. Typickým prostredím ryšavky obyčajnej sú 
kroviny, menšie lesné celky, sady, vinice, rákosiny. Na jeseň osídľuje stohy 
a budovy (Dungel, Gaisler, 2002). Potravu tvoria malé rastlinné semená, zvlášť 
lesných tráv, žalude, púčiky, mladé rastlinné výhonky, taktiež hmyz pohybujúci 
sa po zemi (Reichholf, 1983). 

Apodemus microps (Kratochvíl et Rosický, 1952) (ryšavka myšovitá) je 
rozšírená najmä v teplých nížinných oblastiach južného Slovenska. Jej 
určovanie je dosť obtiažne a preto pravdepodobne uniká pozornosti. Pôvodom 
ide o stepný druh, ktorý sa zdržuje v bezlesnej krajine nížin a pahorkatín. V zime 
a na jar sa vyskytuje na medziach, úhoroch a zarastených stráňach, v lete sa 
zdržuje na poliach a na jeseň vo viacročných plodinách (Anděra, Horáček, 
2005). Hlavou zložkou potravy sú semená poľných burín, zrno, zelené časti 
rastlín, počas zimy aj hľuzy a korene.  

Mus musculus (Linnaeus, 1758) (myš domová) je náš najbežnejší 
synantropný hlodavec vyskytujúci sa všade, kde sú ľudské sídla – od nížin až po 
vysokohorské prostredie. Poddruh, ktorý obýva nížinnú časť Slovenska sa 
označuje ako panónsky – Mus musculus spicilegus (Petényi, 1882) (myš 
domová panónska). Biotop tvoria v letnom období polia aj ľudské obydlia. 
V zime sa do ľudských obydlí alebo do stohov sťahujú aj populácie z polí. 
Zvláštnosťou panónskej geografickej rasy je robenie si tzv. kopčekov, v ktorých 
si hromadí zásoby potravy na zimu (hlavne zrná tráv) (Feriancová – Masárová, 
Hanák, 1965). Voľne žijúce myši domové si vytvárajú obrovské zimné zásoby: 
zistené maximum vážilo 16 kg. Domová forma požiera takmer všetko, čo 
obsahuje organickú zložku (Reichholf, 1983). Živí sa odpadkami živočíšneho aj 
rastlinného pôvodu, všetkými možnými potravinami a uskladňovaným zrnom. 
Poľné populácie konzumujú najmä obilie a iné semená (50%), ale aj veľa hmyzu 
(26%) a rôznych dužinatých častí rastlín (24%) (Sládek, Mošanský, 1985).  

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (potkan hnedý) sa usídľuje 
v podzemných kanáloch miest, v skladištiach, na smetiskách, skládkach, 
silážnych jamách a poľnohospodárskych objektoch. V lete žijú potkany na 
brehoch potokov a v rákosinách. Ide o všežravca, ktorý sa živí zrnom, zbytkami 
potravín, krmiva aj odpadkami. Okrem toho loví drobné cicavce a vtáky. 
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V prípade nedostatku potravy môže zabíjať domáce zvieratá do veľkosti králika 
(Anděra, Horáček, 2005).  

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (potkan tmavý) je synantropný druh. 
Uprednostňovaným biotopom sú polia, skládky obilia a priestorné povaly. Tento 
druh sa živí potravou, ktorú tvoria dužinaté plody, zrno, zelenina, menej 
živočíšna potrava (Dungel, Gaisler, 2002). Keďže ide o druh, ktorý sa na území 
Slovenska vyskytuje už len ojedinele, jeho výskyt na sledovanom území je málo 
pravdepodobný, môže sa s malou pravdepodobnosťou vyskytnúť na okraji 
biotopov intenzívne obhospodarovaných polí. 

Myodes glareolus (Schreber, 1780) (hrdziak lesný) je najhojnejší 
v listnatých a zmiešaných lesoch s bohatým podrastom, no vyskytuje sa 
tiež v poľných remízkach, krovinách, parkoch, rákosinách, v zime aj v obytných 
budovách. V horách vystupuje až do alpínskeho pásma (2000 m n. m.) (Anděra, 
Horáček, 2005). Živí sa najmä rastlinnou potravou, no priživuje sa aj potravou 
živočíšnou. V jeseni prevažujú v jeho potrave semená drevín, v zime a na jar 
kôra a púčiky, v lete zelené časti rastlín a rôzne bezstavovce, najmä hmyz 
(Reichholf, 1983).  

Microtus arvalis (Pallas, 1779) (hraboš poľný) patrí medzi najhojnejších 
cicavcov v poľnohospodárskej krajine. Obýva bezlesné oblasti, žije 
tiež v mestách v parkoch a na plochách s parkovou úpravou. Parky, v ktorých sa 
ošetrujú trávniky a zhrabuje lístie, drobné zemné cicavce neobývajú, taktiež 
intenzívne koseným plochám trávnikov sa tento druh vyhýba (Pachinger, 1993). 
Osídľuje stohy, na jeseň budovy, pri premnožení preniká do lesov, v riedkych 
svetlých lesoch môže žiť aj trvalejšie. Na jar a v lete sa živý listami a stonkami, 
neskôr semenami a podzemnými časťami rastlín (Dungel, Gaisler, 2002). 

Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836) (hrabošík podzemný) 
je najmenším zástupcom našich hrabošov. U nás má jeho výskyt nesúvislý 
ostrovčekovitý charakter. Relatívne najhojnejší je v horskom prostredí, kde 
vystupuje až do nadmorskej výšky 1600-2000 m n.m. Žije však aj 
v pahorkatinách a miestami aj v nížinách južného Slovenska. Pri výbere 
stanovíšť nie je náročný, najradšej má zarastené brehy potokov, horské lúky 
a bučiny i lužné lesy. Obýva však aj rumoviská, suťové polia, záhrady a niekedy 
aj poľnohospodárske kultúry (Anděra, Horáček, 2005). Živí sa výhradne 
rastlinnou potravou, ktorú si obstaráva v podzemnej nore, alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti. Do pascí sa chytá zriedkavo, je potrebné ich nastražiť 
priamo k východom z nôr a ako návnadu používať koreňovú zeleninu.  

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) (škrečok poľný) sa vyskytuje 
v odlesnenej kultúrnej krajine, na poliach, lúkach, medziach, v záhradách, 
sadoch a na málo členitých brehoch vôd do nadmorskej výšky okolo 600 m n.m. 
Jeho areál je určovaný aj prítomnosťou teplých, suchých pôd s prevládajúcimi 
obilninami (Dungel, Gaisler, 2002). Ide o všežravca, jeho potravu tvoria semená 
rastlín, hlavne obilnín, okrem toho aj hmyz či mláďatá vtákov. Potravu si 
vkladajú do roztiahnutých lícnych vakov a odnášajú ju do zásobných komôr 
(Reichholf, 1983). 
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Arvicola terrestris (Linné, 1758) (hryzec vodný) je naším druhým najväčším 
hlodavcom. Vyskytuje sa všade, od nížin až po subalpínske polohy. Pôvodnými 
stanovišťami sú zarastené brehy rybníkov, potokov a riek. Najviac mu vyhovujú 
stojaté, alebo pomalu tečúce vody s bahnitým brehom. Na konci vegetačného 
obdobia prenikajú ďalej od vôd a usadzujú sa na suchých stanovištiach 
v záhradách, sadoch a na lúkach (Anděra, Horáček, 2005). V lete sa živia 
hlavne zelenou potravou, od jesene do jari prechádzajú na podzemné časti 
rastlín. 

Glis glis (Linné, 1766) (plch sivý) sa vyskytuje ostrovčekovite na celom 
území Slovenska. Optimálne životné podmienky nachádza hlavne v listnatých 
lesoch a hájoch, v teplejších oblastiach, obýva aj krovinaté stráne v sklanatom 
a krasovom teréne. Obľubuje sladké plody a to spôsobuje jeho výskyt aj 
v sadoch a záhradách, prípadne viniciach (Anděra, Horáček, 2005). Živí sa 
žaluďmi, bukvicami, kôrou, klíčiacimi rastlinami aj drobnými živočíchmi. Cez leto 
sa sústreďuje na dozreté ovocie a lesné plody. 

Muscardinus avellanarius (Linné, 1758) (plch lieskový) je naším 
najmenším a zároveň najhojnejším druhom plcha. Vyskytuje sa od nížinných 
lužných lesov až po pásmo kosodreviny, nevyhýba sa dokonca ani mestám, kde 
sa vyskytuje najmä v parkoch. Obýva okraje lesov s krovinatým podrastom, 
v nížinách mu vyhovujú listnaté a taktiež aj zmiešané lesy, háje, remízky 
(Anděra, Horáček, 2005). V potrave má zastúpenú rastlinnú aj živočíšnu zložku, 
živí sa pukmi, výhonkami, kvetmi a listami a loví hmyz, dážďovky, slimáky a iné 
bezstavovce. 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) (veverica obyčajná) sa vyskytuje 
v lesoch každého druhu, v parkoch, vo veľkých záhradách, od nížin až po hornú 
hranicu lesa. Jej výskyt je častý aj na mestských sídliskách, pokiaľ sa tam 
nachádzajú stromy. Živí sa semenami listnatých a ihličnatých stromov, pukmi 
a kôrou drevín. Taktiež sa živí hubami, ovocím, hmyzom, vtáčimi vajciami 
aj mláďatami (Dungel, Gaisler, 2002). 

Z radu Carnivora ide o druhy: Martes martes, Martes foina, Meles meles, 
Mustela nivalis, Mustela erminea, Vulpes vulpes, Mustela putorius. 

Martes martes (Linnaeus, 1758) (kuna lesná) sa vyskytuje vo všetkých 
typoch lesa. Najhojnejšia je vo veľkých lesných komplexoch. V malej miere 
obýva i agrocenózy, v mestách obyčajne chýba. Skladba potravy silne závisí od 
miestnej ponuky (Reichholf, 1983). Hlavnú zložku potravy tvoria veverice, vtáky 
do veľkosti jariabka, vtáčie znášky, okrem toho drobné hlodavce, veľké druhy 
hmyzu, ale aj bobule, ovocie, bukvice. 

Martes foina (Erxleben, 1777) (kuna skalná) sa vyskytuje na celom území 
Slovenska okrem veľkých súvislých lesov. Preferuje otvorenú krajinu, okraje 
lesov, skalnaté terény, vniká do jaskýň, je bežná v dedinách aj v mestách, 
v horách vystupuje nad hranicu lesa. Loví myši, potkany, zajace, králiky, vtáky 
vrátane domácich holubov, môže vnikať do kurníkov, kde zabíja hydinu a ničí 
vajcia. Živí sa taktiež bezstavovcami a rôznymi plodmi ovocných stromov a krov 
(Dungel, Gaisler, 2002).  
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Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) (lasica myšožravá) sa vyskytuje od nížin 
do hôr, vystupuje až do výšky 1800 m n.m. Žije v lesoch aj v poľnohospodárskej 
krajine, na vidieku aj v mestách. Vyhýba sa veľkým lesným komplexom 
a vyslovene mokrým stanovištiam. Základnú potravu tvoria hlodavce. Veľkí 
samci lovia drobné cicavce ako sysle, škrečkov, mladé zajace a králiky. 
Doplnkovú stravu tvoria vtáky a ich vajcia, obojživelníky, plazy a bezstavovce 
(Dungel, Gaisler, 2002). 

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) (hranostaj čiernochvostý) sa vyskytuje 
takmer v každom prostredí, bežne žije v poľných remízkach, pri okraji lesov, 
v krovinách, v záhradách aj v blízkosti vidieka. Najhojnejší je na vlhších 
stanovištiach pri brehoch potokov, riek a rybníkov. Potravu tvoria malé druhy 
cicavcov veľkosti myši, najmä hraboše a iné hlodavce. Živí sa tiež králikmi, 
vtákmi a ich vajciami, obojživelníkmi, plazmi, hmyzom a sladkými lesnými plodmi 
(Anděra, Horáček, 2005). 

Vulpes vulpes ( Linnaeus, 1758) (líška hrdzavá) sa vyskytuje od nížin po 
horské hrebene, v lesoch aj v poľnohospodárskej krajine, v prímestských 
záhradkárskych osadách aj horských roklinách. Vyhýba sa extrémnym, na 
úkrytové možnosti chudobným územiam. Možno ju považovať za 
najprispôsobivejšiu psovitú šelmu. Potrava je rozmanitá, líšky nie sú potravnými 
špecialistami. Hlavnú zložku tvoria myši, larvy hmyzu, mäkkýše, dážďovky. 
Taktiež sa živia vtákmi hniezdiacimi na zemi a ich vajciami, žabami, zajacmi, 
srnčatami. Pravidelne prehľadávajú okolie diaľnic a hlavných ciest a požierajú 
zrazené zvieratá. Občas sa živia aj rastlinnou potravou ako sú napr. čučoriedky 
(Reichholf, 1983). 

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) (tchor tmavý) obľubuje územia 
s dostatkom úkrytov, blízkosť vody, lužné lesy, ale nájdeme ho tiež na okrajoch 
sídel. Vyhýba sa vyslovene poľným terénom, hustým lesom a vysokým polohám. 
Jeho potrava je výlučne mäsitá a obsahuje všetko od väčšieho hmyzu až po 
hlodavce, malé zajace, bažanty a hydinu. Žerie aj ropuchy a ryby (Anděra, 
Horáček, 2005). 

Meles meles (Linnaeus, 1758) sa vyskytuje v lesnej a stepnej zóne 
palearktickej oblasti. U nás nie je nijako vzácny, ale uniká pozornosti. Jazvece 
obývajú všetky typy lesov, uprednostňujú predovšetkým územia v 
poľnohospodárskych oblastiach s ostrovčekmi lesov. Vyhľadáva priestory, kde 
sa strieda les s poľnohospodárskou pôdou a kde má dostatok vhodných 
prirodzených úkrytov. Najvhodnejšie podmienky pre život im ponúkajú 
pahorkatiny a pohoria do nadmorskej výšky 700 m n.m. Tu uprednostňujú okraje 
lesov susediace s lúkami a pasienkami. Väčšinu doby trávia jazvece pod zemou. 
Jazvece sú všežravce a vzhľadom k tomu nie je ich revír rozsiahly. Od brlohu sa 
vzďaľujú najďalej 1 – 5 km (Anděra, Horáček, 2005). 

Z radu Artiodactyla sa na sledovanom území jedná o druhy: Sus scrofa, 
Capreolus capreolus, Cervus elaphus. 

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) (diviak lesný) nemá žiadne zvláštne nároky 
na biotop. Vyhýba sa len celkom otvorenej krajine a vysokým polohám v horách. 
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Najvhodnejšie biotopy predstavujú vlhké listnaté a zmiešané lesy, no dobre sa 
adaptoval aj v kultúrnej krajine. Diviak je všežravec, živí sa bukvicami, žaľuďmi 
a poľnými plodinami každého druhu. Popri tom požiera červy, menšie živočíchy, 
potkany alebo myši. Skonzumuje aj zvyšky uhynutých zvierat (Reichholf, 1983). 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (srnec lesný) sa vyskytuje od nížin 
po horské lesy, chýba len v najvyšších horách. Najlepšie mu vyhovujú okraje 
listnatých lesov. Oveľa lepšie, než v hustých uzavretých lesoch, sa im darí 
v otvorenej krajine. Obýva skoro každý druh kultúrnej krajiny až po veľké 
mestské parky (Reichholf, 1983). V potrave prevládajú trávy, byliny, lístie, plody 
a výhonky stromov a krov, v zime i kôra (Dungel, Gaisler, 2002). Je viac menej 
rovnomerne rozšírený po oboch stranách Malých Karpát. Druh možno pozorovať 
cez deň aj na veľkých poľných lánoch. 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1958) (jeleň lesný) obýva najčastejšie listnaté 
a zmiešané lesy stredných a vyšších polôh s otvorenými plochami. Taktiež žije 
v lužných lesoch nížin. Jelene sú bylinožravé, uprednostňujú trávy a byliny. 
V zime ohrýzajú kôru stromov a mladé výhonky. V neskorom lete sa živia 
i bukvicami a žaľuďmi (Reichholf, 1983). Aj keď sa jeleň lesný vyskytuje najmä 
v stredných a vyšších polohách, je možné, že v čase veľkej populačnej hustoty 
a v časoch migrácií sa môže vyskytnúť aj v lesných biotopoch sledovaného 
územia. 
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8. Záver 
 
Výskum cicavcov na vybraných biotopoch Trnavskej pahorkatiny 

v modelových územiach Martinský les a Lindava bol súčasťou vedeckého 
výskumu v rámci projektu VEGA „Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v 
kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny“. 

Cieľom monografie bolo kvalitatívno – kvantitatívne zhodnotenie fauny 
cicavcov s dôrazom na mikromammaliá v súčasných rastlinných formáciách 
fragmentáciou ovplyvneného Martinského lesa a Lindavy a zhodnotenie 
možností ich priestorovej distribúcie a  migrácií. 

V súčasnosti tvoria na západnom Slovensku v narušenom alpsko-
karpatskom migračnom koridore záchytnú sieť areálov veľkých cicavcov 
predovšetkým chránené územia (CHKO Malé Karpaty a Územia európskeho 
významu Martinský les a PR Lindava). Vhodnosť okolitých biotopov 
sledovaného územia poukazuje na možnosti migrácií cicavcov medzi územiami 
Martinského lesa, Lindavy a územím Malých Karpát. V prípade zachovania 
súčasnej krajinnej štruktúry so súčasnou rozlohou krajinných prvkov a taktiež 
vytvorením tzv. ekoduktov popod a ponad cestné komunikácie je na sledovanom 
území predpoklad zachovania súčasných populácií zistených druhov cicavcov 
s možnosťami ich migrácií. 

Vzhľadom na to, že monografia obsahuje okrem vedeckých výsledkov aj 
praktické ukážky a námety na interiérovú aj exteriérovú výučbu mala by pomôcť 
učiteľom v praxi skvalitňovať úroveň ich práce najmä z hľadiska doplňovania 
základného učiva. Získanie základných vedomostí o prírode a procesoch v nej 
prebiehajúcich a ich pochopenie je základ budovania vzťahu medzi žiakom 
a jeho prostredím. 
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