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Úvod
Táto príručka metód monitoringu biotopov a druhov európskeho významu je skrátenou podobou
metodík monitorovania, ktoré vyhotovili odborníci na sledované rastliny, živočíchy a biotopy. Spracovanie
väčšiny metodík bolo vykonané prostredníctvom Daphne- Inštitútu aplikovanej ekológie pre Štátnu ochranu
prírody Slovenskej republiky v rámci projektu OPŽP „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a
zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“. Metodiky boli vypracované v roku 2013 takmer pre všetky
biotopy z prílohy I a druhy z prílohy II, IV a V smernice o biotopoch, uvedené v referenčnom zozname pre
Slovenskú republiku platného v roku 2009, kedy bol predmetný projekt schválený. Kompletné znenie metodík
je zverejnené na portáli www.biomonitoring.sk.
Na základe metodík monitoringu prebiehal v rokoch 2013 – 2015 monitoring na viac ako 10 000
trvalých monitorovacích lokalitách (TML) a vykonaných bolo 16 800 návštev. Vzhľadom na použité metódy
monitorovania boli v prípade niektorých druhov a biotopov zakladané v rámci TML menšie vzorkovacie
plochy = trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Monitoring môžeme definovať ako cieľavedomú a dlhodobú činnosť, zameranú na pravidelné
či nepravidelné zisťovanie určitého stavu alebo javu za účelom jeho vyhodnotenia. Umožňuje nám
zaznamenávať zmeny, ktoré prebiehajú v dlhšom časovom období. Na základe vedecky podložených
monitorovacích schém a dôsledne prepracovanej metodiky môžeme dosiahnuť exaktné výsledky, ktoré nám
poskytujú cenné informácie o trendoch vývoja stavu chránených druhov, biotopov a území, a tým fundovane
pomáhajú pri riadení starostlivosti (manažmentu) o ne.
Aj navonok prepracovaný manažment biotopov či druhov je totiž spochybniteľný, pokiaľ sa neopiera
o zhodnotenie jeho stavu1. Túto vedomosť nám poskytujú výsledky monitoringu, ktoré tak pomáhajú pri
správnom nastavení zamýšľaných opatrení.
Všeobecne môžeme povedať, že čím dlhšie sa monitoring daného druhu či biotopu realizuje, tým
lepšie vieme posúdiť jeho vývojové trendy a navrhnúť starostlivosť. Dostatok údajov, kvalitné časové rady
a dlhodobá realizácia monitoringu sú nesmiernou devízou, ktorá je pre ochranu prírody nevyhnutná. Kvalitný
a systematický monitoring nie je však lacnou a jednoduchou záležitosťou.
Monitoringom vybraných rastlinných a živočíšnych druhov sa už od svojho vzniku zaoberala Štátna
ochrana prírody SR prostredníctvom Čiastkového monitorovacieho systému Biota (ČMS Biota), ktorý bol
súčasťou Informačného systému monitoringu životného prostredia. S výnimkou niektorých rastlinných
druhov ČMS Biota nespĺňal podmienky celoplošného a reprezentatívneho monitoringu. Monitoringom
niektorých druhov a biotopov sa zaoberajú aj rôzne neziskové organizácie, ale až na malé výnimky je často
otázkou diskusie, nakoľko tieto sledovania spĺňajú kritériá monitoringu.
Vstupom SR do EÚ a aplikáciou smernice o biotopoch sa odkryla potreba zavedenia funkčného systému
monitorovania druhov a biotopov európskeho významu. Európska únia ukladá povinnosť ich monitoringu a
reportingu, t. j. podávania pravidelných správ o ich stave. V smernici o biotopoch sa uvedenej problematike
venujú tri články: čl. 11, ktorý hovorí o sledovaní stavu druhov a biotopov (monitoring), čl. 17 (1) hovorí o
podávaní šesťročných správ EK (reporting) a čl. 9 spolu s čl. 17 (2), ktoré hovoria o hodnotení členského štátu
Európskou komisiou.
Cieľom monitoringu je pravidelné zisťovanie, hodnotenie a dlhodobé sledovanie stability, zmien
a vývojových trendov tohto stavu. Sledovanie a vyhodnocovanie zadefinovaných parametrov prostredníctvom
pravidelného a systematického monitoringu je dôležitou úlohou ochrany prírody nielen v súvislosti so
sústavou Natura 2000.

1
stav druhu = súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobé rozšírenie a početnosť jeho
populácie (zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny)



1. Metodiky monitoringu druhov živočíchov
európskeho významu
1.1. Obrúčkavce (Annelida)
Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)
Spracovateľ metodiky: RNDr. Eduard Stloukal, PhD.

Oponent: RNDr. Vladimír Košel, CSc.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Pijavice lekárske sa lovia rukou alebo sieťkou vo vode smýkaním. Osoba vykonávajúca monitoring vojde
do vody v prsačkách (čižmy vysoké po pazuchy), zvíri substrát a vodný stĺpec, aby vyrušila pijavice. Hladné
pijavice sa priblížia k čižmám alebo sa na ne pokúsia aj prisať, pričom je ich možné odchytiť.
Alternatívou je preosiatie bahnitého substrátu bentosovým sitkom.
Zaznamenávame počet pijavíc zistených za pol hodinu aktivity na lokalite.
Následne treba pijavice zdokumentovať fotograficky a meraním, zapísať do protokolu. Po ukončení odchytu
pijavice treba vypustiť naspäť do vodného telesa.
Kvalitu populácie stanovujeme na základe zistenej početnosti za pol hodinu aktivity na lokalite:
– dobrá: početnosť nad 10 kusov,
– nevyhovujúca: zistená početnosť pod 10 kusov,
– zlá: nezistené žiadne jedince sledovaného druhu na lokalite, kde boli predtým známe.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Neoprénové alebo gumené vysoké čižmy (prsačky po pazuchy), planktónna alebo hydrobiologická sieť,
bentosové sitko, GPS, fľaša na vzorky, fotoaparát, teplomer, pH meter, oxymeter.
Spôsob zakladania a fixácieTML a TMP
TML: Typický biotop druhu. V prípade vodnej nádrže alebo jazera treba označiť GPS súradnice prístupového
bodu.
TMP: Vyznačenie (napr. sprejom na stromoch pri brehu toku) a GPS zameranie okrajov toku TMP. Pri zakladaní
viacerých TMP v jednej TML by TMP mali byť lokalizované pomocou GPS súradníc.
Vzhľadom na malý počet známych lokalít výskytu druhu na Slovensku možno do monitoringu zahrnúť všetky
známe lokality.
Špecifické situácie monitoringu a spôsob ich riešenia
Pri monitoringu treba postupovať opatrne, nakoľko hrozí uviaznutie v hlbokom bahne.



1.2. Mäkkýše (Mollusca)
Spracovateľ metodík: Mgr. Ľubomíra Vavrová, PhD.

Oponent: Mgr. Milan Janák

Slimák záhradný (Helix pomatia)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Optimálnou metódou zberu údajov je ručný zber jedincov na lokalite. Prednostne by sa mali odoberať len
prázdne schránky. Pri zbere treba samostatne evidovať živé jedince – dospelé a juvenily, ako aj recentné
a subrecentné prázdne ulity. Dokladový materiál (prázdne schránky) sa označí štítkom (miesto a dátum
odberu, meno spracovateľa) a uloží tak, aby nedošlo k poškodeniu schránok. Zber jedincov by sa mal vykonať
v období od mája do septembra.
Údaje o populačnej ekológii nie sú známe. Kvalita populácie by sa mala vyhodnocovať na základe počtu
pozorovaných živých jedincov na TMP, a to nasledovne:
– dobrá – 6 a viac živých jedincov na TMP, pravidelný výrazný až mierny nárast početnosti,
– nevyhovujúca – 1 – 5 živých jedincov na TMP alebo zistená prítomnosť len recentných prázdnych schránok,
početnosť sa nemení, prípadne mierne klesá,
– zlá – žiadne živé jedince na TMP alebo len ojedinelé subrecentné prázdne schránky, výrazný dlhodobý
pokles početnosti.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Vrecká na uloženie vzoriek, ručná lupa, terénny zápisník a ceruzka, identifikačné štítky na označenie vzoriek
(papierové štítky treba uložiť napr. do malých uzatvárateľných vreciek, aby vo vzorke nenavlhli a nestratili
čitateľnosť), entomologická pinzeta a sklenená fľaštička (tzv. liekovka) na uloženie schránok, digitálny
fotoaparát na dokumentáciu stavu lokality, GPS.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Ako TML bude považovaná celá lokalita s výskytom druhu, pri lokalite lesného charakteru celý daný lesný
porast. Pre každú TML sa prostredníctvom GPS zamerajú hranice pomocou geografických súradníc. TMP
bude založená ako polygón s veľkosťou 10 x 10 m, a to tak, aby zahŕňala optimálne stanovištia daného druhu.
V prípade lokalít s rozlohou menšou ako 100 m2 sa ako TMP označí celá lokalita. Ak je to možné, založená
TMP bude v teréne označená farebnými značkami na stromoch. Každá TMP bude zadefinovaná ako polygón
v príslušnej GIS vrstve a pomocou prístroja GPS budú zamerané jej presné hranice.
Determinačné znaky druhu
Hlavným rozlišovacím znakom slimáka záhradného je guľovitá pravotočivá ulita, ktorej šírka je 32 – 50 mm
a výška 30 – 50 mm. Ulita má žltohnedé sfarbenie s hnedými pásikmi a veľmi jemnými ryhami. Telo slimáka
dosahuje dĺžku 10 cm. Na hlave má dva páry tykadiel. Na kratších tykadlách sú umiestnené hmatové a čuchové
orgány. Na dlhších teleskopických tykadlách sú veľmi dokonalé oči. Ide o pomerne ľahko determinovateľný
druh.
Špecifické situácie monitoringu druhu
Monitoring, resp. odber vzoriek na lokalite, by sa nemal vykonávať v období dlhotrvajúceho sucha. Ideálny
čas na monitoring je po daždi, kedy sú slimáky aktívne a vyliezajú z úkrytov.



Kotúľka štíhla (Anisus vorticulus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Optimálnou metódou zberu údajov je:
– Zber jedincov z vegetácie pomocou planktónovej sieťky alebo kovového sitka s okami veľkosti 0,5 x 0,5
mm. Na dokladovanie druhu by mal byť odobratý len nevyhnutný počet živých jedincov. Prednostne by sa
mali odoberať len prázdne schránky.
– Odber 12 litrov náplavu a vyselektovanie schránok mäkkýšov z odobratého materiálu preosiatím vysušeného
materiálu cez sadu sít s okami rôznej veľkosti a determinácia druhov pomocou binokulárnej lupy. Pri tomto
spôsobe výskumu je riziko ohrozenia populácie druhu minimálne, nakoľko v náplavoch vodných tokov sa
v prevažnej miere vyskytujú prázdne schránky.
Odber vzorky by sa mal vykonávať v období od mája do augusta, náplavy je ideálne odoberať v jarnom
období.
Z každej lokality bude vyššie opísanou metódou odobraná vzorka so širokým spektrom druhov mäkkýšov.
V záujme efektívnosti treba spracovať a determinovať všetky získané mäkkýše a nie len daný druh. Pri
vyhodnocovaní vzorky treba pri monitorovanom druhu samostatne evidovať recentné a subrecentné
schránky a živé jedince.
Dokladový materiál bude označený štítkom (miesto a dátum odberu, meno spracovateľa) a uložený tak,
aby nedošlo k poškodeniu schránok. Na každej lokalite sa odporúča zaznamenať hodnotu pH, konduktivity
(elektrickej vodivosti) a obsahu vápnika vo vode. Meranie týchto parametrov nie je povinné a bude sa vykonávať
iba v prípade, že bude monitorujúci pracovník vybavený potrebným prístrojovým vybavením. Hodnoty budú
merané na vhodnom mieste s hladinou vody na povrchu v rámci vyznačenej TMP.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Planktónna sieťka, vrecká na uloženie vzoriek, sitko s okami veľkosti 0,5 x 0,5 mm a ručná lupa, terénny
zápisník a ceruzka, identifikačné štítky na označenie vzoriek (papierové štítky treba uložiť napr. do malých
uzatvárateľných vreciek, aby vo vzorke nenavlhli a nestratili čitateľnosť), prístroje a vybavenie na sledovanie
vybraných parametrov, entomologická pinzeta a sklenená fľaštička (tzv. liekovka) na uloženie krehkých
schránok, digitálny fotoaparát na dokumentáciu stavu lokality, gumené čižmy, GPS.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Ako TML bude chápané konkrétne riečne rameno, resp. iná vodná plocha (rybník, zemník). Pre každú TML
budú pomocou GPS zamerané hranice – v prípade ramena jeho začiatok a koniec, v prípade rybníka alebo
zemníka stred TML – pomocou geografických súradníc.
TMP bude založená ako polygón s dĺžkou 50 m, a to tak, aby zahŕňala vegetáciu litorálnej zóny, tzv.
plesiopotamalu. V prípade lokalít s dĺžkou menšou ako 50 m bude ako TMP označená celá lokalita. Ak je to
možné, založená TMP bude v teréne označená farebnými značkami na stromoch (horný a dolný koniec TMP).
Každá TMP bude zadefinovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve a pomocou prístroja GPS budú zamerané
jej presné hranice.
Determinačné znaky druhu
Ulita dosahuje výšku 0,80 – 0,85 mm a šírku 5 – 6 mm. Je veľmi ploská, terčovitá, s takmer plochým kotúčom
a mierne prehnutou spodnou stranou, veľmi tenkostenná, hnedastej farby. Závitov je 5 – 5,5, sú dobre klenuté
na obidvoch stranách (na spodnej o niečo menej). Posledný závit je sotva 1,5 krát širší ako predposledný.
Výrazná vystupujúca línia na ulite, tzv. kýl, je jednoduchý, pomerne tupý a leží väčšinou mierne pod stredom
závitov. Môže mať blanitý lem. Obústie ulity je jednoduché, ostré, jeho spodný úsek sa pripája k poslednému
závitu pod kýlom (Čejka, 2012).
Špecifické situácie monitoringu druhu
Monitoring, resp. odber vzoriek na lokalite, by sa nemal vykonávať v období dlhotrvajúceho sucha. V takom
prípade treba termín odberu vzorky posunúť na obdobie s optimálnymi podmienkami na lokalite.



Pimprlík mokraďný (Vertigo angustior)
Pimprlík močiarny (Vertigo geyeri)
Pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Optimálnou metódou zberu údajov je:
– Odber 12 litrov hrabanky (vrstvy vegetácie tesne nad povrchom) pomocou hrabličiek a vyselektovanie
schránok mäkkýšov z rastlinného materiálu preosiatím vysušeného materiálu cez sadu sít s okami rôznej
veľkosti a určenie pomocou binokulárnej lupy. Hrabanka bude odobratá z vyznačenej TMP. Priamo na
mieste odberu možno vzorku vytriediť aj plavením v mierne tečúcej vode pomocou sita polguľovitého
tvaru s okami veľkosti 0,5 x 0,5 mm (napr. klasické kovové kuchynské sito). Táto metóda sa odporúča len pre
skúsených terénnych pracovníkov, aby sa pri plavení neodplavovali aj mäkkýše. Podrobnejšie túto metódu
opísal Horsák (2003).
Odber vzorky by sa mal vykonať v období od mája do októbra, ideálne mimo obdobia dlhotrvajúceho sucha.
V čase, kedy je slnečno a tesne po daždi, možno sledovať živé jedince na vegetácii, obvykle vo výške okolo
15 – 20 cm nad zemou.
Z každej lokality bude vyššie opísanou metódou odobraná vzorka so širokým spektrom druhov mäkkýšov.
V záujme efektívnosti treba spracovať a determinovať všetky získané mäkkýše a nie len daný druh.
Pri vyhodnocovaní vzorky treba pri monitorovanom druhu samostatne evidovať recentné a subrecentné
schránky a živé jedince – dospelé a juvenily (živé jedince sa dajú odlíšiť podľa prítomnosti tela mäkkýša
v schránke). Medzi „živé“ jedince patria aj jedince, ktoré boli v čase odberu živé a uhynuli v období medzi
odberom a spracovaním vzorky.
Poznámka: Niektoré lokality môžu byť spoločné pre viaceré monitorované druhy (napr. pre V. angustior a V.
geyeri). V takom prípade postačí odber jednej vzorky ročne podľa vyššie uvedenej metódy.
Dokladový materiál sa označí štítkom (miesto a dátum odberu, meno spracovateľa) a uloží tak, aby nedošlo
k poškodeniu krehkých schránok.
Na každej lokalite sa odporúča zaznamenať hodnotu pH, konduktivity (elektrickej vodivosti) a obsahu
vápnika vo vode. Meranie týchto parametrov nie je povinné a bude sa vykonávať iba v prípade, že bude
monitorujúci pracovník vybavený potrebným prístrojovým vybavením. Hodnoty budú merané na vhodnom
mieste s hladinou vody na povrchu v rámci vyznačenej TMP.
Odhad kvality populácie:
Vertigo angustior:
• dobrá – 6 a viac živých ex./m2; pravidelný výrazný až mierny nárast početnosti
• nevyhovujúca – 1 – 5 živých ex./m2 alebo zistená prítomnosť len recentných prázdnych schránok; početnosť
sa nemení, prípadne mierne klesá
• zlá – žiadne živé ex. alebo len ojedinelé subrecentné prázdne schránky; výrazný dlhodobý pokles
početnosti
Vertigo geyeri, Vertigo moulinsiana
• dobrá – 4 a viac živých ex./m2; pravidelný výrazný až mierny nárast početnosti
• nevyhovujúca – 1 – 3 živé ex./m2 alebo zistená prítomnosť len recentných prázdnych schránok; početnosť
sa nemení, prípadne mierne klesá
• zlá – žiadne živé ex. alebo len ojedinelé subrecentné prázdne schránky; výrazný dlhodobý pokles
početnosti
Početnosť živých jedincov bude určená prepočtom ich počtu v odobratej vzorke na 1 m2 plochy TMP.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Hrabličky na odber hrabanky, vrecká na uloženie vzoriek, sitko s okami veľkosti 0,5 x 0,5 mm a ručná lupa,
terénny zápisník a ceruzka, identifikačné štítky na označenie vzoriek (papierové štítky treba uložiť napr. do
malých uzatvárateľných vreciek, aby vo vzorke nenavlhli a nestratili čitateľnosť), prístroje a vybavenie na
sledovanie vybraných parametrov, entomologická pinzeta a sklenená fľaštička (tzv. liekovka) na uloženie
krehkých schránok, digitálny fotoaparát na dokumentáciu stavu lokality, gumené čižmy, GPS.



Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Ako TML sa bude chápať celá daná lokalita, na ktorej prebieha monitoring. Pre každú TML sa prostredníctvom
GPS zamerajú hranice alebo zadefinovaný stred TML pomocou geografických súradníc.
TMP bude založená ako polygón s veľkosťou 10 x 10 m . V prípade lokalít s rozlohou menšou ako 100 m2
sa ako TMP označí celá lokalita. V prípade, že lokalita má rozlohu väčšiu ako 100 m2, bude na tejto lokalite
vyčlenená TMP s veľkosťou 10 x 10 m, v rámci ktorej bude odobraná vzorka. Táto časť by mala zahŕňať biotopy
zodpovedajúce ekologickým nárokom druhu (napr. plochy s porastom páperníka Eriophorum latifolium,
ostrice rodu Carex sp a pod.). Založenú TMP netreba v teréne fixovať pomocou predmetov. Každá TMP
bude zadefinovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve a pomocou prístroja GPS budú zamerané jej presné
hranice.
Špecifické situácie monitoringu druhu
Monitoring, resp. odber vzoriek na lokalite, by sa nemal vykonávať v období dlhotrvajúceho sucha. V takom
prípade treba termín odberu vzorky posunúť na obdobie s optimálnymi podmienkami na lokalite.
•••

Sadlerianka panónska (Sadleriana pannonica)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Optimálnou metódou zberu údajov je:
– Zber jedincov z ponorených predmetov (napr. kameňov) alebo dna ručne alebo pomocou kovového
sitka s okami veľkosti 0,5 x 0,5 mm. Na dokladovanie druhu by mal byť odobratý len nevyhnutný počet
živých jedincov. Prednostne by sa mali odoberať len prázdne schránky. Tento typ metódy je ideálny pre
monitoring druhu v krasových vyvieračkách.
– Odber sedimentu a vyselektovanie schránok mäkkýšov z odobratého materiálu preosiatím vysušeného
materiálu cez sadu sít s okami rôznej veľkosti a determinácia druhu pomocou binokulárnej lupy. Tento
spôsob zberu sa uplatňuje v prípade, že jedince nie sú na danej TML viditeľné voľným okom a na zistenie ich
prítomnosti treba odobrať vzorku sedimentu na laboratórne spracovanie. Využíva sa len vo výnimočných
prípadoch a najmä pri monitoringu prameňov.
Poznámka: Presné množstvo odobraného sedimentu nie je možné na tomto mieste zadefinovať. Bude
závisieť od aktuálneho stavu na danej lokalite.
Monitoring živých jedincov by sa mal vykonávať v období od júna do augusta. Odber vzoriek sedimentu
možno vykonať aj skôr na jar alebo neskôr na jeseň, v závislosti od aktuálneho počasia.
V záujme efektívnosti treba spracovať a determinovať všetky získané mäkkýše v odobranej vzorke.
Pri vyhodnocovaní vzorky treba pri monitorovanom druhu samostatne evidovať recentné a subrecentné
schránky a živé jedince.
Dokladový materiál bude označený štítkom (miesto a dátum odberu, meno spracovateľa) a uložený tak, aby
nedošlo k poškodeniu schránok.
Na každej lokalite sa odporúča zaznamenať hodnotu pH vody. Meranie tohto parametra nie je povinné a
bude sa vykonávať iba v prípade, že bude monitorujúci pracovník vybavený potrebným vybavením. V
prípade krasovej vyvieračky sa hodnota pH meria na hornom a dolnom konci TMP a v prípade prameňa
priamo v ňom.
Odhad kvality populácie:
• dobrá – 100 a viac živých jedincov na TMP; pravidelný výrazný až mierny nárast početnosti
• nevyhovujúca – 1 – 99 živých jedincov alebo zistená prítomnosť len recentných prázdnych schránok na
TMP; početnosť sa nemení, prípadne mierne klesá
• zlá – žiadne živé jedince alebo len ojedinelé subrecentné prázdne schránky na TMP; výrazný dlhodobý
pokles početnosti



Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Vrecká na uloženie vzoriek, sitko s okami veľkosti 0,5 x 0,5 mm a ručná lupa, terénny zápisník a ceruzka,
identifikačné štítky na označenie vzoriek (papierové štítky treba uložiť napr. do malých uzatvárateľných vreciek,
aby vo vzorke nenavlhli a nestratili čitateľnosť), prístroje a vybavenie na sledovanie vybraných parametrov,
entomologická pinzeta a sklenená fľaštička (tzv. liekovka) na uloženie krehkých schránok, digitálny fotoaparát
na dokumentáciu stavu lokality, gumené čižmy, GPS.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Ako TML bude označený úsek krasovej vyvieračky, na ktorom bola zistená prítomnosť druhu. V prípade
prameňa bude ako TML označený samotný prameň. Pre každú TML budú pomocou GPS zamerané hranice
– v prípade úseku krasovej vyvieračky jeho začiatok a koniec, v prípade prameňa jeho stred – pomocou
geografických súradníc.
TMP bude založená ako polygón s dĺžkou 50 m. V prípade lokalít s dĺžkou menšou ako 50 m bude ako
TMP označená celá lokalita. Ak je to možné, založená TMP bude v teréne označená farebnými značkami na
stromoch (horný a dolný koniec TMP). Každá TMP bude zadefinovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve
a pomocou prístroja GPS budú zamerané jej presné hranice.
Determinačné znaky druhu
Je to drobný vodný ulitník s kužeľovitou, hrubostennou ulitou, ktorej dĺžka nepresahuje 3,1 mm. Povrch
ulity je hladký, ale matný. Jej farba je pôvodne sivastá, často je však pokrytá zelenými alebo inými riasami.
Závity sú výrazne klenuté, spodné bývajú zo strán stlačené. Miesto styku dvoch závitov, tzv. šev, je hlboký,
nie však ostro zarezaný. Ústie je šikmo široko oválne, so širokým tupým rohom v hornej časti. Výška ústia tvorí
väčšinou polovicu celkovej výšky ulity, často aj viac. Obústie je rozšírené, mierne zhrubnuté a má plochý,
dobre vyvinutý pysk. Častá korózia prvých závitov (na vrchole ulity) jedincov nájdených na Slovensku niekedy
značne skresľuje celkový tvar ulity. (Čejka, 2012)
Špecifické situácie monitoringu druhu
Monitoring by sa nemal vykonávať v období dlhotrvajúceho sucha, kedy je výrazne nižšia hladina vody,
resp. môže dôjsť až k dočasnému vyschnutiu biotopu. V takom prípade treba termín posunúť na obdobie
s optimálnymi podmienkami na lokalite.
•••

Korýtko riečne (Unio crassus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Optimálnou metódou zberu údajov je:
– Manuálny zber jedincov z dna vodného toku za pomoci priezoru pod vodnú hladinu. Na doloženie
prítomnosti druhu sa odoberajú len prázdne lastúry. U nájdených živých jedincov sa zmerajú šírka a výška
lastúry a vodou nezmývateľnou a netoxickou fixkou/farbou sa označia kódom.
– Manuálny zber bude doplnený preplavením substrátu z dna cez kovové sitko.
V prípade nálezu iných druhov lastúrnikov sa tieto taktiež zaznamenajú.
Pri vyhodnocovaní vzorky treba pri monitorovanom druhu samostatne evidovať živé jedince – dospelé
a juvenily a prázdne lastúry.
Dokladový materiál bude označený štítkom (miesto a dátum odberu, meno spracovateľa) a uložený tak, aby
nedošlo k poškodeniu lastúr.
Na každej lokalite sa odporúča zaznamenať hodnotu teploty vody a hodnotu pH. Meranie týchto parametrov
nie je povinné a bude sa vykonávať iba v prípade, že bude monitorujúci pracovník vybavený potrebným
prístrojovým vybavením. Hodnoty budú merané na vhodnom mieste s hladinou vody na povrchu v rámci
vyznačenej TMP.
Odber vzorky by sa mal byť vykonať v období od mája do septembra.



Údaje o populačnej ekológii nie sú známe. Preto navrhujem vyhodnocovať kvalitu populácie na základe
počtu živých jedincov v odobratej vzorke, a to nasledovne:
• dobrá – 20 a viac živých ex. na TMP; pravidelný výrazný až mierny nárast početnosti
• nevyhovujúca – 1 – 19 živých ex. na TMP; početnosť sa nemení, prípadne mierne klesá
• zlá – na TMP žiadne živé ex., len prázdne lastúry, resp. ani prázdne lastúry; výrazný dlhodobý pokles
početnosti
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Priezor pod vodnú hladinu, posuvné meradlo, plastová miska, vrecká na uloženie vzoriek, sitko s okami
veľkosti 0,5 x 0,5 mm a ručná lupa, terénny zápisník a ceruzka, identifikačné štítky na označenie vzoriek
(papierové štítky treba uložiť napr. do malých uzatvárateľných vreciek, aby vo vzorke nenavlhli a nestratili
čitateľnosť), prístroje a vybavenie na sledovanie vybraných parametrov, vodou nezmývateľná a netoxická
fixka/farba, digitálny fotoaparát na dokumentáciu stavu lokality, gumené čižmy, GPS.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Ako TML sa bude považovať úsek s potvrdeným výskytom, resp. vhodnými podmienkami pre daný druh.
Pre každú TML budú pomocou GPS zamerané hranice – začiatok a koniec konkrétnej časti vodného toku
– pomocou geografických súradníc.
Na každej lokalite budú založené dve TMP, každá ako polygón s dĺžkou 50 m, vzdialené od seba minimálne
jeden kilometer. TMP sa budú vyberať tak, aby zahŕňali stanovištia a časti toku s vhodnými podmienkami
pre druh. Ak je to možné, založená TMP sa v teréne označí farebnými značkami na stromoch (horný a dolný
koniec TMP). Každá TMP bude zadefinovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve a pomocou prístroja GPS
budú zamerané jej presné hranice.
Determinačné znaky druhu
Lastúra druhu korýtko riečne má podlhovastý tvar. Minimálna dĺžka lastúry dospelého jedinca je viac ako
40 mm. Je hrubá, so zubami vnútri zámku (hlavný zub pod a pred vrcholom na prednom konci, lamelárny
zub za vrcholom smerom k zadnému koncu). Celkový vzhľad lastúry je eliptický, väčšie jedince môžu mať
výraznejšie zakrivený dlhší okraj (Šteffek et al., 2006).
Špecifické situácie monitoringu druhu
Monitoring, resp. odber vzoriek na lokalite, by sa nemal vykonávať v období dlhotrvajúceho sucha alebo
naopak v čase záplav. V takom prípade treba termín odberu vzorky posunúť na obdobie s optimálnymi
podmienkami na lokalite.
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1.3. Chrobáky (Coleoptera)
Boros Schneiderov (Boros schneideri)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie Boros schneideri je v teréne prakticky nemožné stanoviť bez toho, aby sa
nedeštruoval celý mikrohabitat druhu, preto sa pri terénnom mapovaní navrhuje redukovaná metodika, ktorá
je odporúčaná z dôvodu maximálneho zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom je pri mapovaní čo
najmenej mechanicky poškodzovať drevo, ktoré je vhodné pre vývoj lariev. Realizovať sa bude individálny zber
(VIZUAL) na vymedzených mapovacích líniách (transektoch) so šírkou 5 m a dĺžkou 500 – 1 000 m v závislosti od
veľkosti stanovenej TMP. Vizuálna registrácia lariev a imág pod kôrou.
Pri monitoringu sa bude postupovať redukovanou metodikou, ktorá je odporúčaná z dôvodu maximálneho
zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať
drevo, ktoré je vhodné pre vývoj lariev. Pri mapovaní sa bude na bionomicky vhodných drevinách šetrne
odlupovať kôra na malých plochách cca 15 x 15 cm, pričom sa kôra po odlúpnutí vráti na svoje pôvodné
miesto. Miesto na odlúpnutie kôry bude vyberané náhodne – začne sa na mieste, kde sa kôra od kmeňa už
začína oddeľovať. Na jednom kmeni odlupujeme maximálne päť takýchto plôšok tak, aby bola zachovaná
kontinuita kôry na kmeni. Pri pozitívnom výskyte imága alebo larvy pod prvou odlúpnutou plôškou už na
danom kmeni ďalej nepokračujeme a prejde sa na ďalší vhodný kmeň. V prípade odumretých ležiacich
stromov, ktoré zasahujú do 5 m širokej mapovacej línie iba okrajovou časťou (vrcholec, koreňový val) menšou
ako 50 cm, do mapovania nezahrňujeme. Pri ležiacich kmeňoch, ktoré do mapovacej línie zasahujú viac ako
50 cm, môžeme monitorovať i za hranicou mapovacej línie. Všetky zistené larvy a imága budú determinované
priamo v teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného prostredia.
Na kmeňoch, kde sa monitoringom potvrdí výskyt borosa počas mapovania, sa v zmysle zachovania biotopu
druhu počas opakovaných mapovaní nebude ďalej odkôrňovať tento kmeň! Stromy s výskytom borosa sa
budú každoročne fotografovať, hodnotiť sa bude kvalita biotopu na lokalite, hodnotenie vyhliadok biotopu
na lokalite a všetky súčasné a potenciálne aktivity, ktoré by mohli ovplyvniť výskyt druhu a jeho biotopy!
Hodnotenie kvality populácie Boros schneideri na TML:
Hodnotenie stavu populácie

Prítomnosť druhu

dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

druh zaznamenaný
druh zaznamenaný
druh nezaznamenaný

Odhad celkového počtu napadnutého dreva na
ploche 25 ha
viac ako 1 strom na 25 ha
menej ako 1 strom na 25 ha
žiadne napadnuté drevo

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár, terénna lupa so
zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, malá ručná sekera, pinzeta, meracie pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML predstavujú časti vybraných orografických celkov na strednom a východnom Slovensku s vhodnými
biotopmi druhu. V každej TML bude vybraných 1 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie).
Jednotlivé TMP budú predstavovať vybrané lesné dielce s výmerou 50 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú
mapu jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda,
kedy v každej TMP bude vhodne zvolená iba jedna spojitá mapovacia línia (transekt). Mapovaciu líniu bude
navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.

11

Pri navrhovaní mapovacích línií v jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– línia bude vedená približne stredom vybraných TMP, nie po ich okrajoch,
– mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu líniu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým spôsobom
v teréne.
Druh žije pod kôrou odumretých stojacich i ležiacich stromoch prevažne ihličnatých drevín (predovšetkým
jedlí, menej smrekov) a veľmi zriedkavo i listnatých drevín – bukov na východnom Slovensku. Obýva iba
najzachovalejšie pralesné porasty v podhorských až horských zmiešaných lesoch so zastúpením jedle, smreka
a buku. Larvy aj imága sa prakticky zdržujú iba v podkôrnom detrite. Imága iba veľmi vzácne opúšťajú svoje
hostiteľské stromy. Boros vyžaduje pre svoj vývoj prítomnosť hrubých odumretých stromov (priemer kmeňa
viac ako 40 cm), ktoré majú na väčšine plochy kôru, pod ktorou sa nachádza najlepšie čiernohnedo sfarbený
podkôrny detrit. Tento podkôrny detrit sa vytvára až na mŕtvom dreve staršom ako 4 roky.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá
TMP bude obsahovať presne definovanú mapovaciu líniu, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia
línia bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v priebehu
ďalších rokov.
Determinačné znaky druhu
Podlhovastý, 12 − 14 mm dlhý, olivovohnedý, lesklý chrobák. Tykadlá majú na konci trojčlánkovú paličku.
Povrch štítu husto a hlboko bodkovaný, v strede s jemným vtlakom. Krovky sú valcovité, veľmi jemne pozdĺžne
ryhované a bodkované. Larválne štádiá sa od podobných druhov (napr. rody Schizotus, Pyrochroa, Cucujus)
dajú determinovať priamo v teréne pomocou lupy, kde sa sledujú urogomfy, ôsmy zadočkový článok, hlava
a tykadlá.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu druhu môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho obdobia
príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru
lesa, najmä odstránením odumierajúcich a odumretých stromov. V takomto prípade bude nutné založiť novú
TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však sa bude na pôvodných TMP
vykonávať kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky
podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať
koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Bystruška južná (Carabus hungaricus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizuje sa individuálny vizuálny záznam druhu pod kameňmi. Taktiež sa realizuje monitoring na každej TMP
pomocou línií živolovných zemných pascí s návnadou so strieškou.
Realizovať sa bude individálny zber pod kameňmi, ale predovšetkým bude prebiehať monitoring na každej
TMP pomocou línie živolovných zemných pascí so strieškou, kde návnada bude pivo. Živolovné pasce budú
tvoriť tri do seba zapadajúce nádobky. Prvá s objemom 0,5 l bude zakopaná do pôdy tak, aby zabránila
zasypávaniu otvoru pre ďalšie pasce. Druhá nádobka bude tej istej veľkosti ako prvá (0,5 l), zasunie sa do prvej
a na dno sa naleje návnada – pivo. Tretia nádobka s objemom 0,3 l sa zasunie do dvoch predošlých nádob
a bude slúžiť na zber imág. Po stranách bude tretia nádobka perforovaná tak, aby sa pach návnady mohol
šíriť. Nakoniec sa tieto návnady zakryjú strieškou pre ochranu proti dažďu. Bližšie sú nádobky zobrazené na
obr. č. 1. Postup je prebraný z bakalárskej práce p. Pokludu (2008). Na dno nádobky sa nanesie zhruba 3 cm
hrubá vrstva hrabanky.
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Na každej TMP sa zvolí jedna línia živolovných zemných pascí s konštantnou dĺžkou 500 m. Línie živolovných pascí
budú zamerané do GPS. Jednotlivé pasce budú od seba vzdialené 10 m a počet zemných pascí na jednotlivých
TMP bude konštantný 50 kusov. Zemné pasce sa budú vyberať každé 2 – 3 dni po ich inštalácii. Zemné pasce
sa skontrolujú a z lokality odstránia počas tretej návštevy. Všetky zistené imága budú determinované priamo v
teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného prostredia.
Hodnotenie kvality populácie bystrušky južnej na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

Výskyt na lokalite
počas 3 rokov monitoringu každoročne opakovane potvrdený vo viac
ako 10 jedincoch
počas 3 rokov monitoringu pozitívne zaznamenaný iba v priebehu 1
alebo 2 rokov, jednotlivo
druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero/ceruzka, nádobky na zemné pasce, pivo, pinzeta, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú vymedzené v najteplejších lokalitách juhozápadného Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML sa navrhnú dve TMP s výmerou 10 – 20 ha v miestach, kde bude najväčšia pravdepodobnosť
výskytu bystrušky južnej. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TML a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TML vo forme polygónov uložených v GPS. TMP navrhne mapovateľ po prejdení jednotlivých
TML.
Bystruška južná dosahuje na Slovensku severnú hranicu svojho rozšírenia. Obýva biotopy suchých a
vyhriatych stepí s mozaikovitým hospodárením. Preferovaným biotopom je vysoko steblová step s bohatou
vrstvou stariny, a tak s relatívne vyššou vlhkosťou voči okoliu. Na nízko steblovej stepi s plôškami obnaženej
pôdy je abundancia bystrušky južnej nízka. Taktiež v zárastoch kavyľu nedosahuje vysokú početnosť. V rámci
stepi sa taktiež vyhýba miestam pod stromami či vyššími krovinami. Do lesa a na polia prakticky nevstupuje.
Nové imága sa liahnu od poslednej májovej dekády do prvej dekády júla v závislosti od jarných teplôt v
danom roku. Obdobie liahnutia trvá zhruba 30 dní. Tieto imága sú aktívne iba krátko a po nástupe suchého
letného počasia vstupujú do aestivácie (letnej parapauzy), ktorá zvyčajne trvá do polovice augusta. Imága sú
potom aktívne od polovice augusta do polovice októbra, kedy prebieha reprodukcia. Imága bystrušky južnej
sa dožívajú pravdepodobne i viac ako dva roky. Na Slovensku sa udáva výskyt najnovšie z okolia Chotína,
Marcelová env. (Bašov kopec), Gbelce, Pereš (PR Jurský Chlm), Búč, Štúrovo, Chľaba.
Pri zakladaní TMP netreba vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranicu TMP navrhne
mapovateľ a zameria ju pomocou GPS. Každá TMP bude obsahovať presne definovanú líniu živolovných
zemných pascí, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia bude zameraná pomocou GPS a
vyznačená v teréne roxorovými kolíkmi na každých 20 m svojej dĺžky.
Determinačné znaky druhu
Tvarom tela veľmi špecifický druh bystrušky. Dĺžka tela 22 − 28 mm, robustná bystruška. Je čiernej farby, slabo
lesklá. Štít je širší ako dlhý s bočnými okrajmi výrazne zaokrúhlenými, bez postranných štetín. Na báze štítu sú
nápadné zadné rohy. Krovky sú len veľmi jemne vráskavé, bez rebier, s tromi radmi nevýrazných jamiek.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu bystrušky južnej môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru biotopu, najmä odstránením
vegetačného krytu, rozoraním lokality, výstavbou rekreačných alebo záhradných chatiek ap. V takomto
prípade bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade
však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto
situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TMP.
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Bystruška Zawadského (Carabus zawadskii)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizuje sa individuálny vizuálny záznam druhu pod kameňmi a monitoring na každej TMP pomocou línií
živolovných zemných pascí s návnadou so strieškou.
Realizovať sa bude individuálny zber pod kameňmi, ale predovšetkým bude prebiehať monitoring na každej TMP
pomocou línie živolovných zemných pascí so strieškou, kde návnadou bude pivo. Živolovné pasce budú tvoriť
tri do seba zapadajúce nádobky. Prvá s objemom 0,5 l bude zakopaná do pôdy tak, aby zabránila zasypávaniu
otvoru pre ďalšie pasce. Druhá nádobka bude tej istej veľkosti ako prvá (0,5 l), zasunie sa do prvej a na dno sa naleje
návnada – pivo. Tretia nádobka s objemom 0,3 l sa zasunie do dvoch predošlých nádob a bude slúžiť na zber imág.
Po stranách bude tretia nádobka perforovaná tak, aby sa pach návnady mohol šíriť. Nakoniec sa tieto návnady
zakryjú strieškou pre ochranu proti dažďu. Postup je prebraný z bakalárskej práce p. Pokludu (2008). Na dno
nádobky sa nanesie zhruba 3 cm hrubá vrstva hrabanky. Na každej TMP sa zvolí jedna línia živolovných zemných
pascí s konštantnou dĺžkou 500 m. Línie živolovných pascí budú zamerané do GPS. Jednotlivé pasce budú od seba
vzdialené 10 m a počet zemných pascí na jednotlivých TMP bude konštantný 50 kusov. Zemné pasce sa budú
vyberať každé 2 – 3 dni po ich inštalácii. Zemné pasce sa skontrolujú a z lokality odstránia počas tretej návštevy.
Všetky zistené imága budú determinované priamo v teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného prostredia.
Hodnotenie kvality populácie bystrušky južnej na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

Výskyt na lokalite
počas 3 rokov monitoringu každoročne opakovane potvrdený vo viac
ako 10 jedincoch
počas 3 rokov monitoringu pozitívne zaznamenaný iba v priebehu 1
alebo 2 rokov, jednotlivo
druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero/ceruzka, nádobky na zemné pasce, pivo, pinzeta, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú vymedzené vo východnej časti Slovenska s vhodnými biotopmi druhu. V každej TML sa navrhnú dve
TMP s výmerou 10 – 20 ha v miestach, kde bude najväčšia pravdepodobnosť výskytu bystrušky Zawadského.
Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TML a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TML vo forme
polygónov uložených v GPS. TMP navrhne mapovateľ po prejdení jednotlivých TML.
Bystruška Zawadského sa vyskytuje v rámci Slovenska veľmi vzácne len na východnom Slovensku.
Nominátny poddruh C. z. zawadszkii je v severnej časti (Východné Karpaty) a C. z. ronayi v južnej časti (Vihorlat,
Slanské vrchy). Druh má pomerne malý celkový areál rozšírenia, vyskytuje sa na východnom Slovensku, v
juhovýchodnom Poľsku a na západnej Ukrajine. Obýva podhorské a nižšie položené horské lúky, presvetlené
lesné porasty s čistinami a okraje lesov v blízkosti lúk. Imága sú aktívne od mája do polovice októbra v
závislosti od vývoja počasia. Imága bystrušky južnej sa dožívajú pravdepodobne i viac ako dva roky. Carabus
zawadszkii sa vyskytuje vo východnej časti Slovenska v Pieninách, Ondavskej vrchovine, Čergovskom pohorí,
Busove, Laboreckej vrchovine, Bukovských vrchoch a Vihorlatských vrchoch.
Pri zakladaní TMP netreba vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranicu TMP navrhne
mapovateľ a zameria ju pomocou GPS. Každá TMP bude obsahovať presne definovanú líniu živolovných
zemných pascí, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia bude zameraná pomocou GPS a
vyznačená v teréne roxorovými kolíkmi na každých 20 m svojej dĺžky.
Determinačné znaky druhu
Dĺžka tela bystrušky je 20 − 30 mm a sfarbenie je veľmi rozdielne – od čierneho po medenočervené s lesklým povrchom
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tela. Krovky sú len veľmi jemne vráskavé, bez rebier, s tromi radmi nevýrazných jamiek. Intervaly na krovkách sú
zreteľne širšie ako ryhy. Na krovkách má vytvorené 4 primárne intervaly. Poddruh C. z. zawadszkii má ploché intervaly
a C. z. ronayi ich má vypuklejšie, 22 − 28 mm, robustná bystruška. Je čiernej farby, slabo lesklá. Štít je širší ako dlhý s
bočnými okrajmi výrazne zaokrúhlenými, bez postranných štetín. Na báze štítu sú nápadné zadné rohy.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu bystrušky Zawadského môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru biotopu, najmä odstránením
vegetačného krytu, rozoraním lokality, výstavbou rekreačných alebo záhradných chatiek ap. V takomto prípade
bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude
na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné
zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne
kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
•••

Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie plocháča červeného je v teréne prakticky nemožné stanoviť bez
toho, aby sa nedeštruoval celý mikrohabitat druhu, preto sa pri terénnom mapovaní navrhuje redukovaná
metodika, ktorá sa odporúča z dôvodu maximálneho zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom
je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať drevo, ktoré je vhodné pre vývoj lariev. Realizovať
sa bude individuálny zber (VIZUAL) na vymedzených mapovacích líniách (transektoch) so šírkou 5 m a
dĺžkou 500 – 1 000 m v závislosti od veľkosti stanovenej TMP. Vizuálna registrácia lariev a imág pod kôrou.
Pri terénnom mapovaní sa navrhuje redukovaná metodika, ktorá sa odporúča z dôvodu maximálneho
zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať
drevo, ktoré je vhodné pre vývoj lariev. Pri mapovaní sa bude na bionomicky vhodných drevinách šetrne
odlupovať kôra na malých plochách cca 15 x 15 cm, pričom sa kôra po odlúpnutí vráti na svoje pôvodné
miesto. Miesto na odlúpnutie kôry bude vyberané náhodne – začne sa na mieste, kde sa kôra od kmeňa
už začína oddeľovať. Na jednom kmeni odlupujeme maximálne 5 takýchto plôšok tak, aby sa zachovala
kontinuita kôry na kmeni. Pri pozitívnom výskyte imága alebo larvy pod prvou odlúpnutou plôškou už na
danom kmeni ďalej nepokračujeme a prejde sa na ďalší vhodný kmeň. V prípade odumretých ležiacich
stromov, ktoré zasahujú do 5 m širokej mapovacej línie iba okrajovou časťou (vrcholec, koreňový val) menšou
ako 50 cm, do mapovania nezahrňujeme. Pri ležiacich kmeňoch, ktoré do mapovacej línie zasahujú viac
ako 50 cm, môžeme monitorovať i za hranicou mapovacej línie. Hlavnou metódou mapovania výskytu
populácie plocháča červeného bude evidencia preimaginárnych štádií. Všetky zistené larvy a imága budú
determinované priamo v teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného prostredia.
Hodnotenie kvality populácie plocháča červeného na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav
populácie
zlý stav populácie

Frekvencia
napadnutého dreva
0,2 – 1
menej ako 0,2
nezaznamenaný

Odhad celkového počtu
napadnutého dreva na ploche
1 ha
viac ako 1 strom na 1 ha
menej ako 1 strom na
1 ha
žiadne napadnuté drevo

Priemerný počet lariev/imág na
obsadený strom
viac ako 1 na obsadený strom
menej ako 1 na obsadený
strom
druh nezaznamenaný
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Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, malá ručná sekera, pinzeta, meracie
pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML predstavujú časti vybraných orografických celkov po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 1 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé
TMP budú predstavovať vybrané lesné dielce s výmerou 50 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu
jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda,
kedy v každej TMP bude vhodne zvolená iba jedna spojitá mapovacia línia (transekt). Mapovaciu líniu bude
navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pri navrhovaní mapovacích línií v jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– línia bude vedená približne stredom vybraných TMP, nie po ich okrajoch,
– mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu líniu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým spôsobom
v teréne.
Plocháč červený sa na Slovensku vyskytuje od nížinných lužných lesov až po podhorské až horské pásmo
lesných biotopov. Je to typický druh starých lesov s dostatkom odumretých stromov. Larvy aj imága sa živia
podkôrnym detritom, ale sú i dravé a často kanibalistické. Vyvíjajú sa pod kôrou odumierajúcich starých
stromov, kde prenasledujú rôzne xylofágne druhy chrobákov. Vývoj lariev je minimálne dvojročný. Larva sa
zakukľuje v druhej polovici leta, t. j. približne od polovice júla do konca augusta. Imága sú najviac aktívne
v priebehu mesiacov apríl až máj. Plocháč vyžaduje pre svoj vývoj prítomnosť hrubých odumretých stromov
(priemer kmeňa viac ako 40 cm), ktoré majú na väčšine plochy kôru, pod ktorou sa nachádza najlepšie
čiernohnedo sfarbený podkôrny detrit. Tento podkôrny detrit sa vytvára až na mŕtvom dreve staršom ako
4 roky. Plocháč žije pod kôrou takmer všetkých našich domácich druhov drevín (predovšetkým pod kôrou
dubov, vŕb, topoľov, jaseňov, bukov, brestov, javorov, líp, jelší, briez, jedlí, smrekov, borovíc ap). Výskyt plocháča
červeného bol preukázaný i pod kôrou starých odumierajúcich topoľov šľachtených a pagaštanov.
Pri zakladaní TMP netreba vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP bude
tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá TMP
bude obsahovať presne definovanú mapovaciu líniu, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia
bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v priebehu
ďalších rokov.
Determinačné znaky druhu
Farbou a tvarom tela veľmi špecifický druh podkôrneho chrobáka s veľmi splošteným telom. Veľkosť 11 – 15
mm, celý sýto červený, iba hryzadlá, bočný okraj štítu a čiastočne spodná strana tela je čierna. Na Slovensku
sa vyskytujú dva druhy rodu Cucujus – C. cinnaberinus a C. haematodes, ktoré sú si navzájom veľmi podobné
a je tu možnosť zámeny. Plocháč Cucujus haematodes má čierne iba koncové časti hryzadiel, štít i spodná
strana tela sú celé červené. Plocháč C. haematodes je na Slovensku oveľa vzácnejší ako plocháč červený C.
cinnaberinus a vyskytuje sa iba v pôvodných horských jedľovo-bukových lesoch.
Larválne štádiá plocháča červeného od podobných druhov (napr. rody Schizotus, Pyrochroa) sa dajú determinovať
priamo v teréne pomocou lupy, kde sa sledujú urogomfy, ôsmy zadočkový článok, hlava a tykadlá.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu plocháča červeného môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení
štruktúru lesa, najmä odstránením odumierajúcich a odumretých stromov. V takomto prípade bude nutné
založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na
pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné
zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne
kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
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Behúnik maďarský (Duvalius hungaricus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Vizuálne pozorovanie imág pod kameňmi a monitoring na každej TMP pomocou živolovných zemných pascí
bez návnady a fixáže so strieškou. Na TMP sa bude realizovať individuálne pozorovanie imág pod kameňmi.
Taktiež bude realizovaný monitoring na každej TMP pomocou 10 živolovných zemných pascí bez návnady
a fixáže so strieškou. Živolovné pasce budú tvoriť nádobky s priemerom cca 10 cm, s hĺbkou 15 cm. Na dno
nádobky sa nanesie asi 3 cm hrubá vrstva hrabanky. Výmera TMP bude konštantná 20 x 20 m a mapovateľ
zameria stred TMP pomocou GPS.
Jednotlivé pasce budú od seba vzdialené 5 m a počet zemných pascí na jednotlivých TMP bude konštantný
10 kusov. Zemné pasce sa budú vyberať a kontrolovať každé 2 – 3 dni po ich inštalácii. Zemné pasce sa
skontrolujú a z lokality odstránia počas tretej návštevy.
Všetky zistené imága budú determinované priamo v teréne a po určení vrátené do svojho pôvodného
prostredia. Larválne štádiá monitorované nebudú.
Hodnotenie kvality populácie bystrušky južnej na TML:
Hodnotenie stavu
populácie
dobrý stav
populácie
nevyhovujúci stav
populácie
zlý stav populácie

Výskyt na lokalite
počas 3 rokov monitoringu každoročne opakovane potvrdený vo viac ako 10
jedincoch
počas 3 rokov monitoringu pozitívne zaznamenaný iba v priebehu 1 alebo 2
rokov, jednotlivo
druh nezaznamenaný

Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, nádobky na zemné pasce, pinzeta,
fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú lokalizované najmä do oblastí jaskýň Slovenského krasu Plešiveckej a Silickej planiny. TMP budú
malé plochy cca 20 x 20 m, predstavujúce predsieň, vstupnú halu do jaskyne, ktorá komunikuje s vonkajším
priestorom. V každej TML bude vybraných 2 – 5 TMP v miestach, kde bude najväčšia pravdepodobnosť výskytu
behúnika. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TML a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TML vo
forme polygónov uložených v GPS. TMP navrhne mapovateľ po prejdení jednotlivých TML.
Hypogénny, subteránny druh, žije v humuse, pod kameňmi v blízkosti jaskýň. Opísané boli 4 poddruhy − D.
h. sziliczensis (Csiki, 1912) (jaskyne západnej časti Silickej planiny), D. h. brzotinensis Janák, 1987 (jedna jaskyňa
Plešiveckej planiny), C. h. hungaricus (opísaný z Maďarska, u nás v dvoch jaskyniach na Silickej planine) a D. h.
slovacus Hůrka et Pulpán, 1980 (východ Slovenského rudohoria od Kojšovskej hory po Babinú).
Pri zakladaní TMP sa vykoná fixovanie v teréne pomocou roxorových kolíkov v rohoch TMP.
Determinačné znaky druhu
Malý, 3,8 až 5,6 mm dlhý behúnik. Imága sú žlto sfarbené, pigmentované. Oči sú malé, úzke a ploché. Tykadlové
články úzke a dlhé, štvrtý tykadlový článok je o pätinu dlhší ako druhý článok. Na krovkách je v 3. medziryží 4 až
5 jamiek so štetinami (pórojamky). Na vnútornej strane holení je pozdĺžny rad chĺpkov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu behúnika maďarského by nemali nastať problémy v TMP, kde počas
monitorovacieho obdobia príde k výraznému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru biotopu.
Zmeny by mohli nastať v prípade v dôsledku odlesnenia okolia vchodu do jaskyne, devastáciou vchodových
partií jaskýň. Problém predstavuje aj atraktivita behúnikov z rodu Duvalius pre zberateľov. V takomto prípade
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bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však
bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii,
je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TMP.
•••

Drevník ryhovaný (Rhysodes sulcatus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie drevníka ryhovaného je v teréne prakticky nemožné stanoviť bez
toho, aby sa nedeštruoval celý mikrohabitat druhu, preto sa pri terénnom mapovaní navrhuje redukovaná
metodika, ktorá sa odporúča z dôvodu maximálneho zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom
je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať drevo, ktoré je vhodné pre vývoj lariev. Realizovať sa
bude individuálny zber (VIZUAL) na vymedzených mapovacích líniách (transektoch) so šírkou 5 m a dĺžkou
500 – 1 000 m v závislosti od veľkosti stanovenej TMP. Vizuálna registrácia imág pod kôrou.
Po príchode do TMP mapovateľ najprv vytýči a vyznačí v teréne mapovaciu líniu. Monitorovať sa budú
všetky vhodné odumreté stromy (ležanina, stojace odumreté stromy) vo vzdialenosti do 2,5 m na každú
stranu od vytýčenej mapovacej línie, čiže bude mapovaný pás s celkovou šírkou 5 m. Pri terénnom
mapovaní sa navrhuje redukovaná metodika, ktorá je odporúčaná z dôvodu maximálneho zachovania
prirodzeného habitatu druhu. Zámerom je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať drevo, ktoré
je vhodné pre vývoj lariev. Pri mapovaní sa bude na bionomicky vhodných drevinách šetrne odlupovať
kôra na malých plochách cca 15 x 15 cm, pričom sa kôra po odlúpnutí vráti na svoje pôvodné miesto.
Miesto na odlúpnutie kôry bude vyberané náhodne – začne sa na mieste, kde sa kôra od kmeňa už začína
oddeľovať. Na jednom kmeni odlupujeme maximálne 5 takýchto plôšok tak, aby bola zachovaná kontinuita
kôry na kmeni. Pri pozitívnom výskyte imága alebo larvy pod prvou odlúpnutou plôškou už na danom
kmeni ďalej nepokračujeme a prejde sa na ďalší vhodný kmeň. V prípade odumretých ležiacich stromov,
ktoré zasahujú do 5 m širokej mapovacej línie iba okrajovou časťou (vrcholec, koreňový val) menšou ako
50 cm, do mapovania nezahrňujeme. Pri ležiacich kmeňoch, ktoré do mapovacej línie zasahujú viac ako 50
cm môžeme monitorovať i za hranicou mapovacej línie. Hlavnou metódou mapovania výskytu populácie
drevníka bude evidencia imág. Všetky imága budú determinované priamo v teréne a po určení vrátené do
svojho pôvodného prostredia.
Na kmeňoch, kde sa monitoringom potvrdí výskyt drevníka počas prvého mapovania v danom roku, sa
v zmysle zachovania biotopu druhu v druhom mapovaní v tom istom roku mapovania nebude ďalej
odkôrňovať tento kmeň!
Hodnotenie kvality populácie drevníka ryhovaného na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie
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Prítomnosť druhu
druh zaznamenaný
druh zaznamenaný
druh nezaznamenaný

Odhad celkového počtu napadnutého dreva na 5 ha
viac ako 1 strom na 5 ha
menej ako 1 strom na 5 ha
žiadne napadnuté drevo

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, malá ručná sekera, pinzeta, meracie
pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML predstavujú časti vybraných orografických celkov po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 1 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé
TMP budú predstavovať vybrané lesné dielce s výmerou 50 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu
jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda, kedy v
každej TMP bude vhodne zvolená iba jedna spojitá mapovacia línia (transekt). Mapovaciu líniu bude navrhovať
mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pri navrhovaní mapovacích línií v jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– línia bude vedená približne stredom vybraných TMP, nie po ich okrajoch,
– mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu líniu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým spôsobom
v teréne.
Drevník sa vyskytuje lokálne v submontánnom stupni, kde obsadzuje padnuté kmene jedlí, smrekov, borovíc,
príp. dubov, bukov, javorov a jaseňov s červenou hnilobou. Vyskytuje sa však veľmi vzácne i v nížinách, kde
obsadzuje najmä padnuté kmene dubov, jelší, borovíc s červenou hnilobou. Imága sa nachádzajú počas
celého roka. Je to typický druh starých pralesovitých lesov s dostatkom odumretých stromov. Larvy aj imága
sú veľmi pomalé a zdržujú sa pod kôrou odumretých strov, v požerkoch ostatného xylofágneho hmyzu alebo
v dreve, ktoré je v pokročilejšom stupni rozkladu. Vývoj lariev je pravdepodobne dvojročný. Larva sa zakukľuje
v júli. Štádium kukly trvá približne 2 až 3 týždne a imága sa liahnu koncom júla a v auguste. Kopulácia imág a
kladenie vajíčok prebieha v máji. Etológia a taktiež i biológia druhu je veľmi málo známa.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá
TMP bude obsahovať presne definovanú mapovaciu líniu, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia
línia bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v priebehu
ďalších rokov.
Determinačné znaky druhu
Chrobák špecifického tvaru, spoločne s veľmi podobným druhom Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1892)
sú to jediní zastupcovia podčeľade Rhysodinae čeľade Carabidae v strednej Európe. Drevník Rhysodes sulcatus
je 6,5 – 8 mm dlhý, celý svetlo hrdzavo až tmavo hnedý, lesklý. Na prvý pohľad sa veľmi podobá príbuznému
druhu O. Germari, od ktorého sa odlišuje nasledovnými znakmi:
stredný lesklý hrboľ na
hlave
ramena kroviek

Rhysodes sulcatus
dlhý, zasahuje až k zaškrteniu hlavy za
očami
zaoblené

Omoglymmius germari
skrátený, nedosahuje k zaškrteniu
hlavy za očami
s výraznými zubami

O. germari sa na Slovensku často vyskytuje spoločne s drevníkom Rhysodes sulcatus, napr. v pohoriach Malé
Karpaty a Štiavnické vrchy. Obidva druhy sú na Slovensku veľmi vzácne a považujú za pralesové relikty.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu drevníka môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho obdobia
príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru lesa,
najmä odstránením odumierajúcich a odumretých stromov. Vtedy bude nutné založiť novú TMP v najbližšej
možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný
monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej
situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp.
pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
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Fuzáč veľký (Cerambyx cerdo)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizovať sa bude individuálny zber (VIZUAL) na vymedzených TMP, ktoré budú na lesnom pôdnom fonde
vyčlenené ako polygóny s vybraných lesných dielcov. Mimo lesného pôdneho fondu budú TMP vyčlenené
ako polygóny s výskytom starých dubov (často solitérov). Výmera TMP sa bude pohybovať od 50 – 100 ha.
Vizuálna registrácia imág v podvečerných a večerných hodinách na starých stromoch a zaznamenávanie
počtu čerstvých výletových otvorov do výšky 2,5 m na kmeňoch dubov. Počet čerstvých výletových otvorov,
ktoré sa budú nachádzať vyššie ako 2,5 m, sa kvalifikovane odhadne.
Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TMP, resp.
GPS zariadenia. Mapovateľ dostane k dispozícii v digitálnej vrstve hektárovú sieť v daných TMP, prípadne
digitálne hranice lesných dielcov, čo uľahčí prepočet počtu dubov na hektár. Pracovník vykonávajúci
monitoring si pred príchodom do terénu na TMP v kancelárii podrobne preštuduje mapové podklady,
prístupové cesty, členitosť terénu, prípadné terénne prekážky (bralá, vodné prekážky ap.). Po príchode do
TMP mapovateľ najprv vykoná rekognoskačnú obchôdzku celou TMP. Po prejdení TMP náhodným výberom
vyberie 50 starých dubov s výskytom fuzáča veľkého roztrúsene po celej TMP. Každý monitorovaný dub bude
zameraný pomocou GPS a bude mu pridelené číslo 1 – 50 a kód TMP.
Mapovateľ vykoná podľa možností dve návštevy ročne na každej TMP každoročne počas troch rokov. Prvá návšteva
bude realizovaná v období od 15. 6. do 15. 7., kedy sa budú na vybraných 50 duboch vizuálne zaznamenávať imága
fuzáča veľkého v podvečerných a večerných hodinách v čase od 20.00 do 23.00 hod. Výletové otvory sa počas prvej
návštevy zaznamenávať nebudú pre pokračujúce liahnutie sa imág fuzáča veľkého. Druhá návšteva TMP v priebehu
roka sa bude realizovať v období od 20. 7. do 15. 8., kedy sa v denných hodinách budú zaznamenávať počty
čerstvých výletových otvorov na kmeňoch do výšky 2,5 m na 50 vybraných duboch. Počet čerstvých výletových
otvorov, ktoré sa budú nachádzať vyššie ako 2,5 m sa kvalifikovane odhadne. Nočné mapovania fuzáča veľkého sa
budú realizovať iba na prístupných miestach a s ohľadom na bezpečnosť mapovateľa pri pohybe v noci.
Mapovanie v júni je vhodné spojiť s druhmi ako je pižmovec hnedý a roháč obyčajný.
Hodnotenie kvality populácie fuzáča veľkého na TML:
Priemerná vzájomná
vzdialenosť jednotlivých
obsadených stromov

Odhad celkového počtu dubov s
výskytom druhu na ploche 1 ha

Priemerný počet imág na
obsadený strom

dobrý stav
populácie

do 50 m

na lokalite je fuzáčom veľkým
obsadených priemerne
minimálne 5 dubov na ploche
1 ha

nevyhovujúci stav
populácie

50 – 100 m

na lokalite sú fuzáčom veľkým
obsadené priemerne 1 – 4
duby na ploche 1 ha

zlý stav populácie

viac ako 100 m

Na lokalite je priemerne
obsadený menej ako 1 strom
na ploche 1 ha

populácia vyliahnutých
imág priemerne
presahuje min. 3 ex/1.
strom.
pričom populácia
vyliahnutých imág
priemerne nedosahuje
3 ex/1. strom.
pričom populácia
vyliahnutých imág
dosahuje priemerne
menej ako 1 ex/1.
strom.

Hodnotenie stavu
populácie

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero/ceruzka, baterka (najlepšie čelovka), meracie pásmo, fotoaparát.
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Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú časti vybraných orografických celkov po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 1 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé TMP
budú predstavovať vybrané lesné dielce, mimo les polygóny s výmerou 50 až 100 ha. Mapovateľ dostane
vytlačenú mapu jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i
digitálnu formu jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v každej TMP sa
použije náhodný výber 50 starých dubov s výskytom fuzáča veľkého v rôznych častiach TMP. Výber stromov
bude navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Fuzáč veľký je na Slovensku čoraz vzácnejší, lokalít ubúda v dôsledku nevhodného hospodárenia v lesoch,
útlmu pasenia na bývalých pastevných lesoch a predovšetkým vďaka nešetrným výrubom starých dubov
vo voľnej krajine. Výskyt fuzáča veľkého je silno fragmentovaný a často sú jednotlivé populácie navzájom
izolované. Obýva staré riedke presvetlené dúbravy. Vyvíja sa na oslnených alebo len mierne zatienených
kmeňoch a hrubých konároch starých dubov (výnimočne v iných listnáčoch). Samičky kladú vajíčka do štrbín
v kôre stojacich starých, ale živých dubov. Larvy sa vyvíjajú najprv pod kôrou, kde aj prezimujú. V polovici
druhého roka sa začínajú živiť lykom, preto sa zavrtávajú hlbšie do dreva a tam druhýkrát prezimujú. V polovici
tretieho roka sa dospelá larva kuklí hlboko v dreve vo veľkej, hákovito stočenej komôrke. Po 1,5 mesiaci sa
vyliahne imágo, ale zotrváva v komôrke, kde aj prezimuje. Imága sa v prírode vyskytujú najhojnejšie v júni a júli.
Živia sa miazgou poranených stromov, aktívne sú najmä v podvečer, cez deň sa zdržujú v korunách stromov.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude daná gisovou vrstvou.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu fuzáča veľkého môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení
štruktúru lesa alebo solitérnych stromov najmä ich odstránením. Vtedy bude nutné založiť novú TMP
v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP
vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky
podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať
koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
•••

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizovať sa bude individuálny zber imág (VIZUAL) na vymedzených TMP, tak isto sa bude nepriamo zisťovať
prítomnosť druhu po hlavnom výskyte imág pomocou odumretých jedincov imág roháča v okolí starých
stromov. Vizuálna registrácia imág v podvečerných a večerných hodinách na odumierajúcich alebo už
odumretých starých stromoch.
Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TMP, resp.
GPS zariadenia. Mapovateľ dostane k dispozícii v digitálnej vrstve hektárovú sieť v daných TMP, prípadne
digitálne hranice lesných dielcov, čo uľahčí prepočet počtu dubov na hektár. Pracovník vykonávajúci
monitoring si pred príchodom do terénu na TMP podrobne preštuduje mapové podklady, prístupové cesty,
členitosť terénu, prípadné terénne prekážky (bralá, vodné prekážky ap.).
Mapovateľ vykoná dve návštevy ročne na každej TMP každoročne počas troch rokov. Prvá návšteva bude
realizovaná od mája do polovice júna v podvečerných a večerných hodinách v čase od 20.00 do 23.00 hod.
Druhá návšteva TMP v priebehu roka bude realizovaná od 1. 7. do 20. 7. v denných hodinách.
Prvá návšteva: Bude realizovaná od mája do polovice júna. Po príchode do TMP mapovateľ najprv vykoná
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v priebehu dňa rekognoskačnú obchôdzku celou TMP. Po prejdení TMP náhodným výberom vyberie 30
monitorovacích starých odumierajúcich alebo čerstvo odumretých stromov (prevažne dubov) s potenciálnym
výskytom roháča obyčajného roztrúsene po celej TMP. Každý monitorovaný strom bude zameraný pomocou
GPS a bude mu pridelené číslo 1 – 30 a kód TMP. Po zameraní 30 monitorovacích stromov vykoná na nich
mapovateľ monitoring v podvečerných a večerných hodinách v čase od 20.00 do 23.00 hod. počas sparných
teplých nocí. Obhliadať sa bude najbližšie okolie monitorovaných stromov, predovšetkým miesta, kde vyteká
miazga zo stromu. Nočné mapovania roháča obyčajného sa budú realizovať iba na prístupných miestach a s
ohľadom na bezpečnosť mapovateľa pri pohybe v noci.
Druhá návšteva: Druhá návšteva TMP v priebehu roka bude realizovaná od 1. 7. do 20. 7. v denných
hodinách. Prítomnosť druhu po hlavnom výskyte imág sa bude vykonávať pomocou odumretých jedincov
imág roháča v okolí starých stromov. Taktiež sa dajú v tomto období zaznamenať i kladúce samičky roháča
v dolných častiach stromov. Pre zatraktívnenie a pritiahnutie imág roháča obyčajného je vhodné v okolí
dutín nainštalovať návnadu, pozostávajúcu zo starého ovocia, vína a piva. Mapovanie v júni je vhodné spojiť
s druhmi, ako je fuzáč veľký a pižmovec hnedý.
Hodnotenie kvality populácie roháča obyčajného na TML::
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

Priemerný počet zistených imág na TMP
pri troch stanovených TMP s 30 stromami sa výskyt potvrdí v aspoň
dvoch TMP v min. počte 1 ex. na TMP
pri troch stanovených TMP s 30 stromami sa potvrdí výskyt iba v jednej
TMP v min. počte 1 ex. na TMP
druh nezistený na žiadnej TMP

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero/ceruzka, baterka (najlepšie čelovka), fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať časti vybraných orografických celkov po celom území Slovenska s vhodnými
biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 3 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé
TMP budú predstavovať vybrané lesné dielce, mimo les polygóny s výmerou min. 5 ha, v prípade líniových
biotopov (brehové porasty, staré stromové aleje) bude dĺžka TMP min. 300 m. Mapovateľ dostane vytlačenú
mapu jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov alebo línií uložených v GPS. Na zber údajov v každej TMP sa použije
náhodný výber 30 starých odumierajúcich listnatých stromov s vhodnými podmienkami pre výskyt roháča
obyčajného v rôznych častiach TMP. Výber stromov bude navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe
terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Roháč obyčajný je na Slovensku ešte lokálne pomerne hojným druhom. V celkovom meradle je však čoraz
vzácnejší, lokalít ubúda v dôsledku nevhodného hospodárenia v lesoch, útlmu pasenia na bývalých pastevných
lesoch a predovšetkým vďaka nešetrným výrubom starých odumierajúcich stromov vo voľnej krajine. Výskyt
roháča obyčajného je silno fragmentovaný a často sú jednotlivé populácie navzájom izolované. Roháč sa
vyvíja v odumierajúcich a už odumretých starých listnatých stromoch, najmä Quercus, Salix, Tilia, Aesculus,
Populus, v starých ovocných stromoch. Larvy sú xylofágne a vývoj trvá 3 až 5 rokov prevažne v podzemných
častiach odumretých stromov alebo častí napojených na pôdu. Larvy sa zakukľujú vo vajcovitých kokónoch
z práchna a hliny. Imága sa vyskytujú v máji až v júni, kladúce samičky sa vyskytujú ešte v priebehu júla.
V priebehu dňa sa zdržujú v korunách stromov. Najaktívnejšie sú navečer a v noci, kedy ich môžeme nájsť
v najbližšom okolí hostiteľských stromov na vytekajúcej miazge. Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať
fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP bude daná gisovou vrstvou.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu roháča obyčajného môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení
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štruktúru lesa alebo solitérnych stromov najmä ich odstránením. Vtedy bude nutné založiť novú TMP
v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP
vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky
podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať
koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
•••

Pižmovec hnedý (Osmoderma eremita)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizovať sa bude individuálny zber imág a lariev (VIZUAL) na vymedzených TMP, tak isto sa bude nepriamo
zisťovať prítomnosť druhu pomocou špecifického trusu lariev v práchne. Vizuálna registrácia imág v
podvečerných a večerných hodinách na starých stromoch s dutinami.
Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TMP, resp.
GPS zariadenia. Mapovateľ dostane k dispozícii v digitálnej vrstve hektárovú sieť v daných TMP, prípadne
digitálne hranice lesných dielcov, čo uľahčí prepočet počtu dubov na hektár. Pracovník vykonávajúci
monitoring si pred príchodom do terénu na TMP v kancelárii podrobne preštuduje mapové podklady,
prístupové cesty, členitosť terénu, prípadné terénne prekážky (bralá, vodné prekážky ap.). Mapovateľ vykoná
dve návštevy ročne na každej TMP každoročne počas troch rokov v období maximálneho výskytu imág
pižmovca od 10. júna do konca augusta.
Prvá návšteva: Po príchode do TMP mapovateľ najprv vykoná v priebehu dňa rekognoskačnú obchôdzku
celou TMP. Po prejdení TMP náhodným výberom vyberie 30 monitorovacích starých stromov so stromovými
dutinami s práchnom s potenciálnym výskytom pižmovca hnedého roztrúsene po celej TMP. Každý
monitorovaný strom bude zameraný pomocou GPS a bude mu pridelené číslo 1 – 30 a kód TMP. Zároveň
sa bude zaznamenávať nepriamo výskyt pižmovca hnedého v stromových dutinách na základe výskytu
typického trusu lariev, zvyškov častí imág a výskytu lariev. Pri tomto mapovaní treba postupovať veľmi šetrne
k práchnu v stromovej dutine tak, aby nedošlo k preschnutiu substrátu!
Druhá návšteva: Za účelom monitoringu imág pižmovca hnedého sa vykoná monitoring na vybraných 30
stromoch v rámci každej TMP v podvečerných a večerných hodinách v čase od 20:00 do 23:00 hod. počas
sparných teplých nocí. Obhliadať sa budú stromové dutiny a najbližšie okolie dutín, predovšetkým miesta,
kde vyteká miazga zo stromu. Nočné mapovania pižmovca hnedého sa budú realizovať iba na prístupných
miestach a s ohľadom na bezpečnosť mapovateľa pri pohybe v noci.
Pre zatraktívnenie a pritiahnutie imág pižmovca je vhodné v okolí dutín nainštalovať návnadu, pozostávajúcu
zo starého ovocia, vína a piva. Mapovanie v júni je vhodné spojiť s druhmi, ako je fuzáč veľký a roháč obyčajný.
Hodnotenie kvality populácie pižmovca hnedého na TML:
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Priemerná
Hodnotenie stavu
Odhad celkového počtu dubov s výskytom druhu
vzdialenosť
populácie
na ploche 1 ha
obsadených stromov
V prípade lesných biotopov sa na lokalite sa
nachádza priemerne viac ako 2 staré bútľavé
stromy, obývané pižmovcom, na ploche 1
dobrý stav
ha. V prípade líniových biotopov (stromové
do 50 m
populácie
aleje, brehové porasty) alebo v prípade
obecných a mestských parkov sa nachádza
na lokalite min. 5 obývaných stromov.
V prípade lesných biotopov sa na lokalite
nachádza priemerne menej ako 2 staré
bútľavé stromy, obývané pižmovcom, na
nevyhovujúci
ploche 1 ha. V prípade líniových biotopov
50 – 100 m
stav populácie
(stromové aleje, brehové porasty) alebo
v prípade obecných a mestských parkov
sa nachádzajú na lokalite 1 – 4 obývané
stromy.
V prípade lesných biotopov sa na lokalite
nachádza priemerne menej ako 1 starý
bútľavý strom, obývaný pižmovcom, na
ploche 1 ha. V prípade líniových biotopov
zlý stav
viac ako 100 m
populácie
(stromové aleje, brehové porasty) alebo
v prípade obecných a mestských parkov
sa nachádza na lokalite menej ako 1 strom,
obývaný pižmovcom.

Priemerný počet imág
na obsadený strom

populácia
vyliahnutých imág
priemerne presahuje
min. 3 ex/1 strom

pričom populácia
vyliahnutých
imág priemerne
nedosahuje 3 ex/1
strom

pričom populácia
vyliahnutých imág
dosahuje priemerne
menej ako 1 ex/1
strom

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero/ceruzka, biela látková plachta (rozmer 1 x 1m), hliníkový rebrík v dĺžke aspoň 5 m,
baterka (najlepšie čelovka), fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú časti vybraných orografických celkov po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 1 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé TMP budú
predstavovať vybrané lesné dielce, mimo les polygóny s výmerou min. 5 ha, v prípade líniových biotopov (brehové
porasty, staré stromové aleje) bude dĺžka TMP min. 300 m. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TMP
s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TMP vo forme
polygónov alebo línií uložených v GPS. Na zber údajov v každej TMP sa použije náhodný výber 30 starých listnatých
stromov s vhodnými stromovými dutinami s práchnom pre výskyt pižmovca hnedého v rôznych častiach TMP.
Výber stromov bude navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pižmovec hnedý je na Slovensku čoraz vzácnejší, lokalít ubúda v dôsledku nevhodného hospodárenia v
lesoch, útlmu pasenia na bývalých pastevných lesoch a predovšetkým vďaka nešetrným výrubom starých
bútľavých stromov vo voľnej krajine. Výskyt pižmovca hnedého je silno fragmentovaný a často sú jednotlivé
populácie navzájom izolované. Dutiny starých listnatých stromov, najmä Quercus, Salix, Tilia, Aesculus, Populus,
Alnus, Fraxinus, starých ovocných stromov (veľmi vzácne i niektorých ihličnatých stromov – napr. Pinus. Larvy
sa vyvíjajú v práchne v dutých listnatých stromoch. Vývoj je viacročný (min. 3 roky). Larva sa kuklí vnútri
pevného kokónu, vytvoreného z drevnej drviny. Imága sa vyskytujú v júni až do prvej polovice septembra
s maximom výskytu v júni až v auguste. V priebehu dňa sa zdržujú v práchne vnútri dutín. Najaktívnejšie sú
navečer a v noci, kedy ich môžeme nájsť na povrchu práchna v dutinách alebo v najbližšom okolí dutín, na
vytekajúcej miazge stromov. Svoje rodné dutiny opúšťajú len výnimočne.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
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bude daná gisovou vrstvou.
Determinačné znaky druhu
Imága sa dajú veľmi ľahko determinovať bez možnosti zámeny s iným druhom. Bližšie sa nebudem zaoberať
taxonomickým rozbitím druhu Osmoderma eremita na štyri samostatné druhy.
Larva pižmovca sa neskúseným mapovateľom môže zle determinovať (možná zámena s inými druhmi
čeľade Scarabaeidae, napr. rody Liocola, Cetonischema ap.) vzhľadom typická pandrava belavá, tvaru
písmena C. Dobre sklerotizovaná je iba hlavová kapsula. Stručné vymedzenie oproti ostatným pandravám
je nasledujúce: tykadlá sú štvorčlenné, posledný článok tykadiel nie je výrazne kratší ako ostatné, všetky
páry nôh dobre vyvinuté, približne rovnako dlhé, päťčlenné, na chrbtovej strane zadočku nie je „hrb“, análna
priehlbina je priečna, jednoduchá, análne laloky jednoduché, nerozčlenené, 10. zadočkový článok na brušnej
strane s tuhými krátkymi setami, usporiadanými v políčko.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu pižmovca hnedého môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení
štruktúru lesa alebo solitérnych stromov najmä ich odstránením. Vtedy bude nutné založiť novú TMP
v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP
vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky
podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať
koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
•••

Potemník pasienkový (Probaticus subrugosus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Realizovať sa bude individuálny zber pod kôrou odumretých stromov, preosevom pôdneho substrátu,
hrabanky, v blízkosti stromov a trsov tráv. Taktiež bude realizovaný monitoring na každej TMP pomocou
línií živolovných zemných pascí bez návnady a fixáže so strieškou. Živolovné pasce budú tvoriť nádobky
s priemerom cca. 10 cm, s hĺbkou 15 cm. Na dno nádobky sa nanesie zhruba 3 cm hrubá vrstva hrabanky.
Línie živolovných pascí budú zamerané do GPS, pričom dĺžka línie živolovných pascí bude 100 m. Jednotlivé
pasce budú od seba vzdialené 5 m a počet zemných pascí na jednotlivých TMP bude konštantný 20 kusov.
Zemné pasce budú vyberané každých 6 – 7 dní po ich inštalácii. Zemné pasce sa skontrolujú a z lokality
odstránia počas tretej návštevy. Všetky zistené imága budú determinované priamo v teréne a po určení
vrátené do svojho pôvodného prostredia.
Hodnotenie kvality populácie bystrušky južnej na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

Výskyt na lokalite
počas 3 rokov monitoringu každoročne opakovane potvrdený vo viac
ako 10 jedincoch
počas 3 rokov monitoringu pozitívne zaznamenaný iba v priebehu 1
alebo 2 rokov, jednotlivo
druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, preosievadlo, nádobky na zemné
pasce pinzeta, fotoaparát.
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Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML sú vymedzené v najteplejších lokalitách juhozápadného Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 5 TMP s výmerou 1 ha v miestach, kde bude najväčšia pravdepodobnosť výskytu
potemníka. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých TML a taktiež i digitálnu formu jednotlivých
TML vo forme polygónov uložených v GPS. TMP navrhne mapovateľ po prejdení jednotlivých TML.
Potemník pasienkový dosahuje na Slovensku severnú hranicu svojho rozšírenia. Obýva biotopy suchých a
vyhriatych ovocných sadov, viníc, pasienkov a stepí. Na Slovensku sa udávajú iba staršie údaje o výskyte v
širšom okolí Štúrova a veľmi starý neoverený nález pri Senci (Fleischer 1870). Imága sa cez deň zdržujú v
úkrytoch pod kôrou stromov, v stromových dutinách, v pôdnom substráte a v hrabanke v trsoch tráv ap.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranicu
TMP navrhne mapovateľ a zameria ju pomocou GPS. Každá TMP bude obsahovať presne definovanú líniu
živolovných zemných pascí, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia bude zameraná pomocou
GPS a vyznačená v teréne roxorovými kolíkmi na každých 20 m svojej dĺžky.
Determinačné znaky druhu
Tvarom tela veľmi špecifický druh potemníka, zámena s druhom P. tarsatus je na Slovensku neopodstatnená,
keďže výskyt P. tarsatus sa u nás nevyskytuje a najbližšie lokality sú až v strednom Maďarsku. Nález P. tarsatus
v okolí B. Bystrice je veľmi starý, neoverený údaj (Petrics).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu potemníka pasienkového môžu nastať problémy v TMP, kde počas
monitorovacieho obdobia príde k výraznému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru biotopu,
najmä odstránením vegetačného krytu, rozoraním lokality, výstavbou rekreačných alebo záhradných chatiek
ap. Vtedy bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade
však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto
situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TMP.
•••

Hubár jednorohý (Bolbelasmus unicornis)
Spracovateľ metodiky: Ing. Peter Potocký, prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Oponent: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Tomáš Jászay, Mgr. Milan Janák
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie hubára jednorohého je v teréne prakticky nemožné.
Vzhľadom na veľmi zriedkavý výskyt na Slovensku bude terénne mapovanie hubára jednorohého veľmi
náročný spôsob zisťovania tohto druhu aj na zistených lokalitách výskytu, kde boli navrhnuté TML. Realizovať
sa bude individuálny zber (VIZUAL) a odchyt imág na svetelné zariadenie na vymedzených lokalitách. Veľkosť
TML si podľa charakteru lokality a konfigurácie terénu vhodne zvolí vykonávateľ monitoringu.
Metodika pre následný monitoring vychádza z bionómie druhu. Pre sledovanie prítomnosti hubára je teda
možné použiť nasledovné metodiky:
1. Priame pozorovanie na lokalite v podvečerných hodinách nad vegetáciou.
2. Metóda použitia svetelných lapačov.
Tieto metódy možno kombinovať (pozorovanie a smýkanie v okolí svetelného zariadenia), pričom pre väčšiu
úspešnosť zaznamenania imág by bolo optimálne vykonávať monitoring aspoň dvomi osobami na každej
lokalite.
Inštalácia svetelného zariadenia približne raz za mesiac (trikrát v období máj – august) v pravdepodobnej
dobe výskytu imág za vhodných klimatických podmienok (vysoké nočné teploty a nízky tlak). Imága údajne
nebývajú priamo atrahované svetlom, ale lietajú vo vzdialenosti až do niekoľko desiatok metrov v okolí
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svetelného zdroja nad úrovňou terénu (podľa dostupných dát lieta 0,3 – 0,5 m nad zemou). Orientovať sa
treba aj sluchom, imágo údajne silne bzučí. Imága pozorujeme pravidelne priamo na plátne, prípadne v okolí,
kde odchytávame lietajúce jedince sieťkou, prípadne smýkame vegetáciu v TMP. Ak sa svetelný zdroj bude
kombinovať s nárazovým lapačom (bez smrtiacej fixačnej tekutiny), treba toto zariadenie (zariadenia) vhodne
rozostaviť okolo svetelného zdroja s plátnom, prípadne ďalšie UV lampy umiestniť priamo na tieto lapače.
Každé odchytené imágo treba odložiť do pripravenej uzatvárateľnej nádoby, z ktorej po zaznamenaní počtu
všetkých imág podľa pohlaví a následnej fotodokumentácii všetky jedince vrátime do pôvodného prostredia.
Nutné je teda monitorovať čo najčastejšie okolie zdroja (vizuálne a smykom). Optimálne jeden monitorovateľ
pri zdroji a druhý v bližšom aj širšom okolí, prechádzajúc vybranou líniou, ktorá bude prechádzať naprieč
celou TML. Kombináciou uvedených metód budeme schopní stanoviť prežívanie druhu na stanovišti, nie
však veľkosť populácie a jej medziročnú či sezónnu dynamiku.
Hodnotenie kvality populácie hubára jednorohého na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav populácie
zlý stav populácie

Frekvencia výskytu
každoročne
nie každoročne
druh nezaznamenaný

Odhad celkového počtu imág na ploche 1 ha
viac ako 2 ex na 1 ha
1 ex. na 1 ha
žiadne ex.

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, GPS, terénny formulár pre
realizáciu monitoringu v teréne, kolíky na fixáciu TMP, pero/ceruzka, fotoaparát, svetelné zariadenie
na lákanie imág, entomosieťka (smýkač), čelová lampa, meracie pásmo, nárazové lapače, vhodná
uzatvárateľná nádoba.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať vybrané orografické celky v južnej časti Slovenska s vhodnými biotopmi druhu, kde
bol druh historicky alebo recentne zistený.
V každej TML bude vhodne vybraná jedna TMP (u predmetného druhu ide o relatívne malé lokality v porovnaní
s ostatnými monitorovanými druhmi), ktorá bude mať jednoznačné označenie (číslovanie) a bude fixovaná
v teréne minimálne dvomi kolmi a následne zameraná GPS.
Jednotlivé TMP budú predstavovať vybrané plochy v rámci TML s výmerou 100 x 100 m (1 ha). Mapovateľ
dostane vytlačenú mapu jednotlivých TMP s vrstevnicami a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TMP vo
forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije plošná metóda zberu dát, zaznamenajú
sa všetky jedince v TMP, zistené použitými metódami individuálneho pozorovania, osmyku vegetácie a
jedince odchytené svetelným zariadením.
Je veľmi pravdepodobné, že pri extrémnej vzácnosti druhu sa budú počty jedincov pohybovať od 0 do
niekoľko málo jedincov na jednu TML. Už samotné zistenie prítomnosti jediného ex bude treba považovať
za úspech.
Líniová metóda zberu dát, kedy v každej TML bude vhodne zvolená jedna spojitá mapovacia línia (transekt),
bude iba doplnková (nepovinná) metóda, kde sa bude v šírke cca 3 m smykom vegetácie a odchytom
letiacich imág mapovateľ pokúšať zaznamenať čo najväčší počet jedincov.
Mapovaciu líniu bude navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých
TML. Línia by mala byť vedená približne stredom jednotlivých TML, nie po ich okrajoch a bude prechádzať
z jedného okraja TML na druhý. Mapovaciu líniu nebude potrebné zameriavať ani fixovať.
Determinačné znaky druhu
Telo oválne, hrdzavohnedé, lesklé, silno vyklenuté, na hlave má samec krátky roh, samičky majú tri nezreteľné
hrboľčeky. Štít je pokrytý nepravidelnými bodkami, samčeky na ňom majú štyri hrboľčeky, samičky
iba priečny kýl. Štítok je veľký, trojuholníkovitý, hladký. Na krovkách sú početné pozdĺžne ryhy, vyplnené
hlbokými bodkami. Na vnútornej strane predných holení je 8 zubov. Od podobného a blízko príbuzného
druhu Odonteus armiger sa líši nie celkom rozdelenými očami, krátkym rohom, svetlejšou farbou a väčšou
veľkosťou (11 – 15 mm). Detailný morfologický popis larvy u tohto druhu zatiaľ neexistuje.
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Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na extrémnu vzácnosť, resp. nechytateľnosť, druhu treba počítať s tým, že v rámci TMP sa
neodchytí žiadny jedinec sledovaného druhu. V prípade nálezov druhu (a obzvlášť opakovaných) na inom
mieste v rámci TML ako je lokalizovaná TMP, mapovateľ zvolí novú TMP v mieste nálezu (nálezov). To isté platí
v prípade nepredvídateľného zničenia (poškodenia) lokality.
V takomto prípade však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch.
Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu
monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za
vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
V prípade rozšírenia monitoringu aj na ďalšie lokality s vhodnými biotopmi, kde je predpoklad výskytu
druhu (mimo chránených území), je možné použiť automatické neselektívne odchytové zariadenia, ako je
Malaiseho pasca. Po zistení novej lokality potom ďalej používať už iba vyššie uvedené metódy.
•••

Fuzáč alpský (Rosalia alpina)
Spracovateľ metodiky: Ing. Peter Potocký, prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Oponent: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metodika pre následný monitoring vychádza z bionómie druhu. Pre sledovanie prítomnosti fuzáča alpského
na lokalite je možné použiť predovšetkým metodiku:
Priame pozorovanie a evidencia imág na vhodných lokalitách (predovšetkým staré bukové lesy), na kmeňoch
stojacich odumierajúcich alebo poškodených bukov, na ležiacich kmeňoch, ako aj vyťaženom dreve. Metodiku
prítomnosti fuzáča alpského na základe pobytových znakov (požerky a výletové otvory) a prítomnosti lariev
neodporúčam z dôvodu časovej náročnosti a celkovej neefektívnosti.
Realizovať sa bude teda individuálne pozorovanie imág (VIZUAL) na vymedzených mapovacích líniách
(transektoch) so šírkou 20 m a dĺžkou 1 000 – 2 000 m v závislosti od veľkosti stanovenej TMP. Pri práci
v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TMP, resp. GPS
zariadenia. Pracovník, vykonávajúci monitoring, si pred príchodom do terénu na TMP podrobne preštuduje
mapové podklady, prístupové cesty, členitosť terénu, prípadné terénne prekážky (bralá, vodné prekážky ap.) a
skusmo navrhne mapovaciu líniu. Po príchode do TMP mapovateľ najprv vytýči a vyznačí v teréne mapovaciu
líniu. Po vyznačení začne monitorovať daný druh. Monitorovať sa budú všetky vhodné kmene (ležanina,
stojace odumreté a odumierajúce stromy, spracované drevo) vo vzdialenosti do 10 m na každú stranu od
vytýčenej mapovacej línie, čiže bude mapovaný pás s celkovou šírkou 20 m. Pri ležiacich kmeňoch, ktoré do
mapovacej línie zasahujú, môžeme monitorovať i za hranicou mapovacej línie. Všetky imága, pozorované
mimo transektu, evidujeme zvlášť. Hlavnou metódou mapovania výskytu populácie fuzáča alpského bude
evidencia imág. Všetky zistené imága budú determinované priamo v teréne a následne vrátené do svojho
pôvodného prostredia.
Hodnotenie kvality populácie fuzáča alpského na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav
populácie
zlý stav populácie
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Frekvencia
obsadeného dreva
0,2 – 1

Odhad celkového počtu obsadeného Priemerný počet imág
dreva na 1 ha
na 1 ha
viac ako 1 strom na 1 ha
viac ako 10 na 1 ha

menej ako 0,2

menej ako 1 strom na 1 ha

menej ako 10 na 1 ha

druh
nezaznamenaný

žiadne obsadené drevo

druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénne pero/ceruzka, ďalekohľad, pinzeta, meracie pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať vybrané orografické celky po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu.
V každej TML bude vybraných 3 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé
TMP budú predstavovať vybrané lesné dielce s výmerou 50 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu
jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda,
kedy v každej TMP bude vhodne zvolená iba jedna spojitá mapovacia línia (transekt). Mapovaciu líniu bude
navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pri navrhovaní mapovacích línií v jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– Línia bude vedená približne stredom vybraných TMP, nie po ich okrajoch,
– Línia bude vedená čo možno najviac miestami s dostatkom vhodného bukového dreva, t. j. s výskytom
polomov, zlomov, vysokých pňov, zvyškov po ťažbe, na rúbaniskách, riedkych okrajoch lesov, v rámci
prírodných lesov v štádiách rozpadu. Za vhodné plochy môžeme považovať aj skládky dreva s bukovými
kmeňmi a rovnaným drevom, nachádzajúce sa v mapovanom území. Je zrejmé, že imága, aktivujúce na
takejto skládke, prileteli z blízkeho územia.
– Dĺžka línie bude približne rovnaká ako dĺžka TMP, šírka transektu bude 20 m.
– Mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu líniu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým spôsobom
v teréne.
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá TMP
bude obsahovať presne definovanú mapovaciu líniu, ktorú navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia línia bude
zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v priebehu ďalších rokov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu druhu môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho obdobia
príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení štruktúru
lesa, najmä odstránením odumierajúcich a odumretých bukov. Vtedy bude nutné založiť novú TMP v najbližšej
možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný
monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej
situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp.
pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
•••

Bystruška potočná (Carabus variolosus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Oponent: Ing. Peter Potocký, Mgr. Tomáš Jászay
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie bystrušky potočnej je v teréne relatívne nenáročné. Zvládnuť by ho po
zaškolení mali aj menej skúsení mapovatelia.
Metodika pre následný monitoring vychádza z bionómie druhu. Pre sledovanie prítomnosti bystrušky
potočnej je možné použiť nasledovné metodiky.
1. Priame pozorovanie imág na konkrétnych lokalitách počas celého dňa, pod kameňmi, pod ležiacim
drevom, pod lístím, v humuse v blízkosti podhorských potokov. Táto metóda však neumožňuje vyhodnotenie
populačných charakteristík.
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2. Metóda zemných pascí, živoloviek bez konzervačnej tekutiny. Túto metodiku je možné použiť aj na
monitoring priaznivého stavu. Podmienkou je však pravidelné vyberanie a kontrola živého materiálu
a následné vypúšťanie do prirodzeného priestoru. Alternatívou sú živolovné pasce s návnadou.
Kombináciou uvedených metód budeme schopní stanoviť prežívanie druhu na stanovišti, nie však veľkosť
populácie a jej medziročnú či sezónnu dynamiku!
Zemné pasce je potrebné umiestňovať rovnomerne po 10 očíslovaných pascí (so strieškami) na každý breh
všetkých troch úsekov TMP. Celkový počet pascí je 60. Pasce inštalovať na brehoch potokov podľa svahovitosti
brehu tak, aby nedochádzalo k ich zaplavovaniu, ale aby ani neboli ďaleko od toku (optimálne do 2 m). Pasce
bez fixačnej tekutiny bude potrebné počas nasledujúcich dní pravidelne kontrolovať a vyberať. Do pascí
budú totiž padať aj iné druhy Carabidae a hrozí nebezpečenstvo že sa môžu v pasci navzájom usmrtiť.
Alternatívnou metódou je použitie živolovných zemných pascí s návnadou. Živolovné pasce budú tvoriť tri do
seba zapadajúce nádobky. Prvá s objemom 0,5 l bude zakopaná do pôdy tak, aby zabránila zasypávaniu otvoru pre
ďalšie pasce. Druhá nádobka bude tej istej veľkosti ako prvá (0,5 l), zasunie sa do prvej a na dno sa naleje návnada
– pivo. Tretia nádobka s objemom 0,3 l sa zasunie do dvoch predošlých nádob a bude slúžiť na zber imág. Po
stranách bude tretia nádobka perforovaná tak, aby sa pach návnady mohol šíriť. Nakoniec sa tieto návnady zakryjú
strieškou pre ochranu proti dažďu. Bližšie sú nádobky zobrazené na obr. č. 1! Postup je prebraný z bakalárskej
práce p. Pokludu (2008). Na dno nádobky sa nanesie zhruba 3 cm hrubá vrstva hrabanky. Zemné pasce sa budú
vyberať každé 2 – 3 dni po ich inštalácii. Zemné pasce sa skontrolujú a z lokality odstránia počas tretej návštevy.
Hodnotenie kvality populácie bystrušky potočnej na TML:
Hodnotenie stavu populácie
dobrý stav populácie
nevyhovujúci stav
populácie
zlý stav populácie

Frekvencia výskytu druhu v rámci
TMP
druh zaznamenaný min. na 2
úsekoch toku
druh zaznamenaný na 1
úseku TMP
druh nezaznamenaný

Frekvencia výskytu druhu
v rámci TML
druh zaznamenaný
min. na 2 TMP
druh zaznamenaný na
1 TMP
druh nezaznamenaný

Odhad celkového počtu
imág na 1 km toku
viac ako 20 ex/km
od 1 do 20 ex/km
max. 1 ex

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, GPS, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, ekologická farba na vyznačenie TMP, pero/ceruzka, fotoaparát, zemné pasce, tégliky,
sklenené poháre, zrezané PET fľaše s obsahom 0,5 – 1 l, krytky pascí (spodky PET fľaší s vykrojenými otvormi
a pod.), alt. zemné pasce s návnadou.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať vybrané orografické celky prevažne v podhorskej oblasti Slovenska s vhodnými
biotopmi druhu (prameniská, úseky mierne tečúcich potokov), kde bol druh historicky alebo recentne
zistený, ako aj na nových vybraných potenciálnych lokalitách.
V každej TML budú vybrané 1 – 3 TMP (zakaždým iný vodný tok), ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie).
Jednotlivé TMP budú predstavovať tri vybrané úseky malých vodných tokov s dĺžkou 100 m v dolnej (v mieste, kde
tok opúšta lesné komplexy), strednej a prameniskovej časti toku. Mapovateľ dostane vytlačenú mapu jednotlivých
TMP s vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v
GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda, kedy v každej TMP (predstavujúcej jeden vodný tok) budú
vhodne zvolené tri stometrové úseky, predstavujúce jednu prerušenú mapovaciu líniu (transekt). Mapovaciu líniu
bude navrhovať mapovateľ priamo v teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Prameniskovú časť vytýčiť cca 10 m nad prameniskom a pokračovať v smere toku, strednú a spodnú časť
podľa charakteru toku (najvhodnejšie úseky podľa uváženia mapovateľa). Vybrané úseky mapovateľ zameria
GPS a vyznačí dohodnutým spôsobom (farbou, páskou) na stromoch (kameňoch) priamo v teréne.
Každá TMP teda bude obsahovať presne definovanú prerušenú mapovaciu líniu, ktorú navrhne a vymedzí
mapovateľ. Mapovacia línia bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring
mohol zopakovať v priebehu ďalších rokov.
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Determinačné znaky druhu
Veľmi charakteristický a nezameniteľný druh rodu Carabus, ktorý je ľahko identifikovateľný podľa vzhľadu
a skulptúry kroviek. Samci majú oproti samiciam rozšírené články predných chodidiel. Druh je veľký 23 –
30 mm, jednofarebne čierny. Na krovkách má tri výrazné rebrá prerušované veľkými, pomerne hlbokými
jamkami. Správna determinácia lariev je v teréne ťažká, a preto nie je vhodné ju pri monitoringu využívať.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu bystrušky potočnej môžu nastať problémy v TMP, kde počas monitorovacieho
obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným spôsobom zmení
charakter prirodzeného vodného toku. Často sa totiž stáva (aj keď to nie je povolené), že je približovaním
dreva priamo po potoku zničený aj významný úsek toku. Zničené takto môžu byť aj inštalované pasce.
V takomto prípade bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. Ak dôjde
k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu
v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov
zo všetkých TMP. Ideálne je preto vybrať úseky tokov, kde nie sú v najbližšej dobe plánované zásahy alebo kde
sú porasty sprístupnené tak, že nie je pravdepodobné približovanie dreva po vodnom toku.
•••

Kováčik fialový (Limoniscus violaceus)
Spracovateľ metodiky: Ing. Peter Potocký, prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Oponent: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie kováčika fialového je v teréne prakticky nemožné stanoviť bez toho,
aby sa nedeštruoval celý mikrohabitat druhu, preto sa pri terénnom mapovaní navrhuje redukovaná
metodika, ktorá sa odporúča z dôvodu maximálneho zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom
je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať substrát v dutinách listnatých stromov, ktorý je
nevyhnutný pre vývoj lariev. Realizovať sa bude individuálny zber (VIZUAL) na vymedzených mapovacích
plochách so šírkou 50 a dĺžkou 200 m. Základom bude teda vizuálna registrácia lariev a imág v dutinách
stromov. Doplňujúcou metódou bude použitie padacích pascí do dutín a osmyk, oklep vegetácie v okolí
dutinových stromov.
Intenzívny (invazívny) monitoring v prvom roku monitorovania
Mapovateľ z nich potom vyberie podľa neho tri najoptimálnejšie dutinové stromy podľa vlastného uváženia,
kde predpokladá najpravdepodobnejší výskyt druhu (s ideálnymi dutinami s vhodným substrátom,
dostatočných rozmerov, nie príliš preschnutý substrát, nie príliš zamokrená dutina, bez prítomnosti vyšších
rastlín a veľkej vrstvy opadanky atď.). Iba na týchto stromoch uskutoční intenzívny monitoring s deštruktívnym
zásahom do mikrolokality stromovej dutiny. Ide o jedinú metódu, ktorá vie spoľahlivo preukázať prítomnosť
tohto druhu. Keďže ide o hrubý zásah do horizontu sedimentovaných vrstiev trúchna v dutine, je navrhnutá
iba v redukovanej podobe na minimálnom množstve vhodných stromov.
Mapovateľ si rozloží vhodný podklad svetlej farby (plátno, sklepávač a pod.) na zem pred dutinu. Potom
opatrne vyberie celý obsah dutiny (pomáha si nožom alebo lopatkou), ktorými naruší kompaktnosť substrátu,
optimálne po vrstvách, ktoré potom v rovnakej postupnosti vráti do priestoru dutiny. Zo substrátu identifikuje
všetky larvy, živé imága, mŕtve imága a ich torzá, ktorých počty zaznamená do terénneho zápisníka.
Podrobne lampou prezrie aj steny prázdnej dutiny, pričom môže skúsiť aj vydymovanie potenciálne zalezených
imág do štrbín v dreve. Po zaevidovaní všetkých jedincov sledovaného druhu (ako aj ostatných druhov, ktoré
dokáže identifikovať) navráti obsah dutiny späť, pričom sa snaží dať mikrolokalitu do pôvodného stavu.
Doplnkovou metódou môže skúsiť zaevidovať ďalšie jedince oklepom a osmykom vegetácie v blízkom okolí.
V prípade pozitívneho nálezu je dutinový strom vylúčený z akéhokoľvek ďalšieho intenzívneho monitoringu touto
potenciálne deštrukčnou metódou a v ďalšom období sa pristupuje už iba k extenzívnemu monitoringu.
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Extenzívny (neinvazívny) monitoring
Pri ostatných označených vhodných dutinových stromoch sa uskutoční monitoring nedeštruktívnymi
metódami, ktoré sú ale oveľa menej efektívne. Po prezretí stien dutiny lampou mapovateľ rozloží podložku
pred dutinu a vyberie iba najvrchnejšiu časť substrátu, ktorú netreba oddeľovať násilím (nožom, lopatkou),
maximálne do 10 cm od povrchu. Je tu síce oveľa menšia pravdepodobnosť nálezu živých jedincov, ale veľkú
dokumentačnú hodnotu majú aj nálezy uhynutých imág, ktoré sa často vyskytujú práve v tomto horizonte.
Substrát potom vráti na pôvodné miesto. Doplnkovou metódou môže skúsiť mapovateľ zaevidovať ďalšie
jedince oklepom a osmykom vegetácie v blízkom okolí, podobne ako pri intenzívnom monitoringu. Ďalšou
metódou je pokusné inštalovanie padacej pasce bez fixačnej tekutiny, zakopanej po úroveň substrátu
v dutine. Podmienkou je však následná kontrola v krátkom časovom intervale a vypustenie živých imág späť
do prírodného prostredia.
V prípade že, intenzívnym ani extenzívnym monitoringom v rámci TMP nezaevidujeme ani jediného živého
jedinca sledovaného druhu, v druhom roku monitoringu presunieme aspoň jednu mapovaciu plochu na
nové miesto, rovnako vhodné podľa uváženia mapovateľa.
Pri terénnom mapovaní sa navrhuje redukovaná metodika, ktorá je odporúčaná z dôvodu maximálneho
zachovania prirodzeného habitatu druhu. Zámerom je pri mapovaní čo najmenej mechanicky poškodzovať
substrát (obsah dutiny), ktorý je vhodný pre vývoj lariev. V ďalších rokoch sa použije iba extenzívny monitoring,
okrem prípadov, keď v rámci celej TMP nebude zaevidovaný žiadny živý ex. sledovaného druhu a založí sa
nová mapovacia plocha, na ktorej prebehne intenzívny monitoring.
Pri terénnom mapovaní budú pomocou GPS zameriavané všetky obsadené dutinové kmene, obsadené
kováčikom fialovým.
Hodnotenie kvality populácie kováčika fialového na TML:
Hodnotenie stavu
populácie
dobrý stav
populácie
nevyhovujúci stav
populácie
zlý stav populácie

Odhad celkového počtu
Frekvencia
obsadených kmeňov na ploche
obsadených kmeňov
1 ha

Priemerný počet lariev/imág na
obsadený strom (dutinu)

0,2 – 1

viac ako 1 strom na 1 ha

viac ako 1 na obsadený strom

menej ako 0,2

menej ako 1 strom na 1 ha

menej ako 1 na obsadený
strom

druh
nezaznamenaný

žiadne obsadené dutiny

druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, lampa, nôž alebo malá lopatka,
pinzeta, meracie pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať vybrané orografické celky po celom území Slovenska s vhodnými biotopmi druhu
(predovšetkým zachovalé teplomilné dúbravy).
V každej TML budú vybrané tri TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé TMP
budú predstavovať vybrané lesné dielce s celkovou výmerou 20 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú
mapu jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije líniová metóda,
kedy v každej TMP budú vhodne zvolené dve mapovacie plochy. Bude ju navrhovať mapovateľ priamo v
teréne na základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pri navrhovaní mapovacích plôch jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– Plochy nebudú umiestnené na okrajoch TMP.
– Plochy budú veľké 50 x 200 m (1 ha), pričom dlhšia strana bude situovaná po vrstevniciach alebo kolmo na
ne podľa konfigurácie terénu a vhodnosti biotopu (počtu starých stromov s prízemnou dutinou).
– Mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu plochu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým
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spôsobom v teréne (farbou alebo páskami).
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá
TMP bude obsahovať presne definované mapovacie plochy, ktoré navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia
plocha bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v
priebehu ďalších rokov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu kováčika fialového môžu nastať problémy v TMP, resp. mapovacej ploche,
kde počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý
zásadným spôsobom zmení štruktúru lesa, najmä odstránením odumierajúcich dutinových stromov. Vtedy
bude nutné založiť novú TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však
bude na pôvodných TMP vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii,
je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TMP.
•••

Fuzáč karpatský (Pseudogaurotina excellens)
Spracovateľ metodiky: Ing. Peter Potocký, prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
Oponent: Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Milan Janák
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Určenie presnejšej veľkosti populácie fuzáča karpatského je v teréne dosť ťažké. Nálezy imág sú aj na
najznámejších lokalitách výskytu veľmi vzácne. Preto sa monitoring musí sústrediť na identifikáciu druhu
podľa pobytových znakov – požerkov, kuklových komôrok a výletových otvorov. Tu je však problém
s objektívnym posúdením veku pobytových znakov. Monitoring bude preto náročný na potrebné znalosti
o bionómii druhu, dôkladné poznanie pobytových znakov a pozorovacie schopnosti umožňujúce zistiť, či
má druh na lokalite vitálne populácie.
Realizovať sa bude teda individuálne pozorovanie (VIZUAL) na vymedzených mapovacích plochách so šírkou
50 a dĺžkou 200 m. Základom bude vizuálna registrácia pobytových znakov, lariev a imág na živnej rastline.
Pri práci v teréne sa bude každý (zaškolený) pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre
každú TMP, resp. GPS zariadenia. Pracovník, vykonávajúci monitoring, si pred príchodom do terénu na TMP
podrobne preštuduje mapové podklady, prístupové cesty, členitosť terénu, prípadné terénne prekážky
(bralá, vodné prekážky ap.).
Po príchode do TMP mapovateľ prejde najlepšie celú jej plochu a vytypuje tri najlepšie a najcharakteristickejšie
miesta s významnejším výskytom zemolezu. Snaží sa vybrať rôzne typy prostredia, ak je to možné (napr.
suťovisko, miesto pri potoku, okraj porastu, miesto so štádiom rozpadu a pod.). Na týchto miestach vytýči
mapovacie plochy 50 x 200 m, vyznačí ich vhodným spôsobom a zameria GPS prístrojom. Potom mapovateľ
začne so zisťovaním prítomnosti druhu na lokalite. Začne s opatrným obhliadaním jedincov zemolezov. Imága
sedia na listoch alebo kmienkoch zemolezov. V prípade pozitívneho nálezu jedince zaznamená aj s rozlíšením
pohlaví. Ďalej pristúpi k obhliadke pobytových znakov na jednotlivých kmienkoch (hrubých min. 3 cm), pričom
vyhľadáva predovšetkým čerstvo opustené kuklové komôrky. Ich identifikácia nie je jednoduchá, pozornosť
treba zamerať na drvinky (ktoré však môžu po daždi chýbať) a ďalšie postrehnuteľné ,,známky čerstvosti“.
Všetky kríky s nálezom imág a čerstvých požerkov podrobne zaznamenáva (s číslovaním) a zameriava GPS
so zakresľovaním približnej polohy v rámci mapovacej plochy, aby sa dali v nasledujúcich rokoch vyhľadať
(vhodné označiť farebne). V prípade negatívneho výsledku zistenia prítomnosti imág a čerstvých pobytových
znakov môže mapovateľ overiť aktuálnu prítomnosť druhu aj vyhľadávaním larvy sledovaného druhu (jemné
olupovanie zdurených miest zemolezu nožom). Pri prvom pozitívnom náleze s vyhľadávaním lariev na
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mapovacej ploche končíme. Nakoniec zaznamená celkový počet kríkov s požerkami (čerstvými aj starými). Na
lokalitu sa vracia po 10 dňoch až 3 týždňoch po prvom monitoringu (dve kontroly za sezónu).
Hodnotenie kvality populácie fuzáča karpatského na TML:
Hodnotenie stavu populácie

Frekvencia
obsadených kríkov

Odhad celkového počtu
obsadených kmeňov na ploche
1 ha

Priemerný počet lariev/imág na
mapovaciu plochu

dobrý stav populácie

0,2 – 1

viac ako 10 kríkov na 1 ha

viac ako 3 na mapovacej
ploche

nevyhovujúci stav
populácie

menej ako 0,2

1 – 10 kríkov na 1 ha

1 – 3 na mapovacej ploche

zlý stav populácie

druh
nezaznamenaný

žiadne obsadené kríky

druh nezaznamenaný

Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, terénna lupa so zväčšením do 10 x, pero/ceruzka, nôž pinzeta, sklepávač, meracie
pásmo, ekologická farba, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML budú predstavovať vybrané orografické celky v podhorskom až horskom pásme v severnej polovici
územia Slovenska s vhodnými biotopmi druhu (smrekové a zmiešané lesy so zemolezom čiernym).
V každej TML bude vybraných 3 – 5 TMP, ktoré budú mať jednoznačné označenie (číslovanie). Jednotlivé TMP
budú predstavovať vybrané lesné dielce s celkovou výmerou 20 až 100 ha. Mapovateľ dostane vytlačenú
mapu jednotlivých TMP s hranicami lesných dielcov, vrstevnicami, vodnými tokmi a taktiež i digitálnu formu
jednotlivých TMP vo forme polygónov uložených v GPS. Na zber údajov v TMP sa použije metóda, kedy v
každej TMP budú vhodne zvolené dve mapovacie plochy. Bude ich navrhovať mapovateľ priamo v teréne na
základe terénnych špecifík jednotlivých TMP.
Pri navrhovaní mapovacích plôch jednotlivých TMP budú platiť nasledovné zásady:
– Plochy budú veľké 50 x 200 m (1 ha), pričom dlhšia strana bude situovaná po vrstevniciach alebo kolmo
na ne podľa konfigurácie terénu a vhodnosti biotopu (počtu a rozmiestnenia starších jedincov zemolezu
čierneho).
– Mapovateľ zameria v teréne navrhnutú mapovaciu plochu pomocou GPS a vyznačí ju dohodnutým
spôsobom v teréne (farbou alebo páskami).
Pri zakladaní TMP nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov, hranica TMP
bude tvorená viacerými lesnými dielcami, ktorých vonkajšie hranice budú totožné s hranicou TMP. Každá
TMP bude obsahovať presne definované mapovacie plochy, ktoré navrhne a vymedzí mapovateľ. Mapovacia
plocha bude zameraná pomocou GPS a vyznačená v teréne tak, aby sa monitoring mohol zopakovať v
priebehu ďalších rokov.
Determinačné znaky druhu
Stredne veľký chrobák, dlhý 9 − 16 mm. Samičky sú zreteľne mohutnejšie a väčšie ako samčeky. Hlava a štít sú
leskločierne, jemne zrnité, na hlave sú po stranách pomerne veľké zlatožlté oči. Krovky sú lesklé, hrubo vrásčito
bodkované, modré až modrozelené, zriedkavo fialové až čierne. Bruško a nohy sú čierne. Podobný príbuzný
druh Gaurotes virginea má bruško červené. Pre determináciu lariev je potrebné zaškolenie špecialistom.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu fuzáča karpatského môžu nastať problémy v TMP, resp. mapovacej ploche,
kde počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý
zásadným spôsobom zmení štruktúru lesa, najmä zničením podrastu. Vtedy bude nutné založiť novú
TMP v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TMP. V takomto prípade však bude na pôvodných TMP
vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky
podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať
koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TMP.
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Graphoderus bilineatus
Spracovateľ metodiky: Mgr. Roman Cséfalvay		

Oponent: RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne a ich podrobný opis
Jednoročná frekvencia nie je pre spoľahlivé dokladovanie druhu dostačujúca. Nakoľko aktivita imág vo
vodnom prostredí spadá počas roka na jarné a jesenné mesiace, navrhujem zdvojnásobiť frekvenciu návštev
na každej lokalite tak, aby bola postihnutá jarná aj jesenná aktivita druhu. Druhým dôvodom na zvýšenie
počtu návštev je fakt, že tento druh je v jeho biotope ťažké dokladovať a aj na overených lokalitách jeho
výskytu na Slovensku je podľa mojich skúseností zistenie viacerých jedincov ojedinelé. Preto za úspešný
výsledok budem považovať prezenciu čo len jediného kusu na lokalite. Ďalšie zvýšenie pravdepodobnosti
dokladovania druhu na lokalite je možné dosiahnuť použitím živolovných pascí s návnadou. Výhoda tejto
metódy spočíva jednak v tom, že jedince sú atrahované počas ich nočnej potravnej aktivity a zároveň ich
postihuje v prostredí hlbšieho litorálu, kde je zber metódou smýkania pod hladinou málo účinný. Účinnosť
tejto metódy a porovnanie s klasickou metódou smýkania pod hladinou je podrobnejšie opísaná v práci
Koese & Cuppen (2006).
Navrhujem preto zdvojnásobiť frekvenciu návštev na každej lokalite tak, aby prvá návšteva bola načasovaná
v rozmedzí mesiacov apríl – jún a druhá v mesiacoch september – október. Na monitorovanie druhu v teréne
navrhujem skombinovať nasledovné dve metódy:
– Smýkanie pod vodnou hladinou entomologickou sieťkou s priemerom 30 cm, zamerané na plytký
litorál. Odbery sa budú sústreďovať na miesta, kde je väčšia pravdepodobnosť výskytu jedincov, v záraste
asociovaných rastlinných druhov alebo v „rohoch“ vyznačeného polygónu na lokalite. Substrát bude
následne preberaný na brehu na bielej plachte priepustnej pre vodu. Samotné trvanie odberu vzoriek
bude závisieť od veľkosti polygónu a individuálne zvolených miest na odber, najviac však 3 hodiny. Zber
bude vykonávaný pokiaľ možno za teplého a slnečného počasia, kedy je možné jedince ľahšie získať zo
substrátu.
– Inštalácia aspoň 10 živolovných pascí s návnadou (dostupné pasce na nástrahové rybky používané
v rybárstve) v hlbšom litoráli, kde sa predpokladá väčšia nočná aktivita imág. Pasce s návnadou budú
inštalované ďalej od brehu, kde už nebude možné smýkanie, teda v hĺbke asi 1 meter, vo vzdialenosti cca
5m od seba. Táto metóda je účinná hlavne pre väčšie vodné plochy, ako ukazujú Koese & Cuppen (2006).
Pasce sa budú klásť na lokalite popoludní až večer a vyberať nasledujúci deň ráno.
Pre obe metódy nemá význam zakladať TMP. Odberové miesta budú vždy určené individuálne, nakoľko
charakter litorálu sa aj v priebehu roka mení (sezónne zmeny vegetácie, posun litorálu v závislosti od výšky
vodnej hladiny atď.)
Z každej lokality bude v prípade prezencie druhu dokladovaný jeden jedinec. V prípade získania viacerých
jedincov nie je potrebné všetky jedince usmrcovať, ďalšie 1 – 2 jedince budú fixované v alkohole pre prípadnú
molekulárnu analýzu. Každá lokalita a prípadné duplicitné jedince budú dokladované fotografiami priamo
v teréne. V rámci skupiny vodných chrobákov budú dokladované a určené všetky druhy získané na lokalite.
Z každej lokality bude zaznamenaná hodnota elektrickej vodivosti, teploty a pH vody a prezencia vybraných
rastlinných druhov.
Hodnotenie stavu populácie prostredníctvom kategorizácie lokalít:
• lokality s potvrdeným recentným výskytom = je pravdepodobný dobrý stav populácie,
• lokality s doloženým výskytom, ktorý sa recentne nepodarilo potvrdiť = nevyhovujúci stav, populácie
(alebo jednoducho druh nebol odchytený v rámci monitoringu)
• lokality s historickými údajmi o výskyte druhu, ale ich súčasný stav jednoznačne vylučuje výskyt druhu = zlý
stav populácie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Živolovné pasce na nástrahové rybky v počte 30 ks, návnada (používajú sa napr. konzervy pre mačky),
entomologická sieťka na zber vodného hmyzu s priemerom 30 cm, silónová plachta rozmeru 1 x 1 m, vysoké
rybárske čižmy, GPS, fotoaparát, prístroj na meranie elektrickej vodivosti vody, teploty a pH, entomologické
špendlíky č. 3 (600 ks), štítky č. 3 (500 ks), štítky č. 6 (100 ks), octan etylnatý, čistý lieh
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Spôsob zakladania a fixácie TML
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha. Tvar polygónu bude zohľadňovať čo najviac miest
vhodných na odber vzoriek, teda litorálnu zónu vodných plôch s ohľadom na jej možný posun v priebehu
roka v závislosti od kolísania vodnej hladiny. Polygón TML bude prednostne obsahovať miesta s výskytom
nasledovných druhov vodných rastlín: Elodea canadensis, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae,
Lemna sp., Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton acutifolius, Stratiotes aloides a Utricularia vulgaris. Pri
zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je
presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS
prístroja priamo v teréne.
Determinačné znaky druhu
Graphoderus bilineatus patrí medzi potápniky strednej veľkosti, jedince dosahujú dĺžku 14 – 16 mm. Tvar
tela je široko oválny, s najširším miestom v posteriórnej tretine tela. Hlava je čierna, pronótum žltohnedé,
na prednom a zadnom okraji čierne. Krovky hnedé, na okrajoch bazálnej časti žltohnedé. Brušná strana tela
žltohnedá. Epipleury široké. Pazúriky I. páru nôh samcov nemodifikované, omnoho kratšie ako posledný
článok chodidiel. Rozšírené chodidlá I. páru samcov s tromi väčšími a asi 30 menšími prichytávacími diskami
na ventrálnej strane. Pazúriky II. páru nôh približne rovnakej dĺžky, u samíc anteriórny pazúrik II. páru nôh
dosahuje 2/3 dĺžky posteriórneho.
V slovenskej faune sa vyskytujú ďalšie tri druhy rodu Graphoderus: G. austriacus (Sturm), G. cinereus (Linnaeus)
a G. zonatus (Hoppe), pričom sa často vyskytujú spoločne na jednej lokalite. Základné rozpoznávacie znaky G.
bilineatus sú nasledovné:
Stredová žltohnedá škvrna na pronóte je podstatne hrubšia ako čierne škvrny na prednom a zadnom okraji
pronóta, v porovnaní s ostatnými druhmi je najhrubšia. Čierna škvrna pri zadnom okraji pronóta siaha na
obidvoch stranách pronóta až po jeho bočné okraje. Epipleura kroviek je zreteľne zúžená na úrovni zadného
okraja prvého sternitu. U ostatných druhov sa epipleura zužuje postupne od bázy kroviek k ich apexu. Tvar
tela je zreteľne rozšírený v poslednej tretine najviac zo spomenutých druhov. Na spoľahlivú determináciu
všetkých druhov žijúcich na území Slovenska slúži literatúra Nilsson & Holmen (1995).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Špecifické situácie monitoringu predpokladám v prípade náhlej zmeny podmienok na lokalite, akou môže
byť extrémne kolísanie vodnej hladiny, napr. pri povodniach v inundácii alebo naopak úplné vyschnutie
v jesenných mesiacoch. V takom prípade by mala byť návšteva na lokalite vykonaná najbližší možný termín
hneď po tom, ako to podmienky dovolia (v prípade jesenného vyschnutia budú vykonané dve jarné
návštevy). Zároveň absencia druhu na lokalite ani náhla zmena vodného režimu by nemala byť jediným
dôvodom na zakladanie novej TML (dôvody sú uvedené vyššie). Založenie novej TML bude nasledovať až
po zvážení všetkých parametrov, teda absencie monitorovaného druhu, asociovaných rastlinných druhov,
nevyhovujúcej elektrickej vodivosti, eutrofizácie atď.
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1.4. Motýle (Lepidoptera)
Spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy budú jednotlivé TML prechádzané rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
imág monitorovaného druhu. Pracovník zvolí pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou
a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý
pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník
vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť
imág. Monitorujúci pracovník si pri zbere dát môže pomáhať ich miernym plašením motýľkárskou sieťkou,
a to miernym poklepom sieťkou na byli konopáča, resp. inej veľkej a nápadnej nektáronosnej rastliny. Imága
sú plaché a po vyrušení vykonávajú krátke prelety, pričom ich je možné veľmi ľahko vizuálne zaznamenať.
Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej TML. Pri samotnom monitoringu nie je potrebné
jedince odchytávať do entomologickej sieťky, nakoľko ide o ľahko determinovateľný druh. Môžu sa však
vyskytnúť situácie, kedy sa budú na TML vyskytovať značne poškodené a olietané jedince, ktoré nebude
možné spoľahlivo determinovať iba samotným vizuálnym pozorovaním. V tomto prípade pracovník jedinca
odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Monitoring a zber dát sa vykoná v rozmedzí od 20. júla do 15.
augusta a v dennej dobe medzi 12.00 a 17.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha, ktorá zahŕňa aspoň čiastočne oslnený okraj lesa alebo
lesnej cesty, pričom táto prechádza mimo veľkých otvorených plôch (tým sa motýľ vyhýba) alebo okraj
lesa s dobre oslnenými lesnými čistinami. Spriadač kostihojový preferuje predovšetkým dobre oslnené a
bohato kvitnúce lemy lesa, lesných ciest, lesné prieseky, rúbaniská a okraje lesných lúk. Dôležitá je prítomnosť
vysokých, kvitnúcich, nektáronosných bylín, predovšetkým konopáča obyčajného (Eupatorium cannabinum),
pichliačov (Cirsium spp.), bodliakov (Carduus spp.) a mrkvovitých (Apiaceae), nektárom ktorých sa imága
živia. Polyfágne húsenice sa vyvíjajú na rôznych nižších bylinách, hluchavke, (Lamium spp.), šalvii (Salvia
spp.), konopáči obyčajnom (Eupatorium cannabinum), žihľave (Urtica dioica) a iných. Vhodný biotop okrem
spomenutej bohatej bylinnej etáže charakterizuje úplne nezapojený a presvetlený výskyt krov v lesnom plášti.
Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je
presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS
prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Druh je determinačne bezproblémový a nezameniteľný s iným druhom motýľa. Isté komplikácie môžu nastať
pri výskyte poškodených a olietaných jedincov, ktoré môžu byť na základe vizuálneho pozorovania počas
letu zameniteľné s iným druhom spriadača. V tomto prípade pracovník jedinca odchytí a po determinovaní
opätovne vypustí.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Spriadač kostihojový uprednostňuje okraje lesov s priľahlými otvorenými plochami, ako sú rúbaniská, okraje
lúk a pasienkov, širšie lesné cesty a podobne. Nikdy sa však nevyskytuje v otvorenej krajine alebo v zapojenom
lesnom poraste, preto môžu nastať problémy v TML, kde počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému
lesohospodárskemu zákroku vo forme lesnej ťažby, resp. výsadby nových drevín. V takomto prípade dôjde
k presunu populácie spriadača mimo založenú TML. Vtedy bude nutné založiť novú TML plochu v najbližšej
možnej vzdialenosti od pôvodnej TML. V takomto prípade však bude na pôvodných TML vykonaný kontrolný
monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku do kvality biotopu
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v TML, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TML.
Z tohto dôvodu nie je vhodné zakladať už na začiatku presne definovaný transekt. Metóda ziggzaggingu
dovolí odhadnúť približný počet jedincov v danej TML.
•••

Očkáň mätonohový (Lopinga achine)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho
výskytu imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí pre
monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor
s rýchlosťou do 5m/s.
Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp.
GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po TML pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva
početnosť imág. Svoju pozornosť upriamuje hlavne na kroviny a nízko visiace konáre listnatých stromov.
Počas pohybu na TML entomologickou sieťkou mierne poklepáva po konároch krov a stromov do výšky 3
m nad povrchom zeme. Pri samotnom monitoringu nie je potrebné jedince odchytávať do entomologickej
sieťky, nakoľko ide o ľahko determinovateľný druh. Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy sa budú na TML
vyskytovať značne poškodené a olietané jedince, ktoré nebude možné spoľahlivo determinovať iba samotným
vizuálnym pozorovaním. V tomto prípade pracovník jedinca odchytí a po determinovaní opätovne vypustí.
Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej TML.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha v riedkych listnatých lesoch, resp. ich okrajoch. Motýľ
vyžaduje polootvorenú štruktúru lesa, kde osídľuje malé svetliny, okraje lesov s nezapojeným porastom
drevín. Je to typický druh „lesných plášťov“. Zdržuje sa v blízkosti listnatých krov, prípadne nízko visiacich
vetiev stromov, na listy ktorých si sadá. Vyžaduje polootvorenú štruktúru lesa so zapojením stromovej etáže
maximálne 60 – 70 %. Imága sa v podstate stále zdržujú v blízkosti krov v poraste, prípadne na nízko visiacich
konároch stromov do 3 metrov nad zemou. Prítomnosť krovín, ktorých optimum zapojenia je 5 – 10 %,
je dôležitá i vzhľadom na párovaciu stratégiu imág. Bylinný porast by mal byť dobre vyvinutý, nezapojený,
z 50 % tvorený vyššími druhmi lesných tráv, mrvice (Brachypodium spp.) a ostrice (Carex spp.), na ktorých sa
vyvíjajú jeho húsenice. Húsenice neznášajú priame oslnenie. Podmienkou ich úspešného vývoja je polotieň.
Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je
presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS
prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Ide o nápadný a ľahko determinovateľný druh, zámena s iným druhom motýľa je vylúčená.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu očkáňa mätonohového môžu nastať problémy v TML, kde počas
monitorovacieho obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu alebo inému zákroku, ktorý zásadným
spôsobom zmení štruktúru lesa, resp. jeho plášťa. V takomto prípade bude nutné založiť novú TML plochu
v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TML. V takomto prípade však bude na pôvodných TML vykonaný
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kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti
danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora,
resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Ohniváčik veľký (Lycaena dispar)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční dvakrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí pre monitoring
slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do
5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML,
resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou
chôdzou a zaznamenáva početnosť imág. Pritom prechádza po dostatočne oslnených miestach a kopíruje
vlhké podmáčané miesta s nízkou vegetáciou a výskytom širokolistých druhov štiavov (Rumex spp.) Zvýšená
pozornosť sa venuje brehovým bylinným porastom vodných tokov (ak sa v TML nachádzajú). Vzhľadom na
sedentárne správanie sa samcov, ktoré súvisí s rozmnožovacou stratégiou druhu, si pracovník môže pomáhať
ich miernym plašením entomologickou sieťkou. Pokiaľ nie je možné imágo spoľahlivo determinovať iba
vizuálne, pracovník imágo odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Čas strávený vlastným zberom
dát je 50 minút na každej TML. Monitoring a zber dát prvej generácie monitorovaného druhu sa vykoná
v období od 25. mája do 5. júna v dennej dobe medzi 11.00 – 15.00 hodinou a druhej generácie druhu
v období od 25. júla do 15. augusta v dennej dobe medzi 11.00 a 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha na vlhkých a podmáčaných lúkach, ideálne sú aluviálne lúky
s výskytom rôznych druhov štiavov (Rumex spp.), ktoré sú živnými rastlinami húseníc. Alternatívou k týmto
biotopom sú prameniská vodných tokov, vlhké cestné priekopy alebo iné vlhké biotopy s výskytom štiavov
(Rumex spp.). Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov.
Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt
pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy
(TMP).
Determinačné znaky druhu
Ide o pomerne ľahko determinovateľný druh, po prípadnom odchytení imága je determinácia
bezproblémová.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Pri monitoringu ohniváčika veľkého by sa nemali vyskytnúť žiadne problémové situácie. Asi jediným
rizikom je, že porasty na TML budú pokosené tesne pred samotným vykonaním monitoringu. Početnosť
imág na čerstvo pokosených trávnato-bylinných porastoch býva veľmi nízka, až nulová, nakoľko tu imága
nenachádzajú žiadny zdroj potravy. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej
situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne. Ak sa monitorovaný druh bude v tom čase
vyskytovať v blízkom okolí TML, tak sa vyhodnotí aj táto populácia, nakoľko ide iba o dočasný stav TML.
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Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Lišaj pupalkový je na území Slovenska veľmi vzácny a nikde netvorí stále populácie. Hoci sa v posledných rokoch
objavuje stále viac údajov, jeho stav a početnosť nedovoľuje stanoviť presnú metodiku monitoringu. Zber
údajov bude prebiehať popri monitoringu ostatných druhov na pre ne zvolených TML, ako aj pri presunoch
monitorujúceho pracovníka medzi jednotlivými TML. Monitorovať sa budú imága i húsenice. Monitoring
lišaja pupalkového sa uskutoční počas monitoringu ostatných druhov motýľov, ako aj počas presunu medzi
jednotlivými TML a budú ho realizovať všetci pracovníci, zapojení do monitoringu motýľov. Monitorujúci
pracovník si hlavne počas zamračeného počasia v čase uvedenom v bode 4 pozorne všíma porasty vŕboviek
(Epilobium spp.) a pupaliek (Oenothera spp.), ktoré sú hlavnými živnými rastlinami húseníc. Lišaj pupalkový je
mezofilný až hygrofilný druh, častejšie sa vyskytujúci v nižších polohách. Zvýšenú pozornosť venuje pracovník
týmto rastlinám preto hlavne na vlhkých biotopoch a na brehových porastoch. Okolo porastu živných rastlín
sa pohybuje pomalou chôdzou, pričom pozorne prehliada všetky živné rastliny od zeme až po ich kvetenstvo.
Na imága monitorujúci pracovník najčastejšie natrafí vo vegetácii, kde počas dňa oddychujú. S druhom sa
nijakým spôsobom nemanipuluje. V prípade, že bude monitorovaný druh zistený priamo na TML, zapíše sa
tento nález ako údaj k danej TML, v prípade, že pôjde o nález mimo TML, bude zapísaný do výskytových dát
formulára. V prípade pozitívneho nálezu či už imága, alebo húsenice, monitorujúci pracovník bezprostredne
informuje o náleze koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
V rámci monitoringu lišaja pupalkového sa nebudú zakladať TML ani TMP a využijú sa TML založené pre
ostatné druhy motýľov.
Determinačné znaky druhu
Imága lišaja pupalkového sú nezameniteľné s iným druhom motýľa. Húsenica sa vyskytuje v dvoch farebných
odtieňoch základnej farby – v hnedom a zelenom. Charakteristickým znakom dospelej larvy oboch farebných
foriem je absencia rožku na poslednom článku tela. Tento je nahradený svetlým hrboľčekom s tmavým
stredom, pričom celý je olemovaný tmavým pásikom. Na základe tohto diferenčného znaku je húsenica
lišaja pupalkového nezameniteľná s larvami iných druhov lišajov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Samotný monitoring lišaja pupalkového bude spočívať v mapovaní jeho aktuálneho rozšírenia na Slovensku a v hľadaní
prípadných miest s trvalým výskytom počas monitoringu ostatných druhov motýľov európskeho významu.
•••

Pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág i húseníc. Odchytávanie nie je potrebné.
– monitoring imág
Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka. Ide o heliofilný druh denného motýľa, preto pracovník zvolí
pre monitoring slnečný deň bez zrážok so slabým vetrom (rýchlosť vetra do 5 m/s). Pracovník vykonávajúci
monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou. Imága monitorovaného druhu sú

40

dobre identifikovateľné aj za letu. Pri zníženej aktivite imág a ich možnosti pozorovania (počas prechodne
zhoršených poveternostných podmienok) si môže pracovník pomáhať ich miernym plašením z vegetácie
motýľkárskou sieťkou. Vyplašené imága v tomto prípade vykonávajú krátke prelety, čo uľahčuje ich vizuálne
pozorovanie. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút. Monitoring sa vykoná v období maximálneho
výskytu imág medzi 5. a 20. májom v dennej dobe medzi 11.00 a 15.00 hodinou.
– monitoring húseníc
Pracovník vykonávajúci zber dát sa pohybuje pomalou chôdzou po monitorovanej ploche a zaznamenáva
počet. V prípade, že pri pozorovaní požerkov nezaznamená výskyt lariev na lícnej strane listov živnej rastliny,
prehliadne aj ich rubovú stranu. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej monitorovanej
ploche. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu lariev v termíne
1. – 20. júna. V tomto prípade je možný monitoring aj počas nepriaznivejšie počasia, teda v zamračených
dňoch, prípadne dňoch s miernym dažďom.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých plôch (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha tak, aby prechádzal v čo najväčšej možnej miere porastmi
vlkovca obyčajného (Aristolochia clematitis). Vlkovec je jedinou živnou rastlinou pestroňa na území Slovenska.
Okrem toho sa imága vyznačujú nízkou vagilitou a sú „verné svojim lokalitám“. Mimo porastov vlkovca nikdy
nezalietavajú do väčšej vzdialenosti. Vlkovec by mal tvoriť minimálne 30 % rozlohy TML, rovnaký podiel by
mali mať aj nektáronosné rastliny ako zdroj potravy pre imága. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať
fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej
GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa
nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP). TML nesmie zahŕňať trvalo zatienené miesta.
Determinačné znaky druhu
Pestroň vlkovcový je nápadný a nezameniteľný s iným druhom motýľa. Platí to rovnako ako pre imága, tak
i húsenice.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Počas monitoringu imág pestroňa vlkovcového by sa nemali vyskytnúť žiadne problémové situácie. Určité riziko
pri monitoringu húseníc predstavuje kosba porastov vlkovca. Ide o tie TML, ktoré bývajú pravidelne kosené (napr.
protipovodňové hrádze, cestné priekopy, okraje lúk ap.). Ak bude TML počas monitoringu húseníc skosená, je
nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne
kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka, zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí pre monitoring
slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou
do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú
TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje
pomalou chôdzou po vytýčenej ploche a zaznamenáva početnosť imág. Počas prechodne zhoršených
poveternostných podmienok majú imága minimálnu alebo žiadnu letovú aktivitu, častokrát sedia na kvetoch
rastlín. V takomto prípade je možné pomáhať si plašením imág tak, že monitorujúci pracovník mierne
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poklepáva vegetáciu motýľkárskou sieťkou. Vyplašené imága v tomto prípade vykonávajú krátke prelety, čo
uľahčuje ich vizuálne pozorovanie. Na monitoring je však veľmi nevhodné vyberať si iné ako slnečné dni,
nakoľko takto môže dôjsť k výraznému skresleniu údajov! Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na
každej ploche. Pri samotnom monitoringu nie je potrebné jedince odchytávať do entomologickej sieťky,
nakoľko ide o ľahko determinovateľný druh. V nízkych a stredných polohách do 1 500 m nadmorskej výšky
v období od 20. júna do 15. júla, vo vyšších polohách nad 1 500 m nadmorskej výšky v období od 10. júla do
15. augusta. Monitoring a zber dát sa vykoná v dennej dobe medzi 10.00 a 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha tak, aby zahŕňal dobre oslnené miesta s najhojnejším
výskytom živnej rastliny húseníc (biotopy skál, sutí, riedke xerotermné trávnato-bylinné porasty) a zároveň aj
priľahlé lúčne a iné trávnato-bylinné porasty s vysokým množstvom nektáronosných rastlín, ktoré sú zdrojom
potravy pre imága. Bylinná etáž by mala byť zapojená na 30 – 40 %, pričom z cca 60 % je tvorená živnými
rastlinami druhu, ktorými sú viaceré druhy rozchodníkov, predovšetkým rozchodník biely (Sedum album)
a rozchodníkovec najväčší (Hylotelephium maximum). Imága aj húsenice sú výrazne heliofilné, neznášajú
zatienenie. Zatienenie TML nesmie prekročiť 5 % z celkovej rozlohy, pričom porasty živných rastlín, na
ktorých prebieha larválny vývoj, nie sú zatienené vôbec. Prípustná je prítomnosť solitérnych krov. Podiel
nektáronosných bylín na lokalite alebo v jej tesnej blízkosti dosahuje rozlohu minimálne 30 % bylinného
porastu. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov.
Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt
pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy
(TMP). TML by mala mať južnú, resp. juhozápadnú orientáciu a nesmie zahŕňať trvalo zatienené miesta.
Determinačné znaky druhu
Veľký a nápadný druh, determinačne bezproblémový a nezameniteľný s iným druhom motýľa.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Počas monitoringu jasoňa červenookého by sa nemali vyskytnúť žiadne problémové situácie. Jediným
špecifikom je, že na monitoring musia byť vyberané slnečné, prípadne málo oblačné dni bez zrážok. Nakoľko
je jasoň veľký a nápadný motýľ, pri každej návšteve je pomerne ľahké odhadnúť približnú celkovú početnosť
populácie. Ak dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku do kvality biotopu v TML počas monitoringu, je nutné
zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne
kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí pre monitoring
slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do
5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp.
GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a
zaznamenáva početnosť imág. Pri zníženej letovej aktivite imág (pri teplote ovzdušia pod 18 °C) si pomáha
plašením imág tak, že mierne poklepáva vegetáciu motýľkárskou sieťkou. Vyplašené imága pri nižšej teplote
ovzdušia vykonávajú krátke prelety, čo uľahčuje ich vizuálne pozorovanie. Čas strávený vlastným zberom dát
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je 50 minút na každej TML. Pri samotnom monitoringu nie je potrebné jedince odchytávať do entomologickej
sieťky, nakoľko ide o ľahko determinovateľný druh. Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy sa budú na TML
vyskytovať značne poškodené a olietané jedince, ktoré nebude možné spoľahlivo determinovať iba samotným
vizuálnym pozorovaním. V tomto prípade pracovník jedinca odchytí a po determinovaní opätovne vypustí.
V nízkych a stredných polohách do 500 m nadmorskej výšky je čas monitorovania v období 15. – 25. mája, vo
vyšších polohách nad 500 m nadmorskej výšky v období od 20. – 30. mája, v nadmorských výškach nad 1 000 m
v rozmedzí 1. – 20. júna. Monitoring a zber dát sa vykoná v dennej dobe medzi 10.00 a 15.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha tak, aby zahŕňala okraj lesa (ekoton) a zároveň aj voľný priestor
bez drevín a kríkov (rúbanisko, lúka...) s dostatočným množstvom nektáronosných rastlín, ktoré sú zdrojom
potravy pre imága, napr. pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis) alebo zbehovec plazivý (Ajuga reptans), pričom
ekotony nesmú zaberať viac ako 30 % z celkovej plochy TML. Samice kladú vajíčka v riedkom lesnom poraste
mimo vegetačnú sezónu chochlačiek (Corydalis spp.), ktoré sú živnými rastlinami húseníc. Pri zakladaní TML nie
je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako
polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne.
V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP). TML by mala mať južnú, resp.
juhozápadnú orientáciu a nesmie zahŕňať trvalo zatienené miesta.
Determinačné znaky druhu
Druh je determinačne bezproblémový a nezameniteľný s iným druhom motýľa. Isté komplikácie môžu
nastať pri výskyte poškodených a olietaných jedincov, ktoré môžu byť na základe vizuálneho pozorovania
počas letu zameniteľné s mlynárikom ovocným (Aporia crataegi).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Jasoň chohlačkový uprednostňuje okraje listnatých lesov s priľahlými otvorenými plochami, ako sú rúbaniská,
lúky alebo pasienky a v zimných rekreačných centrách sa častokrát vyskytuje v hojných počtoch aj na lyžiarskych
svahoch, kde nachádza optimálne podmienky. Nikdy sa však nevyskytuje v otvorenej krajine alebo v zapojenom
lesnom poraste, preto môžu nastať problémy v TML, kde počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému
lesohospodárskemu zákroku vo forme lesnej ťažby, resp. výsadby nových drevín. V takomto prípade dôjde
k presunu populácie jasoňa mimo založenú TML. Vtedy bude nutné založiť novú TML plochu v najbližšej
možnej vzdialenosti od pôvodnej TML. V takomto prípade však bude na pôvodných TML vykonaný kontrolný
monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie
do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka
zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML. Z tohto dôvodu nie je vhodné zakladať už na začiatku
presne definovaný transekt. Metóda ziggzaggingu dovolí odhadnúť približný počet jedincov v danej TML.
•••

Mora Schmidtova (Dioszeghyana schmidtii)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov lákanie imág na umelý svetelný zdroj, imága majú večernú, resp. nočnú aktivitu. Zber dát sa
uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu imág monitorovaného druhu. Pracovník zvolí
pre monitoring čo najteplejší večer bez silného vetra. Oblačné počasie, prípadne zamračená obloha je výhodou.
Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp.
GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring umiestni svetelný zdroj približne v strede TML. Celá príprava
a inštalácia svetelného zdroja musí byť ukončená pred zotmením. V čase monitorovania pracovník zaznamenáva
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počty jedincov prilákaných na svetelný zdroj. Pri pochybnosti o správnej determinácii voľne pozorovaných imág
monitorovací pracovník ich odchytí do sieťky a po spoľahlivej determinácii opätovne vypustí. Ak nebude možné
ani takto sporné jedince determinovať, je nutné ich usmrtiť a determinovať v laboratóriu. Čas strávený vlastným
zberom dát je približne 3 hodiny na každej TML. Monitoring a zber dát sa vykoná jedenkrát v priebehu koka
v  období od 20. do 30. apríla v neskorej večernej dobe, od zotmenia do 22.00 hodiny.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát, umelý UV svetelný zdroj s minimálnym
výkonom 80 W.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha. Približne v strede polygónu bude umiestnený svetelný
zdroj, na ktorý sa budú imága lákať. Počas všetkých rokov monitoringu by mal byť podľa možností svetelný
zdroj umiestnený vždy na tom istom mieste. Polygón by mal byť vyčlenený v dubovom lese, najlepšie s južnou
alebo juhozápadnou expozíciou. Mimo zapojeného dubového porastu bývajú nálezy mory Schmidtovej
vzácne. Takéto plochy by sa preto nemali byť vôbec vyberať ako TML. Pri zakladaní TML nie je potrebné
vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón
v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci
TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Determinácia imág nie je vždy bezproblémová. Je možné si ju zameniť s morou dubovou (Orthosia cruda),
predovšetkým s jedincami tmavej formy. Časy letu imág sa pri oboch druhoch prekrývajú a častokrát sa
vyskytujú na lokalitách spoločne. Líši sa od nej širšími jednofarebnými prednými krídlami, na ktorých sa
nachádza veľká kruhová a široká, zvyčajne tmavo vyplnená ľadvinovitá škvrna. Okrem toho samce majú
nesymetrické hrebeňovité tykadlá (Macek et al., 2008).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Mora Schmidtova má veľmi krátku dobu letu. Je preto nevyhnutné dodržať stanovený čas monitorovania.
Rovnako môžu nastať aj špecifické situácie pri zmene manažmentu na TML, ale pravdepodobnosť výskytu
tejto výnimočnej situácie nie je vysoká. Okrem toho, v súčasnej dobe je celkový stav poznania bionómie,
ekológie a celkového rozšírenia monitorovaného druhu na Slovensku veľmi nedostatočný, takže nie je
možné poukázať na všetky riziká ako počas monitoringu, tak aj pri vyhodnotení samotných údajov. Ak však
dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku do kvality biotopu v TML, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti
danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora,
resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Mlynárik východný (Leptidea morsei)
Spracovateľ metodík: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Oponent: Ľubomír Víťaz

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho
výskytu imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí
pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý
vietor s rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových
podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej
ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť imág. Zvláštnu pozornosť venuje porastom
bôbovitých rastlín (Fabaceae), na ktorých imága sajú nektár a aj kladú vajíčka, hlavne vika lesná (Vicia sylvatica),
vika horská (Vicia oreophila) alebo vika vtáčia (Vicia cracca). Tak, ako samce ostatných druhov rodu Leptidea,
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i samce monitorovaného druhu často sajú na vlhkých miestach, ako sú okraj vodných tokov, resp. mláky
na lesných cestách. Z toho dôvodu pracovník vykonávajúci zber dát venuje zvýšenú pozornosť aj imágam
motýľov rodu Leptidea sajúcich na zemi. Pokiaľ monitorujúci pracovník nedokáže bezpečne determinovať
imágo vizuálnym pozorovaním, pomáha si entomologickou sieťkou. V tomto prípade pracovník jedinca
odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej
TML. Zber dát sa uskutoční v období od 25. mája do 10. júna v dennej dobe medzi 11.00 a 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha tak, aby zahŕňala čiastočne oslnený okraj lesa alebo širšej lesnej
cesty, pričom táto prechádza mimo veľkých otvorených plôch, ktorým sa motýľ vyhýba. TML musí v sebe zahŕňať
aj mierne vlhké, dobre oslnené a aspoň čiastočne lesom uzavreté lesné lúky, rúbaniská alebo čistiny. Zapojenie
prítomnej stromovej a krovinnej etáže je v rozmedzí 40 – 50 %. Bylinná etáž je dobre a bohato vyvinutá. Jej
zapojenie je 80 – 90 %. Kvitnúce byliny z čeľade bôbovité (Fabaceae), poskytujúce zdroj nektáru imágam, tvoria 20
– 30 %. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML
je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS
prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Determinácia mlynárika východného nie je vždy bezproblémová. Habituálne je podobný ostatným dvom
druhom rodu Leptidea, vyskytujúcich sa na území Slovenska – mlynárikovi hrachorovému (Leptidea sinapis)
a mlynárikovi Reálovmu (Leptidea reali). Apexy predných krídiel mlynárika východného bývajú zvyčajne mierne
zašpicatené, pričom tmavá apikálna škvrna je v porovnaní s ostatnými dvoma druhmi oveľa menej výraznejšia.
Taktiež rub zadných krídiel má výrazne odlišnú kresbu a farba tejto kresby býva šedožltá, nikdy nie s nádychom
zelenej farby tak, ako to býva u mlynárika hrachorového alebo Reálovho.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na biotopovú väzbu mlynárika východného môžu nastať problémy v TML, kde počas
monitorovacieho obdobia príde k výraznému lesohospodárskemu zákroku vo forme lesnej ťažby, resp.
výsadby nových drevín. V takomto prípade dôjde k výraznému zásahu aj do populácie druhu na TML. Vtedy
bude nutné založiť novú TML plochu v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TML. V takomto prípade
však bude na pôvodných TML vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k tejto
situácii, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne
a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo
všetkých TML. Z tohto dôvodu nie je vhodné zakladať už na začiatku presne definovaný transekt. Metóda
ziggzaggingu dovolí odhadnúť približný počet jedincov v danej TML.
•••

Očkáň hnedý (Coenonympha hero)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
imág monitorovaného druhu. Pracovník zvolí pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou
a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník
orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci
monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť imág. Pri
zníženej aktivite, sedentárnom správaní sa imág, a tým sťaženej možnosti pozorovania imág (počas prechodne
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zhoršených poveternostných podmienok), si môže pracovník pomáhať ich miernym plašením motýľkárskou
sieťkou. Imága si často sadajú a odpočívajú na oslnených konárikoch listnatých krov lemujúcich hrany lesa,
lesné lúčky a čistiny vo výške cca 2 – 2,5 metra nad úrovňou zeme. Pracovník pri zbere dát miernym poklepom
motýľkárskou sieťkou na konáre listnaných krov plaší sedentárne sa správajúce imága, ktoré následne
vykonávajú krátke prelety a je ich možné lepšie zaznamenať. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút
na každej TML. Pri samotnom monitoringu nie je potrebné jedince odchytávať do entomologickej sieťky,
nakoľko ide o ľahko determinovateľný druh. Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy sa budú na TML vyskytovať
značne poškodené a olietané jedince, ktoré nebude možné spoľahlivo determinovať iba samotným vizuálnym
pozorovaním. V tomto prípade pracovník jedinca odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Monitoring
a zber dát sa vykoná v rozmedzí od 25. mája do 15. júna a v dennej dobe medzi 11.00 a 15.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TMP v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha, ktorá zahŕňa okraje lesa a dostatočne oslnené miesta
(lesné čistiny, širšie lesné cesty) mimo veľkých otvorených plôch, ktorým sa motýľ vyhýba. Pri biotopoch
ako rašeliniská a slatiny je možné do TML zahrnúť aj väčšie otvorené plochy. Druh vyžaduje dobre oslnené,
pred vetrom chránené lokality s nenarušeným vodným režimom. Zapojenie prítomnej stromovej a krovitej
etáže je v rozmedzí 5 – 10 % . Bylinná vegetácia je dobre a bohato vyvinutá. Jej zapojenie je 80 – 90 %.
Kvitnúce byliny poskytujúce zdroj nektáru imágam sú hojne zastúpené. Húsenice sa živia trávami (Poaceae),
avšak konkrétne druhy ako živné rastliny očkáňa hnedého nie sú na Slovensku doposiaľ bezpečne známe.
Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je
presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS
prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Druh nie je determinačne náročný, avšak na TML sa v čase výskytu imág môžu vyskytovať aj ďalšie druhy rodu
Coenonympha, s ktorými sa môže monitorovaný druh zamieňať. Pri pochybnostiach pri vizuálnom determinovaní
letiaceho imága pracovník jedinca odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Determinácia v sieťke je
bezproblémová. Podobné komplikácie môžu nastať pri výskyte poškodených a olietaných jedincov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Očkáň hnedý je mezofilný až hygrofilný druh. Preferuje rašeliniská, slatiny, riedke rašelinné lesy, druhotne
a vzácnejšie aj lesné okraje a prieseky v lesoch, lesoparky. Isté problémy môžu v TML nastať, kedy počas
monitorovacieho obdobia dôjde k výraznému lesohospodárskemu zákroku, resp. k zákroku, ktorý výraznejšie
zasiahne do hydrologického režimu TML. Z tohto dôvodu nie je vhodné zakladať už na začiatku presne
definovaný transekt. Populácie očkáňa hnedého sú na území Slovenska v drvivej väčšine už izolované a nikdy
neobývajú rozsiahlejšie územie. Preto ak dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku do kvality biotopu v TML,
je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára a bezprostredne kontaktovať koordinátora,
resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční štyrikrát v priebehu roka v období maximálneho
výskytu imág monitorovaného druhu. Pracovník zvolí pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou
oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude
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každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník
vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť
imág. Pri pochybnosti o správnej determinácii voľne pozorovaných imág monitorovací pracovník ich odchytí
do sieťky a po spoľahlivej determinácii opätovne vypustí. S imágami sa iným spôsobom nemanipuluje. Čas
strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej TML.
Monitoring a zber dát sa vykoná prvýkrát v rozmedzí od 25. mája do 5. júna, druhýkrát v období 25. júla až
10. augusta, monitorujú sa teda obe generácie v priebehu roka. Vzhľadom na to, že monitorovaný druh sa
v súčasnosti vyskytuje veľmi vzácne, zber dát sa v každom monitorovacom období vykoná dvakrát, pričom
medzi nimi bude interval 3 – 4 dni. Motýle sú heliofilné, v čase nepriaznivého počasia majú minimálnu alebo
žiadnu letovú aktivitu. Z tohto dôvodu pracovník zvolí pre monitoring a zber dát aspoň čiastočne slnečný
a teplý deň bez silného vetra. Monitoring pracovník vykoná v dennej dobe medzi 10.00 až 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha, táto prechádza po miestach s najhojnejším výskytom
živnej rastliny húseníc, ktorými sú zanoväte (Chamaecytysus supinus, Ch. austriacus a Ch. ratisbonensis).
Žltáčik zanoväťový je lúčny až lesostepný druh prevažne nízkych pahorkatín. Vyžaduje mozaikovitú, tradične
obhospodarovanú krajinu, ktorej štruktúrou sú extenzívne obhospodarované lúky, malé polia, pasienky,
ovocné sady, remízky krov a úhory. Imága s obľubou vyhľadávajú oslnené, pred vetrom dobre chránené
miesta s bohatým porastom živnej rastliny, ktorou je niekoľko druhov zanovätí. Samice kladú vajíčka iba
na listy mladých výhonkov živnej rastliny, rastúcich na oslnených, záveterných miestach. Zanoväte čerstvé
výhonky bohato vytvárajú po pokosení alebo čiastočnom spasení. Zvlášť samice žltáčika zanoväťového
s obľubou vyhľadávajú v rozľahlom priestore chránené a dobre oslnené mikrohabitaty so živnými rastlinami
s novými výhonkami, napr. po kosbe a pod. Žltáčik zanoväťový preferuje oslnené bohato členité pestré
oblasti v mozaikovitej krajine v svahovitejšom teréne, dobre chránené pred vetrom. Veľkým otvoreným
plochám sa vyhýba. Preto voľba TML musí zohľadňovať členitosť terénnych nerovností a fyzický stav a vek
rastlín zanoväte. Okrem toho musí TML obsahovať aj dostatočne veľké plochy s nektáronosnými rastlinami,
ktoré slúžia ako zdroj potravy pre imága. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne
pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo
na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať
žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Determinácia letiacich jedincov nie je vždy bezproblémová. V takomto prípade je nutné jedinca vždy odchytiť
a determinovať v sieťke. Letiace imága sa dajú zameniť s imágami žltáčika vičencového (Colias crocea) alebo
oranžovou formou žltáčika lucernového (Colias erate). Táto zámena sa častejšie vyskytuje pri monitoringu
druhej generácie, kedy je početnosť oboch spomínaných druhov oveľa vyššia ako v čase monitoringu prvej
generácie. Pri monitoringu druhej generácie je preto nutné odchytiť všetky poškodené a olietané jedince.
Podrobné determinačné znaky sú uvedené na obrázku 1.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Špecifické situácie môžu nastať náhlou zmenou využívania/manažmentu TML. Týka sa to predovšetkým lúk
a pasienkov, starých ovocných sadov a iných trávnato-bylinných porastov. Vážnejšia zmena manažmentu
sa totižto okamžite prejaví aj v zmene početnosti populácie žltáčika zanoväťového a môže mať pre neho
až likvidačné následky. Ak dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku do kvality biotopu v TML, je nutné
zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne
kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
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Priadkovec trnkový (Eriogaster catax)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt húseníc. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu
húseníc monitorovaného druhu. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových
podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Monitoring sa vykoná v čase monitorovania podľa bodu 4,
pokiaľ sa ešte húsenice zdržiavajú v dosahu primárneho hniezda (ideálne po vyrastení lístkov hlohu na dĺžku
10 – 15 mm podľa polohy, miesta a priebehu počasia v danom roku). Monitorujúci pracovník pohľadom
pozorne skúma kríky hlohu a trnky a hľadá hniezda húseníc. Primárne hniezda húseníc tvoria biele zápradky
veľkosti cca 10 – 15 cm s prímesou zvyškov potravy, trusu húseníc a ich zvlečených exúvií. Okolo primárnych
hniezd húsenice vytvárajú na konárikoch živnej rastliny výrazné požerky, prípadne i holožer a pokrývajú
konáriky priadzou, pričom vytvárajú ďalšie, tzv. sekundárne hniezda. Čas strávený vlastným zberom dát je
50 minút na každej TML. Po nájdení hniezda húseníc pracovník s nimi žiadnym spôsobom nemanipuluje.
Monitoring a zber dát sa vykoná v dennej dobe v rozmedzí od 20. apríla do 15. mája v čase medzi 11.00
a 17.00 hodinou. Pracovník zvolí na moritoring aspoň čiastočne slnečný deň. Počas slnečných dní sú húsenice
viacej aktívne, intenzívnejšie prijímajú potravu, čo výrazne uľahčuje ich nájdenie. Za nepriaznivého počasia sa
skrývajú v primárnom hniezde, čo ich nájdenie sťažuje a vyžaduje si zvýšenú pozornosť.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha. Polygón tvorí mozaika nezapojených porastov krovín
hlohu (Crataegus spp.) a trnky (Prunus spinosa) výškou do 2,5 metra. Priadkovec trnkový je xerotermofilný druh,
obývajúci krovinaté lesostepné stráne od nížin po pahorkatiny, vyžaduje riedke krovinaté, južne orientované
teplé a dobre oslnené stráne. Dominantnými krovinami na TML sú živné rastliny druhu (hloh a trnka), pričom 50 %
tvoria neprestarnuté, dobre sa zmladzujúce kry s otvorenými korunami. Zapojenie porastu krovín je maximálne
30 – 40 %. Priemerná výška krov dosahuje 1,5 – 2 m. Samice pre ovipozíciu vyhľadávajú prevažne konáriky
situované vo vnútri otvorenej koruny v priemernej výške 1,2 m nad povrchom zeme. Húsenice sa veľmi rady
slnia a neznášajú zatienenie. Bylinný porast je tvorený prevažne nižšími druhmi bylín a tráv. Imága neprijímajú
potravu, početnosť a druhové zastúpenie nektáronosných bylín vo vegetačnom kryte nie je v tomto prípade
rozhodujúce. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov.
Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt
pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy
(TMP). TML by mala mať južnú, resp. juhozápadnú orientáciu.
Determinačné znaky druhu
Z hľadiska bionómie druhu je najvhodnejším obdobím pre monitoring druhu obdobie jeho larválneho
štádia. Pre odlišnú fenológiu sa hniezda priadkovca trnkového (počas stanoveného monitorovacieho
obdobia nedajú zameniť s hniezdami húseníc žiadneho iného príbuzného druhu priadkovca. Húsenice sú po
celú dobu vývoja chlpaté a tmavo, resp. hnedo sfarbené, čím je vylúčená aj zámena ich hniezd s hniezdami
húseníc priadzovcov (Yponomeutidae), ktorých húsenice sú lysé, so svetlou základnou farbou kutikuly.
Húsenice priadkovca trnkového sa živia lístím trnky (Prunus spinosa) a hlohu (Crataegus spp.), pričom na
našom území takmer výhradne preferujú hloh.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Priadkovec trnkový je druhom počiatočných sukcesných štádií na opustených lúkach, pasienkoch alebo
iných nelesných biotopov s teplou mikroklímou, klímou vhodnou pre náletové kroviny, akými sú hloh a trnka.
Isté komplikácie by mohli nastať pri výraznom zásahu, ktorý by znamenal zmenu charakteru TML smerujúcu
k nevyhovujúcim podmienkam pre monitorovaný druh. V takomto prípade bude nutné založiť novú TML
plochu v najbližšej možnej vzdialenosti od pôvodnej TML. V takomto prípade však bude na pôvodných TML
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vykonaný kontrolný monitoring v trojročných intervaloch. Ak dôjde k nejakému výraznejšiemu zákroku
do kvality biotopu v TML, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do formulára pre realizáciu
monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného za
vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
Z tohto dôvodu nie je vhodné zakladať už na začiatku presne definovaný transekt. Metóda ziggzaggingu
dovolí odhadnúť približný počet jedincov v danej TML.
•••

Hnedáčik chrastavcový (Euphydryas aurinia)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho
výskytu imág monitorovaného druhu. Pracovník zvolí pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou
oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do 5 m/s. Pri práci v teréne sa bude
každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník
vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť
imág. Pri determinácii si pomáha odchytom imág do entomologickej sieťky. Po determinácii s imágom
nijak nemanipuluje a ihneď ho vypustí. Imága monitorovaného druhu sa vyhýbajú vyššej vegetácii. Preto
pracovník pri zbere dát orientuje pozornosť predovšetkým dobre oslneným a pred vetrom chráneným
miestam s nižšou bylinou vegetáciou a s hojným počtom živných rastlín monitorovaného druhu a miestam
s hojným počtom kvitnúcich bylín, na kvetoch ktorých imága sajú. Čas strávený vlastným zberom dát je 50
minút na každej TML. Monitoring a zber dát sa vykoná v dennej dobe v rozmedzí od 20. mája do 5. júna
v dennej dobe medzi 11.00 a 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
Hnedáčik chrastavcový nemá v súčasnosti na Slovensku žiadnu recentnú populáciu. Veľmi početné
populácie žili ešte v nedávnej dobe v oblasti Záhorskej nížiny. Pravdepodobne nevhodným manažmentom
došlo najskôr k likvidácii hygrofilných populácií v okolí Závodu. Veľká metapopulácia, žijúca približne na
území medzi Senicou, Rohožníkom a Malackami, ale i naďalej vykazovala mnohopočetný a stabilný charakter
až do prvej polovice 90. rokov 20. storočia. V roku 1992 tu bol zaznamenaný ešte hojný výskyt, pričom
hnedáčik chrastavcový bol dominantným druhom. V roku 1995 bol na rovnakých miestach zaznamenaný
už iba jednotlivý výskyt, pričom v roku 1998 už nebol potvrdený vôbec. Odvtedy jestvujú z tejto oblasti
iba sporadické nálezy jednotlivých imág, naposledy z roku 2001 z okolia Rohožníka. TML budú zakladané
na území jeho posledného výskytu na Borskej nížine. TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha.
Polygón tvoria predovšetkým biotopy s nízkou vegetáciou s čo najvyšším zastúpením živných rastlín
monitorovaného druhu, hlaváčov (Knautia spp.) a chrastavcov (Scabiosa spp.). Taktiež je dôležité vysoké
zastúpenie nektáronosných rastlín. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou
nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe
nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé
monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Druh nie je determinačne náročný, avšak na TML sa v čase výskytu imág môžu vyskytovať aj ďalšie druhy
hnedáčikov alebo perlovcov, od ktorých nemusí byť letiace imágo monitorovaného jednoznačne
determinovateľné. Pri pochybnostiach pri vizuálnom determinovaní pracovník jedinca odchytí a po
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determinovaní opätovne vypustí. Determinácia v sieťke je bezproblémová. Podobné komplikácie môžu
nastať pri výskyte poškodených a olietaných jedincov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na absenciu recentných údajov bude založených čo najviac TML na území jeho posledného
výskytu na Borskej nížine. Je preto nevyhnutné venovať tomuto druhu zvýšenú pozornosť pri práci
v teréne. Monitorujúci pracovník bude do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne zapisovať čo
najviac relevantných informácií o stave biotopov na TML. Monitoring hnedáčika chrastavcového bude vo
svojej podstate znamenať hľadanie recentnej populácie na území jeho posledného výskytu na Slovensku.
Monitorujúci pracovník bude v čo najkratšom čase informovať koordinátora, resp. pracovníka zodpovedného
za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML o priebehu každej návštevy TML.
•••

Hnedáčik osikový (Euphydryas maturna)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág aj húseníc. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období
maximálneho výskytu imág a húseníc monitorovaného druhu.
– monitoring imág
Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka. Ide o heliofilný druh denného motýľa, preto pracovník zvolí
pre moritoring slnečný deň bez zrážok so slabým vetrom (rýchlosť vetra do 5 m/s). Pracovník vykonávajúci
zber dát sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou, pričom svoju pozornosť orientuje
predovšetkým na kvitnúce kroviny vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare), svíbu krvavého (Swida sanguinea) a
ostružín (Rubus spp.), na kvetoch ktorých imága sajú. Okrem kŕmenia sa nektárom tiež sadajú na vlhkú zem
a živočíšne exkrementy. Monitorovací pracovník rovnako upriamuje svoju pozornosť na nízko visiace oslnené
konáre jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), na listoch ktorého imága často odpočívajú. Mierne poklepáva
entomologickou sieťkou po konároch krov a stromov do výšky 3 m nad povrchom zeme. Vyplašené
imága vykonávajú krátke prelety a sú tak ľahko identifikovateľné. S imágami monitorovaného druhu nijak
nemanipuluje. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej monitorovanej ploche. Zber dát sa
uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho výskytu imág v období od 25. mája do 5. júna
v dennej dobe medzi 11.00 a 16.00 hodinou.
– monitoring húseníc
Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka. Pracovník zvolí aspoň čiastočne slnečný teplý deň bez
silného vetra. Primárne hniezdo tvorí 15 – 30 cm veľký, svetlý, riedky zámotok, pozostávajúci z priadze húseníc
s prímesou zvyškov potravy, trusu a zvlečených exúvií. Hniezda sa nachádzajú na konároch mladých jaseňov
štíhlych (Fraxinus excelsior), zriedkavejšie na vtáčom zobe (Ligustrum vulgare) vo výške 2 – 5 m nad zemou.
Pracovník vizuálne zaznamenáva počet hniezd na TML. S húsenicami ani ich hniezdami sa nijak nemanipuluje.
Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej monitorovanej ploche. Zber dát sa uskutočni
jedenkrát do roka v období, kedy húsenice ešte žijú v primárnych hniezdach, od 20. júna do 10. augusta.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha. Monitorovaný druh vyžaduje polootvorenú štruktúru
lesa, kde osídľuje čiastočne oslnené lesné cesty a malé svetliny v lesnom poraste. Hnedáčik osikový je
typický druh riedkych listnatých lesov nížin a pahorkatín, vyžaduje rané sukcesné štádiá lesa s početným
výskytom mladých stromov s výškou do 7 m a nízkym zapojením ich korún. Rovnako dôležitý je výskyt
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bohatého bylinného porastu a skupín nezapojených krov. Samice pre ovopozíciu vyhľadávajú pred vetrom
chránené konáre jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), situované v polotieni. Náročnosť druhu na mikroklímu
jasne dokumentuje skutočnosť, že na jednom strome býva často niekoľko hniezd rôzne starých húseníc,
pričom okolité stromy i v tesnej blízkosti nie sú hniezdami obsadené. Na oslnených plochách v interiéri
lesného porastu sú potrebné nezapojené formácie krovín, predovšetkým vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare),
svíbu krvavého (Swida sanguinea) a ostružín (Rubus spp.). Sú dôležité pre letovú a párovaciu stratégiu imág
a zároveň ich kvetenstvá ako hlavný zdroj nektáru pre imága. Prítomnosť pestrého bylinného porastu je
dôležitá ako potravná ponuka pre prezimujúce húsenice, ktorými sa živia až do výskytu prvých listov jaseňa
štíhleho (Fraxinus excelsior) a vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare). Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať
fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej
GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa
nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Druh je determinačne bezproblémový a nezameniteľný s iným druhom motýľa. Primárne hniezdo
monitorovaného druhu nie je vzhľadom na jeho fenológiu zameniteľné s hniezdom húseníc iného druhu.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Isté špecifické situácie môžu nastať, kedy počas monitorovacieho obdobia príde k výraznému
lesohospodárskemu zákroku vo forme lesnej ťažby, resp. výsadby nových drevín. Takýto zásah do biotopu
monitorovaného druhu má výrazne negatívny až likvidačný vplyv. Ak dôjde k nejakému výraznejšiemu
zákroku do kvality biotopu v TML počas monitoringu, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej situácie do
formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp. pracovníka
zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion)
Spracovateľ metodík: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi smermi.
Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jeden alebo dvakrát v priebehu roka v závislosti od príslušnosti
danej TML k orografickému celku v období maximálneho výskytu imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na
to, že ide o heliofilný druh motýľa, pracovník zvolí pre monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou
a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník
orientovať na základe mapových podkladov pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci
monitoring sa po monitorovanej ploche pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť imág. Zvýšenú
pozornosť venuje monitorujúci pracovník porastom živných rastlín húseníc – dúšky (Thymus spp.) a pamajoránu
obyčajného (Origanum vulgare). Pokiaľ nie je možné imágo spoľahlivo determinovať iba vizuálne, pracovník
imágo odchytí a po determinovaní opätovne vypustí. Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej
TML. Vzhľadom na to, že na území Slovenska poznáme tri ekologické rasy modráčika čiernoškvrnného s rôznou
dobou výskytu imág, sa zber dát uskutoční v jednotlivých orografických nasledovne:
V orografických celkoch Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč, Ipeľská pahorkatina, Ipeľská kotlina, Krupinská
planina, Lučenská kotlina, Cerová vrchovina, Rimavská kotlina, Bodvianska pahorkatina a Slovenský kras sa zber
dát vykoná v dvoch termínoch. V prvom od 25. mája do 5. júna a v druhom termíne od 25. júna do 10. júla.
V ostatných orografických celkoch sa vykoná zber dát v jednom termíne od 25. júna do 10. júla.
Monitoring sa vykoná v dennej dobe od 10:00 do 16:00 hodiny.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, terénny formulár, pero, entomologická
sieťka, hodinky, fotoaparát.
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Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón veľkosti cca 1 ha na vhodnom xerotermnom stanovišti s hojným výskytom
živných rastlín húseníc, rôzne druhy dúšok (Thymus spp.) a pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare), do
kvetov ktorých kladú samičky vajíčka a zároveň sa ich nektárom s obľubou kŕmia aj imága (mali by predstavovať
20 – 30 % bylinnej etáže). Na TML sa nesmie nachádzať žiadny zapojený lesný porast, musí ísť o otvorenú krajinu
s prípadným výskytom solitérnych krov a drevín. Druh preferuje nízke, extenzívne spásané habitaty s nezapojeným
bylinným porastom, pričom zapojenie dosahuje približne 80 %. Miera výskytu solitérne stojacich stromov alebo
krov nepresahuje 10 % z celkovej rozlohy TML. Nezarastené plôšky v nezapojenom bylinnom poraste sú dôležité
pre výskyt kolónií hostiteľských mravcov z rodu Myrmica, v hniezdach ktorých dokončujú húsenice svoj vývoj. Pri
zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne
definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja
priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP). TML by mala mať
južnú, resp. juhozápadnú orientáciu a nesmie zahŕňať trvalo zatienené miesta.
Determinačné znaky druhu
Determinácia letiaceho jedinca nie je vždy jednoznačná. Pri jeho odchytení do entomologickej sieťky je však
bezproblémová, nie je možné si tento druh zameniť s iným druhom modráčika.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Pri monitoringu modráčika čiernoškvrnného by sa nemali vyskytnúť žiadne problémové situácie. Ak sa
v priebehu monitoringu vyskytne nejaká špecifická situácia, je nutné zaznačiť všetky podrobnosti danej
situácie do formulára pre realizáciu monitoringu v teréne a bezprostredne kontaktovať koordinátora, resp.
pracovníka zodpovedného za vyhodnotenie údajov zo všetkých TML.
•••

Modráčik bahniskový (Maculinea nausithous)
Modráčik krvavcový (Maculinea teleius)
Spracovateľ metodiky: Ľubomír Víťaz

Oponent: Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na zber údajov sa použije tzv. ziggzagging metóda, kedy sa budú jednotlivé TML prechádzať rôznymi
smermi. Monitoruje sa výskyt imág. Zber dát sa uskutoční jedenkrát v priebehu roka v období maximálneho
výskytu imág monitorovaného druhu. Vzhľadom na to, že ide o heliofilné druhy motýľov, pracovník zvolí pre
monitoring slnečný deň, maximálne s malou oblačnosťou a bez zrážok, počas ktorého fúka iba slabý vietor s
rýchlosťou do 5m/s. Pri práci v teréne sa bude každý pracovník orientovať na základe mapových podkladov
pre každú TML, resp. GPS zariadenia. Pracovník vykonávajúci monitoring sa po monitorovanej ploche
pohybuje pomalou chôdzou a zaznamenáva početnosť imág. Pri zníženej aktivite a sedentárnom správaní sa
imág (za zhoršeného počasia) si pracovník pomáha poklopávaním porastov krvavca lekárskeho (Sanguisorba
officinalis) entomologicou sieťkou. Imága cez zamračené dni sedia v kľude najčastejšie na kvetoch živnej
rastliny a po vyplašení prelietavajú na kratšiu vzdialenosť a dajú sa tak ľahko identifikovať. Pokiaľ nie je možné
imágo spoľahlivo determinovať iba vizuálne, pracovník imágo odchytí a po determinovaní opätovne vypustí.
Čas strávený vlastným zberom dát je 50 minút na každej TML. Monitoring a zber dát monitorovaných druhov
sa vykoná v období od 10. do 30. júla v dennej dobe medzi 10.00 – 16.00 hodinou.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, unifikovaný formulár pre realizáciu
monitoringu v teréne, pero, entomologická sieťka, hodinky, fotoaparát.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML bude založená ako polygón oveľkosti cca 1 ha na vlhkých a podmáčaných lúkach, ideálne sú aluviálne
lúky, s hojným výskytom krvavca lekárskeho (Sanguisorba officinalis), ktorý je jedinou živnou rastlinou húseníc
oboch druhov. Alternatívou k týmto biotopom sú prameniská vodných tokov, vlhké cestné priekopy alebo
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iné vlhké biotopy s výskytom krvavca lekárskeho (Sanguisorba officinalis), pričom jeho porasty predstavujú
minimálne 1/3 z celkovej rozlohy nektáronosných rastlín. Živné rastliny musia byť dobre vyvinuté a bohato
kvetnaté, nakoľko samice kladú vajíčka do ich kvetov. Pri zakladaní TML nie je potrebné vykonávať fixovanie
v teréne pomocou nijakých predmetov. Každá TML je presne definovaná ako polygón v príslušnej GIS vrstve
alebo na základe nameraných hodnôt pomocou GPS prístroja priamo v teréne. V rámci TML sa nebudú
zakladať žiadne trvalé monitorovacie plochy (TMP).
Determinačné znaky druhu
Oba druhy modráčikov sa na vhodných lokalitách veľmi často vyskytujú spoločne v rovnakej dobe.
Determinácia imága v sieťke je bezproblémová.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Pri monitoringu by sa nemali vyskytnúť žiadne problémové situácie. Asi jediným rizikom je, že porasty na
TML budú pokosené tesne pred samotným vykonaním monitoringu. Početnosť imág na čerstvo pokosených
trávnato-bylinných býva veľmi nízka, až nulová, nakoľko tu imága nenachádzajú žiadny zdroj potravy. Ak sa
monitorovaný druh bude v tom čase vyskytovať v blízkom okolí TML, tak sa vyhodnotí aj táto populácia,
nakoľko ide iba o dočasný stav TML.
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1.5. Vážky (Odonata)
Spracovateľ metodík: Mgr. Dušan Šácha

Oponent: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

Šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum syn. Agrion ornatum)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie
Metóda A (preferovaná)
Zber exúvií na TMP v čase liahnutia. Na TMP je potrebné vyzbierať všetky viditeľné exúviá a tieto z lokality
odniesť, aby neovplyvnili nasledujúcu kontrolu. Exúviá sa zbierajú na vhodných miestach v toku a na brehu
do vzdialenosti, ako je potrebné (väčšinou do 0,5 m).
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet exúvií. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa
počty jedincov z jednotlivých kontrol spočítajú.
Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie TMP na
100 m. V druhom kroku prepočítaním na veľkosť TML.
Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto
z každej založenej TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto exúvia a makroskopických identifikačných
znakov), zbierka exúvií.
Metóda B (doplnková)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie. Počítanie imág (♂♂, ♀♀) a zaznamenávanie
ovipozície a epigamného správania (tandemy, párenie, ovipozícia) počas 1 hodiny pri súvislom pomalom
pohybe pozdĺž viacerých náhodne vybraných transektov v rámci TMP (ľudovo krížom-krážom) v optimálnom
počasí (slnečno, teplo, bezvetrie alebo len slabý vietor).
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet pozorovaných jedincov na TMP so špecifikáciou počtu
jednotlivých samcov a samíc, počtu párov s epigamným správaním (tandemy, párenie) a párov pozorovaných
pri ovipozícii. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa počty jedincov z jednotlivých kontrol
spočítajú. Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty
populácie TMP na 100 m toku. V druhom kroku prepočítaním na dĺžku TML. Dokumentácia fotograficky (TML
– 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto z každej založenej TMP pri každej
kontrole, zistené jedince – foto identifikačných znakov
min. 1 ♂ a 1 ♀), odber max. 1 imága.
Hodnotenie stavu populácie
Skúma sa počet pozorovaných jedincov na 100 m toku a ovipozícia/epigamné správanie.
– dobrá kvalita – hustota populácie 50 a viac jedincov/100 m a súčasne ovipozícia/epigamné správanie
– nevyhovujúca kvalita – hustota populácie 5 – 50 ks/100 m alebo nepozorovaná ovipozícia/epigamné
správanie
– zlá kvalita – do 5 jedincov/100 m alebo absencia druhu
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Entomologická sieťka, mäkká pinzeta, nádoby na exúviá, malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát (alternatívne
smartfón s rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, binokulárna lupa,
pomôcky na určovanie materiálu (Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol), meracie pásmo, kolíky
a sekerka na prípadné vyznačenie koncových bodov TMP.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
TML: Typický biotop druhu. GPS zameranie stredu a okrajových bodov TML (horný a spodný koniec, pri
vetvení toku konce všetkých vetiev).
TMP: Vyznačenie (podľa potreby a možností farebne označenými kolíkmi, charakteristickými terénnymi znakmi)
a GPS zameranie koncových bodov TMP. Pri zakladaní viacerých TMP v jednej TML by TMP mali byť lokalizované
tak, aby sa nedotýkali náhodným spôsobom a pritom reprezentatívne pokrývali TML.
Metóda A:
a) Pri veľkosti TML do 25 m TMP nezakladať, monitoring vykonávať na celej TML.
b) Pri veľkosti TML nad 25 m založiť 1 TMP 25 m na každý začatý 1 km TML, spolu max. 3 TMP. TMP je potrebné
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zakladať podľa možností tak, aby predstavovala typický habitat TML.
Metóda B:
1. TMP nezakladať, monitoring vykonať na celej TML.
Špecifické situácie monitoringu
Možné ovplyvnenie početnosti (podhodnotenie veľkosti populácie) meteorologickými javmi – prudké dažde,
búrky, vietor atď. V poznámkach je vhodné uviesť, či v dňoch priamo predchádzajúcich kontrole (metóda A)
alebo v deň kontroly (metóda B) taká udalosť zasiahla lokalitu.
Metóda B môže byť vhodnejšia do husto zarastených lokalít (panonikum).
V metóde B je potrebné sledovať, či v bylinami husto zarastených častiach TML prebieha vývin lariev (v miere
významnej pre celú populáciu). Pri pozitívnom výsledku je potrebné modifikovať hodnotenie kvality biotopu
v tomto zmysle.
•••

Pásikavec veľký (Cordulegaster heros)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie
Metóda A (preferovaná)
Zber exúvií na TMP v čase liahnutia. Na TMP je potrebné vyzbierať všetky viditeľné exúviá a tieto z lokality
odniesť, aby neovplyvnili nasledujúcu kontrolu. Exúviá sa zbierajú na vhodných miestach na obidvoch
brehoch do vzdialenosti, ako je potrebné (väčšinou do 1 m, pozor na vyššie umiestnené exúviá!).
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet exúvií. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa
počty jedincov z jednotlivých kontrol spočítajú.
Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie TMP na
100 m. V druhom kroku prepočítaním na veľkosť TML.
Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto
z každej založenej TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto exúvia a makroskopických identifikačných
znakov), zbierka exúvií.
Metóda B (doplnková)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie. Odlov lariev z jemných sedimentov dna na
vhodnom mikrohabitate TML. V rámci každej TMP je potrebné robiť odbery na troch miestach so sumárnou
dĺžkou 25 m. Okamžitá veľkosť populácie TMP sa určí prepočtom na celkovú dĺžku TMP (zdesaťnásobenie).
Celková veľkosť populácie TMP sa určí ako aritmetický priemer výsledkov všetkých kontrol TMP. Veľkosť
populácie TML sa určí stanovením aritmetického priemeru jednotlivých TMP a prepočtom na celkovú dĺžku
TML. Dokumentácia: fotodokumentácia ako metóda A, z každej TML 1 larva ako dokladový materiál. Ostatné
larvy po výskume vypustiť.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Entomologická sieťka, mäkká a tvrdá pinzeta, nádoby na exúviá, malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát (alternatívne
smartfón s rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, binokulárna lupa,
pomôcky na určovanie materiálu (Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol), meracie pásmo, farba,
sekerka alebo iné potreby na prípadné vyznačenie koncových bodov.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
TML: Typický biotop druhu. GPS zameranie stredu a okrajových bodov TML (horný a spodný koniec, pri
vetvení toku konce všetkých vetiev).
TMP: Vyznačenie (podľa potreby a možností farbou, zárezmi, charakteristickými terénnymi znakmi) a GPS
zameranie koncových bodov TMP. Pri zakladaní viacerých TMP v jednej TML by TMP mali byť lokalizované tak,
aby sa nedotýkali náhodným spôsobom a pritom reprezentatívne pokrývali TML.
Pri veľkosti TML do 250 m TMP nezakladať, monitoring vykonávať na celej TML. Pri veľkosti TML nad 250 m
založiť 1 TMP 250 m na každého začatého 2,5 km TML, spolu max. 3 TMP.
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Špecifické situácie monitoringu
Možné ovplyvnenie početnosti (podhodnotenie veľkosti populácie) v metóde A meteorologickými javmi
– prudké dažde, búrky. V poznámkach je vhodné uviesť, či v dňoch priamo predchádzajúcich kontrole taká
udalosť zasiahla lokalitu.
Dĺžka jednej generácie je dlhšia ako trvanie projektu monitoringu. To hypoteticky môže ovplyvniť jeho
výsledky – v prípade, ak by početnosti jednotlivých kohort boli z hocijakého dôvodu zásadne odlišné. Trendy
je možné vyhodnocovať v časovej škále minimálne 10 – 15 rokov.
Ako doplnok k obidvom metódam je na lokalitách potrebné sledovať a zaznamenávať výskyt imág druhu.
Do budúcnosti je vhodné zvážiť možnosť využitia značkovania a/alebo genetických analýz pri určení veľkosti
populácie. Odber 1 nohy so svalovým tkanivom, konzervácia v 96 % alkohole, genetická analýza, výpočet
veľkosti populácie na základe genetickej variability.
•••

Vážka jednoškvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie
Metóda A
Zber exúvií na TMP v čase liahnutia. Exúviá sa zbierajú z emerznej a brehovej vegetácie do takej výšky nad
hladinou, ako je potrebné. Na TMP je potrebné vyzbierať všetky viditeľné exúviá a tieto z lokality odniesť, aby
neovplyvnili nasledujúcu kontrolu.
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet exúvií. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa
počty jedincov z jednotlivých kontrol spočítajú.
Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie TMP na
100 m2. V druhom kroku prepočítaním na veľkosť TML.
Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto
z každej založenej TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto exúvia a makroskopických identifikačných
znakov), zbierka exúvií.
Metóda B
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie. Odchyt (pozorovanie) imág v litoráli na TML.
Počítanie pozorovaných jedincov (♂♂, ♀♀) a párov (tandemy, párenie, ovipozícia) počas 1 hodiny pri
súvislom pomalom pohybe pozdĺž viacerých náhodne vybraných transektov v rámci TML (ľudovo krížomkrážom) v optimálnom počasí (slnečno, teplo, bezvetrie alebo len slabý vietor).
Veľkosť populácie TML sa určí ako sumárny počet pozorovaných jedincov na TML so špecifikáciou počtu
jednotlivých samcov a samíc, počtu párov s epigamným správaním (tandemy, párenie) a párov pozorovaných
pri ovipozícii. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa počty jedincov z jednotlivých kontrol
spočítajú. Dokumentácia fotograficky ako pri metóde A.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Entomologická sieťka, mäkká a tvrdá pinzeta, nádoby na exúviá, malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát (alternatívne
smartfón s rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, najmä vysoké čižmy,
čln (alebo iná alternatíva plavby po močiari, napr. surfová doska), binokulárna lupa, pomôcky na určovanie
materiálu (Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol), meracie pásmo, sekerka a koly alebo iné
potreby na prípadné vyznačenie obvodových bodov TMP.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
TML: Typický biotop druhu. GPS zameranie stredu a zlomových obvodových bodov TML.
TMP: Zakladajú sa len v metóde A. Vyznačenie (podľa potreby a možností kolmi alebo charakteristickými
terénnymi znakmi) a GPS zameranie obvodových zlomových bodov TMP. Pri zakladaní viacerých TMP v jednej
TML by TMP mali byť lokalizované tak, aby sa nedotýkali náhodným spôsobom a pritom reprezentatívne
pokrývali TML.
Založiť 1 TMP 50 m2 na každý začatý 0,5 ha TML, spolu max. 3 TMP.
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Špecifické situácie monitoringu
Monitoring na jednej TML je potrebné robiť vždy rovnakou metódou. Z tohto dôvodu by mal zamestnanec
zvážiť použitú metódu ešte pred prvým termínom výskumu.
Metóda A je presnejšia, ale v závislosti od podmienok biotopu môže byť dosť prácna.
Možné ovplyvnenie početnosti (podhodnotenie veľkosti populácie) v metóde A meteorologickými javmi
– prudké dažde, búrky. V poznámkach je vhodné uviesť, či v dňoch priamo predchádzajúcich kontrole taká
udalosť zasiahla lokalitu.
Metóda B bude s ohľadom na podmienky asi najskôr použiteľná, je však tiež ovplyvniteľná aktuálnym počasím
v čase kontroly (potrebné zaznamenať).
Dĺžka jednej generácie je 2 roky. To hypoteticky môže ovplyvniť výsledky – v prípade, ak by početnosti
jednotlivých kohort boli z hocijakého dôvodu zásadne odlišné. Trendy je možné vyhodnocovať v časovej
škále minimálne 10 rokov.
Obidve metódy môžu byť bez člna vzhľadom na charakter biotopu nebezpečné, metóda A až nepoužiteľná.
Mapovateľ musí v tom prípade výkon monitoringu prispôsobiť predovšetkým vlastnej bezpečnosti, čo je
nutné uviesť v poznámkach. V tomto prípade stačí aj fotodokumentácia jedného jedinca z diaľky. Kvalita
populácie sa v takomto prípade hodnotí nasledovne:
– dobrá kvalita: pozorovanie párenia, ovipozície, liahnutia alebo iného dokladu rozmnožujúcej sa populácie;
– (ne)vyhovujúca kvalita: pozorovanie len nerozmnožujúcich sa jedincov alebo bez dokladu autochtónnosti
na lokalite;
– zlá kvalita: absencia druhu.
•••

Klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia syn. O. serpentinus)
Klinovka žltonohá (Stylurus flavipes syn. Gomphus flavipes)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie
Zber exúvií na TMP v čase liahnutia. Na TMP je potrebné vyzbierať všetky viditeľné exúviá a tieto z lokality
odniesť, aby neovplyvnili nasledujúcu kontrolu. Exúviá sa zbierajú na vhodných miestach na brehu do
vzdialenosti, ako je potrebné (orientačne 5 m).
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet exúvií. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa
počty jedincov z jednotlivých kontrol spočítajú.
Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie na
100 m toku TML (= priemer počtu exúvií všetkých TMP, čo zohľadňuje dva brehy TML a jeden breh TMP).
V druhom kroku prepočítaním na veľkosť TML.
Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 foto z každej založenej
TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto exúvia a makroskopických identifikačných znakov), zbierka
exúvií.
Hodnotenie stavu populácie:
Hodnotí sa populácia ako celok, tzn. pracovník vypíše 100 % do príslušnej kolónky. Iba v prípade, ak je TML
dokázateľne osídlená viacerými populáciami, je možné hodnotiť ich stav samostatne. Skúma sa vypočítaná
hustota exúvií na 100 m toku.
Klinovka hadia:
– dobrá kvalita – 8 a viac ks
– (ne)vyhovujúca kvalita – 2 – 7 ks
– zlá kvalita – absencia druhu alebo jednotlivé jedince (1 ks)
Klinovka žltonohá:
– dobrá kvalita – 20 a viac ks
– (ne)vyhovujúca kvalita – 3 – 19 ks
– zlá kvalita – absencia druhu alebo jednotlivé jedince (do 2 ks)
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Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Entomologická sieťka, mäkká a tvrdá pinzeta, nádoby na exúviá, malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát
(alternatívne smartfón s rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, auto
alebo motorka a povolenie na vstup na hrádzu, čln, binokulárna lupa, pomôcky na určovanie materiálu
(Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol), meracie pásmo, farba, kolíky a sekerka na prípadné
vyznačenie koncových bodov.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
TML sú založené v dĺžke 200 m jedného brehu podľa možností tak, aby predstavovali typický biotop toku,
TMP sa nezakladajú. Pri malých tokoch (resp. ak je k dispozícii čln) je možné založiť TML 100 m, potom treba
preskúmať obidva brehy.
Špecifické situácie monitoringu
Možné ovplyvnenie početnosti (podhodnotenie veľkosti populácie) meteorologickými a hydrologickými
javmi – prudké dažde, búrky, povodňové vlny. V poznámkach je vhodné uviesť, či v dňoch priamo
predchádzajúcich kontrole taká udalosť zasiahla lokalitu.
Zmena brehovej čiary pri rôznych vodných stavoch! Je potrebné TML a TMP zakladať a značiť s vedomím
tohto faktu, rovnako mu prispôsobiť aj vyhľadávanie exúvií, hlavne pri väčších nížinných riekach. Lokality
môžu byť z brehu horšie prístupné, preto je pri monitoringu vhodné využívať čln. V prípade nedostupnosti
a zlej schodnosti brehov je s ohľadom na bezpečnosť mapovateľa monitoring možné vykonať len na základe
pozorovania imág, čo treba uviesť v poznámkach. V tomto prípade stačí aj fotodokumentácia jedného
jedinca z diaľky. Kvalita populácie sa v takomto prípade hodnotí nasledovne:
– dobrá kvalita: pozorovanie párenia, ovipozície, liahnutia alebo iného dokladu rozmnožujúcej sa populácie;
– (ne)vyhovujúca kvalita: pozorovanie len nerozmnožujúcich sa jedincov alebo bez dokladu autochtónnosti
na lokalite.
– zlá kvalita: absencia druhu.
V záujme efektivity, kde je to účelné, je možné spájať TML a TMP s TML a TMP druhu G. flavipes, keďže
v nížinných riekach sa často vyskytujú spoločne. Dĺžka jednej generácie môže byť dlhšia ako trvanie projektu
monitoringu. To hypoteticky môže ovplyvniť jeho výsledky – v prípade, ak by početnosti jednotlivých kohort
boli z hocijakého dôvodu zásadne odlišné. Trendy je možné vyhodnocovať v časovej škále minimálne 10
rokov.
•••

Šidlovka Brauerova (Sympecma braueri syn. S. paedisca, S. annulata)
Metóda zberu údajov a vyhodnocovania veľkosti populácie
Odchyt (pozorovanie) imág v litoráli na TMP. Počítanie pozorovaných jedincov (♂♂, ♀♀) a párov (tandemy,
párenie, ovipozícia) počas 1 hodiny pri súvislom pomalom pohybe pozdĺž viacerých náhodne vybraných
transektov v rámci TMP (ľudovo krížom-krážom) v optimálnom počasí (slnečno, teplo, bezvetrie alebo len
slabý vietor).
Veľkosť populácie TMP sa určí ako sumárny počet pozorovaných jedincov na TMP so špecifikáciou počtu
jednotlivých samcov a samíc, počtu párov s epigamným správaním (tandemy, párenie) a párov pozorovaných
pri ovipozícii. Pri určení celkovej veľkosti populácie v rámci roku sa počty jedincov z jednotlivých kontrol
spočítajú.
Veľkosť populácie TML sa určí dvojstupňovo. V prvom kroku výpočtom priemernej hustoty populácie TMP na
1 ha. V druhom kroku prepočítaním na veľkosť plochy TML.
Dokumentácia fotograficky (TML – 1 reprezentatívne foto pri každej kontrole, TMP – 1 reprezentatívne foto
z každej založenej TMP pri každej kontrole, zistené jedince – foto identifikačných znakov
min. 1 ♂ a 1 ♀), odber max. 1 imága.
Hodnotenie stavu populácie:
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Pracovník hodnotí populáciu ako celok, tzn. vypíše 100 % do príslušnej kolónky. Skúma sa počet pozorovaných
jedincov a ovipozícia/epigamné správanie.
– dobrá kvalita – hustota populácie 50 a viac jedincov/ha a súčasne ovipozícia/epigamné správanie,
– nevyhovujúca kvalita – hustota populácie do 50 ks/ha alebo nepozorovaná ovipozícia/epigamné,
správanie
– zlá kvalita – absencia druhu.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát, hodinky, (alternatívne smartfón s rovnakými funkciami), terénny zápisník
a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, najmä vysoké čižmy, binokulárna lupa, pomôcky na určovanie materiálu
(Petriho misky, preparačné ihly, skúmavky, alkohol), meracie pásmo, kolíky a sekerka na prípadné vyznačenie
zlomových bodov TMP.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
TML: Typický biotop druhu. GPS zameranie stredu a zlomových bodov obvodu TML.
TMP: Vyznačenie (podľa potreby a možností kolmi, farbou, charakteristickými terénnymi znakmi)
a) GPS zameranie zlomových bodov obvodu TMP.
b) Pri zakladaní viacerých TMP v jednej TML by TMP mali byť lokalizované tak, aby sa nedotýkali náhodným
spôsobom a pritom reprezentatívne pokrývali TML.
c) Pri veľkosti TML do 500 m2 TMP nezakladať, monitoring vykonávať na celej TML.
d) Pri veľkosti TML 0,05 – 1 ha založiť 1 TMP 500 m2 na každý začatý 0,5 ha TML.
e) Pri veľkosti TML nad 1 ha založiť 1 TMP 500 m2 na každý začatý 1 ha TML, spolu max. 5 TMP.
Vzhľadom na pochybnosti o autochtónnom výskyte druhu v SR je potrebné zamerať sa na detekciu jeho
možných populácií. Táto sa bude uskutočňovať popri monitoringu ostatných druhov (predovšetkým L.
pectoralis), ako aj v rámci vlastných aktivít mapovateľov. Až v prípade objavenia autochtónnej populácie S.
braueri sa zriadi TML, kde sa bude vykonávať monitoring v zmysle schválenej metodiky.
Špecifické situácie monitoringu
Autochtónny výskyt druhu u nás je síce možný, nie však hodnoverne potvrdený. Záznamy len dvoch samíc
s odstupom 26 rokov naznačujú, že môže ísť o náhodné výskyty. Úspechom bude zistenie čo len jednej
rozmnožujúcej sa populácie. Na to by bol vhodnejší extenzívny celoplošný monitoring formou faunistického
prieskumu vhodných biotopov v termínoch, ako sú stanovené touto metodikou.
Metóda je ovplyvniteľná aktuálnym počasím v čase kontroly (potrebné zaznamenať).
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1.6. Rovnokrídlovce (Orthoptera)
Spracovateľ metodiky: RNDr. Anton Krištín, DrSc.

Oponent: RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

Kobylka Štysova (Isophya stysi)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Šmýkanie a individuálny zber (VIZUAL) na 3 – 5 transektoch (á 100 × 1 m) a vizuálna registrácia jedincov;
šmýkanie trávnatých porastov šmýkacou sieťkou a zber údajov sa robí hlavne pozdĺž lesných okrajov, resp.
rozptýlenej stromovej a krovinovej zelene.
Šmýkanie a individuálny zber na kvadrátoch: v prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených transektov
(napr. malá plocha lokality pod 100 m šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na 3 – 5 plochách (100
m2, napr. 10 × 10 m, resp. 50 × 2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300 m2. Populačná hustota sa
prepočítava na plochu 100, resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu. Uvedené metódy a plochy sa
môžu doplniť pri vyhľadávaní aj prehľadávaním okolia známych lokalít, aby sa TMP vybrali čo najsprávnejšie.
Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne (alpský, napr. Poloniny, Slanské vrchy, Vihorlat; panónsky,
napr. Východoslovenská pahorkatina, Zemplínske vrchy) sa vyznačí po vyhľadaní centra najhustejšej
populácie celkom (3 – 5 TMP/TML (transekty, resp. kvadráty – viď hore). Potom sa na nich hore uevedenými
metódami zozbierajú, resp. registrujú jedince tak, aby sa neregistrovali duplicitne.
V krajnom prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať kvôli vylúčeniu duplicitnej registrácie (napr. intenzívne
vokalizujú), ukladajú sa prechodne, max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do nádob (PVC
priehľadné kontajnery s objemom cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na TMP. Početnosť
jedincov (pohlaví, nýmf ) i ostatných sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme do formulára,
aby sme neskôr mohli vyhodnotiť referenčnú populáciu, spoločenstvo i hustotu populácie.
Optimálny čas monitorovania je 15. jún – 10. august (imága – samce); 10 – 20 hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), Bat detector, epruvety pre krátkodobú držbu
jedincov, GPS, mapa, fotoaparát (Kaňuch et al. 2006).
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m dlhý).
Determinačné znaky druhu
Tento vždy zelený brachypterný druh (samica 24 – 29 mm, samec 20 – 28 mm) je ľahko zameniteľný s kongenerickými
druhmi, hlavne Isophya camptoxypha, I. modestior, I. beybienkoi, od ktorých je však odlíšiteľný hlavne tvarom pohlavných
orgánov, počtom zubov na krídelnej žile vena plicata a akusticky (Heller et al. 2004, Kočárek et al. 2005).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh je asi najrozšírenejším zo slovenských Anexových druhov Orthoptera a bol zatiaľ zistený v 33 kvadrátoch
DFS a na 54 lokalitách, takže identifikácia TMP a TML je jasná, podobne ako monitoring druhu hore uvedenou
metodikou. Dôležité je lokality distribuovať do rôznych častí areálu na Slovensku (Poloniny – Slanské vrchy
– Východoslovenská pahorkatina – Vihorlat – Zemplínske vrchy).
•••

Koník východný (Odontopodisma rubripes)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Šmýkanie na transektoch: šmýkanie trávnatých porastov a priľahlých lesných okrajov šmýkacou sieťkou na 3
– 5 transektoch (á 100×1 m) + individuálny zber a registrácia jedincov na transektoch pod šmýkacou sieťkou
a na kroch a porastoch Rubus spp.
Šmýkanie na kvadrátoch: v prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených transektov (napr. malá
plocha lokality pod 100 m šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na 3 – 5 plochách (100 m2, napr.
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25 × 4 m, resp. 50 × 2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300 m2, najvýhodnejšie pozdĺž lesných
okrajov. V prípade malej populačnej hustoty sa plochy a jedince vyhľadávajú individuálne a populačná
hustota sa prepočítava na plochu 100, resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu. Uvedené metódy
sa môžu doplniť prehľadávaním známych lokalít, aby sa TMP vybrali čo najsprávnejšie.
Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne (Vihorlat a Beskydské predhorie v alpskom a trávne
porasty a lesné okraje na brehu Tisy, okolie Zemplínskej Šíravy, Priekopa, Kolibabovce, Petrovce) sa vyznačí po
vyhľadaní centra najhustejšej populácie celkom 3 – 5 TMP/TML (transekty, resp. kvadráty – viď hore). Potom
sa na nich hore uvedenou šmýkacou metódou zozbierajú, resp. registrujú jedince tak, aby sa neregistrovali
duplicitne. V krajnom prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať (napr. sú mimoriadne mobilné), ukladajú
sa prechodne, max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do nádob (PVC priehľadné kontajnery
s objemom cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na TMP. Početnosť jedincov (pohlaví,
nýmf ) i ostatných sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme do formulára, aby sme neskôr
mohli vyhodnotiť referenčnú populáciu i spoločenstvo i hustotu populácií. Čas monitorovania: 20. jún – 30.
august; 10 – 17 hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), Bat detektor, epruvety pre krátkodobú držbu
jedincov, GPS, mapa, fotoaparát (Krištín & Kaňuch 2013).
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m dlhý).
Determinačné znaky druhu
Tento brachypterný druh je na Slovensku jeden z dvoch podobných druhov rodu. Jeho kongenerický druh
Odontopodisma decipiens žije však na Slovensku len v Malých Karpatoch od Bratislavy po Modru a jeho výskyt
v areáli O. rubripes na východe Slovenska je vylúčený (Krištín & Kaňuch 2013). Ďalej je hlavne v alpskom
bioregióne zameniteľný napr. s druhom koník Nagyov (Pseudopodisma nagyi), od ktorého sa odlišuje pomerne
výrazne v pohlavnom aparáte (Kočárek et al. 2005). Inak je ľahko identifikovateľný, s výrazným pohlavným
dimorfizmom (samice cca 19 – 24 mm, samce 15 – 18 mm).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia:
Druh bol zatiaľ zistený len v 11 kvadrátoch DFS a na 15 lokalitách (Krištín & Kaňuch 2013, nepublikované),
takže identifikácia TMP a TML je zatiaľ jasná, podobne ako monitoring druhu hore uvedenou metodikou. Viac
lokalít bude potrebné nájsť v alpskom bioregióne, pretože lokalita v Poloninách sa v posledných 50 rokoch
neoverila.
•••

Koník Brunnerov (Paracaloptenus caloptenoides)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Šmýkanie na transektoch: šmýkanie trávnatých porastov šmýkacou sieťkou na 3 – 5 transektoch (á 100 × 1
m) + individuálny zber a registrácia jedincov na transektoch pod šmýkacou sieťkou.
Šmýkanie na kvadrátoch: v prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených transektov (napr. malá
plocha lokality pod 100 m šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na 3 – 5 plochách (100 m2, napr.
10 × 10 m, resp. 50 × 2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300 m2. V prípade malej populačnej
hustoty sa plochy a jedince vyhľadávajú individuálne a populačná hustota sa prepočítava na plochu 100,
resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu.
Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne (Sitno a Slovenský kras – Jašteričie jazierko, Fabiánka
a Silica-Bubeník JV) sa vyznačí po vyhľadaní centra najhustejšej populácie celkom (3 – 5 TMP/TML (transekty,
resp. kvadráty). Potom sa na nich hore uvedenou šmýkacou metódou zozbierajú, resp. registrujú jedince tak,
aby sa neregistrovali duplicitne.
V krajnom prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať (sú mimoriadne mobilné), ukladajú sa prechodne,
max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do nádob (PVC priehľadné kontajnery s objemom
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cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na TMP. Početnosť jedincov (pohlaví, nýmf ) i ostatných
sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme do formulára, aby sme neskôr mohli vyhodnotiť
referenčnú populáciu, spoločenstvo i hustotu populácie. Čas monitorovania: 15. jún – 20. august; 10 – 17
hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), epruvety pre krátkodobú držbu jedincov, GPS,
mapa, fotoaparát (Krištín et al. 2009, Krištín & Kaňuch 2013).
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m
dlhý).
Determinačné znaky druhu
Tento brachypterný druh je dobre identifikovateľný, s výrazným pohlavným dimorfizmom (samice cca 25
– 30 mm, samce 15 – 18 mm s mohutne vybaveným pohlavným aparátom). Zameniteľný je len s nymfami
bežného druhu koníka ružovokrídleho (Calliptamus italicus), ktoré však nemajú plne vyvinuté pohlavie
adultov (Kočárek et al. 2005).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia:
Druh bol zatiaľ zistený len v 2 kvadrátoch DFS a na 5 mikrolokalitách, takže identifikácia TMP a TML je zatiaľ
jasná, podobne ako monitoring druhu hore uvedenou metodikou. Lokalita Sitno je značne ohrozená
zarastaním a postrekmi okolitých polí, lokality v Slovenskom krase sú zachovalé.
•••

Kobylka sedmohradská (Pholidoptera transsylvanica)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Vizuálno-akustické registrácie a individuálny zber a doplňujúce šmýkanie na transektoch: na 3 – 5 transektoch
(á 100 × 1 m), akustická a vizuálna registrácia jedincov a individuálny zber pre kontrolu určenia na transektoch;
šmýkanie trávnatých porastov šmýkacou sieťkou.
V prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených transektov (napr. malá plocha lokality pod 100 m
šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na 3 – 5 plochách (100 m2, napr. 10 × 10 m, resp. 50 ×
2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300 m2. V prípade malej populačnej hustoty sa plochy
a jedince vyhľadávajú akusticky pomocou Bat detektora a populačná hustota sa prepočítava na plochu 100,
resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu. Uvedené metódy sa môžu doplniť pri vyhľadávaní
a zníženej vokalizácii druhu aj individuálnym zberom a prehľadávaním známych lokalít, aby sa TMP vybrali
čo najsprávnejšie. Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne (alpský, napr. Vihorlat, Čergov
a Laborecká vrchovina; panónsky, napr. Slovenský kras) sa vyznačí po vyhľadaní centra najhustejšej populácie
celkom (3 – 5 TMP/TML (transekty, resp. kvadráty – viď hore). Potom sa na nich hore uvedenými metódami
zozbierajú, resp. registrujú jedince tak, aby sa neregistrovali duplicitne.
V krajnom prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať (napr. intenzívne vokalizujú a sú mimoriadne mobilné),
ukladajú sa prechodne, max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do nádob (PVC priehľadné
kontajnery s objemom cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na TMP. Početnosť jedincov
(pohlaví, nýmf ) i ostatných sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme do formulára, aby sme
neskôr mohli vyhodnotiť referenčnú populáciu i spoločenstvo i hustotu populácie. Čas monitorovania: 15.
jún – 30. august; od 10 – 17 hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), Bat detector, epruvety pre krátkodobú držbu
jedincov, GPS, mapa, fotoaparát (Krištín et al. 2009, Krištín & Kaňuch 2013).
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m
dlhý).

62

Determinačné znaky druhu
Tento pomerne veľký brachypterný druh (samica 23 – 30 mm, samec 19 – 26 mm) je ľahko zameniteľný
s kongenerickým druhom Pholidoptera aptera, menej vizuálne i areálom s Pholidoptera fallax, od ktorých je
odlíšiteľný hlavne tvarom pohlavných orgánov a akusticky (Kočárek et al. 2005).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh bol zatiaľ zistený len v 24 kvadrátoch DFS a na 33 lokalitách, takže identifikácia TMP a TML je zatiaľ jasná,
podobne ako monitoring druhu hore uvedenou metodikou. Dôležité je lokality distribuovať do rohov areálu
na Slovensku (Čergov – Slovenský raj – Slovenský kras – Vihorlat – Laborecká vrchovina).
•••

Sága stepná (Saga pedo)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Šmýkanie a individuálny zber (VIZUAL) na 3 – 5 transektoch (á 100 × 1 m) vizuálna registrácia jedincov;
šmýkanie trávnatých porastov šmýkacou sieťkou (priemer 40 cm, hĺbka 70 cm) sa robí hlavne za účelom
vyplašenia jedincov, číhajúcich na korisť v bylinnej a nízkej (<1 m) krovinovej etáži.
Šmýkanie a individuálny zber na kvadrátoch: v prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených
transektov (napr. malá plocha lokality pod 100 m šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na
3 – 5 plochách (100 m2, napr. 10 × 10 m, resp. 50 × 2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300
m2. Populačná hustota sa prepočítava na plochu 100, resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu.
Uvedené metódy a plochy sa môžu doplniť pri vyhľadávaní aj prehľadávaním okolia známych lokalít, aby
sa TMP vybrali čo najsprávnejšie. Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne (alpský, napr. Malé
Karpaty, Tribeč; panónsky, napr. Slovenský kras) sa vyznačí po vyhľadaní centra najhustejšej populácie celkom
(3 – 5 TMP/TML (transekty, resp. kvadráty – viď hore). Potom sa na nich hore uvedenými metódami zozbierajú,
resp. registrujú jedince tak, aby sa neregistrovali duplicitne.
V krajnom prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať kvôli vylúčeniu duplicitnej registrácie (napr. nymfy sú
viaceré na malej ploche), ukladajú sa prechodne, max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do
nádob (PVC priehľadné kontajnery s objemom cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na
TMP. Početnosť jedincov (samíc, nýmf ) i ostatných sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme
do formulára, aby sme neskôr mohli vyhodnotiť referenčnú populáciu i spoločenstvo i hustotu populácie.
Čas monitorovania: 10. máj – 10. júl (nymfy), 10. júl – 30. august (imága); 10 – 20 hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), epruvety pre krátkodobú držbu jedincov, GPS,
mapa, fotoaparát (Krištín & Kaňuch 2007, Krištín et al. 2009).
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m dlhý).
Determinačné znaky druhu
Tento veľmi veľký brachypterný a navyše partenogenetický druh (existujú len samice 53 – 75 mm, kladielko
31 – 41 mm) je ľahko poznateľný aj v štádiu nymfy a nezameniteľný na Slovensku so žiadnym iným druhom
(Kočárek et al. 2005).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh bol zatiaľ historicky zistený len v 17 kvadrátoch DFS a na 21 lokalitách, takže identifikácia TMP a TML
je jasná, podobne ako monitoring druhu hore uvedenou metodikou. Dôležité je lokality distribuovať do
rôznych častí areálu na Slovensku (Malé Karpaty – Tribeč – Slovenský kras – Vihorlat).
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Koník slovanský (Stenobothrus eurasius)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Šmýkanie na transektoch: šmýkanie trávnatých porastov v krasových oblastiach šmýkacou sieťkou (priemer 40
cm, hĺbka 70 cm) na 3 – 5 transektoch (á 100 × 1 m) + individuálny zber a registrácia jedincov na transektoch
pod šmýkacou sieťkou.
Šmýkanie na kvadrátoch: v prípade nemožnosti vybrať dostatok hore uvedených transektov (napr. malá
plocha lokality pod 100 m šírky a dĺžky habitatu) sa použije metóda šmýkania na 3 – 5 plochách (100 m2,
napr. 10 × 10 m, resp. 50 × 2 m) tak, aby z lokality boli zozbierané plochy min 300 m2. V prípade malej
populačnej hustoty sa plochy a jedince vyhľadávajú aj akusticky, napr. pomocou Bat detectora a populačná
hustota sa prepočítava na plochu 100, resp. 1 000 m2 z celkovej plochy vhodného habitatu. Uvedené metódy
sa môžu doplniť pri vyhľadávaní a zníženej vokalizácii druhu aj individuálnym zberom a prehľadávaním
známych lokalít, aby sa TMP vybrali čo najsprávnejšie. Na známych TML v alpskom a panónskom bioregióne
(Slovenský kras, Vihorlat, Veľký vrch v Strážovských vrchoch) sa vyznačí po vyhľadaní centra najhustejšej
populácie celkom 3 – 5 TMP/TML (transekty, resp. kvadráty – viď hore). Potom sa na nich hore uvedenou
šmýkacou metódou zozbierajú, resp. registrujú jedince tak, aby sa neregistrovali duplicitne. V krajnom
prípade, ak je jedince nevyhnutné zozbierať (intenzívne vokalizujú, resp. sú mimoriadne mobilné), ukladajú
sa prechodne, max. na 2 hodiny (doba monitoringu populácie na TML) do nádob (PVC priehľadné kontajnery
s objemom cca 5 – 10 litrov). Potom sa rovnomerne vypustia nazad na TMP. Početnosť jedincov (pohlaví,
nýmf ) i ostatných sprievodných druhov Orthoptera priebežne zapisujeme do formulára, aby sme neskôr
mohli vyhodnotiť referenčnú populáciu i spoločenstvo i hustotu populácie. Čas monitorovania: 10. jún – 20.
august; 10 – 17 hod.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Šmýkacia sieťka (priemer rámu 40 cm, hĺbka vaku 70 cm), Bat detector, epruvety pre krátkodobú držbu
jedincov, GPS, mapa, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Transekty, resp. kvadráty – okraje sa vyznačia súradnicami GPS, v prípade potreby roxor. kolíkmi (1 m dlhý).
Determinačné znaky druhu
Tento druh (samice cca 23 – 26 mm, samce 17 – 18 mm) je jedným z viacerých našich druhov rodu. Zameniteľný
je čiastočne na Slovensku len s druhmi S. lineatus a S. fischeri, spolu sa však vyskytuje len s druhom S. lineatus.
Od toho sa líši hlavne tvarom mediálneho poľa v prednom krídle a pohlavným aparátom (Kočárek et al.
2005).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh bol zatiaľ zistený pomerne početne na viacerých lokalitách hlavne v Slovenskom krase, menej v ďalších
uvedených orografických celkoch, takže identifikácia TMP a TML je jasná v Slovenskom krase, podobne
ako monitoring druhu hore uvedenou metodikou. Doplňujúci prieskum je potrebný na ďalších lokalitách
Vihorlatu a Strážovských vrchov.
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1.7. Kôrove (Crustacea)
Spracovateľ metodiky: RNDr. Eduard Stloukal, PhD.

Oponent: Mgr. Barbora Vitázková

Rak riečny (Astacus astacus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Rak riečny sa vyskytuje v troch odlišných typoch prostredia, ktoré si vyžadujú špecifický spôsob
monitoringu:
Malé toky a potoky – možný je manuálny zber pomocou ruky, planktónnej alebo hydrobiologickej siete alebo
sitka. Čisté toky s hĺbkou do pol metra – možné pozorovanie a zber s použitím potápačskej masky, šnorchľa
a neoprénového odevu.
Veľké toky a stojaté vody – monitoring je možný pomocou návnad a návnadových pascí. Alternatívne
potápanie s použitím prístrojového vybavenia (nutné dodržanie bezpečnostných zásad a absolvovanie OWD
kurzu).
Manuálny zber sa vykonáva priamo vo vodnom toku postupnou kontrolou potenciálnych úkrytov v celej
šírke koryta – pod kameňmi, drevami a väčšími predmetmi. Odchyt sa robí priamo rukou alebo do siete či
sitka. Pri vyberaní z úkrytov a nôr treba dať pozor, aby nedošlo k poškodeniu rakov a k deštrukcii habitatu.
V stredne veľkých tokoch je možné použiť elektrický agregát (electrofishing), keď výboje elektrického prúdu
raky neparalyzujú, ale vyduria z úkrytov a uľahčia ich odchyt. Monitoring pomocou elektrického agregátu sa
pokladá za najefektívnejšiu metódu pre stanovenie veľkosti populácie.
Prítomnosť rakov v toku zisťujeme podrobným preskúmaním 100 m dlhého úseku.
Monitoring pomocou „prútikovej“ metódy zahŕňa zisťovanie prítomnosti rakov pomocou návnady (mŕtva
ryba, rybie filé a pod.), pripevnenej ku dnu cca pol metra od brehu prútikom v miestach potenciálneho
úkrytu rakov (napr. kamenitý substrát). Prítomnosť rakov možno kontrolovať asi hodinu po nastražení
návnady – metódu nemožno použiť na kvantitatívne stanovenie veľkosti populácie.
Odchyt alebo pozorovanie rakov lákaných návnadou je možný v priebehu celého dňa, najlepšie výsledky sa
však dajú dosiahnuť nočným pozorovaním s použitím silného zdroja svetla.
Pozorovanie vo veľkých tokoch a stojatých vodách je možné použitím živolovných pascí s návnadou alebo
pomocou potápačskej techniky v noci. Pasce treba s vhodnou návnadou (napr. mŕtva ryba, rybie filé a pod.)
exponovať minimálne na jednu noc.
Na zistenie reálneho stavu populácie druhu na lokalitách je potrebný komplexný monitoring s vyššou
frekvenciou návštev, ktorá by vedela postihnúť prítomnosť a početnosť jednotlivých štádií medzi zvliekaniami
(veková štruktúra).
Z uvedených dôvodov je možné pre monitoring v rámci Natura 2000 charakterizovať stav populácie
nasledovne:
– dobrý stav populácie = lokality so zistenou prítomnosťou oboch pohlaví a početnosťou aspoň 10 ks / 100
metrov toku,
– nevyhovujúci stav populácie = lokality s doloženým výskytom jediného kusu raka alebo bez recentne
potvrdeného výskytu,
– zlý stav populácie = lokality, kde sa výskyt už nepredpokladá.
Potrebné vybavenie pre manuálny zber
Planktónna alebo hydrobiologická sieťka alebo sitko, GPS, fotoaparát, hodinky, (alternatívne smartfón s
rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, najmä čižmy, polarizačné okuliare,
pH meter, teplomer, miska (alebo iná nádoba na dočasné uloženie rakov), meracie pásmo, silné bodové
svetlo (baterka) pre nočný výskum, posuvné digitálne meradlo (šúblera), sprej na prípadné vyznačenie hraníc
TMP.
Potrebné vybavenie pre zber vo veľkých riekach a stojatých vodách
Vnadené pasce (vrše) – 5 ks, návnada (mrazené filé a pod.), zariadenie pre electrofishing, čln a potápačský
výstroj.
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Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Výber trvalej monitorovacej plochy (TMP) vychádza z dĺžky toku, členitosti, heterogenity mikrobiotopov,
profilov, vegetácie a ohrozenia.
Každá TMP predstavuje 100 metrov dlhý úsek toku a je označená priamo v teréne na brehovom poraste
(stromoch) krížikmi približne vo výške očí na hraničných stromoch vytýčenej TMP. Začiatok a koniec úseku je
definovaný aj pomocou súradníc GPS.
Na vodnom toku v úseku dlhom 100 metrov si monitorovateľ zvolí jednu z vopred vybraných plôch
s veľkosťou 10 m2, na ktorej podrobne prehľadá všetky úkryty. Nájdené jedince zaznamená do formulára,
poznačí ich počet, pohlavie, veľkosť a zapíše prípadné poškodenia či deformácie tela rakov vrátane počtu
uhynutých jedincov.
Pri monitorovaní druhu v stojatých vodách treba zaznamenať súradnice expozície návnadových pascí
a v prípade vhodného brehového zárastu označiť miesto farbou na strome alebo inom nepohyblivom
predmete v blízkom okolí.
Úkryty:
a) voľné priestory pod kameňmi alebo inými predmetmi, a to predovšetkým v pomalšie tečúcich alebo
stojatých úsekoch toku,
b) obnažené koreňové systémy alebo ponorené konáre živých i mŕtvych stromov rastúcich v koryte alebo v
brehovej línii,
c) jemný naplavený sediment, opadané lístie,
d) vyhrabané úkryty (nory) v brehoch alebo na dne,
e) voľne sa vyskytujúce jedince v koryte,
f ) pod nepôvodným substrátom v koryte – reguláciách, medzerách medzi kameňmi, tvárnicami a panelmi
spevňujúcimi brehy toku,
g) v izolovaných tôňach mimo hlavného koryta toku.
Špecifické situácie monitoringu a spôsob ich riešenia
Výskyt nepôvodných druhov rakov na lokalite treba evidovať a takéto raky nevypúšťať naspäť do vodného
telesa. Pri pohybe v koryte a manipulácii s kameňmi a iným substrátom treba postupovať opatrne, aby
nedochádzalo k zbytočným poškodeniam alebo úhynu rakov. Na rakoch si všímame prítomnosť čiernych
nekrotických škvŕn na končatinách a výskyt plesňových ochorení – prípadné nálezy treba fotograficky
zdokumentovať. Po náleze nepôvodných druhov rakov alebo zaznamenaní hubových ochorení rakov (tzv.
račí mor) treba ihneď prerušiť výskum, kontaktovať garanta a dôkladne dezinfikovať použitý výstroj.
•••

Rak riavový (Austropotamobius torrentium)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Rak riavový sa na území Slovenska vyskytuje v jedinom pre neho typickom biotope – horských tokoch so
skalnatým dnom. Toky obývané týmto druhom majú šírku od 0,5 po 3 metre.
Zber rakov pre monitoring je možný manuálne pomocou ruky, planktónnej siete alebo sitka. Manuálny zber
sa vykonáva priamo vo vodnom toku postupnou kontrolou potenciálnych úkrytov v celej šírke koryta – pod
kameňmi, drevami a väčšími predmetmi. Pri chôdzi v koryte toku, ako aj pri ich vyberaní z úkrytov a nôr treba
dať pozor, aby nedošlo k poškodeniu rakov.
Možné je aj použitie elektrického agregátu (electrofishing), keď výboje elektrického prúdu raky neparalyzujú,
ale vyduria z úkrytov a uľahčia ich odchyt. Monitoring pomocou elektrického agregátu sa pokladá za
najefektívnejšiu metódu pre stanovenie veľkosti populácie.
Prítomnosť rakov v toku zisťujeme podrobným preskúmaním 100 m dlhého úseku.
Monitoring pomocou„prútikovej“ metódy je vhodnejší pre stojaté vody, preto ho na tento druh neaplikujeme.
Výskum je možné vykonávať počas celého dňa, najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť nočným pozorovaním
s použitím silného svetla.
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Pre odhad stavu populácie druhu sa použije rovnaká kvantifikácia ako v prípade raka riečneho.
Potrebné vybavenie pre manuálny zber
Planktónna alebo hydrobiologická sieťka alebo sitko, GPS, fotoaparát, hodinky, (alternatívne smartfón s
rovnakými funkciami), terénny zápisník a ceruzka, terénne oblečenie a obuv, najmä čižmy, polarizačné okuliare,
pH meter, teplomer, miska (alebo iná nádoba na dočasné uloženie rakov), meracie pásmo, silné bodové
svetlo (baterka) pre nočný výskum, posuvné digitálne meradlo (šúblera), sprej na prípadné vyznačenie hraníc
TMP.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Výber trvalej monitorovacej plochy (TMP) vychádza z dĺžky toku, členitosti, heterogenity mikrobiotopov,
profilov, vegetácie a ohrozenia.
Každá TMP predstavuje 100 metrov dlhý úsek toku a je označená priamo v teréne na brehovom poraste
(stromoch) krížikmi približne vo výške očí na hraničných stromoch vytýčenej TMP. Začiatok a koniec úseku je
definovaný aj pomocou súradníc GPS.
Vymedzenie monitorovacej plochy pre podrobný monitoring
Na vodnom toku v úseku dlhom 100 metrov si monitorovateľ zvolí jednu z vopred vybraných plôch
s veľkosťou 10 m2, na ktorej podrobne prehľadá všetky úkryty. Nájdené jedince zaznamená do formulára,
poznačí ich počet, pohlavie, veľkosť a zapíše prípadné poškodenia či deformácie tela rakov vrátane počtu
uhynutých jedincov.
Úkryty:
a) voľné priestory pod kameňmi alebo inými predmetmi, a to predovšetkým v pomalšie tečúcich alebo
stojatých úsekoch toku,
b) obnažené koreňové systémy alebo ponorené konáre živých i mŕtvych stromov rastúcich v koryte alebo v
brehovej línii,
c) jemný naplavený sediment, opadané lístie,
d) vyhrabané úkryty (nory) v brehu alebo dne,
e) voľne sa vyskytujúce jedince v koryte,
f ) pod nepôvodným substrátom v koryte – v prípade regulácie toku v medzerách medzi kameňmi,
tvárnicami a panelmi spevňujúcimi brehy a dno toku,
g) v izolovaných tôňach mimo hlavného koryta toku.
Špecifické situácie monitoringu a spôsob ich riešenia
Výskyt nepôvodných druhov rakov na lokalite treba evidovať a takéto raky nevypúšťať naspäť do vodného
telesa.
Pri pohybe v koryte a manipulácii s kameňmi a iným substrátom treba postupovať opatrne, aby nedochádzalo
k zbytočným poraneniam alebo usmrteniu rakov.
Na rakoch si všímame prítomnosť čiernych nekrotických škvŕn na končatinách a výskyt plesňových
ochorení – prípadné nálezy treba fotograficky zdokumentovať. Po náleze nepôvodných druhov rakov alebo
zaznamenaní hubových ochorení rakov (tzv. račí mor) treba ihneď prerušiť výskum, kontaktovať garanta a
dôkladne dezinfikovať použitý výstroj.

67

1.8. Ryby a kruhoústovce (Osteichthyes a Petromyzontes)
Spracovateľ metodík: prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc

Oponent: RNDr. Daniel Gruľa, PhD.

Boleň dravý (Aspius aspius)
Mrena severná (Barbus barbus)
Mrena stredomorská (Barbus meridionalis)
Pĺž severný (Cobitis taenia)
Hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio)
Hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus)
Hrúz Kesslerov (Gobio kessleri)
Hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus)
Hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni)
Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
Hlavátka podunajská (Hucho hucho)
Čík európsky (Misgurnus fossilis)
Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus)
Plotica perleťová (Rutilus frisii meidingeri)
Plotica lesklá (Rutilus pigus)
Pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata)
Lipeň tymianový (Thymallus thymallus)
Blatniak tmavý (Umbra krameri)
Kolok vretenovitý (Zingel streber)
Kolok veľký (Zingel zingel)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Prostredie, v ktorom ryby žijú, ako aj ich prirodzené biologické vlastnosti – predovšetkým vysoká mobilita
– neumožňujú monitorovať jednotlivé druhy samostatne, ale vyžadujú osobitný dizajn monitoringu, ktorý je
založený na celkovom ichtyologickom prieskume monitorovaných lokalít.
Odber vzoriek sa vykonáva pomocou certifikovaného elektrického prístroja na odber vzoriek rýb. Monitorovanie
musia vykonávať 3- až 5-členné ichtyologické skupiny (podľa veľkosti toku). Na väčších broditeľných tokoch
by mali pracovať dve skupiny súčasne, a to pod vedením zaškoleného vedúceho skupiny, ktorý je držiteľom
certifikátu o spôsobilosti obsluhovať elektrické zariadenie na odber vzoriek rýb. Odber vzoriek sa v prípade
potreby pre druh Aspius aspius môže vykonávať aj pomocou žiabrovej siete.
Ichtyologickú skupinu tvoria najmenej traja členovia, ktorí sú na odber vzoriek rýb elektrickým prístrojom
kvalifikovaní. Pri odbere vzoriek by sa mali riadiť odborovou normou MP SR (ON 34 1740). Každá časť ich tela,
ktorá prichádza do kontaktu s elektrickým poľom, musí byť chránená vodotesným a nevodivým odevom.
Nádoby na prechovávanie rýb musia byť z elektricky nevodivého materiálu a musia mať dostatočne veľký
objem, aby sa v nich ryby netiesnili a nedusili. Elektrický agregát by mal vyhovovať odborovej norme MP
SR ON 34 1741 a mal by byť kalibrovaný. Odber vzoriek sa uskutočňuje jednosmerným alebo pulzovaným
jednosmerným prúdom.
Za broditeľné úseky tokov sa považujú úseky s hĺbkou do 0,7 – 1 m. Na každých 5 – 7 m šírky toku sa použije
jedna anóda. To znamená, že pri toku so šírkou 10 – 14 m sa použijú dve anódy súčasne, pri toku so šírkou 15
– 20 m tri anódy, atď. Pokiaľ nebude mať odberná skupina k dispozícii potrebný počet anód súčasne, vykoná
odber vzoriek opakovane tak, že najskôr odoberie vzorky z úseku monitorovanej plochy pri jednom brehu,
po nevyhnutnej prestávke (vyčírenie toku, upokojenie ichtyofauny) odoberie vzorky z úseku monitorovanej
plochy pri druhom brehu a napokon, ak bude tok širší, aj z ďalších 5 – 7 m širokých pásov vzdialenejších
od brehov. Odber sa takto bude realizovať dovtedy, kým nebude pokrytá celá broditeľná šírka toku na
monitorovanej lokalite.
Pri nebroditeľných tokoch sa použije odber vzoriek z člna. Vzorky sa odoberajú z úsekov monitorovanej
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plochy pri oboch brehoch, ako aj v otvorenej časti toku. Pri odbere vzoriek z člna sa musí použiť výkonný
prístroj s dostatočnou účinnosťou a nastavením pre odber vzoriek z väčších hĺbok.
Pri odbere vzoriek sa všade tam, kde to bude potrebné, ohraničí monitorovaná plocha sieťami. Pri odbere
vzoriek treba dbať na to, aby boli vzorky pozorne odobraté zo všetkých mezohabitatov monitorovanej plochy
(napr. perejovité úseky, tíšiny, atď.), ako aj zo všetkých mikrohabitatov (pod konármi stromov, za väčšími
kameňmi atď.). Odber vzoriek sa uskutočňuje výlučne za denného svetla. Z každej monitorovanej plochy sa
zhotoví fotodokumentácia.
Pri odbere vzoriek je nevyhnutné starostlivo (t. j. nielen na základe rutiny) identifikovať druhovú príslušnosť
všetkých nazbieraných rýb, čo platí najmä pre niektoré ťažšie identifikovateľné druhy, kde je riziko zámeny s
inými blízko príbuznými druhmi, ako aj pre juvenilné jedince. Pri odbere vzoriek je nevyhnutné zaznamenať
všetky jedince monitorovaného druhu vrátane jedincov menších ako 150 mm celkovej dĺžky. Každý
identifikovaný jedinec musí byť zaznamenaný a odmeraný s presnosťou na 5 mm. Meria sa celková dĺžka rýb
(longitudo totalis). S odchytenými jedincami sa musí manipulovať s najvyššou opatrnosťou, po identifikovaní
druhovej príslušnosti a odmeraní sa ryby vrátia nepoškodené naspäť do pôvodného toku.
Pri zápise je nevyhnutné používať jednotné názvoslovie rýb, t. j. výlučne tie druhové názvy, ktoré sa používajú
v zozname druhov Natura 2000.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Pre druh Aspius aspius
Certifikovaný elektrický prístroj na odber vzoriek rýb s kompletným príslušenstvom, prehradzovacie siete,
žiabrová sieť, nádoby na krátkodobé prechovanie rýb z elektricky nevodivého materiálu, meracia doska,
meracie pásmo, fotoaparát, vysoké rybárske čižmy z nevodivého materiálu a ostatné ochranné pracovné
odevy a pomôcky slúžiace predovšetkým na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, vytlačené terénne
monitorovacie formuláre, písacie potreby a mapa lokality.
Pre ostatné druhy
Certifikovaný elektrický prístroj na odber vzoriek rýb s kompletným príslušenstvom, prehradzovacie siete,
nádoby na krátkodobé prechovanie rýb z elektricky nevodivého materiálu, meracia doska, meracie pásmo,
fotoaparát, vysoké rybárske čižmy z nevodivého materiálu a ostatné ochranné pracovné odevy a pomôcky
slúžiace predovšetkým na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, vytlačené terénne monitorovacie
formuláre, písacie potreby a mapa lokality.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML bude mať podobu určitého úseku toku, ktorý bude stanovený tak, aby zahŕňal biotop druhu v čo
najväčšej miere. TML bude vymedzená riečnymi kilometrami toku. TMP bude totožná s TML a bude stanovená
ako odberový úsek, t. j. úsek toku, z ktorého sa budú odoberať ichtyologické vzorky. Dĺžka odberového
úseku (čiže TMP) musí zodpovedať veľkosti toku. Dĺžka TMP musí byť dostatočná, aby bolo zachytené celé
druhové spektrum prítomnej ichtyofauny, na čo spravidla postačuje približne 10- až 20-násobok zamokrenej
šírky toku, avšak minimálna dĺžka TMP je 100 m. Zamokrená šírka toku sa uvádza v metroch ako priemerná
šírka toku vo viacerých transektoch TMP. Počíta sa so zamokrenou šírkou v čase odberu vzoriek, preto ju
treba odmerať priamo v teréne (t. j. nie z mapy). Začiatok TMP – t. j. miesto, kde sa začína odberový úsek, sa
lokalizuje pomocou GPS, ako aj pomocou riečneho kilometra toku a zapíše sa. Pri odbere ichtyologických
vzoriek elektrickým prístrojom sa vždy postupuje proti prúdu toku, takže koniec TMP sa bude nachádzať vždy
na mieste proti prúdu toku, a to v závislosti od dĺžky odberového úseku. Koniec TMP – t. j. miesta, kde sa končí
odberový úsek, sa lokalizuje pomocou GPS, ako aj pomocou riečneho kilometra toku a zapíše sa.
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Mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi)
Mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae)
Mihuľa potočná (Lampetra planeri)
Uplatňujú sa rovnaké zásady ako pri všetkých druhoch rýb a kruhoústovcov (pozri vyššie) s nasledujúcimi
osobitosťami: pri odbere vzoriek sa musí použiť výkonný prístroj s dostatočnou účinnosťou, t. j. s výkonom
najmenej 1 300 W pri napätí 300/500V 670 Hz, resp. s frekvenciou 25 –100 pulzov za sekundu pri špičkovom
napätí 580/960 V a pulznom výkone 32,0 KW. Na rozdiel od odberu vzoriek rýb sa v prípade nálezu mihúľ
musí podržať anóda pod prúdom najmenej 10 sekúnd, a to opakovane, až kým mihule nezačnú vyliezať
z nánosu. Postup sa na mieste nálezu mihúľ opakuje dovtedy, kým mihule vyliezajú z nánosu. Súčasne sa
zaznamená čas odberu pri každom mieste nálezu mihúľ.
•••

Šabľa krivočiara (Pelecus cultratus)
Uplatňujú sa rovnaké zásady ako pri všetkých druhoch rýb a kruhoústovcov (pozri vyššie), s nasledujúcimi
osobitosťami:
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Pelecus cultratus je pelagický druh, ktorý nie je možné monitorovať elektrickým prístrojom na odber vzoriek
rýb. Odber vzoriek tohto druhu je mimoriadne náročný, pričom vyhodnotenie jeho abundancie je zaťažené
vysokou mierou neistoty. Odber vzoriek sa môže vykonávať dvoma spôsobmi: pomocou žiabrovej siete a na
udicu. V prípade použitia udice je potrebné na odberovom mieste najskôr zakŕmiť kostnými červami, a to
hodinu pred začatím odberu vzoriek. Najvhodnejšie je použitie zostavy typu „feeder“. Odber vzoriek možno
efektívne uskutočniť výlučne v miesiacoch apríl a máj.
Odber vzoriek sa uskutočňuje výlučne za denného svetla. Z každej monitorovanej plochy sa zhotoví
fotodokumentácia.
Pri odbere vzoriek je nevyhnutné zaznamenať všetky jedince monitorovaného druhu vrátane jedincov
menších ako 150 mm celkovej dĺžky. Každý identifikovaný jedinec sa musí zaznamenať a odmerať s presnosťou
na 5 mm. Meria sa celková dĺžka rýb (longitudo totalis). S odchytenými jedincami sa musí manipulovať s
najvyššou opatrnosťou, po identifikovaní druhovej príslušnosti a odmeraní sa ryby vrátia nepoškodené
naspäť do pôvodného toku.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Žiabrová sieť, udica (zostava typu „feeder“), meracia doska, meracie pásmo, fotoaparát, vysoké rybárske čižmy
a ostatné ochranné pracovné odevy a pomôcky, vytlačené terénne monitorovacie formuláre, písacie potreby
a mapa lokality.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML bude mať podobu určitého úseku toku, ktorý bude stanovený tak, aby zahŕňal biotop druhu v čo
najväčšej miere. TML bude vymedzená riečnymi kilometrami toku. TMP bude totožná s TML a bude stanovená
ako odberový úsek, t. j. úsek toku, z ktorého sa budú odoberať ichtyologické vzorky. Dĺžka odberového úseku
(čiže TMP) musí zodpovedať veľkosti toku, minimálna dĺžka TMP je 100 m. Zamokrená šírka toku sa uvádza
v metroch ako priemerná šírka toku vo viacerých transektoch TMP. Počíta sa so zamokrenou šírkou v čase
odberu vzoriek, preto ju treba odmerať priamo v teréne (t. j. nie z mapy). Začiatok TMP – t. j. miesto, kde
sa začína odberový úsek, sa lokalizuje pomocou GPS, ako aj pomocou riečneho kilometra toku a zapíše sa.
Koniec TMP – t. j. miesta, kde sa končí odberový úsek, sa lokalizuje pomocou GPS, ako aj pomocou riečneho
kilometra toku a zapíše sa.
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1.9. Obojživelníky (Amphibia)
Spracovateľ metodiky: RNDr. Igor Majláth, PhD.

Oponent: Mgr. Viliam Vongrej

Mlok karpatský (Triturus montandoni)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda odchytu (lovu) živých jedincov, prípadne pozorovania na transekte alebo bode.
Monitoring je vhodné vykonávať počas obdobia párenia, vo vodnom prostredí, odchytom a optickým
pozorovaním adultných jedincov. Mlokmi preferované biotopy sú prevažne periodické, resp. aj trvalé stojaté
vody bez rýb so zaplavenou pobrežnou, resp. vodnou vegetáciou alebo aspoň s vrstvou lístia a konárov
na dne. Hĺbka vody cca do 1 m, prevažne plytšia. Odporúčaný spôsob lovu mlokov v takomto prostredí je
odchyt jedincov hydrobiologickou sieťkou (podberákom s hustou sieťovinou) či už priamo pozorovaných
jedincov, alebo v neprehľadnom prostredí „smýkaním“ zatopenej vegetácie či vrstvy lístia, teda lov „naslepo“,
pričom sa sieťkou vykonáva zhruba horizontálny pohyb v tvare 8 alebo 0. Väčšina jedincov sa totiž najmä
počas dňa ukrýva pri dne alebo vo vegetácii. Pri nočnom love za pomoci silnejšieho svietidla býva často
väčšia úspešnosť než pri dennom love, keďže v noci býva viac jedincov zastihnuteľných vo voľnej vode.
V malých vodných plochách (napr. zatopené priehlbne na lesných/poľných cestách) je šanca na kompletné
vylovenie mlokov. Tu sa spočítajú všetky ulovené jedince (priebežne sa chytené jedince ukladajú do nádoby
s vodou, lov sa v neprehľadnom prostredí opakuje až do niekoľko (5 – 6) po sebe nasledujúcich negatívnych
záberov sieťkou. Potom sa ulovené jedince sčítajú (absolútny počet jedincov druhu, počet samcov, počet
samíc) a spätne vypustia.
Vo väčších plytkých vodných plochách (plocha rádovo desiatky m2, zhruba do 1 m hĺbky), kde je nereálne
kompletné vychytanie mlokov, možno robiť výlov na viacerých miestach (preloviť viacero plôch navzájom
vzdialených aspoň 3 – 4 m, s rozsahom každej napr. 1 m2). Postupuje sa podobne ako v prípade malých
vodných plôch, ulovené jedince sa spočítajú, spätne vypustia a lov sa presunie na ďalšie miesto. Priemerný
počet jedincov ulovených na jednotlivých miestach môže poslúžiť pre odhad početnosti na celej vodnej
ploche (o známej rozlohe). Čím viac vymedzených plôch, tým je väčšia šanca pre presnejší odhad. Ak sú v
nádrži rozsiahlejšie miesta s väčšou hĺbkou vody než cca 1 m, tieto plochy možno z výpočtu vylúčiť (malá
pravdepodobnosť, že sa v nich dlhodobo zdržiava významnejší počet mlokov).
Vodné kanály sa môžu monitorovať ako transekt, lov prebieha jedným smerom postupne alebo prerušovane
na vzájomne zhruba rovnako vzdialených bodoch (podobne ako v predchádzajúcom prípade). Pri takomto
postupe možno vztiahnuť priemerný počet ulovených jedincov na úsekoch určitej dĺžky k celkovej dĺžke
vodného biotopu.
Monitoring vykonaný každoročne jedenkrát (v prípade nezistenia druhu opakovať v odstupe niekoľkých dní
až týždňov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality,
Katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami, vodotesná nádoba
s priehľadnými stenami (ideálne 2 kusy), terénne oblečenie a obuv (rybárske čižmy).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa farebne vyznačia body alebo transekt, prechádzajúci pre daný druh vyhovujúcimi
vodnými biotopmi. Body alebo stred transektu sa lokalizujú pomocou GPS, body alebo celý transekt sa
zakreslia do mapy.
Determinačné znaky druhu
Malý druh mloka, celková dĺžka adultov je 7 – 8 (10) cm. Koža je hladká alebo len mierne zrnitá. U samcov
je na rozhraní chrbta a bokov vytvorená pozdĺžna kožná lišta, takže chrbát je plochý a prechod na boky
pomerne ostrý. U samíc a juvenilov je táto lišta len nevýrazne vyvinutá. Sfarbenie oboch pohlaví zväčša
svetlohnedé/žltohnedé až olivové s väčšími nepravidelnými tmavými fľakmi (najmä u samcov). Brucho je
u oboch pohlaví bez škvŕn, jednoliato žlto alebo oranžovo sfarbené. V dobe párenia majú samce na špičke
chvosta vyvinuté typické vlákno. Chrbtový hrebeň nie je vyvinutý, lem na chvoste je vytvorený z dorzálnej aj
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ventrálnej strany, u samcov výraznejší než u samíc. Kloaka samcov výrazne zdurená.
Adultné samice a juvenily zameniteľné s Triturus vulgaris. Na rozdiel od T. vulgaris je brušná strana u
metamorfovaných jedincov bez škvŕn (u T. vulgaris býva škvrnitá), brucho je jednoliato žlté až oranžové (u T.
vulgaris sú okraje brucha skôr sivožlté a len stredom sa tiahne oranžový pás).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
V dôsledku možnej hybridizácie môže byť determinácia jedincov v oblastiach spoločného výskytu
T. montandoni a T. vulgaris ťažšia. Je vhodné u odchytených jedincov vyhotoviť kvalitnú fotodokumentáciu
(pohľad zhora, zdola, zboku).
Druh sa môže vyskytovať syntopicky s ďalšími druhmi mlokov (Triturus alpestris, T. vulgaris,
T. cristatus). Z tohto dôvodu je výhodné mať pri love k dispozícii viac než jednu zbernú nádobu na separovanie
jedincov rôznych druhov. Veľké jedince druhu T. cristatus môžu konzumovať jedince menších druhov, preto
je dobré ich držať zvlášť.
•••

Mlok veľký (Triturus cristatus)
Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda odchytu (lovu) živých jedincov, prípadne pozorovania na transekte alebo bode.
Monitoring vykonaný u tohto druhu počas obdobia párenia, vo vodnom prostredí, odchytom a optickým
pozorovaním adultných jedincov. Mlokmi preferované biotopy sú prevažne periodické aj trvalé stojaté vody
bez rýb so zaplavenou pobrežnou, resp. vodnou vegetáciou alebo aspoň s vrstvou lístia a konárov na dne.
Hĺbka vody aj cez 1 m, prevažne však plytšia. Odporúčaný spôsob lovu mlokov v takomto prostredí je odchyt
jedincov hydrobiologickou sieťkou (podberákom s hustou sieťovinou) či už priamo pozorovaných jedincov,
alebo v neprehľadnom prostredí „smýkaním“ zatopenej vegetácie či vrstvy lístia, teda lov „naslepo“, pričom
sa sieťkou vykonáva zhruba horizontálny pohyb v tvare 8 alebo 0. Väčšina jedincov sa totiž najmä počas
dňa ukrýva pri dne alebo vo vegetácii. Pri nočnom love za pomoci silnejšieho svietidla býva často väčšia
úspešnosť než pri dennom love, keďže v noci býva viac jedincov zastihnuteľných vo voľnej vode.
V malých vodných plochách je šanca na kompletné vylovenie mlokov. Tu sa spočítajú všetky ulovené jedince
(priebežne sa chytené jedince ukladajú do nádoby s vodou, lov sa v neprehľadnom prostredí opakuje až
do niekoľko (5 – 6) po sebe nasledujúcich negatívnych záberov sieťkou. Potom sa ulovené jedince sčítajú
(absolútny počet jedincov druhu, počet samcov, počet samíc) a spätne vypustia.
Vo väčších plytkých vodných plochách, kde je nereálne kompletné vychytanie mlokov, možno robiť výlov na
viacerých miestach (preloviť viacero plôch navzájom vzdialených aspoň 3 – 4 m). Postupuje sa podobne ako v
prípade malých vodných plôch, ulovené jedince sa spočítajú, spätne vypustia a lov sa presunie na ďalšie miesto.
Priemerný počet jedincov ulovených na jednotlivých miestach môže poslúžiť pre odhad početnosti na celej
vodnej ploche (známou rozlohou). Čím viac vymedzených plôch, tým je väčšia šanca pre presnejší odhad.
Vodné kanály sa môžu monitorovať ako transekt, lov prebieha jedným smerom postupne alebo prerušovane
na vzájomne zhruba rovnako vzdialených bodoch (podobne ako v predchádzajúcom prípade). Pri takomto
postupe možno vztiahnuť priemerný počet ulovených jedincov na úsekoch určitej dĺžky k celkovej dĺžke
vodného biotopu.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality,
katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami, vodotesná nádoba
s priehľadnými stenami (ideálne 2 kusy), terénne oblečenie a obuv, vysoké rybárske čižmy.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa farebne vyznačia body alebo transekt, prechádzajúci pre daný druh vyhovujúcimi
vodnými biotopmi. Body alebo stred transektu sa lokalizujú pomocou GPS, body alebo celý transekt sa
zakreslia do mapy.
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Determinačné znaky druhu
– mlok veľký
Veľký druh mloka, celková dĺžka adultov je 14 – 16 (18) cm. Koža je výrazne zrnitá. Samce majú na hlave
a chrbte vyvinutý zubatý hrebeň, mimo obdobia reprodukcie je nízky a priložený k telu. Sfarbenie oboch
pohlaví je zväčša hnedé až čierne, väčšinou s drobnými bielymi bodkami a niekedy s väčšími nepravidelnými
tmavými fľakmi (najmä u samcov). Brucho je u oboch pohlaví žlté alebo oranžové a posiate veľkými čiernymi
škvrnami, niekedy vytvárajúcimi až priečne pásy. Lem na chvoste je v dobe reprodukcie vytvorený z dorzálnej
aj ventrálnej strany, u samcov oveľa viac vyvinutý než u samíc. Na boku chvosta majú samce striebristý
pozdĺžny pás. Kloaka samcov výrazne zdurená, tmavá.
Druh zameniteľný s T. dobrogicus, možná hybridizácia (Slovenský kras, Rimavská kotlina, Revúcka vrchovina,
Vihorlat). Oproti T. dobrogicus má relatívne kratší rozostup končatín (u samcov sa prsty zadnej končatiny
natiahnutej dopredu a prednej končatiny natiahnutej dozadu prekrývajú, u samíc sa dotýkajú). Obýva hlavne
stredné polohy, najmä na oblúku Vonkajších Karpát, menej častý aj na juhu stredného Slovenska (Slovenský
kras a i.).
– mlok dunajský
Veľký druh mloka, celková dĺžka adultov je 11 – 14 (16) cm. Koža je výrazne zrnitá. Samce majú na hlave a
chrbte vyvinutý zubatý hrebeň, mimo obdobia reprodukcie je nízky a priložený k telu. Samiciam sa pozdĺžne
stredom chrbta často tiahne tenký svetlý pás. Sfarbenie oboch pohlaví je zväčša hnedé až čierne, väčšinou
s drobnými bielymi bodkami a niekedy s väčšími nepravidelnými tmavými fľakmi (najmä u samcov). Brucho
je u oboch pohlaví oranžové (resp. niekedy len žlté, inokedy až červené) a posiate veľkými čiernymi škvrnami.
Lem na chvoste je v dobe reprodukcie vytvorený z dorzálnej aj ventrálnej strany, u samcov oveľa viac vyvinutý
než u samíc. Na boku chvosta majú samce striebristý pozdĺžny pás. Kloaka samcov výrazne zdurená, tmavá.
Druh zameniteľný s T. cristatus, možná hybridizácia (Slovenský kras, Rimavská kotlina, Revúcka vrchovina,
Vihorlat). Oproti T. cristatus má relatívne väčší rozostup končatín (u samcov sa prsty zadnej končatiny
natiahnutej dopredu a prednej končatiny natiahnutej dozadu môžu dotýkať, u samíc sa nedotýkajú). Obýva
nižšie polohy (niva Moravy, Podunajsko, dolné až stredné Považie, juh stredného Slovenska, Východoslovenská
nížina).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
V dôsledku možnej hybridizácie môže byť determinácia jedincov v oblastiach styku areálov T. cristatus a T.
dobrogicus ťažšia. Je vhodné u odchytených jedincov vyhotoviť kvalitnú fotodokumentáciu (pohľad zdola,
zboku).
– mlok veľký
Druh sa môže vyskytovať syntopicky s ďalšími druhmi mlokov (T. vulgaris, T. alpestris, T. montandoni, vzácne
T. dobrogicus). Z tohto dôvodu je výhodné mať pri love k dispozícii viac než jednu zbernú nádobu na
separovanie jedincov menších druhov, keďže veľké jedince druhu T. cristatus môžu konzumovať jedince
menších druhov.
– mlok dunajský
Druh sa môže vyskytovať syntopicky s ďalšími druhmi mlokov (predovšetkým T. vulgaris, vzácne T. cristatus).
Z tohto dôvodu je výhodné mať pri love k dispozícii viac než jednu zbernú nádobu na separovanie jedincov
menšieho druhu T. vulgaris, keďže veľké jedince druhu T. dobrogicus môžu konzumovať jedince menších
druhov.
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Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Bodový monitoring (menšia vodná plocha) alebo metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp.
operatívne podľa situácie v teréne), zaznamenávané videné alebo počuté jedince (identifikácia na základe
akustických prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami,
terénne oblečenie a obuv, rybárske čižmy.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa vytýči transekt so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne), prechádzajúci pre
daný druh vyhovujúcimi biotopmi alebo idúci v ich tesnej blízkosti. Vhodné biotopy by mali obsahovať mláky,
menšie a stredne veľké periodické vody, výmole na lesných a poľných cestách, močiare, bažiny a pod. Stred
transektu sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy. Transektom môže byť aj pobrežná
línia väčšej a hlbšej vodnej nádrže, napr. rybníka. V prípade menšej vodnej plochy (desiatky až stovky m2),
osamotenej v širšom území, možno ju brať ako bod a zisťovať počet jedincov na jednotku plochy.
Determinačné znaky druhu
Druh zameniteľný s Bombina variegata, možná hybridizácia. Oproti B. variegata na brušnej strane plošne
prevláda tmavá farba nad oranžovou, oranžové škvrny na prsiach nie sú spojené so škvrnami na spodku
predných končatín, koža “hladšia”.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Na väčšine územia Slovenska vyvstáva problém hybridizácie kuniek, čo je vlastne možnosť medzidruhového
kríženia druhu B. bombina a B. variegata. Cez väčšinu územia Slovenska prechádza tzv. hybridizačná zóna,
alias hybridizačný pás, ktorý sa tiahne takmer celým územím Slovenska (http://www.78steps.com/plasmamembrane/incomplete-reproductive-isolation.html), a teda sa dá predpokladať, že drvivá väčšina jedincov
sú hybridy, ako to naznačujú viaceré molekulárno-genetické štúdie. Determinovať kunky na úrovni druhu len
na základe morfologických znakov je nepresné a zavádzajúce, ale keďže si projekt vyžaduje túto determináciu
na druhovej úrovni, mapovatelia sa musia spoľahnúť iba na farebné a morfologické znaky.
•••

Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Bodový monitoring (menšia vodná plocha) alebo metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp.
operatívne podľa situácie v teréne), zaznamenávané videné alebo počuté jedince (identifikácia na základe
akustických prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami,
terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa vytýči transekt so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne), prechádzajúci pre
daný druh vyhovujúcimi biotopmi alebo idúci v ich tesnej blízkosti. Vhodné biotopy by mali obsahovať mláky,
menšie a stredne veľké periodické vody, výmole na lesných a poľných cestách, močiare, bažiny a pod. Stred
transektu sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy. Transektom môže byť aj pobrežná
línia väčšej a hlbšej vodnej nádrže, napr. rybníka. V prípade menšej vodnej plochy (desiatky až stovky m2),
osamotenej v širšom území, možno ju brať ako bod a zisťovať počet jedincov na jednotku plochy.
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Determinačné znaky druhu
Druh zameniteľný s Bombina bombina, možná hybridizácia. Oproti B. bombina na brušnej strane plošne
prevláda žltá farba nad tmavou, žlté škvrny na prsiach sú spojené so škvrnami na spodku predných končatín,
koža „drsná“. Determinácia larválneho štádia (žubrienok) v teréne takmer nemožná vzhľadom na veľmi vysokú
podobnosť s druhom B. bombina.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Na väčšine územia Slovenska vyvstáva problém hybridizácie kuniek, viď špecifické situácie monitoringu
druhu B. bombina.
•••

Ropucha zelená (Bufo viridis/Pseudepidalea viridis)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Bodový monitoring alebo metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa
situácie v teréne), zaznamenávané videné alebo počuté jedince (identifikácia na základe akustických
prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami,
terénne oblečenie a obuv, čižmy.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Monitoring v reprodukčnom období: určí sa/farebne sa vyznačí monitorovací bod – vodná plocha menšieho
rozsahu (do 100 m2) alebo monitorovacia línia popri/cez plošne rozsiahlejší vodný biotop.
Monitoring v poreprodukčnom období: farebne sa vyznačí monitorovacia línia (transekt) šírky 5 m (resp.
operatívne podľa situácie v teréne), prechádzajúci pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. Alternatívou je
vybratie jestvujúcej línie (napr. úsek poľnej cesty) bez potreby farebného vyznačenia. Dĺžka monitorovacej
línie v oboch prípadoch (a, b) čo najväčšia vzhľadom na možnosti a rozmery danej TMP, trasa sa môže aj lomiť
(meniť smer), ale nie križovať, ani sa vracať do tesnej blízkosti. Stred línie sa lokalizuje pomocou GPS, celý
transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Druh ťažko zameniteľný s inými druhmi.
Stredne veľký druh žaby, adultné jedince dosahujú dĺžku 5 – 7 (8) cm. Na tele má veľa zelených škvŕn (u
dospelých „maskáčový vzor“, u juvenilov drobné zelené bodky na bledom alebo sivom podklade); hrboľčeky
na spodnej strane prstov zadných nôh sú nepárové. Bufo bufo má základ tela sivý alebo hnedý s čiernymi
nepravidelnými škvrnkami alebo bez škvŕn. Na spodnej strane prstov zadných nôh sú aspoň niektoré
hrboľčeky párové. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi je aj v sfarbení oka – B. viridis má dúhovku zlatistú, B.
bufo červenú.
Pohlavné rozdiely sú nevýrazné, samce majú mozole na predných končatinách.
Hypoteticky možná zámena s P. fuscus, oproti nej sú prítomné u B. viridis za očami parotické žľazy. Ropuchy
majú zrenicu oválnu, mierne horizontálne pretiahnutú, kým hrabavka ju má vertikálnu, za svetla štrbinovitú.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh sa na mnohých lokalitách a v mnohých biotopoch vyskytuje spolu s druhom B. bufo. V prípade nočného
monitoringu je potrebné dôkladne prezrieť každého pozorovaného jedinca a pod jasným umelým svetlom
opticky zaznamenať prítomnosť tmavozelených škvŕn na sivom podklade. Tieto znaky jasne a zreteľne
odlišujú daný druh od druhu B. bufo, ktorý má jednofarebne hnedosivé až hnedé sfarbenie, kožu výrazne
bradavičnatejšiu a aj vzrastom je podstatne mohutnejší ako druh B. viridis.
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Rosnička zelená (Hyla arborea)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – línia pri optickom monitoringu so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne),
pri akustickom monitoringu do 30 m.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a
mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák, terénne oblečenie a obuv (čižmy),
prenosný batériový prehrávač a audiozáznam volajúcich samcov.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa farebne vyznačí transekt, prechádzajúci pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. Stred
transektu sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Malý druh žaby, adulty dosahujú dĺžku 4 – 5 cm. Koža na chrbte hladká, na bruchu mierne zrnitá. Na konci
prstov sú pre druh typické rozšírené prísavky. Sfarbenie vrchnej časti tela prevažne zelené, vzácnejšie
žltozelené alebo modrozelené. Druh je schopný farbozmeny, namiesto zelenej farby môžu byť jedince aj
sivé. Na bokoch je pozdĺžny tmavý pásik, brucho svetlé.
Samce majú na hrdle blanu rezonátora, žltkasto sfarbenú. Samice majú hrdlo rovnako sfarbené a podobne
zrnité ako brucho.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Jedince sa častokrát zdržujú v nepriehľadnom a ťažko dostupnom prostredí – hustá krovinná až stromová
vegetácia, porasty pálky a trste, kde nehybné ľahko unikajú pozornosti.
Akustický monitoring je schopný zachytiť iba adultné samce. Na vyvolanie akustických prejavov samcov sa
môžu použiť audionahrávky vokalizujúcich samcov. Častá je situácia, že početnejšie zoskupenie ozývajúcich
sa samcov nedovoľuje presný odhad početnosti. V takomto prípade sa počty môžu zaokrúhľovať (desiatky,
stovky... volajúcich samcov).
•••

Hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Bodový monitoring alebo metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie
v teréne), zaznamenávané videné alebo počuté jedince (identifikácia na základe akustických prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a
mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami (v
prípade monitoringu počas reprodukčného obdobia), terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Monitoring v reprodukčnom období: určí sa/farebne sa vyznačí monitorovací bod – vodná plocha menšieho
rozsahu (do 100 m2) alebo monitorovacia línia – kanál alebo trasa popri/cez plošne rozsiahlejší vodný
biotop.
Monitoring v poreprodukčnom období:
a) vizuálne sa vyznačí monitorovacia línia šírky 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne), prechádzajúci
pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi.
b) alternatívou je vybratie jestvujúcej línie (napr. úsek poľnej cesty) bez potreby farebného vyznačenia.
Dĺžka monitorovacej línie v oboch prípadoch (a, b) čo najväčšia vzhľadom na možnosti a rozmery danej TML,
trasa sa môže aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať do tesnej blízkosti. Stred línie sa lokalizuje
pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Stredne veľký druh žaby, adultné jedince dosahujú dĺžku 5 – 7 (8) cm. Sfarbenie vrchnej časti tela je svetlo sivé,
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niekedy sivohnedé, prípadne aj červenkasté s veľkými nepravidelnými tmavšími fľakmi, často pretiahnutými
do pásov. Koža mierne bradavičnatá, niekedy s červenými bodkami. Medzi očami na temene hlavy je hrboľ.
Zrenica oka za svetla vertikálne štrbinová (v noci rozšírená).
Pohlavné rozdiely sú nevýrazné, samce majú mozole na predných končatinách.
Možná zámena s Bufo viridis, oproti nej nie sú prítomné u P. fuscus za očami parotické žľazy, na temene hlavy
medzi očami je hrboľ a zrenica oka je vertikálne štrbinovitá (v noci rozšírená takmer do okrúhleho tvaru).
Ropuchy majú zrenicu oválnu, mierne horizontálne pretiahnutú. Typickým znakom P. fuscus sú tiež široké,
silne prominujúce pätné hrbole na zadných končatinách.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na skrytý spôsob života môže na lokalitách unikať pozornosti. V prípade monitoringu v terestrických
biotopoch (alternatíva b) je najväčšia šanca na zachytenie aktívnych jedincov v teplých vlhkých dňoch po
zotmení.
•••

Skokan ostropyský (Rana arvalis)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Alternatíva a) metóda sčítania znášok.
Alternatíva b) metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne),
zaznamenávané videné jedince.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, terénne oblečenie a obuv (v prípade monitoringu
znášok vysoké rybárske čižmy).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Alternatíva a) monitoruje sa celá vodná plocha/y, zóna po obvode vodnej plochy pri brehu s hĺbkou vody
do cca 0,5 m.
Alternatíva b) farebne sa vyznačí monitorovacia línia (transekt) šírky 5 m (resp. operatívne podľa situácie
v teréne), prechádzajúca pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. Dĺžka monitorovacej línie čo najväčšia
vzhľadom na možnosti a rozmery danej TML, trasa sa môže aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať
do tesnej blízkosti. Stred línie sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Stredne veľký druh žaby, adultné jedince dosahujú dĺžku 5 – 7 (8) cm. Typická pre všetky druhy „hnedých/
terestrických“ skokanov je tmavá spánková škvrna (môže u adultných samcov zanikať v čase rozmnožovania,
keď dochádza k zmene sfarbenia tela). Vrchná strana tela je spravidla v odtieňoch hnedej (žltohnedá,
sivohnedá, čokoládová, občas najmä u samcov aj so slabo zeleným/olivovým nádychom). Niekedy je chrbát
pokrytý aj menšími tmavými škvrnkami. Stredom chrbta sa často tiahne pozdĺžny svetlý pás. Niektoré jedince
sa vyznačujú kontrastným pozdĺžne pásavým sfarbením chrbta, pričom stredom prebiehajúci svetlý pás je
zo strán ohraničený širokými tmavými pásmi. Na bokoch sú pre druh typické veľké tmavé škvrny, niekedy
vytvárajúce súvislý pás. Brušná strana tela a hrdlo sú svetlé, väčšinou čisté, len zriedkavo s menším počtom
malých škvŕn.
Samce majú tmavý mozoľ na prvom prste prednej končatiny, aj po reprodukčnom období je tento prst
zhrubnutý.
Druh zameniteľný s Rana dalmatina, prípadne Rana temporaria. Oproti R. dalmatina je tympanum (bubienok)
ďalej od oka (vzdialenosť tympanum – oko je spravidla väčšia než polomer tympanum) a výrazne menší než
oko (priemer tympanum je približne 2/3 priemeru oka). R. dalmatina má bubienok bližšie pri oku (vzdialenosť
tympanum – oko je spravidla menšia než polomer tympanum) a šírkou je takmer zhodný s okom (priemer
tympanum dosahuje alebo presahuje 3/4 priemeru oka). Boky s veľkými tmavými fľakmi alebo so súvislým
tmavým pozdĺžnym pásom (R. dalmatina môže mať na bokoch tiež menší počet škvŕn, väčšinou sú ale
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boky čisté). Zadné končatiny stredne dlhé (pri dospelých jedincoch cez vystretý chrbát k pysku pretočená
napriamená zadná končatina dosahuje pätným kĺbom zhruba po nozdry, resp. pysk). Oproti R. temporaria je
pysk špicatý (R. temporaria má pysk krátky a tupo zakončený). Brucho a hrdlo spravidla čisté, svetlé, prípadne
s riedkym škvrnením (R. temporaria má brucho a hrdlo husto škvrnité až mramorované).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Napriek popísaným medzidruhovým rozdielom medzi R. arvalis a R. dalmatina (resp. aj R. temporaria)
môže byť determinácia niektorých jedincov, najmä čerstvo metamorfovaných juvenilov, ťažšia.
Druhy sa môžu vyskytovať syntopicky (často R. arvalis + R. dalmatina, niekedy R. temporaria +
R. dalmatina, zriedkavo aj všetky tri druhy). Nálezy sporných jedincov sa do vyhodnotenia nezahrnú.
Determinácia druhu podľa dĺžky zadnej končatiny voči dĺžke tela vyžaduje skúsenosť. Pri nesprávnom spôsobe
manipulácie je výsledok tejto metódy nespoľahlivý. Chrbát žaby musí byť pri meraní narovnaný, zhrbením
sa nežiaduco skracuje vzdialenosť päty od prednej časti tela. Pri manipulácii treba držať žabu jednou rukou v
dlani, palec zhora miernym tlakom na chrbát fixuje žabu na mieste a zároveň jej bráni zhrbiť sa. Druhou rukou
sa pretočí zadná končatina ponad chrbát smerom k hlave a drží sa napriamená.
Vhodné je pre determináciu sledovať všetky spomenuté znaky – sfarbenie brucha a bokov, tvar pysku, veľkosť
a vzdialenosť bubienka (tympanum) voči oku – a dĺžku zadných končatín zisťovať iba v odôvodnených
prípadoch. Nie vždy je totiž spoľahlivá aj pri správnom spôsobe manipulácie. Mala by sa používať len u
adultných jedincov, aj tu však existuje určitá variabilita dĺžky končatín, spravidla samce ich majú o čosi dlhšie
než samice. Občas sa vyskytne aj jedinec s odlišnou dĺžkou pravej a ľavej zadnej končatiny.
Znášky: Možná zámena so znáškami R. dalmatina alebo R. temporaria. Oproti obom druhom sú
jednotlivé vajcia s napučaným slizovým obalom v priemere menšie (len 6 – 9 mm; R. dalmatina a
R. temporaria cca 8 – 12 mm). Oproti R. dalmatina znášky tvoria často väčšie súvislé zhluky, uložené v plytčinách
alebo plávajúce voľne na hladine.
•••

Skokan štíhly (Rana dalmatina)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Alternatíva a) metóda sčítania znášok.
Alternatíva b) metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne),
zaznamenávané videné jedince.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, terénne oblečenie a obuv (v prípade monitoringu
znášok vysoké rybárske čižmy).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Alternatíva a) monitoruje sa celá vodná plocha/y, v prípade veľkých hlbokých vodných plôch zóna po obvode
vodnej plochy pri brehu s hĺbkou vody do cca 1 – 1,5 m.
Alternatíva b) farebne sa vyznačí monitorovacia línia (transekt) šírky 5 m (resp. operatívne podľa situácie
v teréne), prechádzajúca pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. Dĺžka monitorovacej línie čo najväčšia
vzhľadom na možnosti a rozmery danej TML, trasa sa môže aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať
do tesnej blízkosti. Stred línie sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Stredne veľký druh žaby, adultné jedince dosahujú obyčajne dĺžku 5 – 8 (9) cm. Typická pre všetky druhy
„hnedých/terestrických“ skokanov je tmavá spánková škvrna (môže u adultných samcov zanikať v čase
rozmnožovania, keď dochádza k zmene sfarbenia tela). Vrchná strana tela je spravidla v odtieňoch hnedej
(žltohnedá, sivohnedá, občas aj hnedooranžová). Niekedy je chrbát pokrytý aj menšími tmavými škvrnkami.
Stredom chrbta sa zriedkavo tiahne nevýrazný pozdĺžny svetlý pás. Boky sú bez škvŕn alebo len lokálne
s malými škvrnami. Oblasť slabín často žltozelená. Brušná strana tela a hrdlo sú svetlé, väčšinou čisté, no
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niekedy (hlavne u samíc) s malými červenkastými škvrnami na hrdle alebo hrudi.
Samce majú tmavý mozoľ na prvom prste prednej končatiny, aj po reprodukčnom období je tento prst
zhrubnutý.
Druh zameniteľný s Rana arvalis, prípadne Rana temporaria. Oproti R. arvalis je tympanum (bubienok)
bližšie pri oku (vzdialenosť tympanum – oko je spravidla menšia než polomer tympanum) a šírkou
je takmer zhodný s okom (priemer tympanum dosahuje alebo presahuje 3/4 priemeru oka).
R. arvalis má bubienok ďalej od oka (vzdialenosť tympanum – oko je spravidla väčšia než polomer tympanum)
a výrazne menší než oko (priemer tympanum je približne 2/3 priemeru oka). Boky sú bez škvŕn alebo len
mierne škvrnité (tmavá kresba nedosahuje takú intenzitu a rozsah ako u R. arvalis). Zadné končatiny väčšinou
nápadne dlhé (pri dospelých jedincoch cez vystretý chrbát k pysku pretočená napriamená zadná končatina
dosahuje pätným kĺbom pred pysk (niekedy u samíc iba po pysk). Oproti R. temporaria je pysk špicatý (R.
temporaria má pysk krátky a tupo zakončený). Brucho a hrdlo spravidla čisté, svetlé, prípadne s červenkastým
škvrnením na hrdle alebo prsiach (R. temporaria má brucho a hrdlo husto škvrnité až mramorované).
Znášky majú guľovitý alebo oválny tvar, spravidla sú nakladené pod hladinou a prichytené na konáriky, tuhé
listy tráv a pod. Znášky bývajú kladené jednotlivo.
Možná zámena so znáškami R. arvalis alebo R. temporaria Oproti R. arvalis sú jednotlivé vajcia s napučaným
slizovým obalom v priemere väčšie (cca 7,5 – 12 mm; R. arvalis len 6 – 9 mm). Oproti obom druhom býva
znáška osamotená od okolitých (R. arvalis aj R. temporaria tvoria často veľké súvislé zhluky znášok), uložená
v hlbšej vode a väčšinou pripevnená pod hladinou o tenký konár alebo list trávy, avšak staršie znášky majú
tendenciu stúpať k hladine a často sa aj uvoľnia a plávajú voľne na hladine.
Na lokalitách, kde sa rozmnožuje spoločne s R. arvalis alebo R. temporaria, bývajú znášky väčšinou kladené
v hlbšej vode, často aj na zatienenom mieste, kým R. arvalis alebo R. temporaria okupujú plytké príbrežné
zóny, dlhodobo oslnené.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Viď druh Rana arvalis.
•••

Skokan hnedý (Rana temporaria)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Alternatíva a) metóda sčítania znášok.
Alternatíva b) metóda transektu – monitorovacia línia so šírkou 5 m (resp. operatívne podľa situácie v teréne),
zaznamenávané videné jedince.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, terénne oblečenie a obuv (v prípade monitoringu
znášok vysoké rybárske čižmy).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Alternatíva a) Monitoruje sa celá vodná plocha/y, zóna po obvode vodnej plochy pri brehu s hĺbkou vody
do cca 0,5 m.
Alternatíva b) Farebne sa vyznačí monitorovacia línia (transekt) šírky 5 m (resp. operatívne podľa situácie
v teréne), prechádzajúca pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. Dĺžka monitorovacej línie čo najväčšia
vzhľadom na možnosti a rozmery danej TML, trasa sa môže aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať
do tesnej blízkosti. Stred línie sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Veľký druh žaby, adultné jedince dosahujú obyčajne dĺžku 7 – 10 (11) cm. Typická pre všetky druhy „hnedých/
terestrických“ skokanov je tmavá spánková škvrna (môže u adultných samcov zanikať v čase rozmnožovania,
keď dochádza k zmene sfarbenia tela). Vrchná strana tela je variabilne sfarbená, spravidla v odtieňoch hnedej
(žltohnedá, sivohnedá, hnedooranžová, čokoládová). Chrbát je často pokrytý väčšími aj menšími tmavými
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škvrnkami. Brušná strana tela a hrdlo sú husto škvrnité až mramorované, kresba prechádza aj na boky.
Samce majú tmavý mozoľ na prvom prste prednej končatiny, aj po reprodukčnom období je tento prst
zhrubnutý.
Druh zameniteľný s R. arvalis alebo R. dalmatina. Pysk je tupý, krátky (R. arvalis aj R. dalmatina majú pysk
ostrejší, dlhší). Zadné končatiny väčšinou pomerne krátke (pri dospelých jedincoch cez vystretý chrbát k
pysku pretočená napriamená zadná končatina dosahuje pätným kĺbom pred, resp. po oči). Spodná strana
tela husto škvrnitá až mramorovaná (R. arvalis aj R. dalmatina majú spodok tela väčšinou čistý, občas len so
slabým škvrnením na hrdle alebo hrudi).
Znášky majú oválny (vankúšovitý) tvar, po nakladení v hlbšej vode zakrátko napučané vystúpia k hladine.
Často sú nakladené v plytkej príbrežnej zóne. Znášky viacerých samíc bývajú väčšinou v zhlukoch, len pri
nízkom počte rozmnožujúcich sa jedincov aj jednotlivo.
Možná zámena so znáškami R. arvalis alebo R. dalmatina. Oproti R. arvalis sú jednotlivé vajcia s napučaným
slizovým obalom v priemere väčšie (cca 8 – 11 mm; R. arvalis len 6 – 9 mm). Oproti R. dalmatina znášky tvoria
často veľké súvislé zhluky, uložené v plytčinách alebo plávajúce voľne na hladine.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Viď druh Rana arvalis
•••

Skokan zelený (Rana esculenta/Pelophylax esculentus)
Skokan krátkonohý (Rana lessonae/Pelophylax lessonae)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt – príbrežná línia, zaznamenávané najmä videné jedince, prípadne aj počuté
jedince (identifikácia na základe akustických prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami,
silnejšie prenosné svietidlo, terénne oblečenie a obuv, vyššie rybárske čižmy, posuvné meradlo („šublera“).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa určí/farebne vyznačí pobrežná línia (úsek/y brehu) alebo transekt so šírkou 5 m (resp.
operatívne podľa situácie v teréne) mimo súvislých vodných plôch alebo tokov, ale prechádzajúce pre daný
druh vyhovujúcimi biotopmi, ako sú kanály, väčšie plytké periodické vody, mláky a pod. Trasa sa môže aj
lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať do tesnej blízkosti. Stred transektu sa lokalizuje pomocou
GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
– skokan zelený
Zo skupiny tzv. zelených skokanov dosahuje strednú veľkosť, keďže je to hybrid, vznikajúci krížením vzrastom
veľkého druhu Rana ridibunda a malého Rana lessonae. Na brušnej strane sa môžu vyskytovať slabo sivé,
často nepatrne bledé škvrny. Taxón predstavujúci hybridogenetický hybrid (klepton) druhov R. lessonae a R.
ridibunda, s ktorými je zameniteľný. Pri orientácii stehennej časti nohy kolmo na os tela u adultných jedincov
väčšinou dosahuje kolenný kĺb po análny otvor (úroveň osi tela). Metatarzálny (pätný) hrboľ má spravidla
skosený tvar (pomer dĺžky voči prvému prstu asi 1 : 2). Rezonátory (– samce) spravidla sivé.
– skokan krátkonohý
Zo skupiny tzv. zelených skokanov je najmenším druhom. Dosahuje dĺžku 5 – 6 cm, výnimočne do 7,5 cm.
Vizuálne sa podobá skokanovi rapotavému, avšak rozmerom za ním riadne zaostáva. Ďalším vizuálnym znakom
je pätový hrboľček, ktorý má tento druh s ostrou hranou. Samček je od samičky menší, majú páriace mozole na
palcoch predných končatín a svetlé rezonančné mechúriky. Hlava samcov je k telu pomerne veľká; v období
párenia majú oči (resp. partie hlavy) často výrazne žltý nádych. Samičky mávajú na tele tmavé fľaky.
Brušná strana je najčastejšie svetlá, biela, bielo-sivá až krémová, takmer vždy bez akejkoľvek kresby, prípadne
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s riedkym škvrnením.
Druh zameniteľný s taxónom R. esculenta, prípadne aj s R. ridibunda. Pri orientácii stehennej časti nohy
kolmo na os tela u adultných jedincov väčšinou nedosahuje kolenný kĺb po análny otvor (úroveň
osi tela). Metatarzálny (pätný) hrboľ výrazne vysoký a veľký (pomer dĺžky voči prvému prstu medzi
1 : 1 až 1 : 2). Rezonátory (– samce) svetlé. Brucho a hrdlo prevažne čisté, svetlé, len niekedy s riedkym
škvrnením. Na stehnách často žiarivé žlté až oranžové škvrny.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
– skokan zelený
Fenotypovo stojí„medzi“ rodičovskými druhmi. Môže vytvárať aj triploidné formy vzhľadom ešte viac podobné
jednému alebo druhému rodičovskému druhu, čo sťažuje presnú determináciu podľa vonkajších znakov.
Je vhodné zaznamenať biometrické údaje z odchytených adultných aj subadultných jedincov (s použitím
posuvného meradla) – najmä dĺžka stehna (longitudo femoris – F), dĺžka holene (longitudo tibiae – T), dĺžka
prvého prstu zadnej končatiny (digitus primus – Dp), dĺžka a tvar vnútorného metatarzálneho hrboľa (callus
internus metatarsalis – Cint) a indexy pomerov týchto hodnôt konfrontovať s literárnymi údajmi.
Znášky, ako aj larválne štádium sú v terénnych podmienkach prakticky nedeterminovateľné, respektíve
nerozlíšiteľné od ďalších dvoch druhov zo skupiny tzv. zelených skokanov, pričom možnosť zámeny je veľmi
vysoká, keďže všetky tri druhy sa veľmi často vyskytujú spoločne v rovnakých biotopoch.
– skokan krátkonohý
Počas sezóny môže migrovať, nemusí sa zdržiavať stále na jednej lokalite. Pre spoľahlivejšiu determináciu
je z odchytených adultných aj subadultných jedincov vhodné zaznamenať biometrické údaje, viď skokan
zelený.
Znášky, ako aj larválne štádium sú v terénnych podmienkach prakticky nedeterminovateľné, respektíve
nerozlíšiteľné od ďalších dvoch druhov zo skupiny tzv. zelených skokanov, pričom možnosť zámeny je veľmi
vysoká, keďže všetky tri druhy sa veľmi často vyskytujú spoločne v rovnakých biotopoch.
•••

Skokan rapotavý (Rana ridibunda/Pelophylax ridibundus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt – príbrežná línia, zaznamenávané najmä videné jedince, prípadne aj počuté
jedince (identifikácia na základe akustických prejavov).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák s veľmi hustými malými okami,
silnejšie prenosné svietidlo, terénne oblečenie a obuv, vyššie rybárske čižmy, posuvné meradlo („šublera“).
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích plôch (TMP)
Na vybranej TMP sa farebne vyznačí pobrežná línia (úsek/y brehu), alebo transekt so šírkou 5 m (resp.
operatívne podľa situácie v teréne) mimo súvislých vodných plôch alebo tokov, ale prechádzajúce pre daný
druh vyhovujúcimi biotopmi, ako sú kanály, trvalé vodné plochy, väčšie periodické vody a pod. Trasa sa môže
aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať do tesnej blízkosti.
Stred transektu sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Skokan rapotavý je veľký obojživelník s pomerne malou hlavou a zaguľateným pyskom. Samce môžu
dorásť do 12 cm (obyčajne 8 – 9 cm), samice môžu výnimočne dosiahnuť až dĺžku okolo 16 cm, zvyčajne sú
však menšie (cca 10 – 13 cm). Sfarbenie je veľmi variabilné, pohybuje sa od tmavozelenej po hnedú alebo
šedú, niektoré jedince majú na chrbte a končatinách tiež jemné zelené pruhovanie. U nás žijúce jedince sú
najčastejšie svetlo až tmavozelené so svetlejšou hlavou a čiernym pruhovaním na končatinách.
Brušná strana je sfarbená viacmenej sivými až sivozelenými škvrnami na svetlom podklade.
Druh zameniteľný s taxónom R. esculenta, prípadne aj s R. lessonae. Pri orientácii stehennej časti
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nohy kolmo na os tela u adultných jedincov presahuje kolenný kĺb za análny otvor (úroveň osi tela).
Metatarzálny (pätný) hrboľ výrazne nízky a malý (pomer dĺžky voči prvému prstu približne 1 : 2,5 až
1 : 3). Rezonátory (– samce) sú tmavé. Brucho a hrdlo prevažne škvrnité až mramorované.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Viď druhy R. esculunta a R. lessonae.
Hodnotenie kvality populácie druhov obojživelníkov na lokalite (v % z celkovej plochy TML pre každú z troch kategórií
kvality druhovej populácie – dobrá, nevyhovujúca, zlá). Kvalita sa hodnotí na základe expertného odhadu.
Dobrá – v dobe rozmnožovania je v reprodukčných biotopoch zaznamenaný dostatočný počet
adultných jedincov, resp. tesne po dobe rozmnožovania je v reprodukčných biotopoch
zaznamenaný dostatočný počet znášok (v prípade monitoringu druhov R. arvalis, R. dalmatina alebo
R. temporaria), resp. na lokalite je zaznamenaný dostatočný počet juvenilných aj adultných jedincov (v
prípade monitoringu v terestrických biotopoch po období rozmnožovania)
Nevyhovujúca – za podmienok priaznivých pre realizáciu monitoringu je v dobe rozmnožovania v
reprodukčných biotopoch zaznamenaný len malý počet jedincov, resp. tesne po dobe rozmnožovania
je v reprodukčných biotopoch zaznamenaný malý počet znášok (v prípade monitoringu druhov R.
arvalis, R. dalmatina alebo R. temporaria), resp. na lokalite je zaznamenaný malý počet juvenilných aj
adultných jedincov (v prípade monitoringu v terestrických biotopoch po období rozmnožovania)
Zlá – za podmienok priaznivých pre realizáciu monitoringu nie je na lokalite druh zaznamenaný, resp. ide
len o ojedinelé/náhodné nálezy adultných jedincov bez prítomnosti juvenilov (v prípade monitoringu
v biotopoch, kde sa druh vyskytuje mimo reprodukčné obdobie), resp. ide len o ojedinelé/náhodné
nálezy adultných jedincov bez prítomnosti znášok v reprodukčných biotopoch (v prípade monitoringu
druhov R. arvalis, R. dalmatina alebo R. temporaria).
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1.10. Plazy (Reptilia)
Spracovateľ metodík: RNDr. Igor Majláth, PhD., Ing. Milan Kánya
Oponent: Mgr. Viliam Vongrej
Monitoring všetkých plazov je silne závislý od podmienok počasia a od teploty. Riešením je voľba času
pozorovania len krátko pred jej uskutočnením (nedá sa dlhodobo dopredu plánovať). Optimálne obdobie
vzhľadom na obdobie rozmnožovania, a teda najväčšiu aktivitu a početnosť jedincov je apríl – august približne
od 8:00 do 18:00 hod., s výnimkou poludňajšieho obdobia, kedy je vysoká teplota a intenzita slnečného
žiarenia, čo plazom všeobecne nevyhovuje, znižujú svoju aktivitu, sťahujú sa do úkrytov a do tieňa, čo môže
výrazne ovplyvniť výsledky mapovania .
•••

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt 1 000 – 4 000 m (v závislosti od hustoty populácie a charakteru TML) po brehu
vodnej plochy/rieky alebo močiara, transekt po lokalitách potencionálneho kladiska v období kladenia vajec,
zaznamenávané videné jedince, určené na úrovni veku (adulty – juvenil).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, ďalekohľad, fotoaparát, živolovná pasca, čelová lampa, vytlačené terénne
monitorovacie formuláre a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, podberák, terénne oblečenie
a obuv – gumené čižmy (prsačky).
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na mieste
sa bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt 1 000 –
4 000 m v závislosti od veľkosti – dĺžky vodnej plochy. Transekt bude prechádzať rôznymi, pre daný druh
vyhovujúcimi stanovišťami. Môže mať tvar priečny, po obvode TML, v tvare písmena „S“, prípadne iný tvar
v závistlosti od vhodných stanovíšť pre druh v rámci TML. Trasa by sa nemala križovať a vracať do tesnej
blízkosti. Treba dodržiavať minimálne 3 – 5 m rozostup medzi jednotlivými pásmi transektu, aby sa zamedzilo
viacnásobnému započítaniu jedincov. Stred transektu sa lokalizuje pomocou GPS, celý transekt sa zakreslí
do mapy.
Determinačné znaky druhu
Nezameniteľný druh. Pancier je plochý, farba panciera je tmavohnedá až černastá, zdobená žltými bodkami,
podobne ako celé telo, ktoré často splývajú do jemných čiar. Zdobenie je na okrajových štítkoch intenzívnejšie,
ale sú tiež jedince, ktoré majú pancier úplne tmavý a zdobenie je takmer neviditeľné. Mladé korytnačky majú
aj uprostred panciera pozdĺžny kýl, ktorý sa však vekom stráca a u dospelých jedincov už nie je patrný. Chvost
je pomerne dlhý a u mladých jedincov sa vďaka okrúhlemu pancieru zdá byť dlhší, ako v skutočnosti je.
Pohlavné rozdiely sa dajú rozpoznať len u dospelých korytnačiek. Samice sú väčšie, majú kratší chvost a
spodná časť panciera je rovná, pričom samce majú spodnú časť panciera akoby vpadnutú dovnútra. Ďalším
znakom je očná dúhovka, pričom samce ju majú oranžovú a samičky žltú.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Jedince treba vyhľadávať na exponovaných miestach na brehoch vodných plôch, prípadne na konároch
a predmetoch, vyčnievajúcich z vodnej hladiny.
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Krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt – 500 m dlhý pás so šírkou 5 m alebo dĺžka transektu stanovená podľa charakteru
biotopu vzhľadom na prostredie a spôsob života daného druhu (v závislosti od hustoty populácie a charakteru
TML), zaznamenávané videné jedince, určené na úrovni veku (adulty – juvenil).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a
mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák, terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na mieste sa
bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt 500 x 5 m,
prechádzajúci rôznymi, pre daný druh vyhovujúcimi stanovišťami. Môže mať tvar priečny, po obvode TML,
v tvare písmena „S“, prípadne iný tvar v závistlosti od vhodných stanovíšť pre druh v rámci TML. Trasa by sa
nemala križovať a vracať do tesnej blízkosti. Treba dodržiavať minimálne 3 – 5 m rozostup medzi jednotlivými
pásmi transektu, aby sa zamedzilo viacnásobnému započítaniu jedincov. Celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Nezameniteľný druh. Malý jašterovitý plaz (scink) so štíhlym valcovitým telom. Dorastá 8 – 10 cm, výnimočne
12 cm. Až polovica dĺžky tela pripadá na chvost. Krátke, tenké a od seba značne vzdialené končatiny využívajú
pri pohybe hlavne mláďatá. Na očiach nemajú pohyblivé viečka ako jašterice, ale majú priehľadnú šupinu
rovnako ako hady. Sfarbenie býva bronzovohnedé až sivohnedé s kovovým leskom s dvoma pozdĺžnymi
tmavými pásikmi. Sfarbením nápadne pripomína slepúcha.
Samček je výraznejšie sfarbený, má hrubší koreň chvosta a je útlejší ako samička. Tá má na zavalitejšom tele
menej nápadné sfarbenie a kresbu. Samičky sú menšie a majú kratší chvost.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Krátkonôžky štíhle je veľmi náročné spozorovať. Jedince sa ukrývajú pod kameňmi, spadnutou kôrou stromov
a inými predmetmi, ktoré im poskytujú úkryt. Vo voľnom priestranstve ich mapovateľ spozoruje väčšinou až
pri úteku pred narušiteľom. Typickým je rýchly hadovitý pohyb, ktorým sa okamžite presunú pod suché
lístie alebo do najbližšieho úkrytu. Na rozdiel od ostatných plazov, krátkonôžka potom ako sa ukryje (zväčša
v opadnutom suchom lístí), nereaguje na ďalšie vyrušenie útekom. Ostáva nehybne, pretože jej sfarbenie jej
poskytuje dokonalú ochranu a narušiteľ ju ani zo vzdialenosti pár centimetrov nespozoruje.
•••

Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis)
Jašterica zelená (Lacerta viridis)
Jašterica živorodá (Lacerta vivipara pannonica/Zootoca vivipara pannonica)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt – 1 000 m dlhý pás so šírkou 5 m alebo dĺžka transektu stanovená podľa
charakteru biotopu vzhľadom na prostredie a spôsob života daného druhu (v závislosti od hustoty populácie
a charakteru TML), zaznamennávané videné jedince, určené na úrovni veku (adulty – juvenil) a pohlavia
u adultných jedincov.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a
mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák, slučka, terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na mieste
sa bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt 1 000 x 5
m, prechádzajúci rôznymi, pre daný druh vyhovujúcimi stanovišťami. Môže mať tvar priečny, po obvode

84

TML, v tvare písmena „S“, prípadne iný tvar v závislosti od vhodných stanovíšť pre druh v rámci TML. Trasa
by sa nemala križovať a vracať do tesnej blízkosti. Treba dodržiavať minimálne 3 – 5 m rozostup medzi
jednotlivými pásmi transektu, aby sa zamedzilo viacnásobnému započítaniu jedincov. Celý transekt sa
zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
– jašterica krátkohlavá
Dorastá zvyčajne do dĺžky až 20cm. Polovicu z celkovej dĺžky tvorí chvost. V niektorých prípadoch sa samce
jašterice krátkohlavej výrazne podobajú na samice jašterice zelenej. Popritom sa vyskytujú aj čisto čierne
jedince a rovnako aj bledé jedince. Mláďatá sú sivohnedé s bielymi škvrnami.
Samce sú farebnejšie ako samice. Boky má samec zelené, zelenožlté a niekedy aj zelenomodré, často
bez škvŕn v tvare kvetu. Hnedé škvrny na chrbte chýbajú len ojedinele. Brucho majú zelené, žltozelené
až zelenomodré s čiernymi bodkami. Samičky majú prevažne sivohnedé sfarbenie s bledými škvrnami.
Zriedka majú zelenkasté boky. Brucho majú žlté až krémové, prípadne aj biele. Samce sú väčšie ako
samice.
– jašterica zelená
V dospelosti dorastá do dĺžky 30 – 40 cm. Samce majú žltozelený chrbát, prechádzajúci do bledožltého
brucha. Temeno hlavy majú hnedé, prípadne olivovozelené. V období párenia majú azúrovomodré celé
podhrdlie. Samice mávajú bledšie sfarbenie ako samce. Zelená prechádza od chrbta smerom k bokom do
hnedej farby s čiernymi a belavými škvrnami. Farba závisí vo veľkej miere od lokality a veku. Mláďatám, ako aj
niektorým dospelým jedincom chýba zelené sfarbenie.
– jašterica živorodá
S dĺžkou 15 – 18 cm patrí k našim najmenším jaštericiam. Sfarbenie máva zväčša bridlicovohnedé s tmavými
pozdĺžnymi pásikmi na chrbte a bokoch. Spodnú časť tela majú modrosivú, jemne žltú, prípadne červenú,
ktorá pri hrdle prechádza do bledomodrej alebo ružovej farby. Samce majú často brušnú časť zafarbenú
výrazne do červena alebo žlta s čiernymi bodkami, a to predovšetkým počas doby párenia. Najlepším
poznávacím znakom sú však femorálne póry na spodnej strane zadných nôh, ktoré sú dobre badateľné u
starších samcov. Samice majú tieto póry drobné, sivé, veľmi nevýrazné. Ich brucho je bledej až béžovej farby
s ojedinelými bodkami alebo škvrnami. Mláďatá bývajú hnedé až hnedočierne s malými bledými škvrnami.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Monitoring všetkých plazov je silne závislý od podmienok počasia a od teploty, riešenie – voľba času
pozorovania len krátko pred jej uskutočnením (nedá sa dlhodobo dopredu plánovať).
– jašterica živorodá – optimálne obdobie vzhľadom na obdobie rozmnožovania, a teda najväčšiu aktivitu a
početnosť jedincov je apríl – jún, cca 8:00 – 18:00 hod.
•••

Jašterica múrová (Podarcis muralis)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt – 1 000 m dlhý pás so šírkou 5 m alebo dĺžka transektu stanovená podľa
charakteru biotopu vzhľadom na prostredie a spôsob života daného druhu (v závislosti od hustoty populácie
a charakteru TML), zaznamenávané videné jedince, určené na úrovni veku (adulty – juvenil) a pohlavia
u adultných jedincov.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, rybársky podberák, slučka, terénne oblečenie
a obuv.
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na
mieste sa bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt
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1 000 x 5 m, prechádzajúci rôznymi, pre daný druh vyhovujúcimi biotopmi. V prípade populácií, žijúcich
na rozvalinách či skalných stenách, sa rozmery transektov upravia podľa charakteru biotopu, pričom trasa
sa môže aj lomiť (meniť smer), ale nie križovať ani sa vracať do tesnej blízkosti. Celý transekt sa zakreslí do
mapy.
Determinačné znaky druhu
Jašterica múrová je štíhly a neobyčajne mrštný druh jašteríc s nápadnou plochou a zašpicatenou hlavou, s
dlhým tenkým chvostom, ktorý dosahuje 60 – 65 % celkovej dĺžky tela a dlhými končatinami, vďaka ktorým
výborne skáče. Dorastá do dĺžky okolo 18 – 20cm. Svojou celkovou stavbou tela a plochým trupom je skvelo
uspôsobená k pohybu v úzkych skalných štrbinách. Okraj krčného goliera je u tohto druhu rovný. Zvrchu je
sfarbená plavo až červenohnedo s tmavými škvrnami a tmavým sieťovaním, ktoré môže u samičky splývať v
tmavý pás, lemovaný svetlejšími pásikmi. Šupiny na chrbte majú bronzový lesk. Na bokoch sa u dospelých
jedincov objavujú modré škvrnky. Brucho je belavé až žlté, samce a staršie jedince ho majú až tehlovo
červené.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Druh žijúci vo veľmi rozličných biotopoch, či už klasických prírodných krasových škrapoch, alebo izolované
populácie na hradných zrúcaninách a pod. (napr. hrady Turňa, Čabraď, Veľký Kamenec, Šášov, Slanec a pod.).
Všetky takéto lokality si budú vyžadovať špecifickú úpravu metodiky podľa charakteru biotopu.
•••

Užovka hladká (Coronella austriaca)
Užovka stromová (Elaphe longissima)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt 1 000 m dlhý pás so šírkou 5 m, zaznamenávané videné jedince, určené na
úrovni pohlavia a veku (adulty – juvenil).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, manipulačný hák, vytlačené terénne monitorovacie
formuláre a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na mieste
sa bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt
1 000 x 5 m, prechádzajúci rôznymi, pre daný druh vyhovujúcimi stanovišťami. Môže mať tvar priečny, po
obvode TML, v tvare písmena „S“, prípadne iný tvar v závistlosti od vhodných stanovíšť pre druh v rámci TML.
Trasa by sa nemala križovať a vracať do tesnej blízkosti. Treba dodržiavať minimálne 5 m rozostup medzi
jednotlivými pásmi transektu, aby sa zamedzilo viacnásobnému započítaniu jedincov. Celý transekt sa
zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
– užovka hladká
Nezameniteľný druh. Malá silná užovka so štíhlou hlavou, za ktorou sa vyskytuje tmavá škvrna. Zvyčajne je
šedá, kresbu tvoria drobné bodky. Brušná strana je sfarbená modročierne s oranžovými škvrnami. Vzácne sa
vyskytujú aj oranžové formy. Samci mávajú hnedý až červenohnedý odtieň a škoricovo zafarbené brucho,
zatiaľ čo samice bývajú šedohnedé so šedým bruchom.
– užovka stromová
Užovka stromová je svalnatý, ale pritom štíhly had s malou úzkou hlavou, štíhlym telom a dlhým chvostom.
Bežne dorastá okolo 150 – 170 cm, výnimočne môže dosiahnuť až dĺžku dvoch metrov. Silné telo a brušné
štítky jej umožňujú excelentne loziť po kríkoch a stromoch. Jej šupiny sú hladké a lesklé. Hlava je výrazne
oddelená od tela. Oči majú veľkú oválnu zrenicu, typickú pre hady s dennou aktivitou.
Mláďatá majú škvrnitý chrbát a na žltohnedom podklade sú hnedé až gaštanovo hnedé škvrnky. Možnosť
zámeny s užovkou obojkovou (Natrix natrix), pretože za hlavou je žltkastá polmesiačiková škvrna, ktorá
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pretrváva až do dospelosti.
Dospelí jedinci majú sfarbenie olivovohnedé, sivožlté alebo čiernohnedé bez škvŕn. Pomerne častý je
výskyt tmavých až čiernych jedincov. Dospelé užovky majú šupiny lemované bielymi okrajmi. Brušná časť je
slamenožltej farby, ktorá je najjednoduchším identifikačným znakom pri jedincoch bežného sfarbenia.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Hady sa ukrývajú pod kameňmi, spadnutou kôrou stromov a inými predmetmi, ktoré im poskytujú úkryt.
Množstvo úkrytov im poskytujú nelegálne skládky pri cestách na okraji lesa alebo dediny. Je potrebné
sústrediť sa na stanovištia s výskytom hlodavcov, dôležitú zložku ich potravy. Vhodnými stanovišťami sú aj
okraje lesov, kopy kamenia, ale aj človekom vytvorené úkryty (odpad na okrajoch pozemkov). V ranných
hodinách zameriavame pozornosť na exponované kamene, skaly, kmene stromov, na ktorých si môžu hady
vyhrievať telá po chladnej noci.
•••

Užovka fŕkaná (Natrix tessellata)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda transektu – transekt 1 000 m dlhý pás v bezprostrednom okolí vodnej plochy alebo toku,
zaznamenávané videné jedince, určené na úrovni pohlavia a veku (adulty – juvenil).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, farba, ďalekohľad, fotoaparát, manipulačný hák, vytlačené terénne monitorovacie
formuláre a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, terénne oblečenie a obuv.
Spôsob zakladania TML
TML sa nebude v teréne označovať. Jej hranice budú zaznačené v GIS nástroji nato určenom. Na
mieste sa bude identifikovať pomocou GPS súradníc získaných v GISe. Na vybranej TML sa určí transekt
1 000 x 5 m, prechádzajúci okolo vybranej vodnej plochy alebo toku vzhľadom na úzku väzbu druhu k vode
v závislosti od spôsobu života a potravnej špecializácie. Celý transekt sa zakreslí do mapy.
Determinačné znaky druhu
Nezameniteľný druh. Telo hada je štíhle, zo strán sploštené s pomerne dlhým chvostom. Sfarbenie je veľmi
premenlivé. Chrbát býva sivý až olivovo zelený, no môže byť aj hnedý či čierny. Na chrbte sa tiež vyskytujú
väčšie či menšie tmavé škvrny, ktoré často prechádzajú do šachovnicového, alebo priečne pruhovaného
vzoru. Hlava je dlhá, trojuholníkového tvaru, výrazne oddelená od tela. Pokrytá je veľkými kýlovými šupinami.
Oči sú veľké so zreteľnou kruhovou zrenicou.
Základným odlišovacím znakom je dĺžka, pričom samice sú dlhšie a mierne hrubšie ako samce. Druhým
znakom pohlavnej dvojtvárnosti je chvost, pričom samce ho majú dlhší a pri koreni širší.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Hady sa ukrývajú pod kameňmi, spadnutou kôrou stromov a inými predmetmi, ktoré im poskytujú úkryt.
Je potrebné sústrediť sa na stanovištia s hojným výskytom rýb, dôležitú zložku ich potravy, ale taktiež
južne, juhovýchodne či juhozápadne orientované piesčité až piesčitohlinité brehy s nízkym alebo riedkym
porastom, ktoré im slúžia ako kladiská. Vhodnými stanovišťami sú brehy pri plytčinách, kde majú ryby sťažený
pohyb vo vode. V ranných hodinách zameriavame pozornosť na exponované kamene, skaly, kmene stromov,
na ktorých si môžu hady vyhrievať telá po chladnej noci.
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1.11. Hlodavce (Rodentia)
Bobor eurázijský/vodný/európsky (Castor fiber)
Spracovateľ metodiky: Ing. Dušan Valachovič
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring sa vykonáva formou nepriameho cenzu metódou zisťovania početnosti bobrích teritórií (home
range – domovské okrsky), na základe známok bobrích aktivít okolo povrchových vodných telies. Meranie
veľkej škály s cieľom získania údajov o celkovom počte (prevažne) rodín v študovanej oblasti.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Vysoká nepremokavá obuv, čln nie je podmienkou, prístroj GPS, kľúč na určovanie drevín v zime, pero, meter,
formulár
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Pri voľbe zakladania TML sa vychádza z teritoriálnych nárokov bobra, prísne sa viažucich na povrchovú
vodu a výskyt brehových alebo sprievodných porastov (solitérov) drevín. Vo veľkých a stredne veľkých
tečúcich vodách „vyžaduje“ bobria rodina približne jeden kilometer dĺžky toku. V malých potokoch sa jej
revír rozprestiera na 2 – 5 km v závislosti od disponibilných zásob potravy a hustoty populácie. Stojace vody
(nezávisle od veľkosti) zvyčajne obýva len jedna rodina. Iba na veľkých vodných plochách s dostatočne
odľahlými zátokami môže žiť viacero rodín.
Ako TML je potrebné zvoliť niekoľko bobrích teritórií (home rangov) tak, aby ich bol mapovateľ schopný
zmapovať za jeden mapovací deň.
TML sa volia podľa povrchovej vodnej formácie:
a) Lineárny hydrický systém (prirodzený tok, skanalizovaný tok, umelý kanál), zvolí sa vybraný úsek podľa
povahy a doby osídlenia.
Pri trvalom osídlení celého úseku toku sa vyberú reprezentatívne úseky, charakterizujúce priemer
biotopových (porasty drevín) možností celého toku.
Pri iniciálnom osídlení toku sa vyberajú úseky toku na okrajoch osídlenia, ako aj reprezentatívne.
Ako TML zvoliť 5 km dlhý úsek. Začiatok a koniec úseku stanoviť podľa ponuky v prostredí (r. km, technický
prvok, začiatok porastu drevín).
b) Nelineárny hydrický systém a solitérna hydrická formácia (jazero, chovný rybník, vodná zdrž, priehradná
nádrž, zavodnená depresia, materiálová jama, močiar, slepé rameno, rašelinisko), vyberá sa celá vodná
plocha buď solitérna, alebo vybraná priemerná vodná plocha z komplexu mokradí.
Ako TML zvoliť solitérnu vodnú formáciu s plochou minimálne nad 0,5 ha.
Determinačné znaky druhu
Pobytové znaky bobra v krajine sú veľmi markantné a ťažko zameniteľné. Dlhoročné osídlené lokality sú
rozpoznateľné na veľkú vzdialenosť (z lietadla). Z toho dôvodu môže byť mapovateľom ktokoľvek so
záujmom o dianie v prírode. Pre determináciu jednotlivých pobytových znakov si môže naštudovať Manuál
k monitoringu aktuálnych zmien v už existujúcich populáciách na základe terénneho mapovania pobytových
známok.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
– Neprístupnosť bobrej lokality pre mapovateľa. Lokality dlhodobo osídlené bobrom môžu byť zmenené
bobrími aktivitami. Zaplavené územie je nepreniknuteľnou spleťou stojacich a zhryzených kmeňov
a kmienkov, pričom zachovalé nezaplavené ostrovy neudržia mapovateľa, pretože sú mínované bobrími
norami.
Riešenie: Mapovanie je potrebné posunúť do doby bezpečného zamrznutia vodnej hladiny a pobytové znaky
v hustých zárastoch je potrebné odhadnúť v GPS.
– Absencia vodnej hladiny vo vodných formáciách následkom sucha aktuálne pre juhozápadný areál
rozšírenia.
Riešenie: S mapovaním počkať, kým sa depresie naplnia vodou aspoň s 50 cm stĺpcom vody.
– Predačný tlak – severovýchodné populácie bobra na území Slovenskej republiky žijúce v kontakte s vlkom
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a medveďom sa ich predačnému tlaku prispôsobili zefektívnením správania. Pobytové znaky sú na bobrom
teritóriu oproti populáciám na juhozápade koncentrovanejšie a lokalizované v najmenej prístupnom úseku
vodnej formácie. Pobytové znaky sú podstatne viac skryté a niektoré úplne absentujú – únik teplého
vzduchu z nory v zime.
Riešenie: Pri mapovaní a najmä pri vyhodnotení bobrieho teritória je potrebné prihliadať na existenciu
predačného tlaku v lokalite.
•••

Škrečok poľný (Cricetus cricetus)
Spracovateľ metodiky: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oponent: RNDr. Michal Ambros, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Pri zbere údajov o hlodavcoch všeobecne volíme také metódy monitoringu, ktoré pri konečnom vyhodnotení
dlhodobo sledovaných parametrov umožnia určiť aktuálny stav populácie (hustota, abundancia, štruktúra)
a trendy ďalšieho vývoja populácie, ako aj stanovišťa. Pritom možno použiť viacero metodických postupov,
ktoré volíme operatívne, a to podľa stanovených požiadaviek na výstupy (ich kvalitu a kvantitu), charakteru
stanovišťa (vybranej TMP), aktuálnych informácií o stave populácie na mieste plánovaného monitoringu,
sezóny a pod. (napr. časových, finančných a personálnych možností).
Metóda kontroly aktívnych nor
Metóda odhadu počtu jedincov škrečka na TMP je založená na zazátkovaní aktívnych nor materiálom, ako je
seno, slama a pod. Túto činnosť vykonávame deň pred plánovaným sčítavaním, v čase po ukončení dennej
aktivity (19.00 – 20.00 hod.).
Kontrolu vykonávame vizuálne na vopred vybranej a trvalo označenej ploche v čase po začiatku dennej
aktivity zvierat (7.00 – 9.00 hod.), pričom zaznamenávame nory, na ktorých zátky javia znaky poškodenia – sú
vytlačené z nory alebo sa nimi ináč manipulovalo. Metóda orientačne napovedá o početnosti populácie na
lokalite a o aktivite druhu.
Metóda odchytu do živolovných pascí
a) Odchyt jedincov do živolovných pascí líniovou metódou. Odchytové zariadenia sú inštalované do línie
po 50 (25, 100) kusoch s odstupom 10, 15 alebo 20 m. Pasce sú v teréne exponované min. 2 x 24 hod.
s pravidelnou kontrolou v dvojhodinových intervaloch. Priebeh zmien hodnôt základných kvantitatívnych
a štrukturálnych charakteristík (prezencia, abundancia, dominancia, frekvencia a i.) vypočítame klasickými
zoocenologickými metódami z reálnych hodnôt získaných odchytom.
b) Odchyt jedincov do živolovných pascí kvadrátovou metódou. Odchytové zariadenia sú inštalované do
štvorca po 5 x 5 (alebo 10 x 10) kusov pascí so štandardným odstupom (10, 15 alebo 20 m). Pasce sú
v teréne exponované min. 2 x 24 hod. s pravidelnou kontrolou v dvojhodinových intervaloch. Priebeh
zmien hodnôt základných kvantitatívnych a štrukturálnych charakteristík (prezencia, abundancia,
dominancia, frekvencia a i.) vypočítame klasickými zoocenologickými metódami z reálnych hodnôt
získaných odchytom.
Postup prípravy a odchytu:
• Príprava a zabezpečenie funkčnosti odchytových zariadení pred realizáciou vzorkovania v teréne.
• Príprava vhodnej návnady (dužinaté ovocie, napr. jablká, ovsené vločky a pod).
• Sledovanie prognóz počasia na obdobie plánovaného monitoringu (počasie môže výrazne ovplyvniť
výsledky vzorkovania).
• Položenie odchytových zariadení s návnadou pred aktívne nory alebo na trasy v tráve viditeľných koridorov.
Čas položenia pascí: podľa okamžitého počasia, pred začiatkom dennej aktivity (6.00 – 7.00 hod).
• V prípade vysokej trávy alebo celkovej neprehľadnosti monitorovanej plochy polohu pascí označíme
vhodným spôsobom tak, aby sme ju pri vizuálnom sledovaní počas dňa a pri následnej kontrole bez
problému našli.

89

• Po uložení pascí na mieste TMP intenzívne vizuálne kontrolujeme (trieder a pod.) zo vzdialenosti, ktorá
presahuje útekovú vzdialenosť zvierat účinnosť odchytových zariadení. Po zistení odchytu jedinca do pasce
okamžite vykonáme jeho vyslobodenie z pasce a prípadné merania (najmä za horúcich dní s teplotou nad
25 °C).
• Všetky odchytené zvieratá protokolujeme, teda aj tie, ktoré nie sú predmetom monitoringu. Zaznamenávame:
druh, pohlavie, vekovú skupinu (juvenil, subadult, adult). Za účelom presného zistenia druhu je potrebné
vykonať základné merania. Doporučujeme odobrať aj ďalšie miery: telo, chvost, hmotnosť. Usmrtené alebo
uhynuté jedince všetkých druhov archivujeme a fixujeme v alkohole. Pitvou zisťujeme stav pohlavných
orgánov a u gravidných samíc počty a veľkosť embryí. Zozbierané informácie protokolujeme v poľnom
protokole. Záznam má nasledovnú štruktúru: dátum, čas kontroly, druh, pohlavie, veková skupina, hmotnosť,
dĺžka: tela, chvostu, zadnej labky, u gravidných samíc veľkosť embrya (mm) a počet zárodkov v každej vetve
maternice. Tieto údaje sú dôležité pri konečnom zhodnotení stavu populácie cieľového druhu.
• Pri manipulácii s hlodavcami a hmyzožravcami (živými aj uhynutými) je potrebné používať ochranné
pomôcky: latexové rukavice, rúška na tvár a dodržiavať základné hygienické pravidlá pri práci s infekčným
materiálom.
Metóda vizuálnej kontroly
Vizuálny monitoring realizujeme z bodu, ktorý presahuje útekovú vzdialenosť zvierat a z ktorého je optimálny
výhľad na celú monitorovanú plochu. Zaznamenávame počet aktívnych jedincov škrečka za určitú časovú
jednotku (napr. počet zvierat sledovaných na povrchu za 1 hodinu). Tento postup opakujeme v priebehu
dňa viackrát.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Živolovné pasce (min. rozmer 80 x 80 x 300 mm), fotoaparát, fotopasce (min. 5 ks), ďalekohlad alebo
monokulár, vode odolný výstroj a výzbroj, GPS, prístroje na biometriku (posuvné meradlo), váha (do 500
g) alebo spružinová závesná váha (zn. PESOLA) do 500 g, chirurgické nožnice, skalpel, pinzeta, poľná lupa,
čelová lampa, resp. baterka, denaturovaný alebo čistý alkohol, formalín, dezinfekčné prostriedky, chirurgické
rukavice.
Spôsob zakladania a fixácie TMP vnútri TML
Výber optimálnych monitorovacích plôch (bodov) predpokladá dobrú znalosť nárokov druhu na biotop
a jeho bionómiu. Založeniu TMP predchádza teoretická príprava, vychádzajúca z výsledkov analýzy
topografických, tematických, historických máp a ortofotomáp a dostupnej literatúry. Údaje získané z máp
konfrontujeme následne s reálnym stavom. V prípade rozsiahlejších lokalít s priaznivými a homogénnymi
prírodnými pomermi, ktoré vyhovujú topickým, reprodukčným, trofickým a migračným nárokom druhu,
inštalujeme na lokalite viacero TMP. Tieto môžu sledovať rozdielne monitorované parametre (nenarušený
alebo málo narušený biotop). Vybranú plochu (alebo líniu), na ktorej sa bude následne realizovať dlhodobý
monitoring, označíme v teréne tak, aby odber vzoriek (údajov) prebiehal vždy na tej istej ploche (alebo línii).
Hraničné body štvorca (alebo línie) zameriame GPS a v teréne vyznačíme poveternostným vplyvom odolným
materiálom (roxor, geoharpuna a pod.).
Doporučené spracovanie údajov: Pri dostatočnej kvalite a kvantite získaných údajov je možné ich štatisticky
spracovať aj v dostupných aplikáciach napr. DENSITY 5.0 (Copiright 2007 – 2013 Murray Efford,
http://www.otago.ac.nz/density/), ECOLOGICAL METHODOLOGY 7.2 (Copiright Charles J.Krebs & Alice
J.Kenney,
http://www.exetersoftware.com/cat/ecometh/ecomethodology.html),
ACCUCURVE
1.0,
COMMUNITY ECOLOGY PARAMETER CALCULATOR 1.0, POWER NICHE 2.0 (Copyright and distribution: Drozd
P. & Novotny V., 2010: AccuCurve. Version 1, http://prf.osu.cz/kbe/dokumenty/sw/AccuCurve/AccuCurve.
xls. Drozd P., 2010: ComEcoPaC – Community Ecology Parameter Calculator. Version 1. http://prf.osu.cz/kbe/
dokumenty/sw/ComEcoPaC/ComEcoPaC.xls, Drozd P. & Novotny V., 2010: PowerNiche - Niche division models
for community analysis. Version 2. http://prf.osu.cz/kbe/dokumenty/sw/PowerNiche/PowerNichee.xls.
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Plch lesný (Dryomys nitedula)
Plšík lieskový (Muscardinus avellanarius)
Spracovateľ metodiky: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oponent: RNDr. Michal Ambros, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda kontroly vtáčích búdok
Použijeme vtáčie búdky typu „sýkorník“ (vletový otvor cca 3 cm, vnútorné rozmery 14 x 14 x 20 cm) alebo
„škorcovník“ (vletový otvor cca 3,5 – 4,5 cm, vnútorné rozmery 16 x 16 x 25 cm). Búdky inštalujeme na
vhodných biotopoch s predpokladaným výskytom druhov s rozmiestnením do štvorca, a to v piatich radoch
a piatich stĺpcoch (25 búdok) s rozponom medzi búdkami 20 – 30 m, do výšky 2,5 až 3 m na staršie, spravidla
viac ako 50 ročné stromy. Kontrolu búdok vykonávame 2 – 3 krát počas vegetačnej sezóny, pričom sledujeme
prítomnosť plchov alebo ich pobytových znakov (srsť, hniezda, zvyšky potravy a pod.).
Kontrolu vtáčích búdok vykonávame za pomoci rebríka. Pri kontrole sa odporúča použiť plastový kryt na oči
a tvár, ktorý ochráni pred skáčucimi alebo vyletujúcimi vyrušenými živočíchmi (plchy, myši, vtáci, sršne, osy)
z búdky. V búdke kontrolujeme prítomné živočíchy, ako aj hniezdny materiál, ktorý je charakteristický pre
jednotlivé druhy cicavcov osídľujúcich búdku.
Fotomonitoring
Vizuálna metóda, ktorou sa zisťuje prezencia/absencia jedincov druhu na lokalite za pomoci techniky
(fotopascí) bez zaznamenávania ďalších kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov. Metódu zisťovania
za pomoci fototechniky môžeme kombinovať s metódou inštalovaných vtáčích búdok.
Metóda odchytu do živolovných pascí
a) Odchyt jedincov do živolovných pascí líniovou metódou. Odchytové zariadenia sú inštalované t.
z. jednotne do línie po 50 (25, 100) kusoch s odstupom 10, 15 alebo 20 m. Spravidla sú línie v teréne
exponované tri noci. Zvolený postup odchytu (typ pasce, druh a kvalitu návnady, čas kontroly v rámci
sezóny, počet pascí, denný/nočný interval kontroly, rozpon medzi pascami a i.) dodržujeme s čo
najvyššou presnosťou počas celého obdobia monitorovacích aktivít. Priebeh zmien hodnôt základných
kvantitatívnych a štrukturálnych charakteristík (prezencia, abundancia, dominancia, frekvencia a i.)
vypočítame klasickými zoocenologickými metódami z reálnych hodnôt získaných odchytom.
b) Odchyt jedincov do živolovných pascí kvadrátovou metódou. Odchytové zariadenia sú inštalované t. z.
do štvorca po 5 x 5 (10 x 10) kusov pascí s odstupom 10 – 15 m. Spravidla sú kvadráty v teréne exponované
tri noci. Zvolený postup odchytu (typ pasce, druh a kvalitu návnady, čas kontroly v rámci sezóny, počet
pascí, denný/nočný interval kontroly, rozpon medzi pascami a i.) dodržujeme s čo najvyššou presnosťou
počas celého obdobia monitorovacích aktivít. Priebeh zmien hodnôt základných kvantitatívnych
a štrukturálnych charakteristík (prezencia, abundancia, dominancia, frekvencia a i.) vypočítame klasickými
zoocenologickými metódami z reálnych hodnôt získaných odchytom.
Postup prípravy a odchytu:
• Príprava a zabezpečenie funkčnosti odchytových zariadení pred realizáciou vzorkovania v teréne.
•		Príprava vhodnej návnady.
• Sledovanie prognóz počasia na obdobie plánovaného monitoringu (počasie môže výrazne ovplyvniť
výsledky vzorkovania).
• Položenie odchytových zariadení s návnadou (ovsené vločky, sekané jablká a mrkva, orechy a pod.) na
vopred vybraných a fixovaných odchytových bodoch (TMP) podľa zvolenej metodiky (línia, kvadrát). Čas
položenia pascí: najneskôr do 15.00 hod.
• Kontrola pascí na odchytových bodoch: pri použití živolovných pascí je potrebné zabezpečiť, aby odchytené
zvieratá v pasciach nehynuli. Z tohto dôvodu je nutné pasce vybaviť dostatočným množstvom návnady
(krmiva) a tomu prispôsobiť aj cyklus kontrol. V letných mesiacoch každé štyri hodiny, pri nižších denných
a nočných teplotách (do 10°) je potrebné počet kontrol zahustiť s odstupom na 2 – 3 hodiny).
• Všetky odchytené zvieratá protokolujeme, teda aj tie, ktoré nie sú predmetom monitoringu. Zaznamenávame:
druh, pohlavie, vekovú skupinu (juvenil, subadult, adult). Za účelom presného zistenia druhu je potrebné
vykonať základné determinačné (biometrické) merania. Doporučujeme odobrať aj ďalšie metrické údaje:
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telo, chvost, hmotnosť. Uhynuté jedince všetkých druhov archivujeme a fixujeme v alkohole. Pitvou
zisťujeme stav pohlavných orgánov a u gravidných samíc počty a veľkosť embryí. Zozbierané informácie
protokolujeme vo formulári.
• Pri manipulácii s hlodavcami a hmyzožravcami (živými aj uhynutými) treba používať ochranné pomôcky:
latexové rukavice, rúška na tvár a dodržiavať základné hygienické pravidlá pri práci s infekčným
materiálom.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Vtáčie búdky (typ sýkorník, škorcovník), živolovné pasce, fotoaparát, fotopasce (min. 5 ks), rebrík 2,5 – 3,5
m, optika na nočné videnie, vode odolný výstroj, GPS, prístroje na biometriku (posuvné meradlo), váha (do
100 g) alebo spružinová závesná váha (zn. PESOLA) do 500 g, chirurgické nožnice, skalpel, pinzeta, poľná
lupa, čelovka, resp. baterka, denaturovaný alebo čistý alkohol, formalín, dezinfekčné prostriedky, chirurgické
rukavice.
Spôsob zakladania a fixácie TMP vnútri TML – pozri druh Cricetus cricetus.
Doporučené spracovanie údajov – pozri druh Cricetus cricetus.
•••

Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus ssp. mehelyi)
Hraboš tatranský (Microtus tatricus syn. Pitymys tatricus)
Spracovateľ metodiky: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oponent: RNDr. Michal Ambros, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda odchytu do živolovných pascí. Metóda a postup prípravy a odchytu je opísaná vyššie. Jedince po
odchytení zostávajú živé. Existuje veľa typov a systémov živolovných pascí. Pre tieto druhy doporučujeme
typ „chmela“ alebo „sherman“, ale aj ďalšie. Návnada: najčastejšie mrkva, ovsené vločky, jablko a i. Nevýhody
použitia tohto typu pascí: hmotnosť, rozmery, častejšie kontroly na lokalite (každé 4 hodiny), vysoká cena.
Výhody: neusmrcuje odchytené živočíchy.
Odchyt do zemných pascí. Doplnková metóda na selektívny odchyt niektorých druhov terestrických živočíchov.
Najčastejšie používane trojlitrové nádoby bez fixačnej tekutiny. Pasce sú kladené do línie (po 5 a 10 kusov).
Exponované sú v teréne počas vegetačného obdobia s odberom materiálu v mesačných (dvojtýždenných)
intervaloch. Evidujú sa všetky jedince všetkých druhov zachytených odchytovým zariadením na lokalite.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Pasce (živolovné), vode odolný výstroj a výzbroj, GPS, fototechnika, prístroje na biometriku (posuvné meradlo),
váha (do 100 g) alebo spružinová závesná váha (zn. PESOLA) do 100 g, náradie na reparáciu odchytových
zariadení (kliešte – rôzne druhy, kladivo), chirurgické nožnice, skalpel, pinzeta, poľná lupa, čelovka, resp.
baterka, denaturovaný alebo čistý alkohol, formalín, dezinfekčné prostriedky, chirurgické rukavice, okuliare
(na ochranu proti UV a mechanickému poškodeniu očí pri práci v trstine alebo kosodrevine).
Spôsob zakladania a fixácie TMP vnútri TML – pozri druh Cricetus cricetus.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
• Vzorkovanie vyžaduje minimálne trojdňový pobyt v teréne: 1. deň – položenie pascí, 2. deň – kontrola
a odber vzoriek, 3. deň – kontrola a odber vzoriek.
• Pri odbere vzoriek – manipulovaní s hlodavcami pracujeme s vysoko infekčným materiálom. Tomu treba
prispôsobiť pracovné rutiny.
Doporučené spracovanie údajov – pozri druh Cricetus cricetus.
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Myšovka horská (Sicista betulina)
Myšovka Pallasova (Sicista subtilis)
Spracovateľ metodiky: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oponent: RNDr. Michal Ambros, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Odchyt do zemných pascí bez fixačnej tekutiny. Túto metódu doporučujeme ako hlavnú pri zisťovaní
prezencie druhov na lokalite, a to vzhľadom k špecifickému spôsobu života – pohyb po zemi poskokmi,
lezenie po vegetácii, dlhodobé či krátkodobé (v lete) upadanie do spánku. V prípade Sicista subtilis aj kvôli
doterajšej (ne)prezentácii druhu na území Slovenska. Za účinné sa považujú odchytové zariadenia tvorené
tubusom rozmerov: priemer 20 – 30 cm, výška 50 – 70 cm s pevným dnom, zakopané po okraj do pôdy.
Ako alternatívu možno použiť komerčné plastové nádoby (vedrá) podobných rozmerov. Pasce sú kladené
do línie (po 5 a 10 kusov) alebo do kvadrátu max. 7 x 7 pascí v spone po 20 m. Exponované sú v teréne
počas vegetačného obdobia s pravidelnou kontrolou. Nakoľko sú tieto druhy typickým nočným živočíchom
s vrcholom aktivity po zotmení a v prvej polovici noci, je pri použití tohto druhu odchytového zariadenia
nevyhnutná častá kontrola, a to v 2 – 3 hodinových intervaloch. Evidujú sa všetky jedince všetkých druhov
zachytených odchytovým zariadením na lokalite.
Metóda odchytu do živolovných pascí: Metóda a postup prípravy a odchytu je opísaná vyššie.
Optimálne je vykonať monitoring dvakrát za sezónu: po prezimovaní (máj) a v čase populačného maxima
(september).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Pasce (plastové tubusy vhodných rozmerov, plastové nádoby), fotoaparát, vode odolný výstroj, GPS,
fototechnika, optika na nočné videnie, prístroje na biometriku (posuvné meradlo), váha (do 100 g) alebo
spružinová závesná váha (zn. PESOLA) do 100 g, chirurgické nožnice, skalpel, pinzeta, poľná lupa, čelovka,
resp. baterka, denaturovaný alebo čistý alkohol, formalín, dezinfekčné prostriedky, chirurgické rukavice,
okuliare (na ochranu proti UV).
Spôsob zakladania a fixácie TMP vnútri TML – pozri druh Cricetus cricetus.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
• Vzorkovanie vyžaduje minimálne trojdňový pobyt v teréne: 1. deň – položenie pascí, 2. deň – kontrola
a odber vzoriek, 3. deň – kontrola a odber vzoriek.
• Pri odbere vzoriek – manipulovaní s hlodavcami pracujeme s vysoko infekčným materiálom. Tomu treba
prispôsobiť pracovné rutiny.
Doporučené spracovanie údajov – pozri druh Cricetus cricetus.
•••

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
Spracovateľ metodiky: doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Oponent: RNDr. Michal Ambros, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda vizuálnej kontroly
Vizuálny monitoring realizujeme z bodu, ktorý presahuje útekovú vzdialenosť zvierat a z ktorého je optimálny
výhľad na celú monitorovanú plochu. Zaznamenávame počet aktívnych jedincov sysľa za určitú časovú
jednotku (napr. počet zvierat sledovaných na povrchu za 1 hodinu). Tento postup opakujeme v priebehu
dňa viac krát.
Metóda kontroly aktívnych nor
Metóda odhadu počtu jedincov sysľa na TMP je založená na zazátkovaní aktívnych nor materiálom, ako je
seno, slama a pod. Za aktívnu noru považujeme ústie kolmých alebo šikmých nor so znakmi prítomnosti
druhu – čerstvý trus, zvyšky potravy, čerstvé výhrabky pôdy, aktivita a pod. Zátkovanie vykonávame deň pred
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plánovaným sčítavaním v čase po ukončení dennej aktivity sysľov (19.00 – 20.00 hod). Kontrolu vykonávame
vizuálne na vopred definovanej ploche v čase po začiatku dennej aktivity sysľov (7.00 – 9.00 hod) pričom
zaznamenávame nory, na ktorých zátky javia znaky poškodenia – sú vytlačené z nory alebo sa nimi ináč
manipulovalo. Metóda orientačne napovedá o početnosti populácie, ako aj o aktivite druhu.
Využitím metódy vizuálneho pozorovania jedincov alebo pobytových znakov získavame základné informácie
o výskyte jedincov cieľového druhu na TML (prezencia/abcencia) a informáciu o priebehu hodnôt jeho
početnosti za sledované obdobie. Ak je na TML založených jeden a viac pozorovacích bodov (TMP),
vyhodnocujeme tieto kvantitatívne charakteristiky prepočtom ako priemer hodnôt z jednotlivých TMP na
celú TML. Dôležité je zvolenú metódu použiť (počet pascí, ich rozmiestnenie, odstupy a interval kontrol)
počas celého monitorovacieho obdobia.
Metóda odchytu do živolovných pascí: Opísaná pri druhu Cricetus cricetus.
Fotomonitoring fotopascami. Doplnková metóda.
Optimálne je monitoring vykonať dvakrát za sezónu: po prezimovaní pred vrhom mláďat (koniec marca
– začiatok apríla) a v čase po osamostatnení sa mláďat, pred začatím príprav na hibernáciu (júl – august).
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Ďalekohlad alebo monokulár, fotoaparát, živolovné pasce (min. rozmer 80 x 80 x 300 mm), fotopasce (min.
5 ks), GPS, prístroje na biometriku (posuvné meradlo), váha (do 500 g) alebo spružinová závesná váha (zn.
PESOLA) do 500 g, chirurgické nožnice, skalpel, pinzeta, poľná lupa, čelovka, resp. baterka, denaturovaný
alebo čistý alkohol, formalín, dezinfekčné prostriedky, chirurgické rukavice.
Spôsob zakladania a fixácie TMP vnútri TML – pozri druh Cricetus cricetus.
Doporučené spracovanie údajov – pozri druh Cricetus cricetus.
•••

Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris)
Spracovateľ metodiky: Ing. Barbara Chovancová, PhD.

Oponent: RNDr. Peter Bačkor, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring taxónu by mal prebiehať podľa doterajšej koncepcie (Blahout 1961, Halák 1984 a), používanej
v Tatranskom národnom parku od šesťdesiatych rokov 20. storočia, modifikovanú Chovancovou (Hędrzak,
Brzuski & Chovancová 2003, 2004) a Ballom (Ballo & Sýkora 2005, 2006). Princípom zisťovania početnosti je
inventarizácia zimných nor svišťov. Podľa autorov (l. c.) je to najefektívnejšia metóda určovania veľkosti
populácie vzhľadom na to, že zistenie početnosti jedincov v jednotlivých kolóniách vzhľadom na spôsob
života svišťov a vysokohorské prostredie ich výskytu praktický je možné iba v modelovej kolónii.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Mapa topografická 1: 5 000, GPS, telefón, unifikovaný formulár, ďalekohľad, monokulár, fototechnika, výstroj
a výzbroj do vysokohorského terénu, skúmavky s alkoholom, chirurgické rukavice, obalový materiál (vrece,
vrecká, skúmavky), dezinfekčné prostriedky, diktafón a ďalšie.
Čas monitorovania
Monitoring stavu populácie treba realizovať v trojročných cykloch – vzhľadom na náročné podmienky
prostredia (nedostatok snehovej pokrývky, lavínové ohrozenie). Inventarizáciu nôr treba vykonávať
v jarnom období (20. marec – 20 máj) po zistení, že svište sa začínajú vyhrabávať. Rozlohu areálu opätovne
prehodnocovať v desaťročných intervaloch – na základe terénnych poznatkov a analýzy ortofotomáp alebo
programov starostlivosti (plánov ochrany).
Spôsob realizácie monitoringu na TML
Monitoring početnosti by sa mal byť realizovať formou zisťovania zemepisných súradníc zimných nôr
prístrojom GPS a zakresľovaním do mapových podkladov.
Populácia svišťov v TANAPe (Západné a Východné Tatry) tvorí jeden celok a bez spolupráce s poľskou stranou
nie je možné zistiť jej početnosť. U svišťov, podobne ako u kamzíkov, boli pozorované migrácie na veľké
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vzdialenosti (Chovancová 2004), to znamená, že najmä v pohraničných oblastiach treba počítať s presunmi
kolónií).
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Hendikep a zdravotný stav – zaznamenávanie všetkých hendikepovaných jedincov (poranenia, stav
osrstenia).
Mimoriadne výskyty a prejavy – zaznamenáva sa výskyt v kosodrevinovom a subniválnom vegetačnom
stupni, zaznamenáva sa výskyt mimo areálu svišťa (submontánny, montánny, subniválny stupeň), prejavy
antagonizmu, poruchy správania atď.
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1.12. Netopiere (Chiroptera)
Spracovatelia metodiky: Mgr. Peter Kaňuch, PhD. a RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Oponent: Ing. Martin Ceľuch, PhD.

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum)
Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)
Podkovár južný (Rhinolophus euryale)
Netopier veľký (Myotis myotis)
Netopier ostrouchý (Myotis blythii)
Netopier brvitý (Myotis emarginatus)
Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M1] Sčítanie počas obdobia reprodukcie v úkrytoch: Zisťovanie počtu dospelých samíc, prípadne už spolu s
mláďatami v materských kolóniách.
Sčítanie počas obdobia reprodukcie sa robí priamou kontrolou podkrovia (v denných hodinách), vhodné je
doplniť metódu aj o večerné sčítanie počas výletu kolónie. Optimálne obdobie pre sčítanie je od 15. mája do
30. júna (tzn. podľa možností tesne pred pôrodmi), teda len za prítomnosti dospelých samíc (ktoré sú tam
už v konečnom počte po prílete zo zimovísk) alebo s ešte nelietajúcimi mláďatami. To uľahčuje jednoznačne
stanoviť veľkosť kolónie. Kvôli vyrušovaniu kolónií sa odporúča len jedna priama kontrola za sezónu.
[M2] Sčítanie na podzemných zimoviskách: Zisťovanie počtu hibernujúcich jedincov.
Kvôli porovnateľnosti výsledkov je potrebné kontrolovať zimoviská tým istým spôsobom po vybranej trase
a tou istou intenzitou (rovnaký čas, počet sčítavateľov, technika). Pri hromadných zoskupeniach (agregácie,
klastre) je potrebné využitie digitálnej techniky. Odfotené zoskupenie sa presne sčíta na monitore PC (v
prípade, ak bolo možné odfotiť iba časť zoskupenia, sa počet jedincov prepočíta na celú plochu zoskupenia).
Optimálne obdobie sčítania je 15. január až 28. február. Počet jedincov je potrebné zaznamenať bez rušenia
zimujúcich netopierov.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Svetelné zdroje, baterky, jaskyniarsky výstroj, foto technika.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
Ako TML budú vybrané najvýznamnejšie, historicky overené lokality, kde sa nachádzajú reprodukčné úkryty
a zimoviská druhu. Zväčša pôjde o lokality, kde sa zvyknú nachádzať početnejšie kolónie, resp. zoskupenia
(desiatky jedincov).
Determinačné znaky
Správnej determinácii treba venovať vyššiu pozornosť v území spoločného výskytu s inými druhmi daného
rodu. Druhy rodu Rhinolophus sa rozlišujú na základe veľkosti tela, tvare nosných výrastkov a echolokačnej
frekvencie.
V prípade spoločných úkrytov druhov Myotis myotis/M. blythii/M. emarginatus a Miniopterus schreibersii treba
venovať zvýšenú pozornosť správnej determinácii na základe celkovej veľkosti tela, dĺžky a tvaru ušníc a
hlavy.
Správnej determinácii treba venovať vyššiu pozornosť v území spoločného výskytu M. mystacinus/brandtii/
alcathoe. Tieto druhy sa v teréne rozlišujú najmä na základe dĺžky holene, tvaru penisu, charakteru zubov,
sfarbenia tváre, ušníc a srsti.
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Netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii)
Netopier riasnatý (Myotis nattereri)
Večernica severská (Eptesicus nilssonii)
Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M3] Odchyt do sietí počas letného obdobia: Zisťovanie výskytu druhu a jeho reprodukčného statusu v území.
Relatívne údaje o výskyte druhu či jeho rozmnožovaní v území sa budú získavať pomocou odchytu netopierov
na miestach ich zvýšenej lovnej aktivity. Netopiere sa odchytávajú do jemných nárazových sietí (vždy tej istej
dĺžky podľa daného miesta odchytu) v čase ich nočného lovu (min. počas troch hodín od západu Slnka – v
čase najvyššej aktivity). Po odchyte sa netopiere okamžite vyberú zo siete, určia, príp. označia disperznou
umývateľnou farbou na srsti v časti medzi ušami (kvôli identifikácii spätne odchytených jedincov) a vypustia.
Odchyty by sa mali uskutočňovať v období od 15. júna do 31. augusta, kedy sú už samice po pôrodoch,
resp. sú už osamostatnené mláďatá. Samotný odchyt je výhodné doplniť aj o registráciu hlasových signálov
pomocou ultrazvukových detektorov, ktoré sa uložia na nahrávacie zariadenie a druhová identifikácia sa
potvrdí softvérovou analýzou signálov.
[M2] Sčítanie na podzemných zimoviskách: Zisťovanie prítomnosti hibernujúcich jedincov. Metóda M2 je opísaná vyššie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Svetelné zdroje, baterky, nárazové siete a príslušenstvo, jaskyniarsky výstroj.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
V okolí miesta odchytu, v tomto prípade ide o TMP, sa vyberie kruhová plocha s polomerom 1 km a tá bude
predstavovať TML. Miesto odchytu sa bude nachádzať v lesnom prostredí alebo v dosahu lesa, pričom TMP
bude miesto koncentrácie lovnej aktivity netopierov (malá vodná plôška, potok, lesná cesta ako letový koridor
a pod.). Výber TML zohľadňuje pestrosť lesných ekosystémov, kde sa druh vyskytuje. Pre obdobie hibernácie
budú ako TML vybrané historicky overené lokality s pravidelným výskytom druhu.
•••

Netopier fúzatý (Myotis mystacinus)
Netopier Brandtov (Myotis brandtii)
Netopier alkatoe (Myotis alcathoe)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M3] Odchyt do sietí počas letného obdobia: Zisťovanie výskytu druhu a jeho reprodukčného statusu v území.
Metóda M3 je opísaná vyššie.
[M4] Odchyt do sietí pred podzemnými úkrytmi v jesennom období: Zisťovanie výskytu druhu v území.
Netopiere sa odchytávajú do jemných nárazových sietí (vždy tej istej dĺžky podľa daného miesta odchytu)
v čase ich nočného lovu (min. počas troch hodín od západu Slnka – v čase najvyššej aktivity). Po odchyte
sa netopiere okamžite vyberú zo siete, určia, príp. označia disperznou umývateľnou farbou na srsti v časti
medzi ušami (kvôli identifikácii spätne odchytených jedincov) a vypustia. Odchyty by sa mali uskutočňovať
v období od 15. júna do 31. augusta, kedy sú už samice po pôrodoch, resp. sú už osamostatnené mláďatá.
Samotný odchyt je výhodné doplniť aj o registráciu hlasových signálov pomocou ultrazvukových detektorov,
ktoré sa uložia na nahrávacie zariadenie a druhová identifikácia sa potvrdí softvérovou analýzou signálov.
Pri jesenných odchytoch pred podzemnými zimoviskami sa postupuje rovnako, pričom sieť sa umiestňuje
pred otvor úkrytu vždy štandardným spôsobom kvôli porovnateľnosti výsledkov. V závislosti od podmienok
počasia je možné uskutočňovať tieto odchyty od 15. augusta do 15. októbra.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Svetelné zdroje, baterky, nárazové siete a príslušenstvo.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
V okolí miesta odchytu, v tomto prípade ide o TMP, sa vyberie kruhová plocha s polomerom 1 km a tá bude
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predstavovať TML. Miesto odchytu sa bude nachádzať v lesnom prostredí alebo v dosahu lesa, pričom TMP
bude miesto koncentrácie lovnej aktivity netopierov (malá vodná plôška, potok, lesná cesta ako letový koridor
a pod.). Pre jesenné obdobie budú ako TML vybrané historicky overené lokality s pravidelným výskytom
druhu (najmä počas hibernácie).
Determinačné znaky druhu
Správnej determinácii treba venovať vačšiu pozornosť v území spoločného výskytu s inými druhmi skupiny
M. mystacinus/brandtii/alcathoe. Tieto druhy sa v teréne rozlišujú najmä na základe dĺžky holene, tvaru penisu,
charakteru zubov, sfarbenia tváre, ušníc a srsti.
•••

Netopier vodný (Myotis daubentonii)
Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula)
Raniak stromový (Nyctalus leisleri)
Večernica tmavá (Vespertilio murinus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M3] Odchyt do sietí počas letného obdobia: Zisťovanie výskytu druhu a jeho reprodukčného statusu v území.
Metóda M3 je opísaná vyššie.
[M5] Mapovanie výskytu pomocou ultrazvukového detektora na transekte: Zisťovanie výskytu druhu a jeho relatívnej
početnosti v území.
Vybrané transekty pre dektoring (TML) by mali prechádzať na vybraných lokalitách v mestskom prostredí. Na
monitorovaných transektoch dĺžky 50 km sa vyberie 10 bodov (TMP), kde je zvýšená koncentrácia netopierov
a tam sa bude robiť záznam aktivity netopierov.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Svetelné zdroje, nárazové siete a príslušenstvo, ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie
zariadenie, softvér na analýzu dát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
V okolí miesta odchytu, v tomto prípade ide o TMP, sa vyberie kruhová plocha s polomerom 1 km a tá bude
predstavovať TML. Miesto odchytu sa bude nachádzať v lesnom prostredí alebo v dosahu lesa, pričom TMP
bude miesto koncentrácie lovnej aktivity netopierov (malá vodná plôška, potok, lesná cesta ako letový koridor
a pod.). Vybrané transekty pre dektoring (TML) by mali prechádzať čo najširším spektrom biotopov (sídla, lúky,
pasienky, polia, lesy, rozptýlená stromová a krovinová vegetácia, vodné plochy a toky). Na monitorovaných
transektoch dĺžky 50 km sa vyberie 10 bodov (TMP), kde je zvýšená koncentrácia loviacich netopierov (vodné
plôšky, koridory, okraje lesa) a tam sa bude robiť záznam aktivity netopierov.
•••

Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)
Večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M5] Mapovanie výskytu pomocou ultrazvukového detektora na transekte: Zisťovanie výskytu druhu a jeho relatívnej
početnosti v území. Metóda M5 je opísaná vyššie.
[M2] Sčítanie na podzemných zimoviskách: Zisťovanie prítomnosti hibernujúcich jedincov. Metóda M2 je opísaná
vyššie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie zariadenie, softvér na analýzu dát, svetelné
zdroje, baterky, jaskyniarsky výstroj.
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Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
Vybrané transekty pre dektoring (TML) by mali prechádzať čo najširším spektrom biotopov (sídla, lúky,
pasienky, polia, lesy, rozptýlená stromová a krovinová vegetácia, vodné plochy a toky). Na monitorovaných
transektoch dĺžky 50 km sa vyberie 10 bodov (TMP), kde je zvýšená koncentrácia loviacich netopierov (vodné
plôšky, koridory, okraje lesa) a tam sa bude robiť záznam aktivity netopierov. Ako TML pre zimoviská budú
vybrané najvýznamnejšie, historicky overené lokality s pravidelným výskytom druhu.
Determinačné znaky druhu
Správnej determinácii druhu Pipistrellus pipistrellus treba venovať väčšiu pozornosť v území spoločného
výskytu s inými druhmi rodu Pipistrellus. Tieto druhy sa v teréne najlepšie rozlišujú na základe echolokácie.
•••

Večernica pozdná (Eptesicus serotinus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M5] Mapovanie výskytu pomocou ultrazvukového detektora na transekte: Zisťovanie výskytu druhu a jeho relatívnej
početnosti v území.
Sledovanie pomocou ultrazvukových detektorov na vybraných transektoch v krajine je možné uskutočňovať
počas celej sezóny od 1. mája do 15. októbra. Na každom bode sa v dĺžke 5 min. urobí záznam aktivity. Medzi
jednotlivými TMP sa bude presúvať autom. Transekt je potrebné začať 0,5 h po západe Slnka. Registráciu
hlasových signálov je potrebné robiť ultrazvukovými detektormi v systéme time-expansion alebo inom
širokopásmovom systéme (napr. frequencedivision), ktoré umožňujú nahrávanie (na digitálne nahrávacie
zariadenie) a následné analyzovanie hlasov pomocou softvéru.
[M6] Sčítavanie vyletujúcich netopierov z podkrovného úkrytu: Zisťovanie počtu jedincov v úkryte.
Keďže druh využíva štrbiny v podkroviach budov, je nevyhnutné sčítanie jedincov počas ich výletu z úkrytu,
pretože priama vizuálna kontrola často nie je možná. Potrebné je dodržať obdobie podľa možností tesne
pred pôrodmi alebo v čase ešte nelietajúcich mláďat, čiže od 15. mája do 15. júna, kvôli jednoznačnému
stanoveniu veľkosti kolónie. Viacero sčítavateľov zabezpečí, že budú sledované všetky výletové otvory.
Na lokalite je potrebné byť už v čase západu Slnka. V prípade zmiešaných kolónií je vhodné pomocou
ultrazvukového detektora odlišovať vyletujúce druhy. Ultrazvukové detektory (tiež infrakamery, noktovízory)
sú potrebné aj pri slabých svetelných podmienkach.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie zariadenie, infrakamera alebo noktovízor, softvér
na analýzu dát, svetelné zdroje, baterky.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
Vybrané transekty pre dektoring (TML) by mali prechádzať čo najširším spektrom biotopov (sídla, lúky, pasienky,
polia, lesy, rozptýlená stromová a krovinová vegetácia, vodné plochy a toky). Na monitorovaných transektoch
dĺžky 50 km sa vyberie 10 bodov (TMP), kde je zvýšená koncentrácia loviacich netopierov (vodné plôšky,
koridory, okraje lesa) a tam sa bude robiť záznam aktivity netopierov. Ako TML pre úkryty s reprodukčnými
kolóniami budú vybrané najvýznamnejšie, historicky overené lokality, kde sa zvyknú nachádzať početnejšie
kolónie (desiatky jedincov).
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Večernica Leachova (Pipistrellus pygmaeus)
Večernica parková (Pipistrellus nathusii)
Večernica južná (Pipistrellus kuhlii)
Večernica Saviho (Pipistrellus savii)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M5] Mapovanie výskytu pomocou ultrazvukového detektora na transekte: Zisťovanie výskytu druhu a jeho relatívnej
početnosti v území.
Sledovanie pomocou ultrazvukových detektorov na vybraných transektoch v krajine je možné uskutočňovať
počas celej sezóny od 1. mája do 15. októbra. Na každom bode sa v dĺžke 5 min. urobí záznam aktivity. Medzi
jednotlivými TMP sa bude presúvať autom. Transekt je potrebné začať 0,5 h po západe Slnka. Registráciu
hlasových signálov je potrebné robiť ultrazvukovými detektormi v systéme time-expansion alebo inom
širokopásmovom systéme (napr. frequencedivision), ktoré umožňujú nahrávanie (na digitálne nahrávacie
zariadenie) a následné analyzovanie hlasov pomocou softvéru.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie zariadenie, softvér na analýzu dát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
Vybrané transekty pre dektoring (TML) by mali prechádzať čo najširším spektrom biotopov (sídla, lúky,
pasienky, polia, lesy, rozptýlená stromová a krovinová vegetácia, vodné plochy a toky). Na monitorovaných
transektoch dĺžky 50 km sa vyberie 10 bodov (TMP), kde je zvýšená koncentrácia loviacich netopierov (vodné
plôšky, koridory, okraje lesa) a tam sa bude robiť záznam aktivity netopierov.
Determinačné znaky druhu
Správnej determinácii treba venovať väčšiu pozornosť v území spoločného výskytu s inými druhmi rodu
Pipistrellus. Tieto druhy sa v teréne najlepšie rozlišujú na základe echolokácie.
•••

Raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M3] Odchyt do sietí počas letného obdobia: Zisťovanie výskytu druhu a jeho reprodukčného statusu v území.
Metóda M3 je opísaná vyššie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Svetelné zdroje, nárazové siete a príslušenstvo, ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie
zariadenie, sofvér na analýzu dát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
V okolí miesta odchytu, v tomto prípade ide o TMP, sa vyberie kruhová plocha s polomerom 1 km a tá bude
predstavovať TML. Miesto odchytu sa bude nachádzať v lesnom prostredí alebo v dosahu lesa, pričom TMP
bude miesto koncentrácie lovnej aktivity netopierov (malá vodná plôška, potok, lesná cesta ako letový
koridor a pod.).
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Ucháč svetlý (Plecotus auritus)
Ucháč sivý (Plecotus austriacus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
[M3] Odchyt do sietí počas letného obdobia: Zisťovanie výskytu druhu a jeho reprodukčného statusu v území.
Metóda M3 je opísaná vyššie.
[M6] Sčítavanie vyletujúcich netopierov z podkrovného úkrytu: Zisťovanie počtu jedincov v úkryte. Metóda M6 je
opísaná vyššie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Ultrazvukový detektor (time-expansion systém), nahrávacie zariadenie, infrakamera alebo noktovízor, softvér
na analýzu dát, svetelné zdroje, baterky.
Spôsob zakladania a fixácie TML a trvalých plôch vnútri TML
V okolí miesta odchytu, v tomto prípade ide o TMP, sa vyberie kruhová plocha s polomerom 1 km a tá bude
predstavovať TML. Miesto odchytu sa bude nachádzať v lesnom prostredí alebo v dosahu lesa, pričom TMP
bude miesto koncentrácie lovnej aktivity netopierov (malá vodná plôška, potok, lesná cesta ako letový
koridor a pod.). Výber TML zohľadňuje pestrosť lesných ekosystémov, kde sa druh vyskytuje. Ako TML pre
úkryty s reprodukčnými kolóniami budú vybrané najvýznamnejšie, historicky overené lokality, kde sa zvyknú
nachádzať početnejšie kolónie (desiatky jedincov).
Determinačné znaky druhov
Môže dochádzať k zámene s príbuzným druhom P. austraicus/auritus. Druhy sa odlišujú na základe viacerých
morfologických znakov (najmä farba trágusu, dĺžka palca). Pred sčítaním vyletujúcich jedincov z úkrytu je
potrebné overiť druhovú príslušnosť priamo v úkryte.
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1.13. Kopytníky (Ungulata)
Zubor hrivnatý (Bison bonasus)
Spracovateľ metodiky: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.

Oponent: Ing. Dagmar Macková, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na monitoring populácie zubra hrivnatého sa odporúča metóda transektu. To znamená, že monitorovateľ ide
pešo po vopred vytýčenej trase (TMP) v rámci TML, kde vizuálnym pozorovaním (ďalekohľadom) monitoruje
prípadný výskyt jedinca(ov) zubra hrivnatého.
Vzhľadom na to, že ide o plaché zviera, je niekedy postačujúce identifikovať pobytové znaky, t. j. stopy zubrov
ako dostatočný dôkaz o jeho výskyte. Stopa zubra je nezameniteľná s iným druhom, ktorý sa v týchto častiach
môže vyskytovať.
Pri zistení výskytu je dôležité zaznamenať:
– počet pozorovaných jedincov (veľkosť čriedy),
– približný vek jedincov,
– pohlavnú štruktúru stáda.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Papierová, resp. digitálna mapa TML v adekvátnom mobilnom zariadení, formulár pre realizáciu monitoringu
v teréne, ceruzka, ďalekohľad, prípadne monokulár, hodinky (mobilný telefón), fotoaparát, GPS.
Spôsob zakladania trvalých monitorovacích lokalít (TML)
TML pre populáciu zubra hrivnatého je vymedzená severná časť územia NP Poloniny, kde sa jedince populácie
trvalo zdržujú.
Pri určovaní a bližšej lokalizácii TML je potrebné vychádzať z doterajších údajov, kde sa najčastejšie jedince
populácie vyskytujú a v rámci tejto TML stanoviť transekt, ktorý sa bude následne monitorovať.
TML by mala zahrňovať najmä otvorenú krajinu (lúky a pasienky) v blízkosti lesa (cca 65 % vhodného biotopu
je otvorená krajina, 25 % lesný biotop, 10 % mozaikovité spoločenstvá). V rámci TML by sa mali nachádzať aj
krmelce pre zver, ktoré zubry navštevujú najmä v zimnom období.
Vybraný transekt bude tvoriť trvalú monitorovaciu plochu (TMP). TMP bude vybratá v severnej časti TML
a mala by sa nachádzať mimo rušivých vplyvov, t. j. mimo spevnených ciest. Transekt TMP bude tvorený v
dĺžke 10 km tak, aby zahrňoval v dĺžke 650 m v otvorenej krajine, 100 m v prechodnom pásme (mozaikovitý
biotop) a 250 m v lesnom prostredí. Transekt TMP by mal byť vytýčený v závislosti od terénnych dispozícii tak,
aby bol jasne identifikovateľný v teréne.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Keďže jedincov/čried môže byť pozdĺž transektu pozorovaných viacero, je potrebné napriek zisteniu výskytu
jedného jedinca/skupiny prejsť celým transektom a zaznamenať aj prípadný ďalší výskyt.
Každú zmonitorovanú skupinu/jedinca je potrebné zaznačiť a vyhodnotiť osobitne, a teda aj štruktúru
jedincov v rámci skupiny.
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Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Spracovateľ metodiky: Ing. Barbara Chovancová, PhD.

Oponent: RNDr. Peter Bačkor, PhD.

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Základnou metódou monitoringu populácie kamzíka vrchovského tatranského je každoročné jesenné
spočítavanie, realizované počas dvoch dní na celom území výskytu druhu, rozdelenom na jednotlivé
transekty. Natalita populácie sa hodnotí taktiež každý rok, na základe jednodňového jarného spočítania,
podľa tých istých zásad ako jesenný monitoring.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Mapa 1 : 25 000 (papierová, resp. digitálna), GPS, telefón, unifikovaný formulár, ďalekohľad, monokulár,
fototechnika, výstroj a výzbroj do vysokohorského terénu, skúmavky s alkoholom, chirurgické rukavice,
obalový materiál (vrece, vrecká), dezinfekčné prostriedky, diktafón atď.
Spôsob realizácie monitoringu na TML
Početnosť
Východiskom hodnotenia početnosti autochtónnej populácie na území Západných a Východných Tatier je
jesenné spočítanie kamzíkov, organizované v slovenskej časti Západných a Východných Tatier Správou TANAPu
(v súčinnosti so Štátnymi lesmi TANAPu ako správcu štátneho územia a ostatnými vlastníkmi/nájomníkmi
územia). Spočítanie je metodicky a časovo zosúladené s poľským TPN (Tatrzański Park Narodowy).
Východiskom hodnotenia početnosti reintrodukovanej populácie na území Nízkych Tatier je jesenné
spočítanie kamzíkov, organizované Správou NAPANTu (v súčinnosti so Štátnymi lesmi ako správcami štátneho
územia a ostatnými vlastníkmi/nájomníkmi územia).
Celý areál výskytu kamzíkov je rozdelený na pozorovacie transekty (ich rozloha je variabilná, podľa
geomorfologického členenia územia, väčšinou sú to dolinové celky). Na určených transektoch počítajú
dvojčlenné skupiny pozorovateľov. Osoby, ktoré vykonávajú inventarizáciu, sú vopred vybraté a ich zoznam
sa každoročne určuje na porade pred spočítavaním. Tam sa tiež stanovia ďalšie podrobnosti ohľadom
trás prechodu transektov (v závislosti od terénnych podmienok, snehovej pokrývky, zľadovatenia terénu,
lavínového ohrozenia) a hodín realizácie spočítania. Zásadou je, že každá inventarizačná dvojica musí
prejsť celý svoj transekt a spíše všetky pozorované kamzíky. Počítanie kamzíkov sa realizuje v alpínskom
a subniválnom vegetačnom stupni, ktoré tvoria otvorené biotopy a umožňuje pozorovanie na veľké
vzdialenosti, zároveň je tu aj možnosť verifikácie pozorovaných zvierat vo vedľajších transektoch. Hranice
transektov tvoria spravidla hrebene alebo bázy dolín. V prípade pozorovania zvierat na hranici transektov
alebo zvierat, ktoré prechádzajú do susedných transektov, sú o tom informované susedné monitorovacie
dvojice.
Výsledky sa zapisujú do terénnych formulárov a zakresľujú do mapových podkladov. Zaznamenáva sa
hodina pozorovania, druh zoskupenia (čriedy, skupiny, samotári), pohlavie, veková skupina (adult, subadult,
juvenil), prípadne zdravotný stav a charakteristické znaky a rastové abnormality rožkov, resp. iné fyziologické
a anatomické zmeny jedincov (napr. zlomené tuľajky, zafarbenie srsti a ďalšie). Osoby, ktoré sa zúčastňujú
spočítania, sú vybavené ďalekohľadmi a majú možnosť vzájomného kontaktovania sa. Zaznamenané sú
tiež kamzíky, ktoré sa vyskytujú z druhej strany štátnej hranice. Osoby, ktoré sa zúčastňujú spočítavania,
sú predovšetkým terénni pracovníci národných parkov a štátnych lesov, osoby menej skúsené z hľadiska
poznania terénu a pozorovania kamzíkov sa zúčastňujú na zásadách spolupozorovateľov.
Základné spočítanie kamzíkov prebieha v neskorej jeseni v období ruje, kedy samce sú pohyblivé a približujú
sa k čriedam kamzíc a nedospelých jedincov oboch pohlaví. Trvá dva dni. Terénne formuláre sa odovzdávajú
na správy národných parkov, kde je spracovaný rozbor výsledkov za účelom eliminácie duplicitných zápisov.
V prípade TANAPu sa získané výsledky následne porovnávajú za účasti koordinátorov z oboch národných
parkov – tu sa eliminuje dvojité spočítanie v hraničných oblastiach. Hodnotenie početnosti populácie len na
slovenskej strane nie je smerodajné, vzhľadom na sústavné migrácie zvierat cez štátnu hranicu.
Prírastky (natalita populácie)
Tohoročné prírastky sú hodnotené na základe tzv. jarného spočítania kamzíkov. Inventarizácia prebieha
podľa tých istých zásad ako jesenné spočítanie, ktorého cieľom je stanovenie početných stavov kamzíkov.
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Veľkosť prírastku sa taktiež stanovuje pre celú populáciu vrátane poľskej strany.
Úhyn
Pri náleze uhynutého jedinca, resp. zvyškov jedinca kamzíka sa zaznamenávajú tieto údaje: miesto, dátum
a lokalita nálezu a meno nálezcu. So súhlasom vlastníka (správcu územia) sa jedinec následne v laboratóriu (v
súčasnosti na VSaM ŠL TANAPu) spracováva biometricky zaužívanými taxonometrickými metódami, pohlavie
a veková skupina sa zisťuje makroskopicky a pitvou. Z dôvodu presnejšieho zatriedenia do príslušnej
vekovej kategórie sú posudzované aj kraniologické a iné osteologické znaky na kostrových preparátoch,
ako napríklad odčítanie ročných prírastkov na rožkoch, opotrebovanie chrupu, stupeň osifikácie lebečných
švov či rastových zón na epifýzach dlhých kostí a ďalšie. Ďalej sa zisťuje príčina úhynu, sú odobrané vzorky na
hodnotenie zdravotného stavu, genetické analýzy, cudzorodé látky a potravu. Koža slúži ako dokumentačný
materiál a hlavy sú súčasťou múzejnej kolekcie.
Ďalšie ukazovatele, ktoré môžu byť využité pri hodnotení stavu populácie
V priebehu celého roka prebieha monitoring mortality, zdravotného stavu, denných a nočných rytmov
a ďalších pozorovaní ako doplnkové informácie pre hodnotenie stavu populácie.
Monitoring ukazovateľov stavu biotopov
K hodnoteniu stavu biotopov je potrebné monitorovať celú plochu alpínskeho vegetačného stupňa
z hľadiska sukcesie kosodreviny a šíriacich sa rastlinných druhov cievnatých rastlín, napr. Callamagrostis
villosa, ktoré znižujú diverzitu biotopov.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Mortalita – záznam a zber uhynutých jedincov (aj keď vzhľadom na rozlohu a vysokohorský terén nie je
možné nájsť všetky mŕtve zvieratá) sú hodnotným vedeckým materiálom a môžu indikovať príčiny usmrtenia
(predácia, vyrušovanie, infraštruktúra, lavíny, celkové vysilenie, pády). Z uhynutých jedincov zabezpečiť odber
vzoriek fekálií a orgánov (najmä pľúc, žalúdka a čriev) na komplexné analýzy na ekto- a endoparazity, ktoré
majú výpovednú hodnotu pre stav populácií.
Hendikep a zdravotný stav – zaznamenávanie všetkých anatomických a morfologických zvláštností
hendikepovaných jedincov (zlomené rožky, tuľajky, zlé presrstenie, úrazy končatín, poranenia a iné).
Mimoriadne výskyty – zaznamenáva sa výskyt v kosodrevinovom a lesnom vegetačnom stupni a vo
vrcholových oblastiach, resp. pre kamzíky v netypických stanovištiach a biotopoch.
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1.14. Šelmy (Carnivora)
Predmetom spracovania metodík a realizácie monitoringu neboli európsky významné druhy:
vlk dravý (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a mačka divá (Felis silvestris),
ktorých monitoring sa realizoval z iného projektu.

Vydra riečna (Lutra lutra)
Spracovateľ metodiky: Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Oponent: Ing. Stanislav Ondruš

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Použije sa modifikovaná štandardná metóda IUCN/SSC Otter Specialist Group, založená na vyhľadávaní
pobytových znakov vydry; trus a pachové značky (Reuther a kol. 2000, Urban 2012). Stopy, pozorovania,
ostatné pobytové znaky a nález uhynutých jedincov sa použije na určenie prezencie a absencie druhu,
prípadne na posúdenie stavu populácie (nález uhynutých juvenilných jedincov alebo dospelých samíc).
Úseky vodných tokov (TMP) v dĺžke 600 m, určené na kontrolu, budú prechádzať monitorovací pracovníci
a zaznamenávať počet nájdených trusov – pachových značiek. V strede monitorovaného úseku (300 m) bude
technický objekt, napr. most alebo priepust, kde je vysoký predpoklad nájdenia trusu vydry. Ak sa takéto
technické objekty nachádzajú aj v iných úsekoch TMP, vyžaduje sa ich dôsledná obhliadka. Pri evidencii trusu
je potrebné sa zamerať na dobre využívané značkovacie miesta, kamene, trsy trávy a pod. Prehľadávaním
pobrežnej čiary na obidvoch stranách vodného toku a v obidvoch smeroch od východiskového bodu
(po prúde aj proti prúdu) sa významne zvýši predpoklad nájdenia ďalších vhodných značkovacích miest.
Do evidencie sa zoberú tri kategórie trusov: suchý rozpadnutý, suchý celistvý a zatiaľ nevysušený. Medzi
početnosťou trusu a početnosťou vydry existuje určitý, nie veľmi tesný vzťah. Preto početnosť trusov
v TMP len čiastočne vypovedá o početnosti vydry. Hlavným cieľom základnej metódy bude zistenie lokalít
s „pozitívnym“, resp.“ negatívnym“ výskytom druhu a posúdenie stavu populácie.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Kópia mapy s vyznačením TMP, malý ďalekohľad, GPS, fotoaparát, hodinky, terénny zápisník a ceruzka, terénne
oblečenie a obuv, najmä vysoké čižmy, meracie pásmo, kolíky, sekerka , nezmývateľná farba na prípadné
vyznačenie relevantných bodov TMP.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
TML bude reprezentovať 160 úsekov vodných tokov, určených realizátorom monitoringu druhu. V rámci TML
sa založí TMP tak, aby od mostov, priepustov alebo iných dôležitých „uzlových bodov“ bol do monitoringu
zahrnutý 300 m úsek proti a po prúde vodného toku. Celková dĺžka TMP bude 600 m. Fixácia TMP je uvedená
vo vysvetlivkách.
•••

Tchor tmavý (Mustela putorius)
Spracovateľ metodiky: Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Oponent: Ing. Stanislav Ondruš

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring sa bude realizovať metódou transektov (pozri spôsob založenia TMP). Zber údajov bude
zameraný na evidenciu pozorovaných a uhynutých jedincov pozdĺž ciest a ich okrajov. Pôjde o dopravnú
mortalitu a prirodzený úhyn. Monitorujúci pracovník bude prechádzať úsekom cesty a zaznamenávať
uhynuté jedince. Prieskum možno uskutočniť aj kombináciou pochôdzky s využitím dopravného prostriedku
(auto, motocykel, bicykel). Týmto spôsobom sa skráti čas, potrebný na obhliadku transektu. Ak sa vyskytnú
problémy s determináciou druhu, monitorujúci pracovník odoberie vzorky (lebka, koža) a vždy vyhotoví
fotodokumentáciu. Fotodokumentáciu je potrebné vyhotoviť tak, aby zachytávala typické znaky druhu. Pri
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vyššom stupni rozkladu alebo významnom poškodení kadáveru je potrebné zohľadniť možnosti zámeny
s kunami a tchorom svetlým.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
GPS, terénny zápisník, fotoaparát, ďalekohľad, plastické vrecká na odber vzoriek.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Na TML určenej pre iné druhy sa založia dva transekty, z ktorých každý bude mať dĺžku 10 km a šírku 20 m.
Transekty budú založené pozdĺž dopravných komunikácií, spevnených ciest.
Determinačné znaky druhu
Podobá sa tchorovi svetlému, je tmavohnedý, papuľku, okraje ušníc a pásiky nad očami má belavé. Na bokoch
tela presvitá svetlejšia podsada. Chvost a brucho sú tmavé. Podľa stôp alebo iných pobytových znakov tchory
nemožno rozlíšiť.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Vzhľadom na utajený nočný spôsob života s minimálnou možnosťou denného pozorovania tchora tmavého
metodika monitoringu predpokladá evidenciu uhynutých jedincov pozdĺž dopravných ťahov. Dĺžka
transektu je určená tak, aby ho bolo možné monitorovať pochôdzkou, prípadne v kombinácii s pomalou
jazdou motorovým vozidlom. Pri obhliadke cestnej komunikácie je potrebné dôsledne preskúmať krajnicu
vozovky a priekopu, pretože zrazené jedince, ktoré neboli ihneď usmrtené, majú tendenciu zabehnúť mimo
telesa cesty.
•••

Tchor svetlý (Mustela eversmanii)
Spracovateľ metodiky: Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Oponent: Ing. Stanislav Ondruš

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Metóda monitoringu bude založená na evidencii pozorovaných a uhynutých jedincov. Pôjde o dopravnú
mortalitu a prirodzený úhyn. Pozorovania a evidencia úhynov sa budú robiť na transektoch (pozri spôsob
založenia TMP). V prípade neistoty alebo problémov pri determinácii druhu monitorujúci pracovník odoberie
vzorky z uhynutého zvieraťa (lebka, koža) a vždy vyhotoví fotodokumentáciu so zameraním na charakteristické
znaky druhu, tvárová maska, chvost, sfarbenie chrbta, brucha a nôh.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
GPS, fotoaparát, skúmavky s alkoholom na odber vzoriek DNA, plastické vrecká na odber vzoriek, terénny
zápisník.
Alternatívna metóda I – Fotomonitoring
Vhodné typy fotopascí prípadne drevené kolíky pre inštaláciu fotopasce.
Alternatívna metóda II – Odchyt do živoloviek
Živolovné pasce, napr. Tomahawk Live Trap model 203, ochranné rukavice na manipuláciu so zvieraťom,
skúmavky na odber DNA.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Na TML určenej pre iné druhy sa založia dva transekty, z ktorých každý bude mať dĺžku 10 km a šírku 20 m.
Transekty budú založené pozdĺž dopravných komunikácií, prechádzajúcich otvorenou poľnohospodárskou
krajinou.
Alternatívna metóda I – Fotomonitoring
Pre realizáciu fotomonitoringu sa odporúča využiť kvadráty DFS, v ktorých bol v minulosti tchor svetlý
zaznamenaný. Tieto kvadráty by predstavovali TML. Založenie TMP bude bodové v predpokladaných
lokalitách výskytu. Ich počet a rozmiestnenie v rámci TML bude závisieť od výskytu vhodných biotopov
a možností realizátora monitoringu (zaobstaranie primeraného počtu fotopascí, čas na inštaláciu a obsluhu,
dostupnosť lokalít a počet výjazdov).
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Alternatívna metóda II – Odchyt do živoloviek
Realizácia odchytu do živoloviek bude sústredená v tých istých lokalitách ako fotomonitoring. Preto spôsob
výberu TML a založenia TMP bude identický ako pri fotomonitoringu.
Determinačné znaky druhu
Podobá sa tchorovi tmavému, je svetlejší, žemľovo žltý, pesíky majú červenohnedý nádych. Brucho nie
je nápadne tmavé. Chvost je čiernohnedý len v druhej koncovej polovičke. Tmavo sfarbené nohy ostro
kontrastujú so svetlým trupom. Tmavé sú aj prsia, tvárová maska je biela len v okolí nosa a papule, ktorá nie
je tak výrazná ako u tchora tmavého. Na základe pobytových znakov, stôp a trusu nie je možné rozlíšiť tchora
tmavého od tchora svetlého.
•••

Kuna lesná (Martes martes)
Spracovateľ metodiky: Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Oponent: Ing. Stanislav Ondruš

Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Použije sa metóda transektov. Prezencia druhu a odhad početnosti populácie kuny lesnej sa uskutoční
stopovaním v zimnom období, najlepšie do troch dní po napadnutí čerstvého snehu a/alebo pozorovaním
(koniec leta a v zimnom období). V rámci založených TMP skúsení pracovníci pomaly prechádzajú určeným
transektom. Monitoring sa realizuje počas jedného dňa. Monitorujúci pracovník zaznamená počet priesečníkov
stopových dráh s transektom a počet pozorovaných jedincov pre účely odhadu početnosti v TMP a TML.
Pozorovania z letného obdobia sa použijú výlučne na posúdenie kvality populácie ako doplňujúca informácia.
V biotopoch, priliehajúcich k intravilánom obcí, monitorujúci pracovník zohľadní možnosť zámeny s kunou
skalnou. Možnosť zámeny môže podstatne ovplyvniť požadované informácie vyplývajúce z monitoringu,
pretože obidva druhy nie je možné rozlíšiť na základe pobytových znakov a niekedy aj krátke pozorovanie
najmä pri sťažených svetelných podmienkach nepostačuje na určenie druhu.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
GPS, fotoaparát, ďalekohľad, terénny zápisník.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP vnútri TML
Na TML určenej pre iné druhy sa založí transekt v dĺžke jedného kilometra a šírke 20 m vedený v rámci
existujúcej siete zreteľne viditeľných lesných ciest alebo chodníkov. Transekt bude založený v lesných
biotopoch, uvedených vo vysvetlivkách. Priebeh transektu sa zaznačí do mapy vhodnej mierky a jeho
počiatočný a konečný bod, prípadne zlomové body sa zamerajú GPS. Začiatok a koniec transektu sa označí
viditeľne na strome vo výške 150 cm nad zemou nezmývateľnou farbou s uvedením čísla TMP.
Determinačné znaky druhu
Podobá sa kune skalnej, ale pesíky má hustejšie a mäkšie. Je gaštanovohnedá, podsada je sivá. Na hrdle a na
prsiach má žltú škvrnu, ktorá sa klinovito, ale oblúkovito končí medzi nohami. Kuna skalná má na prsiach
škvrnu bielej farby, ktorá sa smerom nadol vidlicovito rozbieha k predným nohám. Podľa pobytových znakov,
stôp a trusu nie je možné obidva druhy kún rozlíšiť.
Špecifické situácie monitoringu druhu a spôsob ich riešenia
Kuna lesná je viazaná na lesné prostredie, preto sa nevyskytuje v otvorených biotopoch. Len výnimočne sa
pohybuje po okrajoch lesných porastov. Uvedenú skutočnosť je potrebné dôsledne zohľadniť pri zakladaní
TMP (transektov) pre realizáciu monitoringu.
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2. Metodiky monitoringu druhov rastlín európskeho významu
2.1. Vyššie rastliny
Spracovatelia metodiky: Ing. Marta Mútňanová, RNDr. Mgr. Radoslav Považan

Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
Zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia)
Ostrík močiarny (Angelica palustris syn. Ostericum palustre)
Zeler plazivý (Apium repens)
Palina skalná (Artemisia eriantha)
Slezinník nepravý (Asplenium adulterinum)
Pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum)
Jesienka piesočná (Colchicum arenarium)
Lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)
Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
Katran tatársky (Crambe tataria)
Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense)
Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)
Klinček lesklý (Dianthus nitidus)
Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)
Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
Hadinec červený (Echium russicum)
Bahnička kranská (Eleocharis carniolica)
Ferula Sadlerova (Ferula sadleriana)
Snežienka jarná (Galanthus nivalis)
Mečík močiarny (Gladiolus palustris)
Jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum)
Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)
Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
Kosatec piesočný (Iris humilis subsp. arenaria)
Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica)
Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens)
Hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii)
Plavúň (Lycopodium spp.)
Rumenica turnianska (Onosma tornensis)
Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)
Kosienka karbincolistá (Serratula lycopifolia)
Popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica)
Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)
Poniklec otvorený (Pulsatilla patens)
Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica)
Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
Peniažtek slovenský (Thlaspi jankae)
Vrchovka alpínska (Tozzia carpathica)
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Monitoring je navrhnutý tak, aby sa zistili základné údaje o jednotlivých druhoch na vybraných monitorovaných
lokalitách, aby bolo možné vyplniť monitorovacie formuláre. Monitorovacie formuláre pre Európsku komisiu
vyžadujú údaje o počte a veľkosti lokalít, veľkosti populácie a trende vývoja, biotope druhu a jeho trende na
lokalitách, minulých a súčasných vplyvoch na lokality druhu a potenciálnych ohrozeniach, ktoré v budúcnosti
môžu druhy na lokalitách ohrozovať.
Opis metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne. Spôsob zakladania TML a TMP
Základnou požiadavkou pre monitoring druhov je revízia historických lokalít druhov a prípadné vyhľadávanie
nových lokalít druhov. Výsledkom monitoringu by mala byť informácia o rozšírení druhov na území Slovenska,
t. j. údaj o počte lokalít jednotlivých druhov a stave ich populácií. Zároveň je potrebné získať informácie
o náraste alebo poklese početnosti populácie, resp. veľkosti plochy s výskytom daného taxónu na lokalitách
a trende týchto lokalít.
Pre každý druh boli stanovené prioritné lokality, kde sa bude druh monitorovať. Pôjde o monitoring druhu
v rámci monitoringu jednotlivých typov biotopov. Trvalé monitorovacie lokality (TML) budú navrhnuté
v rámci príslušných biotopov. Zakladanie trvalých monitorovacích plôch (TMP) je nepovinné, ale ich
zakladanie odporúčame.
TML je vyznačený polygón, ktorý predstavuje celkovú plochu výskytu daného druhu na monitorovanej lokalite.
Jej plocha sa dá zistiť presným zakreslením v ortofotomape alebo sa vyznačia hraničné body pomocou GPS
priamo v teréne.
TMP je fixovaná plocha v rámci TML. Spravidla ide o štvorec rozmerov 4 x 4 m alebo 10 x 10 m. Mala by
zachytávať reprezentatívnu časť populácie druhu (nemala by byť umiestnená v časti s najvyšším alebo
najnižším výskytom na lokalite, ale niekde medzi tým). Pre štatisticky významnejšie výsledky odporúčame
zakladať viacero TMP v rámci TML, a to transektom cez populáciu, aby sa zachytil optimálny stav aj okrajové
efekty. Na TMP sa zaznamená počet sterilných, fertilných, resp. plodných jedincov, rozmery TMP a súradnice
dolného ľavého rohu.
Na vybraných monitorovaných, resp. potvrdených revidovaných lokalitách sa budú zisťovať a do formulárov
uvádzať jednak všeobecné údaje (meno mapovateľa, názov lokality, dátum a pod.), jednak populačné
a ekologické údaje. Pre hodnotenie stavu zachovalosti populácie druhu na konkrétnej lokalite boli stanovené
nasledovné kritériá:
Monitoring má byť na lokalitách realizovaný vždy v tom istom období, aby boli výsledky medzi jednotlivými
rokmi porovnateľné.
Veľkosť plochy výskytu
1.
= veľkosť plochy [ha, m2], ktorú osídľuje na lokalite anexový druh v podobe fertilných, sterilných alebo
poškodených jedincov,
– veľkosť plochy sa stanoví odhadom podľa ortofotomapy alebo sa priamo v teréne vyznačia hraničné body
pomocou GPS,
– v prípade, že je populácia tvorená z viacerých dobre ohraničených mikropopulácií, veľkosť plochy sa
vypočíta ako súčet plôch týchto mikropopulácií (tzn. plochy medzi mikropopuláciami sa do veľkosti plochy
výskytu nezarátavajú).
2.
Počet jedincov
= počet jedincov (fertilných, sterilných a poškodených spolu) anexového druhu zaznamenaný na lokalite
počas monitoringu,
– pri malých populáciách (do 500 ks) sa stanoví presný počet jedincov, pri väčších populáciách sa počet
stanoví odhadom. Počet jedincov na určitej ploche sa stanoví odhadom aj v prípadoch, že populácia
osídľuje ťažko prístupný terén (napr. strmé svahy, vodné plochy a pod.).
3.
Vitalita populácie
= percentuálny podiel kvitnúcich, resp. plodných jedincov z celkového počtu jedincov anexového druhu na
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lokalite (TML). Dá sa stanoviť aj extrapoláciou podľa exaktných výsledkov z monitoringu TMP.
4.

Stav biotopu
4.1. veľkosť biotopu
= plocha reálneho výskytu druhu + okolitá plocha celého biotopu [ha, m2]
− veľkosť plochy biotopu sa stanoví podobne ako veľkosť plochy výskytu
4.2. percentuálne zastúpenie inváznych neofytných taxónov
= pokryvnosť inváznych neofytných taxónov [%] na ploche biotopu
4.3. svetelné pomery
= miera zatienenia, resp. presvetlenia biotopu krovinami a stromami (v percentách)
4.4. nepriaznivé vplyvy
= pre druh nepriaznivá zmena charakteru biotopu prirodzenými procesmi alebo ľudskými aktivitami,
realizovanými na lokalite

5. Dynamika populácie
= zmena v početnosti populácie anexového druhu na lokalite za posledných 10 rokov
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, 4 drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu alebo 4 klince veľkosť 20
– 25 cm, špagát na vyznačenie plochy TMP, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality.
Čas monitorovania
Najvhodnejším obdobím na monitoring je čas kvitnutia.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML:
Na vyhodnotenie kvality a dynamiky populácie druhu sa použije tzv. priaznivý stav, definovaný v publikácii
Polák, P., Saxa, A. (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, ŠOP SR Banská Bystrica,
736 s.
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Ukážka terénneho formulára pre monitoring vyšších rastlín
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2.2. Machorasty
Spracovateľ metodiky: Ing. Marta Mútňanová

Kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis)
Korýtkovec (Scapania carinthiaca syn. Scapania massalongoi)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring spočíva v zisťovaní počtu rozkladajúcich sa kmeňov so zaznamenaným výskytom druhu, ktoré
sa pre potreby monitoringu považujú za TMP. V rámci každej TMP sa stanovuje percentuálne zastúpenie
dominantných sprievodných druhov machorastov podľa modifikovanej Tansleyho stupnice: 1 – menej ako
1 %, 2 – 1 % až 25 %, 3 – viac ako 25 %. Pri monitoringu druhu Scapania carinthiaca sa odhaduje jeho
percentuálne zastúpenie v rámci TMP a v prípade druhu Buxbaumia viridis sa spočítajú sporofyty druhu.
Ďalej sa zisťuje aj typ substrátu (napr. ležiaci rozkladajúci sa kmeň, peň alebo konáre), druh dreviny a stupeň
rozkladu substrátu podľa nasledovnej stupnice (Söderström, 1988):
1 – drevo kmeňa je tvrdé s neporušenou kôrou,
2 – drevo kmeňa je tvrdé, kôra sa odlupuje, ale na viac ako 50 % plochy je ešte neporušená,
3 – drevo je tvrdé, kôra sa odlupuje na viac ako 50 % plochy,
4 – drevo začína mäknúť, je bez kôry, ale textúra dreva je stále hladká,
5 – drevo je mäkké, s malými puklinami, niektoré časti dreva už chýbajú,
6 – časti dreva na kmeni chýbajú, kmeň už nemá svoj pôvodný tvar,
7 – vonkajšia línia pôvodného kmeňa je už nedefinovateľná, ale jadro kmeňa ešte môže byť zachované,
8 – úplne rozpadnuté drevo bez zvyškov tvrdých častí, s vonkajšou líniou neurčiteľnou.
Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu Buxbaumia viridis je od zmiznutia snehu až do konca mája (vo
vyšších polohách aj v júni) a od septembra až do prvých väčších mrazov, prípadne napadnutia snehu.
Monitoring druhu Scapania carinthiaca je najvhodnejšie realizovať od 1. apríla až do 30. septembra.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo (2 kusy), kompas, farba v sprejovej forme (svetlomodrá), lupa so zväčšením
20-násobným, zápisník a písacie potreby, mapa s vyznačením monitorovanej lokality, katalóg biotopov na
určenie biotopu, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Trvalá monitorovacia lokalita (TML) bude pri prvej návšteve vyčlenená ako územie, ktoré zahŕňa existujúce
populácie monitorovaného druhu (ležiace kmene so zaznamenaným výskytom druhu v danom roku) a tiež
ďalšie plochy, na ktorých je potenciál pre existenciu druhu. Miesto výskytu druhu (TMP) sa zameria prístrojom
GPS a jeden stojaci strom v blízkosti TMP sa označí svetlomodrým pruhom okolo celého obvodu kmeňa vo
výške cca 1,3 m od povrchu pôdy. Odmeria sa vzdialenosť TMP (najbližšieho okraja ležiaceho kmeňa alebo
pňa so zaznamenaným výskytom druhu) od označeného stromu a smer, v ktorom sa TMP nachádza (azimut).
Rozmery TMP sú zisťované ako dĺžka a hrúbka práchnivejúceho dreva.
•••

Dvojhrot zelený (Dicranum viride)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Za trvalú monitorovaciu plochu (TMP) sa považuje strom, na ktorom bol druh zaznamenaný. V rámci každej
TMP sa určujú základné parametre, ako druh dreviny a hrúbka vo výške 1,3 m, percentuálne zastúpenie
monitorovaného druhu a ostatných sprievodných druhov machorastov a údaj o orientácii častí kmeňa s
výskytom druhu voči svetovým stranám (južnej, západnej, severnej a východnej). Obvod kmeňa spolu
s intervalom výšok so zaznamenaným výskytom druhu (interval spodného a horného výskytu druhu na
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kmeni) tvoria rozmery TMP. Na lokalite (TML) sa počas monitoringu zaznamenáva aj percentuálne zastúpenie
jednotlivých druhov machorastov. Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája až do 30.
októbra.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo, kompas, farba v sprejovej forme (svetlomodrá farba), lupa so zväčšením 20násobným, zápisník a písacie potreby, mapa s vyznačením monitorovanej lokality, katalóg biotopov na
určenie biotopu, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
V rámci TML sa stromy so zaznamenaným výskytom druhu (TMP) označia svetlomodrým pruhom okolo
celého obvodu kmeňa vo výške 1,3 m od povrchu pôdy a napíše sa na ne identifikačné číslo TMP (1, 2 atď.).
Zamerajú sa prístrojom GPS pre potreby následnej identifikácie. Označenie jednotlivých TMP by sa malo
realizovať tak, aby sa nepoškodili populácie monitorovaného druhu.
•••

Kosáčik plavúňovitý (Hamatocaulis vernicosus syn. Drepanocladus vernicosus)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na TML sa spracuje súpis druhov cievnatých rastlín a machorastov a pre jednotlivé etáže (E0, E1, E2, E3) sa
stanoví pokryvnosť s využitím Tansleyho škály: 1 – menej ako 1 %, 2 – 1 % až 50 %, 3 – viac ako 50 %.
V rámci založených TMP bude spracovaný fytocenologický zápis s využitím rozšírenej Braun-Blanquetovej
stupnice abundancie a dominancie:
r – druh veľmi vzácny, len 1 – 2 drobné exempláre, pokryvnosť zanedbateľná,
+ – druh vzácny s pokryvnosťou menej ako 1 %,
1 – druh drobný a početný alebo veľký a vzácny s pokryvnosťou 1 až 5 %,
2m – druh drobný a početný s pokryvnosťou okolo 5 %,
2a – druh drobný a veľmi početný alebo veľký a roztrúsený s pokryvnosťou 5 až 15 %,
2b – druh drobný a veľmi početný, resp. veľký a roztrúsený s pokryvnosťou 15 až 25 %,
3 – druh hojný s pokryvnosťou 25 až 50 %,
4 – druh silne dominujúci s pokryvnosťou 50 až 75 %,
5 – druh pokrývajúci takmer celú plochu s pokryvnosťou 75 až 100 %.
Pokryvnosť druhu Hamatocaulis vernicosus sa na TMP stanoví čo najpresnejšie v percentách.
Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. mája až do 30. augusta, aby bolo možné spracovať aj
fytocenologický zápis.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo (2 kusy), kompas, pH meter (nie je povinný), červená farba v sprejovej forme,
kovové klince alebo kolíky s dĺžkou minimálne 20 cm (alebo geoharpony), detektor kovov (pri monitoringu
druhu v ďalších rokoch), lupa so zväčšením 20-násobným, zápisník a písacie potreby, mapa s vyznačením
monitorovanej lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, fotoaparát, gumené čižmy.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Trvalá monitorovacia lokalita (TML) sa pri prvej návšteve lokality vyčlení ako územie, kde sú vhodné
podmienky pre existenciu druhu (tzn. je možné vyčleniť celé rašelinisko alebo jeho časť).
Na vybraných miestach s výskytom druhu sa založia TMP s rozmermi 2 x 2 m. Zamerajú sa prístrojom GPS
a vyznačia v teréne kovovými kolíkmi (napr. roxorové tyče, geoharpony) s farebne označeným koncom
(červenou farbou), ktoré budú prečnievať nad povrch do výšky cca 2 cm. Ľavý dolný roh plochy by mal byť
zameraný aj od dvoch stabilizačných bodov v teréne, ktoré sa farebne označia (napr. krížom alebo bodom
červenej farby). Ak takáto možnosť nebude, TMP sa bude opätovne vyhľadávať výlučne detektorom kovov.
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Bielomach sivý (Leucobryum glaucum)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring druhu spočíva v pravidelnej kontrole lokalít v niekoľkoročných intervaloch. Zisťuje sa najmä
veľkosť plochy, na ktorej sa druh vyskytuje (v percentách z výmery TML) a zhodnotí sa, či druh tvorí kompaktné
porasty alebo je jeho výskyt mozaikovitý, prípadne je zaznamenaný len ojedinele.
V percentách sa stanovujú aj pokryvnosti ostatných zaznamenaných machorastov na lokalite.
Monitoring je možné realizovať celoročne s výnimkou období so snehovou pokrývkou. Najvhodnejšie
obdobie na monitoring druhu je od 1. apríla až do 30. novembra.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, kompas, meracie pásmo, sprejová farba svetlomodrej farby, zápisník a písacie potreby, mapa
s vyznačením monitorovanej lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Pre lepšiu identifikáciu lokality v teréne sa jeden alebo viac stromov na lokalite označí svetlomodrým pruhom
okolo celého obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom pôdy.
Pri rozsiahlom plošnom výskyte druhu v lesných porastoch sa farebne označujú identifikačné stromy,
nachádzajúce sa na lomových bodoch lokality. TMP nie je potrebné zakladať.
•••

Grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra)
Závitovka (Tortella rigens)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Na TML sa spracuje súpis druhov machorastov s určením pokryvností podľa modifikovanej Tansleyho
stupnice: 1 – menej ako 1 %, 2 – 1 % až 25 %, 3 – viac ako 25 %. Dôraz sa kladie na overenie prezencie druhu
na založených TMP a prehľadávanie aj okolitých miest s podobnými podmienkami za účelom potvrdenia
druhu.
Na TMP sa zisťuje pokryvnosť jednotlivých druhov machorastov v percentách z plochy celej vymedzenej TMP,
výskyt plodných jedincov monitorovaného druhu (len pri druhu Mannia triandra), údaje o zatienení miesta
s výskytom druhu a v prípade druhu Tortella rigens aj údaj o type substrátu, na ktorom druh rastie (napr.
skalné štrbiny alebo nahromadený humus pod skalami).
Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu Mannia triandra je od 1. apríla do 30. mája (vo vyšších polohách
do 30. júna), kedy dozrievajú výtrusy druhu a je najľahšie determinovateľný. V letných mesiacoch už druh
zvyčajne nie je možné zaznamenať na lokalite. Pri druhu Tortella rigens je obdobie monitoringu od 1. mája do
30. septembra, kedy sú lokality bez snehovej pokrývky.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, meracie pásmo (2 kusy), kompas, červená farba v sprejovej forme, kovové roxory s dĺžkou cca 20
cm, detektor kovov (pri opakovanom monitoringu tých lokalít, kde budú TMP označené kovovými roxormi),
lupa so zväčšením 20-násobným, zápisník a písacie potreby, mapa s vyznačením monitorovanej lokality,
katalóg biotopov na určenie biotopu, fotoaparát.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Za trvalú monitorovaciu plochu (TMP) sa považuje miesto výskytu druhu, ktoré bude zamerané prístrojom
GPS a označené v teréne. Označenie je možné spraviť na skalách bodmi červenej farby, z dvoch strán miesta
výskytu druhu alebo sa miesto označí kovovými klincami s farebne označeným vrchom, ktoré sa zatlačia do
podkladu tak, aby viditeľne prečnievali nad povrch pôdy aspoň 5 cm.
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Ochyrea tatranská (Ochyraea tatrensis)
Metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitorujú sa jednotlivé úseky vodného toku so zaznamenaným výskytom druhu, ktoré predstavujú trvalé
monitorovacie plochy (TMP). V rámci TMP sa zisťuje veľkosť plochy s výskytom druhu (údaj sa vpisuje do
poznámky formulára), kompaktnosť jeho porastov a zhodnotí sa, či je druh v monitorovanom období
permanentne oplachovaný (zalievaný) vodou alebo len občas ostrekovaný. Ďalej sa zisťuje zastúpenie
jednotlivých druhov machorastov (vrátane sledovaného druhu) v percentách z plochy založenej TMP.
Spracuje sa zároveň aj súpis druhov machorastov na celej vyčlenenej TML s odhadom zastúpenia druhov
v percentách.
Najvhodnejšie obdobie na monitoring druhu je od 1. júna do 15. septembra. Monitoring by mal byť
každoročne zabezpečený v rovnakom období, aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Potrebné vybavenie pre realizáciu monitoringu
Prístroj GPS, kompas, červená sprejová farba, meracie pásmo, lupa s 20-násobným zväčšením, písacie potreby,
zápisník, mapa s vyznačením monitorovanej lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, fotoaparát,
gumené čižmy.
Spôsob zakladania a fixácie TML a TMP
Za trvalú monitorovaciu lokalitu (TML) druhu sa považuje celý úsek vodného toku, v ktorom bol druh
zaznamenaný.
Každá TMP v rámci TML sa zameria prístrojom GPS. Ak je to možné, na brehu vodného toku sa najbližší strom
alebo skala označí farebnou značkou (kríž alebo bod červenej farby) tak, aby bola dobre viditeľná. Ak sa ani
jedna z uvedených možností nedá v teréne zrealizovať, budú musieť postačiť pre opätovnú identifikáciu len
GPS súradnice a farebné označenie na skalách priamo vo vodnom toku.
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3. Metodika monitoringu lesných biotopov
európskeho významu
Spracovateľ metodiky: Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Oponent: Ing. Matej Schwarz
Kód národný

Ls1.1
Ls1.2
Ls1.3
Ls1.4
Ls10
Ls2.2
Ls2.31
Ls2.33
Ls3.1
Ls3.2
Ls3.3
Ls3.4
Ls3.52
Ls3.6
Ls4
Ls5.1
Ls5.2
Ls5.3
Ls5.4
Ls6.2
Ls7.1
Ls7.2
Ls7.3
Ls9.1
Ls9.2
Ls9.3
Ls9.4

Názov biotopu (podľa Katalógu biotopov Slovenska)

Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy
Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
Horské jelšové lužné lesy
Panónske topoľové lesy s borievkou
Dubovo-hrabové lesy panónske
Dubovo-hrabové lesy lipové
Dubovo-hrabové lesy lipové
Teplomilné submediteránne dubové lesy
Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku
Dubové nátržníkové lesy
Dubovo-cerové lesy
Sucho- a kyslomilné dubové lesy
Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy
Lipovo-javorové sutinové lesy
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Kyslomilné bukové lesy
Javorovo-bukové horské lesy
Vápnomilné bukové lesy
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Rašeliniskové brezové lesíky
Rašeliniskové borovicové lesy
Rašeliniskové smrekové lesy
Smrekové lesy čučoriedkové
Smrekové lesy vysokobylinné
Podmáčané smrekové lesy
Smrekovcovo-limbové lesy

Kód Natura
2000

* 91EO
91F0
* 91EO
* 91EO
*91N0
*91G0
9170
9410
*91H0
*91I0
*91I0
91M0
*91I0
9190
*9180
9130
9110
9140
9150
91Q0
*91D0
*91D0
*91D0
9410
9410
9410
9420

Biotop Ls6.4. Lišajníkové borovicové lesy (91T0) nebol predmetom spracovania metodiky, keďže v čase
schválenia projektu (rok 2009) sa tento biotop nenachádzal v referenčnom zozname biotopov pre Slovenskú
republiku.
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Názov a popis metódy zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Pri monitoringu stavu lesných biotopov európskeho významu sa použijú prevažne metódy okulárneho
odhadu. Hodnotiť sa bude stav na trvalej monitorovacej lokalite (TML). TML predstavuje vopred vymedzený
polygón, na ktorom sa vyskytuje konkrétny biotop, ktorý je spravidla homogénny a očakáva sa v ňom rovnaký
spôsob manažmentu. V prípade lesných biotopov je najvhodnejším polygónom pre voľbu TML jednotka
priestorového rozdelenia lesa (JPRL). JPRL je časť lesa, pre ktorý sa vykonáva zisťovanie stavu lesa obvykle
v 10 ročných intervaloch, plánovanie hospodárenia, vedenie lesnej hospodárskej evidencie a kontroly
hospodárenia. Navrhnuté TML majú ako výberové prvky reprezentovať celý základný súbor (lesné biotopy
celého Slovenska) a na základe stavu posúdeného na nich sa bude odvodzovať stav konkrétneho celého
lesného biotopu v rámci Slovenska. Preto musí byť ich rozmiestnenie reprezentatívne a musí zodpovedať
rozmiestneniu lesných biotopov v rámci Slovenska tak, ako reprezentujú skutočné prírodné, stanovištné,
terénne, klimatické či pôdne pomery lesných biotopov Slovenska (viac TML bude založených vo viac
zastúpených biotopoch, zriedkavé stanovištia budú podchytené menej). Na to, aby sa reprezentatívne
zachytil výskyt lesného biotopu v rámci biogeografických regiónov Slovenska, je možné použiť systematický
výber TML v pravidelnej sieti, vopred vykalkulovanej pre každý biotop v biogeografickom regióne v závislosti
od jeho skutočnej výmery a počtu požadovaných TML. Keďže nie sú k dispozícii údaje z celoslovenského
mapovania lesných biotopov, výber TML sa uskutočnil na základe podkladov z dostupných lesníckych
vrstiev.
Pri terénnom zisťovaní na TML sa uplatní terénna pochôdzka líniovou metódou (pochodová línia). Pochodovú
líniu si hodnotiteľ navrhne tak, aby bol prechod biotopom čím menej náročný (uprednostňovať smer po
vrstevnici na hranice TML a následný posun nahor, resp. nadol) a aby prešiel celým monitorovaným biotopom
v odstupoch maximálne 100 m (na dohľad). Na zvýšenie kvality odhadu sa vyžaduje pri terénnej pochôdzke
na pochodovej línii založiť podľa potreby v závislosti na stupni homogenity biotopu väčší počet stanovísk (v
priemere 1 na 1 ha TML), na ktorých sa jednotlivé znaky posúdia a zaznamenajú, pričom v terénnom zápisníku
sa zaeviduje iba výsledná priemerná alebo celková hodnota na TML.
Jednotlivé znaky a indikátory stavu biotopov sa budú hodnotiť na úrovni celej TML (teda obvykle na výmere
5 – 15 ha), ale iba v prípade 100 % podielu biotopu v rámci TML. V prípade menšieho podielu sa všetky znaky
posudzujú iba na ploche konkrétneho biotopu v rámci TML. Ak sa na vybratej TML nevyskytuje plánovaný
biotop, ale iný lesný biotop európskeho významu, TML sa založí pre vyskytujúci sa biotop (kód ostane pôvodný
a upraví sa až v KIMS). Ak sa na TML nenachádza biotop európskeho významu (nepresné podklady alebo bol
zničený), TML sa individuálne posunie do okolitej JPRL, v ktorej sa hľadaný biotop nachádza. Problematické
prípady sa vyriešia individuálne.
Na TML bude prevažne používaná metóda kvalifikovaného okulárneho odhadu (podiely, zastúpenia,
pokryvnosti). Pri niektorých indikátoroch sa použije aj spočítavanie (odumreté drevo, hrubé a zvlášť cenné
stromy) v kusoch na hektár (celkové kusy na TML treba prepočítať na hektár, resp. priemerovať hektárové
hodnoty z jednotlivých stanovísk). Na zistenie základných terénnych údajov biotopu (sklon, azimut,
nadmorská výška) sa použijú meracie zariadenia (sklonomer, buzola, výškomer) alebo sa tieto údaje odčítajú
z vhodných dostupných podkladov (mapy, GIS vrstvy a rastre). Ako pomôcku na objektivizáciu zastúpenia
drevín je možné použiť relaskop alebo zámernú platničku.
Posúdenia podielov, sumárnych pokryvností, zastúpenia sa budú realizovať podľa úvahy hodnotiteľa
s presnosťou na celé %. Hodnotiteľ musí na TML identifikovať jednotlivé taxóny rastlinných druhov od
stromov cez kry, trávy, byliny, až po machy a lišajníky (s prioritou identifikácie v uvedenej postupnosti).
Posúdenia pokryvnosti jednotlivých taxónov sa v prípade stromov (s hrúbkou v d1,3≥7 cm), krov a zmladenia
(stromy s hrúbkou v d1,3<7 cm) hodnotia s odhadom na celé percento (pri výskyte vzácnych jedincov podľa
možností aj presnejšie), trávy, byliny, machy a lišajníky sa hodnotia modifikovanou Tansleyho stupnicou (1 <1
%, 2 1 – 25 %, 3 >25 %).
Dôležitým zdrojom informácií o TML budú fotografie. Pre lesné biotopy sa budú požadovať fotografie lesného
porastu, korunovej vrstvy, zmladenia, fytocenózy (v prípade potreby možné zlúčiť).
Na hodnotenie TML bude postačovať jeden hodnotiteľ, výnimočne dvojčlenná pracovná skupina. Plánovaná
norma je založiť za pracovný deň (vrátane dopravy, prestojov, stratových časov z dôvodov zhoršeného
počasia atď.) minimálne 1 TML na jedného hodnotiteľa.
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Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, mapové podklady (lesnícka porastová mapa formátu A4 v mierke 1 : 10 000 s vyznačeným
polygónom TML, prípadne aktuálna ortofotosnímka (k dispozícii pre celú SR z roku 2005 – 2006 © GeodisEurosense) s vyznačeným polygónom TML), zápisník, formulár lesného biotopu, písacie potreby, digitálny
fotoaparát, sklonomer, buzola.
Čas monitorovania
Vhodný termín pre monitoring lesných biotopov je mimo obdobia vegetačného kľudu, teda v čase rozvoja
vegetácie. Odporúčame každoročne (počas rokov 2013, 2014, 2015) monitorovať v termíne od apríla do
októbra v závislosti od konkrétnych klimatických podmienok (v nižších polohách je vegetačný kľud kratší, vo
vyšších dlhší). Počas trojročného trvania projektu sa navrhuje iba jedna návšteva na TML.
Spôsob zakladania a fixácie TML
TML je trvalo fixovaná svojimi súradnicami v GIS vrstve a identifikovateľná pomocou GPS. Keďže TML budú
vyberané z JPRL, využijú sa hranice stabilizované na základe hospodársko-úpravníckeho značenia a nie je
nutné samostatné značenie.
Hranice dielcov sa v teréne pri obnove programov starostlivosti o les (PSL) označujú značkami tvaru obdĺžnika
rozmerov 20 x 5 centimetrov na hraničných stromoch v smere priebehu hranice vo výške 1,30 cm, a to v
lesoch hospodárskych a lesoch osobitného určenia bielou farbou a v lesoch ochranných červenou farbou.
Pod farebné znaky sa črtákom do kôry stromu vyznačujú šípky, ktoré určujú smer priebehu hranice. Hranice
čiastkových plôch sa v teréne odporúča označiť značkami tvaru obdĺžnika rozmerov 10 x 5 cm podľa tých
istých zásad ako hranice dielcov v prípade v teréne nejasných hraníc. Hranice porastových skupín sa v teréne
nevyznačujú.
V ojedinelých prípadoch zmeny tvaru či výmery JPRL v budúcich monitorovacích cykloch bude potrebné
vyznačenie hraníc TML na základe pôvodného tvaru z prvého cyklu. Odporúčame použiť neštandardnú farbu
(štandardne používané biele a červené pásy hraníc JPRL, resp. oranžové štvorce hraníc lesných užívateľských
celkov (LUC), žlté pásy liniek alebo hraníc výskumných plôch), najvhodnejšie svetlomodrú. Postup značenia
bude podobný ako pri značení hraníc JPRL.
Spôsob zápisu, spracovania a vyhodnotenia údajov z TML
Údaje sa v teréne zapíšu do papierového formulára (v prípade možnosti použitia elektronického zápisu
priamo v teréne priamo do elektronického formulára) v postupnosti krokov podľa nasledujúcej subkapitoly.
Neskôr sa pri kancelárskych prácach naeditujú do vhodného formátu na spracovanie (xls, dbf, mdb).
Pri spracovaní sa použijú algoritmy matematicko-štatistických výberových metód. Údaje sa najskôr spracujú
na úrovni TML, kde sa stanovia kritériá a indikátory priaznivého stavu lesných biotopov (Schwarz et. al. 2004)
podľa návrhu Šmelko (2005) a automatizovaného spracovania (Fabrika 2004). Potom sa spracujú údaje na
úrovni celého biotopu, jednotlivé TML budú do výsledného spracovania vstupovať rovnakou váhou bez
ohľadu na ich rôznu výmeru.
Výsledkom matematicko-štatistického zhodnotenia bude stanovenie kvantifikátora kvality stavu lesného
biotopu Q pre jednotlivé indikátory na každej TML, potom spolu za každú TML a nakoniec stanovenie
priemerného kvantifikátora Q za celý biotop na úrovni biogeografického regiónu vrátane jeho výberovej
chyby (miery presnosti zisťovania). Budúce porovnávanie hodnoty kvantifikátora Q spoľahlivo zabezpečí
zistenie štatisticky významnej zmeny stavu.
Samostatne sa spracujú jednotlivé indikátory, pričom výsledkom budú priemerné hodnoty (napr. priemerné
zastúpenie drevín, pokryvnosť etáží, počet hrubých a zvlášť cenných stromov), výskyt indikátorov (napr. výskyt
konkrétnej dreviny, zmladenia alebo iného taxónu v biotope, výskyt inváznych druhov v biotope, výskyt
konkrétnej manažmentovej aktivity v biotope), celkový priemerný podiel (napr. podiel vekovej štruktúry
v biotope, podiel prirodzenej a umelej obnovy, podiel segmentov biotopu podľa zdravotného stavu,
podiel posúdenej kvality biotopu, podiel prognózovaných vyhliadok biotopu). Všetky ukazovatele budú
prezentované aj s mierou presnosti zisťovania (tá je závislá od variability ukazovateľa a počtu výberových
jednotiek, čím je variabilita väčšia a počet jednotiek menší, tým je výsledná hodnota menej presná).
Postup vypĺňania formulára
Papierový formulár má formát A4, rozsah 1 listu a vypĺňa sa obojstranne. Prvá strana obsahuje základné údaje
o TML, indikátory stavu lesného biotopu na TML a spôsob manažmentu vrátane vplyvov a ohrození. Druhá
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strana obsahuje údaje o taxónoch na TML (v rozlíšení pre stromy, kry, zmladenie a ostatné rastlinné kategórie).
Odporúča sa vypĺňať formulár pri terénnej pochôdzke v tomto poradí, ale priebežne sa budú vpisovať najmä
jednotlivé taxóny (ich pokryvnosť a frekvencia výskytu sa upresní na záver pochodu).
Pri založení viacerých stanovísk v rámci niekoľko hektárovej TML sa odporúča robiť si čiastkové záznamy do
samostatného zápisníka a formulár vyplniť až po zhodnotení týchto záznamov (ako výsledné priemerné
údaje).
Základné údaje
Kód TML – uvedie sa v tvare TML_A_9110_0XX alebo TML_P_9110_0XX, kde 0XX je poradové číslo TML pre
daný biotop, kód A, resp. P označenie bioregiónu.
Pole je povinné. Vygeneruje sa automaticky. Formát: text
Kód a názov biotopu – uvedie sa celý názov biotopu NATURA.
Pole je povinné. Vygeneruje sa automaticky. Formát: text
Názov TML – uvedie sa miestny názov lokality TML (napr. z mapových podkladov).
Pole je povinné. Formát: text
Meno – uvedie sa meno pracovníka, ktorý vykonáva hodnotenie v teréne.
Pole je povinné. Formát: číselník hodnotiteľov
Dátum – uvedie sa dátum hodnotenia na TML. Predpokladá sa maximálne 1 deň na jednu TML.
Pole je povinné. Formát: dátum
Výmera TML – uvedie sa výmera TML v hektároch so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.
Pole je povinné. Vygeneruje sa z podkladov výberu TML. Formát: číslo (2 desatinné miesta)
JPRL – uvedie sa kód jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL) z lesníckych hospodársko-úpravníckych
podkladov.
Pole je povinné. Vygeneruje sa z podkladov výberu TML. Formát: text
Lesný typ – uvedie sa lesný typ prevažujúci na TML. V prípade výskytu viacerých lesných typov na TML sa
uvedú najviac 3 prevažujúce lesné typy. Ako východisko je možné použiť údaje o JPRL z podkladov
hospodárskej úpravy lesa.
Pole je povinné. Formát: text
Stred TML/TMP – uvedú sa WGS súradnice (NN°, EE°) stredu TML, resp. stredu založenej TMP v rámci TML
(očakávaná presnosť GPS do ± 10 m).
Pole je povinné. Formát: číslo, povinných 5 desatinných miest
Biotopy na TML – uvedie sa kód európskeho označenia lesného biotopu európskeho významu, vyskytujúceho
sa na TML. V prípade výskytu viacerých biotopov sa uvedú ďalšie v poradí od najzastúpenejšieho
biotopu. Uvedie sa aj podiel výmery každého biotopu k výmere TML v rozmedzí 1 až 100 %. Ak sa na
TML vyskytujú spoločenstvá, ktoré nezodpovedajú kritériám lesného biotopu európskeho významu,
uvedie sa navrhnutý biotop a podiel 0 %.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Pokryvnosť etáží biotopu – uvedie sa odhadovaná pokryvnosť etáží v lesnom biotope na TML, a to v poradí
etáž E3 – stromy (zápoj stromov), E2 – kry, E1 – byliny a E0 – machy s presnosťou na 1 %.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Nadmorská výška – uvedie sa rozpätie nadmorských výšok v lesnom biotope na TML (minimálna
a maximálna).
Pole je povinné. Formát: číslo (95 – 1 700)
Sklon – uvedie sa posúdený priemerný sklon lesného biotopu na TML v %.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 200 %)
Expozícia – uvedie sa posúdená prevažujúca expozícia lesného biotopu na TML v 8 základných smeroch (N,
NE, E, SE, S, SW, W, NW). V prípade nulového sklonu sa uvedie sever (N).
Pole je povinné. Formát: číselník kategórií expozícií
Užívateľ – uvedie sa užívateľ lesných pozemkov z podkladov hospodárskej úpravy lesa. V prípade výskytu
viacerých kategórií v lesnom biotope na TML sa biotopu prisúdi väčšinový užívateľ (štátne, súkromné,
mestské a obecné, ostatné).
Pole je povinné. Vygeneruje sa z podkladov výberu TML. Formát: číselník užívateľov
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Kategória lesa – uvedie sa kategória lesa v lesnom biotope na TML (hospodárske, ochranné, osobitného
určenia). V prípade výskytu viacerých kategórií na TML sa biotopu prisúdi dominantná kategória.
Pole je povinné. Vygeneruje sa z podkladov výberu TML. Formát: číselník kategórií lesa
Indikátory priaznivého stavu lesného biotopu
Všetky znaky sa posudzujú iba na ploche konkrétneho biotopu v rámci TML. Pri každom indikátore sa
uvedie posúdený stupeň priaznivého stavu v 3 kategóriách, upravených podľa POLÁK, SAXA (2005):
A – výborný, B – dobrý, C – narušený (C vrátane D – nevyhovujúci).
A1 Dreviny – uvedie sa odhadnuté sumárne zastúpenie drevín s hrúbkou v d1.3 nad 7 cm (s ohľadom na
plochu korunových projekcií) v %. Rozlíšia sa (sumárne) dreviny prirodzené, nepôvodné (vysadené)
a invázne.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
A2 Byliny a kry – uvedie sa sumárna pokryvnosť bylín a krov na TML v dvoch kategóriách – prirodzené
a invázne.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
B1 Veková štruktúra – uvedie sa zjednodušená informácia o veku lesného biotopu na TML. Najskôr sa posúdia
segmenty v členení na rovnoveké (diferencie veku lesného porastu max. do 20 rokov), rôznoveké
(diferencie veku lesného porastu od 20 do 50 rokov) a veľmi rôznoveké (diferencie veku lesného porastu
nad 50 rokov) a uvedie sa ich podiel z celkovej výmery lesného biotopu na TML. Pre každú kategóriu sa
uvedie rozsah odhadnutého veku porastu (minimum a maximum) a rozsah rastového stupňa. Pôjde
o odhadnutý vek porastu a nie jednotlivých stromov, najmladšie alebo najstaršie jedince preto musia
tvoriť dostatočný (aspoň 5 %) podiel. Ako podkladový údaj na odhad veku je možné použiť údaje
o JPRL z podkladov hospodárskej úpravy lesa. Ak sa na ploche lesného biotopu v rámci TML vyskytnú
dva rovnoveké porasty, ale rôzneho veku, uvedie sa ich minimálny a maximálny vek a čiastkový podiel
(súčet čiastkových podielov bude rovnaký ako celkový podiel rovnovekých porastov).
Rozlišujú sa nasledovné agregované rastové stupne (RS):
1
Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
2
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 – 19cm
3
Kmeňovina, ds = 20 – 43cm
4
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
5
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20 cm)
6
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20 cm)
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %), číslo (0 – 300 r), číselník rastových stupňov (0 – 10)
B2 Zmladenie – uvedie sa sumárna pokryvnosť obnovy lesa v členení na prirodzenú umelú obnovu, zvlášť
sa rozlíšia invázne druhy (spolu).
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
B3 Výstavba – uvedie sa zjednodušená informácia o posúdenej vertikálnej výstavbe lesného biotopu na
TML. Rozlišuje sa porast jednoetážový (tvorený len jednou korunovou vrstvou, pripúšťa sa diferenciácia
výšky stromov do veľkosti 1/3 hornej výšky, spravidla ide o rovnoveký a rovnorodý porast), dvojetážový
(má dve výrazné horizontálne korunové úrovne, pod hlavnou úrovňou je ďalšia, ktorá patrí inej
drevine alebo vekovej triede, je vitálna a vývojaschopná) a viacvrstvový (má viac korunových úrovní,
je rôznoveký a rôznorodý). Časti TML, ktoré sú jednoetážové, i keď v rôznom veku, sa sumarizujú.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy – uvedie sa počet jedincov v lesnom biotope na TML, ktoré sa a) svojou
hrúbkou výrazne odlišujú od okolitých jedincov. Mali by pochádzať z generácie, ktorá predchádzala
hodnotenej generácii a ich hrúbka by mala byť väčšia ako 1.8 násobok strednej hrúbky (ds). b)
Zvlášť cenné stromy predstavujú stromy značných prírodných hodnôt, ktoré svojím tvarom alebo
vlastnosťami vytvárajú priaznivé životné prostredie pre vzácne organizmy. Radíme sem napr. stromy
s dutinami a vhodnými hniezdnymi otvormi, rozložité a košaté stromy, ale aj exempláre vzácnych
a zriedkavých pôvodných druhov drevín. Do formuláru sa uvedie prepočítaná hodnota v ks/ha!
Pole je povinné. Formát: číslo
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B5 Hrubé mŕtve drevo – uvedie sa počet kusov hrubého mŕtveho dreva v lesnom biotope na TML. Hodnotí sa
stojace a ležiace mŕtve drevo, presahujúce limitné rozmery. Pri dĺžke je limit 3 m pre všetky biotopy
rovnaký. Limitná hrúbka mŕtveho dreva je 40 (30) cm v strede kmeňa ležiacich, resp. v d1,3 stojacich
stromov (POLÁK, SAXA 2005). Do formuláru sa uvedie prepočítaná hodnota v ks/ha!
Pole je povinné. Formát: číslo
C1 Zdravotný stav – posúdi sa na základe zhodnotenia stavu korún a kmeňov stromov na TML, ako aj podľa ich
fyziologických prejavov. Prejav fyziologického procesu sa ohodnotí posúdením stavu asimilačných
orgánov, zmien v ich veľkosti a zafarbení (žltnutie), množstvom reprodukčných orgánov alebo plodov.
Pri poli Štandard sa uvedie potenciálne najlepší stav vzhľadom na prirodzené stanovištné pomery
(extrémne polohy a pod) v rozmedzí od 0 po 3. Rozlišujú sa štyri kategórie stupňov poškodenia:
Zdravý – prevaha jedincov bez poškodenia kmeňov a koreňov s redukciou korún
0
(asimilačného aparátu) do 20 %.
Mierne zhoršený – prevaha jedincov s malým poškodením kmeňov, koreňov a korún bez
1
vplyvu na fyziologické procesy stromov.
Stredne zhoršený – prevaha jedincov so značne poškodenými časťami stromov, ovplyvňujúcimi
2
fyziologické procesy drevín, ale s predpokladom ich regenerácie (zavaľujúce sa rany na
kmeňoch a koreňových nábehoch, regenerujúce sa koruny s poškodením do 50 %).
Výrazne zhoršený – prevaha jedincov s rozsiahlymi poškodeniami s trvalými následkami,
3
prejavujúcimi sa na fyziologických procesoch drevín (nastupujúce hubové ochorenia
kmeňov, usychajúce koruny, odumieranie jedincov).
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
C2 Negatívny vplyv okolia – hodnotí sa izolovanosť a obklopenie plochy antropogénne narušenými
(premenenými) biotopmi alebo inými plochami, ktoré môžu priamo alebo sprostredkovane pôsobiť
ako negatívny vplyv.
Pole je povinné. Preberie sa z vplyvov a ohrození (viď ďalej).
Manažment lesného biotopu, vplyvy a ohrozenia
Manažment biotopu – uvedie sa uplatňovaný typ manažmentu lesného biotopu na TML v základnom
rozčlenení na aktívny a pasívny. Aktívny typ manažmentu predstavuje hospodárske zásahy
lesného hospodárstva (všeobecne skratka LH), od zalesňovania (Z), vyžínania a boja proti burine
(B), boja proti hmyzím škodcom (H), výchovných opatrení (V) po ťažbovo-obnovné zásahy (Ť).
Ďalej k nim pridávame aj iné opatrenia, napr. meliorácie vodného režimu (M), výrazné stavebné
zásahy (výstavba ciest, budov) (S), hnojenie, vápnenie (V), intenzívne poľovníctvo (P). Posudzovať
sa bude aktivita manažmentu v ostatných približne 10 rokoch (stopy po starších zásahoch bez
zistenia nových, napr. bez predpisu plánu, budú považované za aktívny manažment bez zásahu
(N) na 100 %). Pasívny manažment predstavuje vývoj bez významného vplyvu človeka, pričom
sa pripúšťajú iba zanedbateľné zásahy (napr. stavba chodníka, zariadenie na pozorovanie zveri
a pod.).
Samostatne sa posúdi podiel uplatňovaného manažmentu na TML a posúdi sa aj výsledok
manažmentu ako podiel jeho vhodnosti na výslednom stave biotopu, zvlášť pri aktívnom a zvlášť pri
pasívnom manažmente. Doplnok do 100 % predstavuje nevhodný typ manažmentu.
Pole je povinné. Formát: text (resp. číselník manažmentu)
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Aktivity na TML a jej potenciálne ohrozenie – uvedú sa jednotlivé aktivity identifikované na TML podľa európskeho
číselníka (príloha 1). Pri každom sa uvedie posúdená miera vplyvu (nízka, stredná, vysoká). Posúdi sa
aj výskyt konkrétnej aktivity na TML, ako podiel z výmery lesného biotopu. Zvlášť sa bude rozlišovať
súčasný vplyv, ako aj prognózované budúce ohrozenie.
Pole je povinné. Formát: číselník aktivít
Pole je povinné. Formát: číselník miery vplyvu
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Pole je povinné. Formát: áno/nie
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Kvalita biotopu – posúdi sa celková kvalita biotopu (ako jednoduchý indikátor na porovnanie s automatizovane
vypočítaným stavom podľa kritérií a indikátorov priaznivého stavu biotopov). Uvedie sa podiel
biotopu na TML v dobrom, resp. v zlom stave.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Vyhliadky biotopu – posúdia sa vyhliadky budúceho stavu lesného biotopu vzhľadom na súčasný stav,
súčasné vplyvy a budúce ohrozenia. Pozitívne zhodnotenie sa posúdi ako dobré vyhliadky, negatívne
ako zlé, nejednoznačné a otázne ako neznáme.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %)
Fotografie – označia sa kolónky nafotených snímok. Polia slúžia ako vizuálna kontrola, ktoré snímky boli
odobraté.
Zoznam rastlinných druhov – uvedú sa všetky identifikované taxóny na TML a pri každom sa uvedie jeho
pokryvnosť. Pri stromoch (Príloha 2), kroch a zmladení (vysoká prirorita identifikácie, požaduje
sa identifikácia a zaznamenanie všetkých taxónov) s presnosťou na 1 %, pri ostatných druhoch
(prioritne diferenciálne, diagnostické a invázne druhy) v upravenej Tansleyho škále (1<1 %, 2<25 %,
3>25 %), ale s uvedením frekvencie výskytu taxónu v štvorci pomyslenej siete 100 x 100 m (výskyt na
menej ako 1/4 = 1, na 1/2 = 2, na 3/4 = 3 a viac ako 3/4 plochy TML = 4) – podľa schémy v prílohe 3.
V prípade väčšieho výskytu druhov ako je štandardný počet polí vo formulári sa ďalšie zaznamenajú
v pokračovaní formulára.
Plocha fytocenologického zápisu by mala byť stanovištne a floristicky jednotná, čo môže byť pri
hektárových výmerách problém. Vychádza sa však z predpokladu, že konkrétny biotop na TML je
z hľadiska rastlinného spoločenstva homogénny a zistené údaje o fytocenóze reprezentujú celý biotop na
TML.
Pole je povinné. Formát: číslo (0 – 100 %), Formát: číselník frekvencie, Formát: číselník Tansley
Fotografické záznamy
Na každej TML sa získa niekoľko fotografických záberov na konkrétne zložky lesného biotopu. Pôjde
o záber na celý porast (biotop), korunovú vrstvu, zmladenie, fytocenózu a podľa potreby iné.
Každá fotografia sa archivuje v elektronickej forme pod rovnakým názvom ako TML, TML_A_9110_
0XX_P (porast), resp. _K (koruny), resp. _Z (zmladenie), _F (fytocenóza) atd., resp. TML_P_9110_
0XX_ Požaduje sa fotografia vo formáte obsahujúcom GPS súradnice (fotografovať pomocou
GPS prístroja alebo fotografických prístrojov podporujúcich túto funkciu). Pri absencii takéhoto
prístroja je potrebné zamerať pomocou GPS každé stanovisko fotografie a evidovať ho v osobitnom
elektronickom zázname.
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Formulár pre realizáciu monitoringu lesných biotopov v teréne
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Kontrola terénneho hodnotenia
Za veľmi dôležitú časť procesu monitoringu lesných biotopov považujeme kontrolu terénneho hodnotenia. Tá
zabezpečí informáciu o kvalite posúdených údajov. Kontrola by mala spočívať v opakovanom hodnotení
TML nasledovanom po jej prvotnom hodnotení. Kontrolu môže realizovať samostatne vyškolená kontrolná
skupina, ale rovnako aj ktorýkoľvek z hodnotiteľov.
V závislosti od cieľov kontroly je možné ju realizovať dvomi spôsobmi: v prípade zhodnotenia variability
odhadov jednotlivých hodnotiteľov sa realizuje opakované vyplnenie formulára nezávisle na pôvodnom hodnotení
(takto sa zistí variabilita terénnych posúdení oboch hodnotiteľov, resp. hodnotiacich pracovných skupín),
v prípade zhodnotenia kvality jednotlivých hodnotiteľov sa realizuje kontrola správnosti vyplneného formulára
v teréne (obvykle komisionálne za účasti viacerých hodnotiteľov), kedy sa každá položka vo formulári
konfrontuje so skutočným stavom (takto sa zistí odchýlka konkrétneho hodnotiteľa od reálneho stavu).
Kontrola odhalí nesprávne, resp. chybné hodnotenia a zároveň odhalí vynechané hodnotené znaky
(najčastejšie pri popise taxónov).
Kontrolu je možné realizovať iba náhodne (v prípade nedostatku finančných, časových či pracovných kapacít)
alebo systematicky (určitý počet formulárov každého hodnotiteľa). Tu je možné ešte stratifikovať kontrolu, to
znamená po prvej kontrole odlíšiť hodnotiteľov bez závažných nedostatkov od hodnotiteľov, pri ktorých sa
vyskytli závažné chyby a ďalšie kontroly smerovať výhradne k menej spoľahlivým pracovníkom.
Odporúčame realizovať kontrolu minimálne formou opakovaného hodnotenia iným hodnotiteľom nezávisle
na prvom hodnotení aspoň na 5 % TML, čo pri počte 63 TML predstavuje 3 TML.
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4. Metodiky monitoringu nelesných biotopov
európskeho významu
4.1. Pobrežné a slanomilné biotopy
1340* Inland salt meadows (Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky, Sl2 Karpatské travertínové slaniská)
1530* Pannonic salt steppes and salt marshes (Sl3 Panónske slané stepi a slaniská)
Spracovateľ: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD., RNDr. Ján Šeffer, CSc., Mgr. Rastislav Lasák
Oponent: RNDr. Daniel Dítě, PhD.
Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, na
ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. V prípade, že sa na
TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným biotopom.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis (nie je to povinné), ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude
mať veľkosť 4 x 4 metre (alebo inú, podľa výskytu spoločenstva v teréne) a bude realizovaný metódami
zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú 9-člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Vo výnimočných
prípadoch môžeme túto TMP aj zafixovať.
V súčasnosti biotop 1340* nachádzame už iba veľmi vzácne. Slaniská sú poškodené ľudskými aktivitami a
vystavené tlaku sekundárnej sukcesie, nezriedka i ruderalizácie. Na existujúcich slaniskách sa tento biotop
vyskytuje v mozaike s mezofilnými úhorovými štádiami lúk a/alebo s ruderálnou vegetáciou. Biotop Karpatské
travertínové slaniská sa nachádza v alpskom biogeografickom regióne v mozaike s vegetáciou slatín a/alebo
v prípade existencie pramenitových (travertínových) kôp či štítov aj s vegetáciou xerotermov. Vegetáciu
biotopu predstavuje spoločenstvo Glauco-Trichophoretum pumili, ktoré je veľmi vzácne a typicky vyvinuté
iba v Popradskej a Hornádskej kotline. Vzhľadom na veľmi malú výmeru všetkých existujúcich lokalít oboch
biotopov zaznamenávame aj lokality, na ktorých došlo k degradácii biotopu, väčšinou k odvodneniu.
Biotop 1530* tvoria štruktúrne jednoduché spoločenstvá, osídľujúce úzku zónu v depresiách, často v kontakte
s vodnou hladinou. Vývoj spoločenstiev v danom roku závisí od kolísania hladiny podzemnej vody. Znamená
to, že v niektorých rokoch, ak je vysoká hladina podzemnej vody, spoločenstvá, predovšetkým zväzu CyperoSpergularion, nemusíme zaznamenať. V takom prípade treba uviesť do poznámky stav lokality v čase terénnej
návštevy. Biotop je na území Slovenska na pokraji vymiznutia. Vegetácia zaraditeľná do zväzu CyperoSpergularion je na väčšej ploche vyvinutá iba na jedinej lokalite – Rácsovo jazierko v Tvrdošovciach.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu, kladivo na zatlčenie kolíkov,
vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality. Katalóg biotopov Slovenska a Manažmentový
model pre biotopy slaných pôd http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM01_slaniska_0.pdf
a Manažmentový model pre Karpatské travertínové slaniská http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/
uploads/MM17_travertiny_0.pdf slúžia na určenie a charakteristiku biotopu.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu 1340* je od 10. mája do 30. septembra, v prípade Karpatských
travertínových slanísk od 30. mája a v prípade biotopu 1530* od 1. júna do 30. septembra.
Opätovný monitoring má byť na lokalitách realizovaný vždy v tom istom období, keď bol robený prvý
záznam, aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu, keď je v
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komplexe iných biotopov. Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. V prípade
nejednoznačnej hranice TML v teréne fixujeme bod/y na hranici TML železnými značkami (roxory min. 150
mm, veľké klince min. 200 mm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne lokalizujú
pomocou GPS a zapíšu.
Trvalé monitorovacie plochy sa vytyčujú ako štvorec s rozmermi 4 x 4 m. Pravý uhol TMP sa zabezpečí
zameraním uhlopriečky s dĺžkou 5,66 m (viď nákres). Železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince
min. 200 mm) fixujeme minimálne dva protiľahlé rohy. Stred plochy sa lokalizuje pomocou GPS.
V prípade založenia TMP v biotope 1340* ju treba založiť na miestach s najlepšie zachovanou slaniskovou
vegetáciou v rámci TML. Vo väčšine prípadov to sú zvyšky asociácie Artemiso santonici-Festucetum
pseudovinae, v menšej miere as. Puccinellietum limosae. Trvalé monitorovacie plochy v biotope Karpatské
travertínové slaniská by mali byť zvolené na miestach s čo najstabilnejšou hladinou podzemnej vody, ktorú
indikujú obvykle nízko bylinné spoločenstvá.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
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4.2. Pobrežné a vnútrozemské pieskové biotopy
2340* Pannonic inland dunes (Pi1 Vnútrozemské panónske pieskové duny)
Spracovateľ: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD., RNDr. Ján Šeffer, CSc., Mgr. Rastislav Lasák
Oponent: Ing. Libor Ulrych, PhD.
Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón,
na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. V prípade,
že sa na TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným
biotopom.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude mať veľkosť 4 x 4
metre a bude realizovaný metódami zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú 9-člennú stupnicu
(van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Vo výnimočných
prípadoch môžeme túto TMP aj zafixovať.
Do biotopu 2340* patria riedko zapojené a druhovo chudobné spoločenstvá na nespevnených pieskových
dunách kyslých kremičitých pieskov Borskej nížiny.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu, kladivo na zatlčenie kolíkov,
vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality. Katalóg biotopov Slovenska a Manažmentový
model pre viate piesky http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM06_piesky.pdf slúžia na
určenie a charakteristiku biotopu.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 1. mája až do 31. júla. Opätovný monitoring má byť
na lokalitách realizovaný vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi
jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML sa bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v
čo najväčšej miere. Toto pravidlo môže byť porušené, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu,
keď je v komplexe iných biotopov. Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne.
V prípade nejednoznačnej hranice TML v teréne fixujeme bod(y) na hranici TML železnými značkami (ideálne
sú geoharpúny s dĺžkou 40 cm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne lokalizujú
pomocou GPS a zapíšu.
Trvalé monitorovacie plochy sa vytyčujú ako štvorec s rozmermi 4x4 m. Pravý uhol TMP sa zabezpečí
zameraním uhlopriečky s dĺžkou 5,66 m. Železnými značkami (ideálne sú geoharpúny s dĺžkou 40 cm)
fixujeme minimálne dva protiľahlé rohy. Stred plochy sa lokalizuje pomocou GPS.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
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4.3. Sladkovodné biotopy
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters of plains to subalpine levels vegetation
belonging to Litorelletea uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea
(Vo1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Litorelletea uniflorae a/alebo
Isoëto-Nanojuncetea)
Spracovateľ: Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Oponent: RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.

Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na miestach s výskytom alebo potenciálnym (ale v nedávnej minulosti
potvrdeným a opakovaným) výskytom daného biotopu, ktorý zvyčajne predstavuje celoročne alebo len
časť roka otvorenú vodnú hladinu (vodnú/zaplavovanú plochu). Monitoring sa uskutočňuje na dvoch
úrovniach.
Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je plocha s výskytom sledovaného biotopu, ktorý je súčasťou vodnej
(zaplavovanej) plochy (Vo1a Littorellion uniflorae) alebo vznikne po obnažení dna vodnej plochy (Vo1b
Eleocharition acicularis a Vo1c Eleocharition soloniensis). V oboch prípadoch je TML celková vodná plocha,
v rámci ktorej sa biotop vyskytuje (Vo1a), alebo obnažené dno (bez vodnej hladiny nad povrchom pôdy)
časti vodnej plochy, kde pri splnení špecifických podmienok (pokles hladiny vody a obnaženie dna na určité
obdobie) daný biotop vznikne (Vo1b, Vo1c). Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. Keďže súčasťou
TML je vždy (často) aj iný biotop alebo len vodná hladina bez prítomnosti cievnatých rastlín, zaznamenávame
iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným biotopom. Plochu s výskytom daného biotopu vždy
zakreslíme do ortofotomapy; rovnako zaznačíme výskyt iných biotopov alebo otvorenej vodnej hladiny.
Počet TML závisí od veľkosti plochy biotopu. Ak je obvod sledovanej vodnej (zaplavovanej) plochy (brehová
čiara) s výskytom alebo potenciálnym výskytom biotopu do 1 km, založíme jednu TML (schematický obrázok;
pri Vo1a ide o celú vodnú plochu a pri Vo1b, Vo1c o pás v šírke 10 m; dĺžka viď nižšie). Pri zvýšení tejto
hodnoty o 3 km (teda brehová čiara má dĺžku 1 – 4 km, 4 – 8 km atď.) založíme vždy ďalšiu TML, ktorá bude
mať dĺžku pozdĺž brehovej čiary 500 m a spôsobom, aby sa nachádzali vždy na rôznych svetových stranách
(v rozmedzí 1 – 4 km dve TML, 4 – 8 km tri TML atď.). Ďalšie rozmery plochy kopírujú okraje obnaženej vodnej
plochy v šírke 10 m (platí pre Vo1b a Vo1c) pri dodržaní podmienok, uvedených v časti Čas monitorovania.
Minimálna plocha pre monitoring biotopu je 100 m2. Maximálny počet TML v rámci jednej rozsiahlej vodnej
(zaplavovanej) plochy je 4.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
Druhú úroveň (nepovinná) predstavuje trvalá monitorovacia plocha (TMP; fytocenologický zápis), ktorá má
tvar štvorca/oblžnika s celkovými rozmermi 5 – 10 m2 v prípade Vo1b a Vo 1c a 16 m2 v prípade Vo1a. V rámci
TMP zaznamenávame druhy upravenou 9-člennou stupnicou (van der Maarel 1979).
Pre možnosť vyhodnotenia monitoringu TMP v rámci biotopu Vo1a je potrebné TMP založiť na rovnakom
mieste a každoročne záznam na nej opakovať. Zároveň doporučujeme merať hĺbku vody, zakalenosť (aspoň
odhadom v 4-stupňovej škále od 1 = čístá po 4 = úplne zakalená), pH a vodivosť vody prenosným prístrojom
(eutrofizácia alebo naopak acidifikácia, pokles hladiny vody môžu vysvetliť prípadné zmeny biotopu).
V roku, kedy nedôjde k obnaženiu dna (pre jednotky Vo1b a Vo1c), do formulára vyznačíme dôvod
nezaznamenania biotopu, napr. celoročne zaplavené, krátkodobé obnaženie bez dostatočného času na
vývoj vegetácie obnaženého dna, vybagrovanie sedimentu atď.
Biotop 3130, tak ako ho vymedzuje Katalóg biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič 2002), zahrňuje
spoločenstvo so Sparganium angustifolium, vyskytujúce sa len na niekoľkých lokalitách vo Vysokých Tatrách
(Vo1a), a vegetáciu obnaženého dna triedy Isoëto-Nanojuncetea (Vo1b a 1c). Tieto vznikajú na miestach
za normálnych okolností pokrytých vodnou hladinou, a to pri obnažení dna (vypustení nádrže, sezónnom
poklese hladiny vody) v trvaní aspoň 2 mesiace. Vznik biotopu preto nie je pravidelný; výskyt môže byť
každoročný alebo sa vyskytnúť len raz za niekoľko rokov. Monitorovanie tohto biotopu je preto zložitejšie
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a výsledky môže priniesť až pri dlhodobom (niekoľko desaťročí) sledovaní.
Zvlášť veľkú pozornosť je potrebné venovať výskytu druhu Lindernia procumbens v rámci tohto biotopu. Na
každej lokalite jej výskytu v rámci tohto biotopu je potrebné založiť TML a odporúča sa aj založenie TMP na
mieste výskytu druhu v rámci vytýčenej TML pre biotop.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, fotoaparát, vysoké čižmy alebo čln, meracie pásmo, vytlačené terénne monitorovacie formuláre
a (ortofoto)mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, kľúč na určovanie druhov cievnatých rastlín,
materiál na herbárovanie v teréne ťažko identifikovateľných druhov. V prípade merania navrhovaných
(nepovinných) ekologických charakteristík aj prenosný prístroj pre meranie daných faktorov a skladací
meter.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu (Vo1b; Vo1c) je v čase, kedy je aspoň časť vodnej (zaplavovanej)
plochy bez povrchovej vody v trvaní aspoň dva mesiace. V prirodzených podmienkach je týmto obdobím
spravidla koniec leta a jeseň (september až november), ale za istých okolností môže dôjsť k obnaženiu dna aj
podstatne skôr (napr. vypustenie nádrže, suché jarné bezzrážkové obdobie). Výber monitorovania preto musí
byť podriadený tejto podmienke. Monitorujeme len v prípade, že v čase monitoringu dôjde k obnaženiu
pôdy minimálne na ploche 100 m2 (zabezpečenie dostatočnej veľkosti plochy biotopu) a monitoring sa musí
uskutočniť v rozmedzí od 2 do 4 mesiacov od obnaženia dna/poklesu hladiny vody na takto vymedzenej
ploche. Porovnateľnosť údajov medzi jednotlivými rokmi teda závisí skôr od doby trvania obnaženia dna
(monitorovanie vždy po rovnakej dĺžke obnaženia) ako od obdobia v roku. Pri Vo1a treba biotop monitorovať
vždy v rovnakom termíne, najlepšie v auguste.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Vonkajšia hranica TML je hranicou vodnej (zaplavovanej) plochy (ohraničenie priemernou výškou vodnej
hladiny zvyčajne bez porastenia emerznou litorálnou vegetáciou, trvalkami) a pri prvej návšteve sa tento
stav zaznamená priamo do ortofotomapy alebo cez líniu získanú meraním GPS prístrojom sa zanesie do
mapových podkladov dodatočne. Ostatné hranice TML (Vo1b a Vo1c) kopírujú vonkajšiu hranicu v šírke 10 m;
na ich okrajoch môžu rásť vodné, iné terestrické spoločenstvá alebo sa tu nachádza otvorená vodná plocha
bez vegetácie. V danom roku sa situácia zakreslí do ortofotomáp alebo sa línia zaznamená prostredníctvom
GPS a zanesie do mapy dodatočne. TMP sa nevytyčujú. Schematický náčrt musí byť súčasťou monitorngu.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Porovnanie druhového zloženia vychádza zo zoznamu druhov a zaznamenávaných kvantitatívnych hodnôt
(Tansleyho škála). Porovnanie je možné i napriek rozdielnej ploche TML v jednotlivých rokoch; sledovaný
biotop umožňuje existenciu obmedzenému množstvu druhov (v danom pre monitoring stanovenom
časovom rámci), ktorých počet významne nekoreluje s veľkosťou plochy (podmienka monitoringu len pri
obnažení dna na ploche aspoň 100 m2 je z tohto hľadiska dôležitá). Využijú sa ordinačné metódy (vzhľadom
na predpokladanú nízku medziročnú druhovú variabilitu, lineárne metódy; vždy ale treba správnosť použitia
lineárnej a unimodálnej techniky testovať). TMP v prípade Vo1b a Vo1c nevyhodnocujeme; slúžia len
ako materiál na informácie o existujúcich vegetačných typoch v rámci biotopu. V prípade Vo1a môžeme
TMP vyhodnotiť len v prípade každoročného opakovania a rovnakej medziročnej polohe TMP. Použijeme
zhlukovacie alebo divizívne metódy, aj ordinačné metódy. Význam vyhodnotenia údajov je až po minimálne
10 opakovaniach monitoringu. Programové vybavenie na vyhodnotenie údajov pre dané metódy je
variabilné, odpovedajúce legálnemu softvéru daného vyhodnocujúceho pracoviska.
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3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara formation
(Vo5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár)
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation
(Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition)
Spracovateľ: Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Oponent: RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.

Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na jednej úrovni: trvalá monitorovacia lokalita (TML); druhá úroveň trvalá
monitorovacia plocha (TMP) je nepovinná. TML je vyznačený polygón, predstavujúci vodnú plochu alebo jej
časť, v ktorej sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa pre TML daného biotopu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
TML vyberieme nasledovne. V prípade vodnej plochy s výskytom biotopu veľkosti do 1 ha je celá plocha TML
ohraničená približne priemernou vodnou hladinou zvyčajne bez emerznej litorálnej vegetácie (v plytších
vodách môže byť súčasťou TML). Ak je vodná plocha s výskytom biotopu väčšia ako 1 ha postupujeme
nasledovne: < 2 ha = založíme 1 TML veľkosti 1 ha (10 000 m2) tak, aby čo najlepšie zachytila výskyt biotopu
v rámci vodnej plochy; 2 – 4 ha založíme dve TML, každú veľkosti 1 ha v rozličných častiach vodnej plochy
(v prirodzených hraniciach ako sú zálivy, bočné ramená alebo ako polygón s veľkosťou 1 ha v rôznych
orientáciách na svetové strany); 4 – 10 ha založíme 3 TML a nad 10 ha 4 TML pri dodržaní v predošlom
uvedených zásad ich výberu. Maximálny počet TML v rámci jednej vodnej plochy s výskytom biotopu je 4.
V prípade, že sa na TML nachádza iný typ (napr. vodného, močiarneho) biotopu, zaznamenávame len druhy
monitorovaného biotopu. Zároveň doporučujeme aspoň orientačne zakresliť výskyt jednotlivých biotopov
do ortofotomapy.
Druhú úroveň (nepovinná; doporučený prvok na dokreslenie prítomnosti rozličných vegetačných
typov v rámci TML) predstavuje trvalá monitorovacia plocha (TMP), ktorá má rozmer 16 m2. V rámci TMP
zaznamenávame druhy upravenou 9-člennou stupnicou (van der Maarel 1979).
Okrem monitoringu vodných rastlín doporučujeme zaznamenať nasledovné ekologické charakteristiky:
priemerná hĺbka vody v cm – 10 meraní hĺbky v rôznych miestach TML, náhodný výber, charakter substrátu
dna koryta – prevládajúci typ v 4 kategóriách (1 = betón, skaly, kamene > 6,3 cm, 2 = štrk 0,2 – 6,3 cm,
3 = piesok 0,063 – 0,2 cm, 4 = jemnozrnný sediment < 0,063 cm) a zmerať teplotu, pH a vodivosť vody
prenosným prístrojom.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Gumené čižmy vysoké brodiace, čln, veslá, záchranná vesta – podľa hĺbky toku, prípadne potápačský oblek, maska
(môžu používať len zaškolené osoby s certifikátom), upravený podberák alebo hrable na vyťahovanie rastlín,
prístroj GPS, skladací meter (odporúčame ociachovať veslo na meranie hĺbky vody), meracie pásmo, fotoaparát,
vytlačené terénne monitorovacie formuláre, mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu, ortofotomapa.
V prípade merania navrhovaných ekologických charakteristík aj príslušný prenosný merací prístroj.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 10. júna až do konca augusta v panónskom regióne,
v aplskom regióne júl až august. Opätovný monitoring má byť na lokalitách realizovaný približne v tom istom
období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Založenie TML v prípade lokalít do 1 ha vodnej plochy je bezproblémové; predstavuje celú vodnú plochu.
V prípade zakladania viacerých TML v rámci jednej rozsiahlejšej vodnej plochy postupujeme tak, aby vytýčenie
zahrňovalo sledovaný biotop v čo najväčšej miere. Postup je uvedený v kapitole Opis metódy. Ohraničenie
pomocou GPS je dostatočné, zapíšu sa súradnice.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Porovnanie druhového zloženia vychádza zo zoznamu druhov a zaznamenávaných kvantitatívnych hodnôt
(Tansleyho škála). Porovnanie je možné i napriek rozdielnej ploche TML v jednotlivých rokoch; sledovaný
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biotop umožňuje existenciu obmedzenému množstvu druhov, ktorých počet významne nekoreluje
s veľkosťou plochy. Využijú sa ordinačné metódy (vzhľadom na predpokladanú nízku medziročnú druhovú
variabilitu, lineárne metódy; vždy ale treba správnosť použitia lineárnej a unimodálnej techniky testovať). TMP
nevyhodnocujeme; slúžia len ako materiál na informácie o existujúcich vegetačných typoch v rámci biotopu.
Význam vyhodnotenia údajov je až po minimálne 10 opakovaniach monitoringu. V prípade „mimoriadnej
udalosti“ (napr. dlhodobejšie vypustenie, trvalejší pokles vody, zasypanie plochy) treba uvedené skutočnosti
pri vyhodnotení zohľadniť. Programové vybavenie na vyhodnotenie údajov pre dané metódy je variabilné,
odpovedajúce legálnemu softvéru daného vyhodnocujúceho pracoviska.
Keďže Vo5 (3140) biotop má pioniersky charakter a chary majú malú konkurenčnú schopnosť, jeho výskyt
môže byť iba prechodný. Preto výmena za iný vodný biotop nemusí znamenať zhoršenie kvality prostredia,
ale je to výsledok prirodzenej sukcesie. Pri vyhodnocovaní dát treba toto mať na zreteli.
•••

3260* Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and CallitrichoBatrachion vegetation
(Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion)
Spracovateľ: Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Oponent: RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.

Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na jednej úrovni: trvalá monitorovacia lokalita (TML).
Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón – úsek toku dĺžky 500 m, na ktorom sa nachádza
monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa pre TML daného biotopu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár (TML), zapisujeme všetky druhy rastlín a ich pokryvnosť v Kohlerovej
5-člennej škále (Kohler & Janauer 1995), ktorá je v súlade s Rámcovou smernicou o vodách EU (Water
Framework Directive) a normou STN EN 14 184 (2003) a týka sa vodných makrofytov v tečúcich vodách.
1 – zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince),
2 – občasný (3 až 5 jedincov),
3 – častý (do 10 % pokryvnosti),
4 – početný (od 11 – 50 % pokryvnosti) a
5 – veľmi početný (> 50 % pokryvnosti).
Trvalú monitorovaciu lokalitu (TML) vyberieme tak, aby postihovala dĺžku toku 500 m a aby sa v nej nachádzal
biotop 3260. V prípade, že sa na TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame len druhy monitorovaného
biotopu. Zároveň sa odporúča aspoň orientačne zakresliť výskyt jednotlivých biotopov do ortofotomapy.
V rámci TML zapíšeme všetky rastlinné druhy a ich pokryvnosť v Kohlerovej stupnici, zaregistrované pri
jednorazovom prechode danou plochou.
Okrem monitoringu vodných rastlín odporúčame urobiť monitoring základných abiotických parametrov
(podľa Janauer 2003; http://www.midcc.at/main/PDF/Abiotik.pdf ).
– priemerná hĺbka vody v cm – 10 meraní hĺbky v rôznych úsekoch TML, náhodný výber;
– rýchlosť prúdenia vody v toku – odhad v 4 kategóriách (1 = stojatá voda; 2 = pomalé prúdenie ≤30 cm/s; 3
= stredné prúdenie 31 – 65 cm/s; 4 = rýchle prúdenie ≥70 cm/s);
– charakter substrátu dna koryta – prevládajúci typ v 4 kategóriách (1 = betón, skaly, kamene > 6,3 cm, 2 =
štrk 0,2 – 6,3 cm, 3 = piesok 0,063 – 0,2 cm, 4 = jemnozrnný sediment < 0,063 cm);
– charakter brehov – prevládajúci typ v 4 kategóriách (1 = betón, skaly, kamene > 6,3 cm, 2 = štrk 0,2 – 6,3
cm, 3 = piesok 0,063 – 0,2 cm, 4 = jemnozrnný sediment < 0,063 cm).
Odporúčame zaobstarať prenosný prístroj a zmerať teplotu, pH a vodivosť vody. Tento krok je nepovinný.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude mať veľkosť 16
m2 (dĺžka a šírka zápisu podľa reálnej situácie) a bude urobený metódami zürišsko-montpellierskej školy.
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Používame upravenú 9-člennú stupnicu (van der Maarel 1979). Tento krok je nepovinný.
Do formulára treba zapísať % z plochy (z 500 m dlhého úseku toku), v akom sa na lokalite biotop 3260
nachádza.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Gumené čižmy vysoké (brodiace), čln, veslá, záchranná vesta – podľa hĺbky toku, prípadne potápačský oblek
a maska (môžu používať len zaškolené osoby s certifikátom), upravený podberák alebo hrable na vyťahovanie
rastlín, prístroj GPS, skladací meter (odporúčame ociachovať veslo na meranie hĺbky vody), meracie pásmo,
fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre, mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu,
ortofotomapa. Ak používame pri monitorovaní čižmy, tak postupujeme proti prúdu toku (kvôli možnému
zakaleniu vody), ak sa plavíme člnom, postupujeme po prúde. V prípade merania navrhovaných ekologických
chakareteristík aj príslušný prenosný merací prístroj.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 10. júna až do konca augusta v panónskom regióne,
v aplskom regióne júl až august. Opätovný monitoring má byť na lokalitách realizovaný približne v tom istom
období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu, keď je v
komplexe iných biotopov. Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne, napr. od
mostu. Ohraničenie pomocou GPS je dostatočné, zapíšu sa súradnice (treba zapísať, kde boli merané – pravý
breh, ľavý breh, stred toku).
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP.
Terénne dáta (súpis druhov a ich abundancia v päťčlennej škále) navrhujeme transformovať pre jednotlivé
druhy do kvantitatívneho vyjadrenia množstva “plant quantity” podľa vzorca: M = x3 (M – “plant quantity”, x –
PME). Hodnota lepšie vyjadruje „tretí rozmer” (hĺbku vody), kde najmä submerzné druhy túto často prerastajú
a odhad pokryvnosti nie celkom správne vyjadruje ich skutočné zastúpenie. Túto transformovanú hodnotu
(M = mass) používame pre výpočet numerických derivátov (Kohler, Janauer 1995).
Po transformácii (napr. logaritmicky) môžeme takto prevedené údaje použiť na vyhodnotenie zmien v
čase prostredníctvom ordinačných metód. Rovnako môžeme dlhodobý trend zmien v kvantitatívnych
ukazovateľoch jednotlivých druhov hodnotiť cez korelácie/regresie. Vo všetkých prípadoch je potrebné
aspoň desaťročné opakovanie monitoringu. Programové vybavenie na vyhodnotenie údajov pre dané
metódy je variabilné, odpovedajúce legálnemu softvéru daného vyhodnocujúceho pracoviska.
V prípade „mimoriadnej udalosti“ (napr. úprava koryta, jeho prehĺbenie, trvalejší pokles prietoku vody) treba
uvedené skutočnosti pri vyhodnotení zohľadniť.
•••

3160 Natural dystrophic lakes and ponds (Vo3 Prirodzené dystrofné stojaté vody)
Spracovateľ: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD., RNDr. Ján Šeffer, CSc., Mgr. Rastislav Lasák
Oponent: RNDr. Daniel Dítě, PhD.
Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón,
na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. V prípade,
že sa na TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným
biotopom. Do formulára zapíšeme % z plochy monitorovaného biotopu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude mať veľkosť 1 – 4 m2
podľa výskytu spoločenstva v teréne. Bude realizovaný metódami zürišsko-montpellierskej školy. Používame
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upravenú 9-člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Vo výnimočných
prípadoch môžeme túto TMP aj zafixovať.
Biotop 3160 tvoria maloplošné porasty, ktoré sú rozptýlené v mozaike ostatných mokraďových spoločenstiev,
v našich podmienkach najčastejšie v najvodnatejších častiach slatín s vysokým obsahom báz.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu, kladivo na zatlčenie
kolíkov, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality, katalóg biotopov na určenie biotopu.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 1. júna až do 30. septembra. Opätovný monitoring sa
má na lokalitách realizovať vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi
jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu, keď je v
komplexe iných biotopov. Na založenie TMP je najvhodnejšie vybrať podľa možností čo najväčší šlenk v najviac
zvodnenej časti mokrade. Podľa stavu vegetácie sa snažiť vybrať šlenk s čo najstabilnejšou hladinou vody.
Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. V prípade nejednoznačnej hranice
TML v teréne fixujeme bod/y na hranici TML železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince min. 200
mm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne lokalizujú pomocou GPS a zapíšu.
Trvalé monitorovacie plochy sa vytyčujú ako štvorec podľa veľkosti jazierka s rozlohou aspoň 4 m2, čo je
dostatočná veľkosť. V ojedinelých prípadoch je možné zvoliť plochu aj väčšiu. Ideálne je, aby TMP tvorila
otvorená vodná hladina iba jedného šlenku. Železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince min. 200
mm) fixujeme minimálne dva protiľahlé rohy. Stred plochy sa lokalizuje pomocou GPS.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
•••

3220 Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks
(Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov)
3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica (
Br3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou)
3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos
(Br4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou)
3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.
(Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p. p. a
Bidention p. p.)
Spracovateľ: RNDr. Mária Zaliberová, CSc.

Oponent: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopov prebieha na jednej úrovni (TML).
3220 – Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, v tomto prípade línia – časť toku, na ktorom
sa nachádza monitorovaný biotop.
3230 – Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, resp. časť pobrežia toku alebo celý tok, na
ktorom sa nachádza monitorovaný biotop.
3240 – Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, na ktorom sa nachádza monitorovaný
biotop.
3270 – Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, v tomto prípade línia, vyznačený breh rieky,
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ostrov, na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop.
Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
V prípade, že sa na TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s
monitorovaným biotopom.
V rámci TML robíme aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný GPS a pre:
– 3220 bude mať veľkosť 4 x 4 metre, ale nezriedka aj iný tvar, najčastejšie obdĺžnik rôznej veľkosti, ktorý
kopíruje veľkosť obnažených sedimentov a porastu.
– 3230 bude mať veľkosť 15 x 15 metrov, prípadne iný tvar a veľkosť, závislý od tvaru a veľkosti obnažených
sedimentov.
– 3240 bude mať veľkosť 20 x 20 metrov (prípadne menej).
– 3270 bude mať veľkosť 4 x 4 metre, ak to dovolí vytvorený porast, ak nie, zápis kopíruje tvar a veľkosť
naneseného sedimentu a veľkosť porastu.
Fytocenologický zápis sa bude realizovať metódami zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú 9člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Biotop 3220 nachádzame vzácne v kolínnom a submontánnom stupni na menších tokoch vnútrokarpatských
kotlín SV Slovenska. Väčšinou ide o plošne ohraničené spoločenstvo na poriečnych náplavách litorálu
tokov. Biotop tvorí stredný článok sukcesie medzi zv. Potentillion anserinae a Salicion elaeagni. Biotop 3220
zaraďujeme medzi „pohybujúce“, to znamená, že aj napriek tomu, že Calamagrostis pseudophragmites je
vytrvalý druh, môže dochádzať vplyvom záplav k presunom celých porastov. Aj v tomto prípade treba vo
vybratom úseku urobiť minimálne jeden zápis a poznačiť prípadne ďalšie. Do formulára treba zapísať %
z plochy, v akom sa na lokalite biotop 3220 nachádza, a zaznamenávať iba druhy, ktoré sa nachádzajú v
monitorovanom biotope.
V súčasnosti biotop 3230 (Myricaria germanica) nachádzame už iba veľmi vzácne, na niektorých menších
tokoch SV Slovenska. Do formulára treba zapísať % z plochy toku (lokality), na ktorej sa biotop 3230 nachádza,
a zaznamenávať iba druhy z monitorovaného biotopu.
V súčasnosti sa biotop 3240 (Salix elaeagnos) na Slovensku nachádza už veľmi vzácne na štrkových
naplaveninách menších tokov na SV Slovensku. Biotop je zdecimovaný reguláciou tokov a výrubmi. Väčšinou
sa vyskytuje ako fragment alebo ako líniová zeleň. Môže sa vyskytovať v mozaike iných pobrežných vŕbových,
prípadne jelšových porastov. V takom prípade treba do formulára zapísať % z plochy, v akom sa na lokalite
biotop 3240 nachádza a zaznamenávať iba druhy, ktoré sa nachádzajú v monitorovanom biotope.
Biotop 3270 je špecifický, vyvíja sa na naplavených obnažených piesočnatých sedimentoch väčších riek (litorál
koryta). Pre monitorovanie biotopu je potrebné vybrať líniu rieky zvyčajne v strednej a dolnej časti, najlepšie
v meandrovitom úseku, kde je predpoklad, že v čase výrazného poklesu hladiny vody dôjde k obnaženiu a
preschnutiu nanesených sedimentov a k vývinu porastov tohto biotopu Vo vybratej línii je potrebné urobiť
minimálne jeden reprezentatívny zápis s poznámkou, na koľkých ďalších miestach sa vyskytoval. V takom
prípade treba do formulára zapísať % z plochy, v akom sa na lokalite biotop 3270 nachádza a zaznamenávať
iba druhy v monitorovanom biotope.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu, kladivo na zatlčenie
kolíkov, farebný sprej, čižmy, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality, katalóg biotopov
na určenie biotopu.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu 3220 je v čase najnižšieho stavu vody v koryte rieky, čo je
spravidla v lete a jeseni (koniec júla až do 30. septembra) a najlepšie v čase kvitnutia druhu Calamagrostis
pseudophragmites.
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu 3230 je od 1. júla až do 30. septembra a najlepšie v čase
kvitnutia druhu Myricaria germanica.
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu 3240 je v mesiacoch jún a júl. K zachyteniu jarného aspektu
je vhodný máj.
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Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu 3270 je v čase najnižšieho stavu vody v koryte rieky, čo je
spravidla v jeseni – koniec augusta až do 31. októbra.
Opätovný monitoring sa má na lokalitách realizovať podľa možnosti vždy v tom istom období, keď bol robený
prvý záznam, aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná)
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické určenie hraníc typu biotopu, keď je v
komplexe iných biotopov. Vždy vyberáme TML tak, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. V
prípade nejednoznačnej hranice TML v teréne fixujeme bod/y na hranici TML železnými značkami (roxory
min. 150 mm, veľké klince min. 200 mm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne
lokalizujú pomocou GPS a zapíšu.
Trvalé monitorovacie plochy sa v biotope 3220 nezakladajú. Sedimenty, a tým aj porasty sa v koryte rieky
premiestňujú a zväčša kopírujú veľkosť sedimentu. V prípade biotopu 3220 sa monitorujú brehy vodných
tokov len na ploche reálneho výskytu sledovaného biotopu. TML sa zakladá na mieste výskytu biotopu s
minimálnou pokryvnosťou druhu Calamagrostis pseudophragmites 50 % plochy TML. Zaznamenajú sa
súradnice horného a dolného konca úseku TML. TML sa nefixuje.
V prípade biotopu 3230 sa monitorujú brehy vodných tokov na ploche reálneho výskytu sledovaného
biotopu, TMP sa nezakladajú. TML sa zakladá na mieste výskytu biotopu s minimálnou pokryvnosťou druhu
Myricaria germanica 50 % plochy TML. Zaznamenajú sa súradnice horného a dolného konca úseku TML.
TML sa nefixuje. Pri nánose vhodného štrkovo-kamenitého materiálu je v ojedinelých prípadoch možné
pozorovať vývoj nových porastov zo semien. Vo výnimočných prípadoch možno zakladať TML aj na týchto
miestach (porasty budú druhovo nedosýtené, ale vhodné na monitoring).
V prípade biotopu 3240 sa monitorujú brehy vodných tokov (prípadne časť alúvia) na ploche reálneho výskytu
sledovaného biotopu. TML sa zakladá na mieste výskytu biotopu s pokryvnosťou Salix elaeagnos minimálne
50 % plochy TML. Zaznamenajú sa súradnice horného a dolného konca úseku TML. TML sa nefixuje.
Trvalé monitorovacie plochy sa v biotope 3270 nezakladajú. Porasty zväčša kopírujú veľkosť sedimentu
a nevytvárajú sa vždy na tom istom mieste. Sedimenty sa ukladajú najčastejšie v konkávnych častiach
meandrov. Monitorujú sa brehy vodných tokov na ploche reálneho výskytu sledovaného biotopu. TML sa
zakladá na mieste výskytu biotopu s pokryvnosťou vegetácie viac ako 50 % plochy TML (na ploche by mal
dominovať niektorý z nasledovných druhov: druhy rodu Bidens okrem Bidens frondosa, druhy rodu Persicaria,
Rumex maritimus, R. palustris, Catabrosa aquatica, Alopecurus aequalis, Echinochloa crus-galli a Chenopodium
rubrum). Zaznamenajú sa súradnice horného a dolného konca úseku TML. TML sa nefixuje. Minimálna
veľkosť TML je 25 m2. Keď mapovateľ pri opakovanom monitoringu zistí, že biotop sa na vymedzenej TML
nenachádza, navrhne náhradnú TML (ak sa dá, čo najbližšie k pôvodnej TML), zmapuje biotop a zakreslí nové
hranice. Náhradná TML sa označí novým kódom a bude vystupovať nezávisle od pôvodnej TML.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza
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4.4. Vresoviská a krovinové biotopy mierneho pásma
4030 European dry heaths (Kr1 Vresoviská)
4060 Alpine and boreal heaths
(Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni)
4070 Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Kr10 Kosodrevina)
4080 Sub-Arctic Willow scrub
(Kr4 Spoločenstvá subalpínskych krovín, Kr5 Nízke subalpínske kroviny)
40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub (Kr6 Xerotermné kroviny)
5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands
(Kr2 Porasty borievky obyčajnej)
Spracovateľ: RNDr. Milan Valachovič, CSc.

Oponent: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.

Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopov prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón,
na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
4030 – Plochy s vresom vytvárajú často mozaiku s travinno-bylinnými porastmi a s plôškami bez vegetácie
alebo len s lišajníkmi a machorastami, prípadne sú na ploche trčiace skaly. Na samotných skalách rastliny
zaznamenávame iba v rámci TML, nie v rámci TMP. Túto plochu pre fytocenologický zápis sa snažíme
umiestniť do hustého porastu vresu. Plocha zvyčajne nepresiahne 10 – 15 m2 (3 x 3 m, 4 x 4 m). Porasty sú
zvyčajne druhovo veľmi chudobné, čo je ale pre tento biotop typické.
4060 – Plochy alpínskych erikoidných kríčkov, najčastejšie borievok, čučoriedok a vresu, nízke, ale husté porasty
v mozaike s travinno-bylinnými spoločenstvami. Okolité biotopy tvorí kosodrevina alebo skalky a sutiny
s rôznym stupňom zazemnenia. Monitorujeme len zapojené porasty kríčkov. V rámci TML sa umiestňuje
štvorec pre TMP (zvyčajne 4 x 4 m, resp. 5 x 5 m). Porasty sú druhovo chudobné, čo je ale pre tento biotop
typické. Zaznamenávame aj pokryvnosť machorastov a lišajníkov.
4070 – Rozloha porastov kosodreviny umožňuje vytvárať veľké TML. Uzavreté porasty bývajú pomerne
homogénne, a preto TMP nemusí byť nutne umiestnená v centroide polygónu. Musí byť ale založená tak,
aby okrajové časti nezasahovali do TMP. Minimálna plocha pre zápis je 50, optimálna 100 m2.
4080 – Biotopy subalpínskych krovín, najčastejšie s vŕbou sliezskou, brezou karpatskou, jarabinami a ďalšími
drevinami sa vytvárajú vo forme pásov, lemujúcich vysokobylinné nivy a porasty kosodreviny. Plochu TML
treba situovať po svahu v smere, ako postupujú snehové splazy, preveje a lavíny, ktoré sú určujúcim faktorom
utvárania týchto porastov. TMP pre fytocenologický zápis sa snažíme umiestniť do hustého porastu krovín
tak, aby poschodie krovín dosiahlo aspoň 50 % a účasť kosodreviny bola iba sporadická. Plocha zvyčajne
nepresiahne 15 – 20 m2. Nízke porasty vŕby Salix helvetica sú veľmi špecifické. Ich monitoring sústreďujeme
na strmé svahy so sklonom 45° na plochu cca 10 – 15 m2 (3 x 3 m, 4 x 4 m).
40A0* – Xerotermné kroviny oddeľujeme od bežných krovín (s trnkou, hlohmi, ružami). Monitorujú sa iba
porasty so vzácnymi druhmi a nízke kroviny, ako sú mandľa nízka, skalníky, tavoľníky, niektoré ruže (Rosa
gallica, Rosa pimpinellifolia) a pod. Plochy vytvárajú často mozaiku s travinno-bylinnými porastmi alebo na ne
nadväzujú xerotermné lemy (biotop Tr6) a dubové lesy s dubom plstnatým. Často sú na ploche trčiace skaly.
Plochu pre fytocenologický zápis (TMP) sa snažíme umiestniť do hustého porastu krovín. Plocha nepresiahne
10 – 15 m2 (3 x 3 m, 4 x 4 m). Porasty sú druhovo veľmi bohaté, kombinujú sa v nich druhy lemové, lúčne aj
lesné.
5130 – V prípade, že sa na TML porastov borievky obyčajnej nachádza iný typ biotopu (najčastejšie plôšky
s travinno-bylinnou vegetáciou), zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným biotopom
a rovnako prispôsobíme aj hodnoty pokryvnosti, t. j. pre druhy uprednostňujúce výslnné miesta nedávame
hodnoty 3. Sústreďujeme pozornosť na druhy rastúce v polotieni borievok, ktoré zabiehajú aj pod hustejší
porast Juniperus communis. V rámci TML môžeme urobiť fytocenologický zápis, ktorý lokalizujeme v strede
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plochy pomocou GPS a v teréne označíme 4 roxormi. Pri pohybe v hustom poraste je vhodné si pomáhať
mačetou alebo aspoň si ruky chrániť koženými rukavicami. Borievkové porasty monitorujeme najčastejšie v
mozaike s travinno-bylinnými porastmi. TML ohraničíme na hustejšie porastené svahy (min. 30 % borievky),
TMP založíme v miestach, kde zápoj borievky a iných krovín presiahne nad 50 %. Minimálne rozmery pre
plochu sú 5 x 5 m, optimálne okolo 50 m2. Porasty borievky sa viažu najčastejšie na bývalé pasienky, situované
na mierne svahy. Vždy vyberáme TML tak, aby boli okrajové body čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne.
Veľkosť TML by mala byť minimálne 400 m. Plochu orientovať v spádnici a expozícii celkového svahu a stred
plochy zamerať pomocou GPS.
Fytocenologický zápis sa urobí pomocou metodiky zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú 9člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP, aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality, katalóg
biotopov na určenie biotopu, farba, kladivo, kovové klince, kolíky, resp. roxory, farebná páska.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 1. júna (pre biotop 4070 od 1. júla) až do 30. septembra.
Opätovný monitoring sa má na lokalitách realizovať vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam,
aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Zafixovanie TMP je možné farebnou značkou na okolitých skalách a stromoch výraznou farbou alebo
pomocou kratších kovových roxorov či klincov. V strede plochy sa zamerajú údaje o polohe pomocou GPS.
Z plochy sa urobí fotodokumentácia na lepšiu lokalizáciu TMP. U 4070 je zafixovanie TMP možné vyznačiť
výraznou a vodovzdornou farebnou páskou, umiestnenou na konároch kosodreviny. V centre plochy treba
zatĺcť kovový roxor a stred plochy lokalizovať pomocou GPS. Na vyznačenie stredu TMP sa dajú využiť aj
v ploche bežne dostupné skaly. U 4080 je zafixovanie TMP možné aj pomocou výraznej farebnej pásky na
hrubších kmienkoch.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
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4.5. Prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy
6110* Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
(Pi5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických
substrátoch)
6120* Xeric sand calcareous grasslands
(Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch)
6150 Siliceous alpine and boreal grasslands
(Al1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade, Al2 Alpínske snehové
výležiská na silikátovom podklade)
6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands
(Al3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty, Al4 Alpínske snehové
výležiská na vápnitom substráte)
6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)
(Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty)
6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates
(Festuco-Brometalia)
(Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte)
6211* Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates
(Festuco-Brometalia) - *important orchid sites
(Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte - lokalita
bohatá na výskyt orchideí)
6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas and submontain
areas in Continental Europe
(Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom podklade)
6240* Sub-pannonic steppic grasslands (Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty)
6250* Pannonic loess steppic grasslands (Tr3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši)
6260* Pannonic sand steppes (Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch)
6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
(Lk4 Bezkolencové lúky)
6430 Hydrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
(Al5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa, Br6 Brehové porasty deväťsilov, Br7
Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek, Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých
lúkach)
6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii alliance
(Lk8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi)
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky)
6520 Mountain hay meadows (Lk2 Horské kosné lúky)
Spracovateľ: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD., RNDr. Ján Šeffer, CSc., Mgr. Rastislav Lasák (6110*, 6120*, 6190,
6210, 6211*, 6230*, 6240*, 6250*, 6260*, 6410, 6440, 6510, 6520), RNDr. Jozef Šibík, PhD. (6150, 6170), RNDr.
Ivan Jarolímek, CSc. (6430)
Oponent: RNDr. Milan Valachovič, CSc. (6110*), Ing. Libor Ulrych, PhD. (6120*, 6260*), RNDr. Ján Šeffer, CSc.
(6150, 6170), Mgr. Iveta Škodová, PhD. (6190, 6210, 6211*, 6230*, 6240*, 6250*, 6410, 6440, 6510), RNDr. Mária
Zaliberová, CSc. (6430), Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD. (6520)
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Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopov prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený
polygón (alebo línia), na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného
biotopu. V prípade, že sa na TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche
s monitorovaným biotopom. Do formulára zapíšeme % monitorovaného biotopu z celkovej plochy trvalej
monitorovacej lokality. (Pre biotop 6230* zakladáme TML prednostne na mieste výskytu Lycopodium spp.)
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude mať veľkosť 4 x
4 metre (alebo inú podľa výskytu spoločenstva v teréne, napr. 2 x 2 m v prípade maloplošných snehových
výležísk v biotope 6150; alebo 4 x 10 m či iný obdĺžnikový tvar, zodpovedajúci tvaru rovnorodého brehového
porastu v biotope 6430) a bude realizovaný metódami zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú
9-člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP, aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Vo výnimočných
prípadoch môžeme túto TMP aj zafixovať.
Prioritný biotop 6110* tvoria teplomilné pionierske spoločenstvá s prevahou efemérnych terofytov, drobných
trvaliek, geofytov a sukulentných rastlín, spravidla klíčiacich vo vankúšoch machorastov.
Prioritný biotop 6120* tvoria pionierske, štruktúrne jednoduché spoločenstvá na bázických pieskoch, ako
aj na pieskoch s neutrálnou reakciou. Dominujú jednoročné druhy s optimom vývoja na jar alebo na jeseň.
Nachádzajú sa iba v panónskej oblasti, na Podunajskej a zriedkavejšie na Východoslovenskej nížine. Jednotka
sa môže vyskytovať v komplexe s biotopom 6260*.
Na Slovensku sa biotop 6150 nachádza na kyslom až neutrofilnom podklade v subalpínskom a alpínskom
stupni centrálnych pohorí Západných Karpát. Na neutrofilnom podklade, na mylonitoch monitorovanie
zabezpečujeme s minimálnym možným dopadom na biotop, nakoľko tieto substráty sú veľmi náchylné na
zošliapavanie a s ním spojenú eróziu. Počet mapovateľov, resp. monitorovateľov na danej TML by mal byť
obmedzený na čo najmenšiu možnú mieru.
Na Slovensku sa biotop 6170 nachádza na karbonátovom podklade v subalpínskom a alpínskom stupni
centrálnych pohorí Západných Karpát. Porasty sú často maloplošné. Počet mapovateľov, resp. monitorovateľov
na danej TML by mal byť obmedzený na čo najmenšiu možnú mieru, aby sa zamedzilo narušeniu danej TML
a TMP.
Do biotopu 6190 patria panónske xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá na plytkých vápnitých pôdach
a dealpínske ostrevkové spoločenstvá, ktoré sa vyskytujú v teplých karpatských predhoriach v nadmorských
výškach 280 – 750 m. Z fytocenologického hľadiska sem patrí vegetácia zväzov Bromo pannonici-Festucion
pallentis a Diantho lumnitzeri-Seslerion. V týchto skalných stepiach dominujú nízke ostrice, kostravy alebo
ostrevka. V závislosti od podmienok prostredia je optimum vývinu vegetácie na jar a v skorom lete (približne
od konca apríla do konca júna). V neskorších letných mesiacoch zväčša dochádza k usychaniu nadzemných
častí rastlín v dôsledku extrémneho sucha.
Biotop 6210 zahŕňa subxerofilné lúky a pasienky teplejších oblastí Slovenska. Z fytocenologického hľadiska
patria tieto porasty k spoločenstvám zväzov Festucion valesiacae, Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion
pinnati. V Katalógu biotopov Slovenska je do tohto biotopu zaradený aj zväz Koelerio-Phleion phleoidis. Tento
suchomilnejší typ biotopu na silikátovom podloží je podľa najnovších poznatkov (Dúbravková et al. 2010)
zaraďovaný do biotopu „úzkolisté xerotermné travinno-bylinné porasty“ (6240*, 6250*). Subxerofilné lúky a
pasienky zväzov Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion pinnati predstavujú travinno-bylinné porasty, v ktorých
sa hojne vyskytujú širokolisté kvitnúce byliny a dominujú v nich viaceré druhy tráv. Vyskytujú sa od nížin až
do podhorského stupňa na rôzne orientovaných svahoch so stredne hlbokými až hlbokými pôdami. Podložie
je budované prevažne vápnitým flyšom, vápencami alebo dolomitmi, zriedkavejšie vyvrelinami. Xerotermné
travinno-bylinné spoločenstvá zväzu Festucion valesiacae tvoria druhovo pomerne bohaté sucho a teplomilné
porasty na pôdach chudobných na živiny, ktoré sa vyskytujú v teplých oblastiach Slovenska. Vyskytujú sa na
vápencoch, sprašiach, fluviálnych sedimentoch a vulkanickom podloží v nížinnom a kolínnom výškovom
stupni v predkarpatských pohoriach, ktoré sú v kontakte s Panónskou kotlinou.
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Biotop 6211* zahŕňa subxerofilné lúky a pasienky teplejších oblastí Slovenska. Z fytocenologického hľadiska
patria tieto porasty k spoločenstvám zväzov Festucion valesiacae, Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion pinnati.
Väčšinou sa vyskytujú na vápencovom a dolomitovom podloží a na kryštaliniku v kolínnom a nižšom
horskom vegetačnom stupni, v nížinách, kotlinách a na úpätí priľahlých pohorí. Za prioritný sa považuje
vtedy, ak je lokalita bohatá na výskyt orchideí. Musí sa tam nachádzať viac druhov orchideí, ktoré sú kriticky
ohrozené a/alebo vzácne na národnej úrovni; alebo sa na lokalite nachádza významná populácia najmenej
jedného druhu orchideí, ktorý je kriticky ohrozený a/alebo vzácny na národnej úrovni. Monitorovacia lokalita
a aj plocha by mala byť vybraná tak, aby sa v nej vyskytovali zástupcovia orchideí. V prioritnom biotope
sa môžu nachádzať nasledovné druhy orchideí: Anacamptis pyramidalis, Cypripedium calceolus (veľmi
vzácne), Dactylorhiza sambucina, Gymnadenia conopsea agg. (G. montana, G. densiflora, G. conopsea), Gymnadenia
odoratissima, Himantoglossum adriaticum, Ophrys apifera, Ophrys holosericea, Ophrys holubyana, O. sphegodes, Orchis
millitaris, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa.
Na Slovensku sa psicové porasty (6230*) vyskytujú takmer v celej karpatskej oblasti od pahorkatín až po
najvyššie pohoria. Ich rozšírenie súvisí hlavne s extenzívnou pastvou dobytka a chudobným substrátom. Z
fytocenologického hľadiska tento biotop zahŕňa primárne spoločenstvá alpínskeho a subalpínskeho stupňa
zo zväzu Nardion strictae. Sekundárne spoločenstvá, ktoré vznikli v nižších polohách sekundárne vplyvom
pastvy, sa radia do zväzov Violion caninae a Nardo strictae-Agrostion tenuis. Keďže fenologický vývoj vegetácie
závisí od nadmorskej výšky, v nižších polohách sú psicové porasty v optime v polovici až koncom júna, vo
vyšších polohách v júli.
Do prioritného biotopu 6240* patria teplomilné travinno-bylinné spoločenstvá zväzu Festucion valesiacae. V
týchto pasienkových spoločenstvách, tzv. mačinových stepiach, dominujú úzkolisté trávy z rodov kostrava
a kavyľ. Vyskytujú sa prevažne na miernych svahoch s plytkými pôdami na karbonátovom, prípadne
vulkanickom podloží. V závislosti od podmienok prostredia, optimum vývinu vegetácie je na jar a v skorom
lete (približne od konca apríla do konca júna). V neskorších letných mesiacoch zväčša dochádza k usychaniu
nadzemných častí rastlín v dôsledku extrémneho sucha. Zväz Asplenio-Festucion glaucae, ktorý je uvedený
v katalógu biotopov už podľa najnovších poznatkov (Janišová et. al 2007) nie je vyčleňovaný. Porasty na
vulkanitoch sa zaraďujú do zväzu Festucion valesiacae.
Do prioritného biotopu 6250* patria teplomilné travinno-bylinné spoločenstvá zväzu Festucion valesiacae,
podobne ako v jednotke 6240*. V týchto tzv. mačinových stepých porastoch dominujú úzkolisté trávy z
rodov kostrava a kavyľ. V rámci tohto široko chápaného zväzu sa v biotope 6250* nachádzajú spoločenstvá
na sprašiach s hlbokými pôdami. Vyskytuje sa vzácne v pahorkatinách, čiastočne na Podunajskej rovine.
Súčasný výskyt porastov na sprašových sedimentoch je značne zdecimovaný, pretože územia so sprašovými
príkrovmi podliehajú veľkému tlaku poľnohospodárstva. V závislosti od podmienok prostredia optimum
vývinu vegetácie je na jar a v skorom lete (približne od konca apríla do konca júna). V neskorších letných
mesiacoch zväčša dochádza k usychaniu nadzemných častí rastlín v dôsledku extrémneho sucha.
Biotop 6260* predstavujú spoločenstvá na gradiente od otvorených až po zapojenejšie travinno-bylinné
porasty s ťažiskom výskytu na bázických pieskoch, ako aj na pieskoch s neutrálnou reakciou, kde sú ale oveľa
vzácnejšie. Mapujeme celý gradient týchto spoločenstiev.
Na Slovensku patrí biotop 6410 k vzácnym a ohrozeným. Vegetácia zväzu Molinion caeruleae zahŕňa extenzívne
obhospodarované, druhovo bohaté kvetnaté lúky. Charakteristický je výskyt druhov, ktoré indikujú striedavo
vlhké pôdy. Táto vegetácia je prispôsobená výraznému kolísaniu hladiny podzemnej vody v priebehu
vegetačnej sezóny. Bezkolencové lúky v panónskej biogeografickej oblasti sú druhovo bohaté. V alpskej
oblasti sa nachádzajú v niektorých pohoriach s dosahom teplej klímy. Tieto typy sú kyslejšie a druhovo
chudobnejšie. Porasty dosahujú optimum neskôr ako mezofilné lúky a mnohé druhy majú optimum až
koncom leta. V minulosti sa tieto porasty extenzívne kosili (zvyčajne v neskoršom lete jedenkrát do roka)
alebo spásali, ale neboli hnojené. V posledných desaťročiach sa obhospodarovanie týchto lúk výrazne
obmedzilo, čo viedlo k výraznému ochudobneniu týchto porastov.
V súčasnosti biotop 6430 nachádzame v horských oblastiach Slovenska pomerne hojne. Vo vyšších
(alpínskych) polohách na užších nivách sú druhovo bohaté a majú prirodzené druhové zloženie. V nižších
horských polohách na širších nivách môže byť druhové zloženie pozmenené hospodárskou činnosťou
(pasenie, kosenie, doprava). Na lokalitách v horskom stupni miestami vytvára komplexy s biotopom Ls1.4
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Horské jelšové lužné lesy. V takom prípade treba do formulára zapísať % z plochy, v akom sa na lokalite biotop
6430 nachádza, a zaznamenávať iba druhy, ktoré sa nachádzajú v monitorovanom biotope.
Na Slovensku je výskyt biotopu 6440 viazaný výlučne na panónsku oblasť. Biotop zahŕňa lúky veľkých
nížinných riek, ktoré sú pravidelne zaplavované, avšak v dôsledku suchej kontinentálnej klímy v lete
vysychajú. Na druhové zloženie má nepriaznivý vplyv nedostatok záplav, ale aj naopak, prílišná kumulácia
a dlhodobé zaplavovanie lúk počas vegetačného obdobia. Optimum vývoja dosahujú lúky zväzu Cnidion
venosi v druhej polovici mája až v prvej polovici júna, kedy kvitne väčšina dominantných druhov. V tomto
období sa zvyčajne vykonáva prvá kosba. Vďaka prísunu živín pri záplavách sú tieto lúky veľmi produktívne
a v minulosti mohli byť kosené aj viackrát do roka. Ideálne je, ak sú lúky mapované pred prvou kosbou,
ale je možné aj mapovanie v septembri, keď je vyrastená otava. Nezachytíme iba zopár jarných druhov,
ale informácia o neskoršie kvitnúcich druhoch umožní vytvoriť si komplexnú predstavu o stave biotopu.
Zaplavované aluviálne lúky boli na Slovensku radené do viacerých zväzov (Alopecurion pratensis, Cnidion
venosi, Deschampsion cespitosae, Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris). Vzhľadom na to, že vymedzenie
týchto zväzov sa prekrýva, v novších prácach (Botta-Dukát et al. 2005, Hájková et al. 2007, Janišová et al. 2007)
sú radené do jedného zväzu Deschampsion cespitosae.
Zo syntaxonomického hľadiska zahŕňa biotop 6510 lúky zväzu Arrhenatherion elatioris. Okrem ovsíkových lúk je
v zmysle poslednej klasifikácie travinno-bylinnej vegetácie Slovenska (Janišová et al. 2007) súčasťou zväzu aj
spoločenstvo psinčekových lúk a pasienkov Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis. Lúky zväzu Arrhenatherion
elatioris predstavujú najrozšírenejší typ poloprírodných lúk na Slovensku. Ovsíkové lúky sú antropogénne
podmienenou vegetáciou, ktorá sa vyskytuje na miestach bývalých dubových, dubovohrabových, bukových
a tvrdých lužných lesov. Ich existencia závisí od pravidelného využívania porastov, inak pomerne rýchlo
(v priebehu 10 – 20 rokov) zarastajú expanzívnymi druhmi tráv a bylín. Tieto porasty sú zväčša pravidelne
alebo nepravidelne kosené, zriedkavejšie spásané. Lúky na vlhších humóznejších pôdach patrili najmä v
minulosti k dvojkosným lúkam. Často boli hnojené prevažne maštaľným hnojom. Ovsíkové lúky sa vyskytujú
od nížin (200 m n. m.) až do podhorského, miestami horského (1 050 m n. m) stupňa takmer na celom území
štátu s výnimkou rozsiahlych nížin (Uhliarová et al. 2007). Osídľujú mierne vlhké, humózne pôdy, bohaté na
živiny na rôznych typoch geologického podložia. Vyskytujú sa na vyvýšených terasách riek, na miernych
i strmších svahoch s hlbšou pôdou. Vzhľadom na pomerne široké ekologické spektrum ich výskytu majú
veľkú variabilitu. Môžu vytvárať rozsiahle lúčne komplexy, maloplošné lesné lúky alebo porasty v blízkosti
vidieckych sídiel a v ovocných sadoch. Sú to prevažne vysokosteblové až stredne vysoké husté porasty. Sú
druhovo bohaté, ich druhové zloženie sa mení podľa typu stanovišťa a spôsobu obhospodarovania.
Biotop 6520 sa vyskytuje od submontánneho až po subalpínsky stupeň (600 – 1 500 m n. m.) Západných a
okrajovo aj Východných Karpát. Zahŕňa mezofilné pomerne druhovo bohaté horské lúky vo vápencových
oblastiach vyšších pohorí. S nadmorskou výškou, miestom výskytu, typom obhospodarovania alebo
opustenia hospodárenia sa mení aj charakter horských lúk. Ich postavenie s ohľadom na ostatné mapované
lúčne biotopy, predovšetkým pasienky a mezofilné lúky, je prechodné. Aby nedošlo k zámene biotopu
s kontaktnými fytocenózami, je dôležité si všímať charakteristickú druhovú kombináciu a predovšetkým
diferenciálne druhy. V závislosti od ekologických podmienok môžu tiež v porastoch výrazne dominovať
niektoré druhy, ktoré sú v týchto typoch lúk konštantne zastúpené (napr. Hypericum maculatum, Alchemilla
spec. div., Deschampsia cespitosa, Bistorta major). Optimálny čas na mapovanie je v nižších polohách pred
prvou kosbou, teda do konca júna, prípadne do prvej polovice júla. Vzhľadom na možnú zámenu biotopu sa
menej skúseným mapovateľom po prvej kosbe a narastení otavy mapovať neodporúča. Vo vyšších polohách,
kde sa namiesto kosenia uplatňuje pasenie alebo je biotop bez akéhokoľvek manažmentu, je možné mapovať
až do prvej polovice augusta, výnimočne do konca septembra.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky alebo klince veľké 200 – 250 mm na vytýčenie plochy
zápisu, kladivo na zatlčenie kolíkov, špagát dlhý 16 m na ohraničenie plochy fytocenologického zápisu,
vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality, Katalóg biotopov Slovenska, prípadne iná
literatúra na určenie a charakteristiku biotopu:
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Manažmentový model pre viate piesky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM06_piesky.pdf,
Manažmentový model pre krátkosteblové neutro- až acidofilné (sub)alpínske trávniky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM16_kr%C3%A1tkosteblov%C3%A9_
acidofiln%C3%A9_0.pdf,
Manažmentový model pre krátkosteblové bazifilné (sub)alpínske trávniky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM15_kr%C3%A1tkosteblov%C3%A9_
bazifiln%C3%A9_0.pdf,
Manažmentový model pre suché a dealpínske travinno-bylinné spoločenstvá
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM02_suche_dealpinske_1.pdfhttp://www.daphne.
sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM02_suche_dealpinske_1.pdf
Manažmentový model pre subxerofilné lúky a pasienky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM04_Bromion_1.pdfhttp://www.daphne.sk/sites/
daphne.sk/files/uploads/MM04_Bromion_1.pdf
Manažmentový model pre podhorské a horské psicové porasty
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM12_nardeta.pdfhttp://www.daphne.sk/sites/
daphne.sk/files/uploads/MM12_nardeta.pdf
Manažmentový model pre xerotermné travinno-bylinné spoločenstvá
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM03_xerotermy_1.pdfhttp://www.daphne.sk/sites/
daphne.sk/files/uploads/MM03_xerotermy_1.pdf
Manažmentový model pre mezofilné lúky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM07_Arrhenatherion_1.pdfhttp://www.daphne.sk/
sites/daphne.sk/files/uploads/MM07_Arrhenatherion_1.pdf
Manažmentový model pre horské trojštetové lúky
http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM08_trojstetove_0.pdfhttp://www.daphne.sk/sites/
daphne.sk/files/uploads/MM08_trojstetove_0.pdf
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopov:
6110*, 6120* – od 1. mája až do 30. júla
6150 – od 1. júla do 30. augusta
6170 – od 15. júna do 30. augusta
6190, 6211* – od 15. mája do 30. júna
6210 – od 15. mája do 30. júla. Ideálne je realizovať monitoring pred prvou kosbou, v prípade nekosených
alebo neskôr kosených lokalít je možné monitoring realizovať až do 31. augusta.
6230*– od 1. júna do 30. septembra v závislosti od polohy a miery spasenia psicového porastu. Ideálne je
monitoring realizovať v čase kvitnutia tenkolistých tráv a ostríc (jún, júl, v alpínskych polohách aj august),
ktoré môžu byť v sterilnom stave ťažko identifikovateľné.
6240*, 6250* – od 15. mája do 30. júna. Monitorovanie je možné vykonávať aj v júli a v auguste, ale v tomto
období je najmä počas suchého leta vegetácia veľmi vysušená, čo sťažuje determináciu rastlín.
6260* – od 1. júna do 30. septembra
6410 – od 1. júna do 30. augusta. V závislosti od vývoja vegetácie v priebehu sezóny je možné biotop
monitorovať aj v priebehu septembra. Ideálne je realizovať monitoring pred prvou kosbou, ktorá býva zväčša
koncom júna alebo v júli.
6430 – od 1. júla do 15. septembra
6440– od 15. mája do 30. júna. Monitoring je možné vykonať aj po prvej kosbe na vyrastenej otave od júla
až do konca augusta, prípadne v septembri. Pri pravidelne obhospodarovaných porastoch býva termín prvej
kosby často už koncom mája, do tohto termínu vykvitne len časť druhov. Plný kvetný aspekt dosahujú tieto
lúky až v auguste pred druhou kosbou.
6510 – od 15. mája (v nižších polohách) do 15. júla – pred prvou kosbou. Nekosené alebo neskôr kosené
porasty sa môžu monitorovať až do konca augusta. V prípade potreby je možné zaznamenať druhové
zloženie biotopu aj na otave vyrastenej po prvej kosbe.
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6520 – od 15. júna do 15. augusta. Vo vyšších polohách od 1. júla do konca augusta v závislosti od
poveternostných podmienok a vývinu vegetácie.
Opätovný monitoring sa má na lokalitách realizovať vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam,
aby boli výsledky medzi jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu, keď je v
komplexe iných biotopov. Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. V prípade
nejednoznačnej hranice TML v teréne fixujeme bod/y na hranici TML železnými značkami (roxory min. 150
mm, veľké klince min. 200 mm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne lokalizujú
pomocou GPS a zapíšu. Jednotlivé značky by mali byť pravidelne kontrolované (najmä po zimnom období),
v prípade potreby opravované, aby bola možná identifikácia hraníc aj v budúcnosti.
Trvalé monitorovacie plochy sa vytyčujú ako štvorec s rozmermi 4 x 4 m. Pravý uhol TMP sa zabezpečí
zameraním uhlopriečky s dĺžkou 5,66 m. Železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince min. 200
mm) fixujeme minimálne dva protiľahlé rohy. Veľkosť aj hrúbka a typ fixácie sa určí vždy podľa daného
substrátu a typu. Najlepšie je fixovať všetky 4 rohy a pri robení fytocenologického zápisu obvod plochy
vyznačiť špagátom dlhým 16 m. Na vrchol klinca sa odporúča navliecť kovové viečko z fľaše alebo zaváraniny,
aby v priebehu času nedošlo k ponoreniu klinca hlbšie do pôdy. Opätovné nájdenie značiek uľahčí farebný
lykový špagát cca 50 cm dlhý, ktorý sa priviaže na hlavičku klinca. V prípade sutín alebo výrazných skál je na
fixáciu možné použiť biologicky aj odbúrateľný sprej výraznej farby a hranice pravidelne obnovovať. Stred
plochy sa lokalizuje pomocou GPS.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
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4.6. Rašeliniskové biotopy
Spracovateľ: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD., RNDr. Ján Šeffer, CSc., Mgr. Rastislav Lasák
Oponent: RNDr. Daniel Dítě, PhD.

7110* Active raised bogs (Ra1 Aktívne vrchoviská)
7120 Degraded raised bogs (still capable of natural regeneration)
(Ra2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy)
7140 Transition mires and quaking bogs (Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská)
7150 Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
(Ra4 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba)
7210* Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae
(Ra5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae)
7220* Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion) (Pr3 Penovcové prameniská)
7230 Alkaline fens (Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz)
Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne.
Monitoring biotopu prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón, na
ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. V prípade, že sa na
TML nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným biotopom.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou. Pre rašeliniská vo všeobecnosti je významné zastúpenie
machorastov. V prípade ak mapovateľ pozná tieto druhy, tak ich zaznamená a určí pokryvnosť jednotlivých druhov.
Zápis machorastov je povinný, to znamená, že ak ich mapovateľ nevie určiť, machy zozbiera a zašle na dourčenie.
V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis (nie je to povinné), ktorý bude lokalizovaný GPS. Bude
mať veľkosť 4 x 4 metre a bude sa realizovať metódami zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú
9-člennú stupnicu (van der Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP, aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Vo výnimočných
prípadoch môžeme túto TMP aj zafixovať.
Na Slovensku sú vrchoviská prirodzene veľmi vzácne. Termín aktívne vrchoviská (7110*) znamená, že na
väčšine plochy vrchoviska stále prebieha proces tvorby rašeliny a vrchovisko nebolo narušené pokusmi
o odvodnenie. Povrch zachovaných vrchovísk tvoria vyvýšeniny (bulty) v mozaike so zníženinami (šlenky,
jazierka). Menšie vrchoviská nemusia mať vyvinutú takúto štruktúru. Na okraji vrchoviska (lagg), ktorý je
obvykle tvorený spoločenstvami biotopu slatín s nízkym aj vysokým obsahom báz, sa spoločne vyskytujú
druhy všetkých spomínaných biotopov v závislosti od chemizmu vody. Vo vysokohorských vrchoviskách sa
vyskytujú aj druhy z okolitých subalpínskych spoločenstiev.
Biotop 7120 sú vysychajúce alebo ťažbou ovplyvnené vrchoviskové rašeliniská, kde bol proces tvorby rašeliny
úplne alebo takmer úplne zastavený. Vodný režim bol do značnej miery narušený (na lokalite sú odvodňovacie
kanály) antropickými aktivitami, ktoré vedú k presušeniu, strate druhov alebo zmene druhového zloženia.
Do biotopu 7140 patria slatiny s nízkym obsahom báz, tiež označované ako prechodné rašeliniská. V panónskej
biogeografickej oblasti sú dnes extrémne vzácne a centrum ich výskytu sa viaže na alpskú biogeografickú
oblasť, kde vystupujú až do alpínskeho stupňa. Zahŕňajú spoločenstvá troch zväzov: Caricion fuscae, Sphagno
recurvi-Caricion canescentis a Drepanocladion exannulati. Zvyčajne sa nachádzajú mozaikovite v komplexe
s inými mokraďovými spoločenstvami.
Do biotopu 7150 patria slatiny s nízkym obsahom báz, chudobné na živiny. Biotop má výrazne oceánický charakter, na
Slovensku je veľmi vzácny a nachádza sa iba na Borskej nížine. Je to pioniersky typ vegetácie s maloplošným výskytom
a chudobným druhovým zložením, ktorý už na Slovensku pravdepodobne vyhynul alebo je na pokraji vyhynutia.
Do prioritného biotopu 7210* patria slatiny s vysokým obsahom báz s dominanciou druhu Cladium mariscus. Tieto
boli aj historicky na Slovensku veľmi vzácne a v súčasnosti ich poznáme prakticky iba z jedinej lokality v alpskom
bioregióne. Lokality v Podunajskej nížine boli zničené ťažbou, v súčasnosti tu prežíva len druh Cladium mariscus vo
zvyškoch spoločenstva. Zvyčajne sa nachádzajú mozaikovite v komplexe s inými mokraďovými spoločenstvami.
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Do prioritného biotopu 7220* patria prameniská s aktívnym zrážaním penovca s centrom výskytu v Karpatských
pohoriach. Nachádzame ich na miestach s prameniacou a/alebo prúdiacou vodou bohatou na rozpustený
uhličitan vápenatý, ktorý sa zráža na vegetácii, predovšetkým machorastoch. Vyskytuje sa okolo potôčikov
a na prameniskách. Zvyčajne sú vyvinuté maloplošne, obvykle na svahoch, kde môžu vznikať penovcové
kaskády. Vo vegetačnom kryte dominujú machorasty. Vzhľadom na ich maloplošný výskyt je možné, že
nebudú zakreslené úplne presne a v tom prípade musí mapovateľ lokalizáciu biotopu v teréne dohľadať.
Do biotopu 7230 patria slatiny s vysokým obsahom báz, ktoré predstavujú spoločenstvá dvoch zväzov:
zväzu Caricion davallianae a Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, ktoré v teréne rozlišujeme na základe
prítomnosti rašelinníkov (Sphagnum). Tie v porastoch zv. Caricion davallianae vždy chýbajú, naopak, sú
stabilnou súčasťou vegetácie zv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion. Ťažisko súčasného rozšírenia biotopu
na Slovensku je alpský bioregión, v panónskej biogeografickej oblasti sú dnes veľmi vzácne. Zvyčajne sa
nachádzajú mozaikovite v komplexe s inými mokraďovými spoločenstvami.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, drevené kolíky na vytýčenie plochy zápisu, kladivo na zatlčenie kolíkov,
vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality. Katalóg biotopov Slovenska a Manažmentový
model pre vrchoviská http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM18_vrchoviska.pdf,
Manažmentový model pre slatinné rašeliniská http://www.daphne.sk/sites/daphne.sk/files/uploads/MM14_
slatiny_2.pdf slúžia na určenie a charakteristiku biotopu.
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 1. júna až do 30. septembra. Opätovný monitoring má
byť na lokalitách realizovaný vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi
jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
Pri prvej návšteve sa hranica vytýčenej TML bude upravovať tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo najväčšej
miere. Toto pravidlo sa môže porušiť, ak je problematické vylíšenie hraníc typu biotopu, keď je v komplexe iných
biotopov. Vždy vyberáme TML, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. V prípade nejednoznačnej
hranice TML v teréne fixujeme bod/y na hranici TML železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince min.
200 mm), ktoré sú zatlčené na úroveň povrchu pôdy. Tieto sa následne lokalizujú pomocou GPS a zapíšu.
Trvalé monitorovacie plochy sa vytyčujú ako štvorec s rozmermi 4 x 4 m. Pravý uhol TMP sa zabezpečí
zameraním uhlopriečky s dĺžkou 5,66 m. Železnými značkami (roxory min. 150 mm, veľké klince min. 200
mm) fixujeme minimálne dva protiľahlé rohy. Stred plochy sa lokalizuje pomocou GPS.
V prípade založenia TMP v biotopoch 7110* ju treba založiť na miestach s najlepšie zachovanou vegetáciou
v rámci TML. Z hľadiska monitoringu biotopu Aktívne vrchoviská je vhodnejšie založiť TMP v zníženine (členku),
kde sa zmeny (najmä kolísanie hladiny podzemnej vody) prejavujú viditeľnejšie aj v zložení vegetačného
krytu. Veľkosť monitorovacej plochy prispôsobíme veľkosti a tvaru šlenku vrátane brehov.
V rámci plochy biotopu 7120 zakladáme TMP na miestach s čo najviac zachovanými zvyškami pôvodnej
vrchoviskovej vegetácie, podobne ako v biotope Aktívne vrchoviská by TMP mala zachytiť miesta s vyššie položenou
hladinou podzemnej vody (šlenky, zníženiny), ak také existujú. Na lokalitách, kde boli realizované opatrenia na
nápravu biotopu (zasýpanie kanálov, výrub náletových drevín a pod.), prednostne zakladáme TMP v takýchto
miestach. TMP môže mať aj iné rozmery ako štvorec 4 x 4 m, zásadou je, aby TMP bola čo najhomogénnejšia.
V prípade založenia TMP 7140 ju treba založiť na miestach s najvyššou hladinou podzemnej vody s typicky
vyvinutou vegetáciou v rámci TML.
V prípade založenia TMP 7150 ju treba založiť na miestach s najlepšie zachovanou vegetáciou v rámci TML.
V prípade založenia TMP v biotope 7210* ju treba založiť na miestach s najlepšie zachovanou vegetáciou v rámci
TML.V rámci zberu dát z TMP je vhodné zaznamenávať aj vitalitu marice pílkatej (minimálne počet plodných bylí).
TMP v biotope 7220* by mala byť čo najviac homogénna, to je v prípade tohto biotopu ťažšie realizovateľné
a tvar plochy je potrebné prispôsobiť terénnym danostiam.
V prípade založenia TMP v biotope 7230 ju treba založiť na miestach s najvyššou hladinou podzemnej vody
s typicky vyvinutou slatinnou vegetáciou v rámci TML.
Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
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4.7. Skalné biotopy
Spracovateľ: RNDr. Milan Valachovič, CSc.

Oponent: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.

8110 Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsetalia ladani)
(Sk3 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni)
8120 Calcareous and calchist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)
(Sk4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni)
8150 Medio-European upland siliceous screes
(Sk5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni)
8160* Medio-European calcareous scree of hill and montane levels
(Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni)
8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
(Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou)
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
(Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou)
8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion
dillenii
(Pi4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd)
Opis metódy (metód) zberu údajov pre realizáciu monitoringu v teréne
Monitoring biotopu prebieha na dvoch úrovniach. Trvalá monitorovacia lokalita (TML) je vyznačený polygón,
na ktorom sa nachádza monitorovaný biotop. Formulár sa vypĺňa len pre TML daného biotopu. V prípade, že
sa na TML biotopov 8210, 8230 nachádza iný typ biotopu, zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche
s monitorovaným biotopom. Do formulára potom zapíšeme % plochy monitorovaného biotopu z celého
vyznačeného polygónu.
Na ploche, pre ktorú vypĺňame formulár, zapisujeme všetky druhy a ich pokryvnosť v Tansleyho stupnici,
zaregistrované pri jednorazovom prechode danou plochou.
8110 – Veľmi vzácne, maloplošné biotopy, zastúpené na Slovensku len sporadicky. Všetky TML sa zvyčajne
nachádzajú v kontakte s plochami, kde sa dlhšie drží sneh, sú alpínskou travinno-bylinnou vegetáciou,
kosodrevinou, alebo silikátovou sutinou bez vegetácie. V TMP zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche
s monitorovaným biotopom, teda tam, kde sa prejavuje gravitačný efekt sutiny, ale aj činnosť dlhotrvajúcej
snehovej pokrývky.
8120 – Výrazne lineárne plochy biotopov. V polygónoch TML sa zvyčajne nachádzajú aj iné typy biotopu
(najčastejšie zazemnené pásy s alpínskou travinno-bylinnou vegetáciou, kosodrevina, solitérne skaly alebo
čistá sutina bez vegetácie), zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným biotopom,
teda v samotnej sutine, kde sa prejavuje gravitačný efekt a erózia.
8150, 8160* – V prípade, že sa na TML nachádza iný typ biotopu (najčastejšie zazemnené pásy s travinnobylinnou vegetáciou, kroviny, solitérne skaly), zaznamenávame iba druhy prítomné na ploche s monitorovaným
biotopom, teda v samotnej sutine, kde sa prejavuje gravitačný efekt a erózia.
8210, 8220 – Monitorujeme maloplošné, druhovo chudobné biotopy na karbonátových, resp. silikátových
skalných stenách. Ako TML sa berie celá stena, aj keď optimálne druhové zloženie porastov je v štrbinách, na
skalných výbežkoch a teraskách. V rámci TML urobíme iba zápis v Tansleyho stupnici, ale TMP nie je potrebné
vzhľadom k zlej prístupnosti a dlhodobej stabilite porastov vyznačovať. TMP pre 8210 zakladáme prednostne
na mieste výskytu druhu Artemisia eriantha. Porasty s výskytom tohto druhu sú tie najkvalitnejšie.
8230 – Maloplošné, druhovo relatívne chudobné biotopy s bohatou vrstvou machorastov, viažuce sa na
ploché alebo mierne uklonené skalnaté terasy. Sekundárne stanovištia sa vyskytujú často v kamenných
lomoch. Ako TML sa zameriava väčší polygón. V jeho rámci sa môže urobiť reprezentatívny zápis TMP na
ploche 2 – 10 m2.
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V rámci TML môžeme urobiť aj fytocenologický zápis, ktorý bude lokalizovaný pomocou GPS. Je vhodné
do samotnej plochy nevstupovať z dôvodu zosuvu skalného materiálu a poškodzovania vegetácie. Zápis sa
urobí pomocou metodiky zürišsko-montpellierskej školy. Používame upravenú 9-člennú stupnicu (van der
Maarel 1979).
Pre druhy, ktoré sa nachádzajú aj v TMP, aj v TML, dávame hodnoty oboch stupníc pokryvnosti. Zafixovanie
TMP je v prípade sutín problematické a dá sa vyhotoviť formou nákresu a vyznačenia vzdialeností od pevných
bodov (skaly, stromy).
8120 Sutiny sú produktom zvetrávania a akumulácie skalného materiálu pod stenami, vytypovať vhodné
lokality sa dá aj pomocou podrobných leteckých snímok. Náhradné biotopy sú na miestach, kde sa vybudovali
lanovky a odstránil sa vegetačný kryt pre lyžiarske zjazdovky a komunikácie.
8150, 8160* Vyhľadávanie potenciálnych lokalít sa dá pomocou metód GIS – sutiny sa viažu na väčšie
zoskupenia silikátových (vápencových – 8160*) skál, sú produktom ich zvetrávania a akumulácie skalného
materiálu pod stenami. Náhradné biotopy sa vytvorili v územiach, kde v minulosti prebehla ťažba kameňa,
teda v lomoch, (8150 – v územiach dotknutých banskou činnosťou) alebo tam, kde sa vybudovali komunikácie
(cesty, železnice) v strmých svahoch.
Zoznam potrebného vybavenia pre realizáciu monitoringu v teréne
Prístroj GPS, meracie pásmo, fotoaparát, vytlačené terénne monitorovacie formuláre a mapa lokality, katalóg
biotopov na určenie biotopu, farebný sprej, (8230 – roxory, kladivo).
Čas monitorovania
Najvhodnejšie obdobie na monitoring biotopu je od 1. júna až do 30. septembra. Opätovný monitoring sa
má na lokalitách realizovať vždy v tom istom období, keď bol robený prvý záznam, aby boli výsledky medzi
jednotlivými rokmi porovnateľné.
Spôsob zakladania a fixácie TML (ak je potrebná) a trvalých plôch (TMP) vnútri TML
8110 – Vyberáme TML tak, aby bola čo najjednoznačnejšie vytýčená v teréne. Veľkosť TMP by mala byť
minimálne 20 m2, optimálna šírka je 2 m a dĺžka minimálne 10 m, plocha orientovaná v spádnici a expozícii
celkového telesa sutiny. Zafixovanie TMP sa dá pomocou spreja a je vhodné vyhotoviť nákres a vyznačenia
vzdialeností od pevných bodov (skaly). Stred plochy zamerať pomocou GPS.
8120, 8150, 8160* – Vzhľadom na to, že sutiny ležia na svahoch so sklonom okolo 30 stupňov, je vhodné
lokalitu vyfotografovať a vyznačiť na fotografii tvar a rozmery TML tak, aby zahrňovala sledovaný biotop v čo
najväčšej miere. Vždy vyberáme TML tak, aby boli čo najjednoznačnejšie vytýčené v teréne. Veľkosť TMP by
mala byť minimálne 20 m2, optimálna šírka je 2 m a dĺžka minimálne 10 m, plocha orientovaná v spádnici
a expozícii celkového telesa sutiny. Okraje plochy je možné označiť na fixných skalách farebným sprejom a
stred plochy zamerať pomocou GPS.
8210, 8220 – Vyberáme TML tak, aby bola čo najjednoznačnejšie identifikovaná v teréne. Označenie TML sa dá
pomocou farby (spreja) a je vhodné vyhotoviť nákres a stred plochy zamerať pomocou GPS. Aktuálny stav
biotopu je vhodné zadokumentovať fotograficky a nákresmi.
8230 – Vyberáme TML tak, aby bola čo najjednoznačnejšie identifikovaná v teréne. Označenie TMP sa dá na
väčšie skaly pomocou farby (spreja) alebo pomocou železných klincov. TMP voliť radšej menšiu a do plochy
nevstupovať, aby neprišlo k deštrukcii drobných sukulentov, machov a lišajníkov. Stred plochy zamerať
pomocou GPS.
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Spôsob spracovania a vyhodnotenia údajov z TML a TMP
Urobí sa priama gradientová analýza.
Použité stupnice pokryvnosti pre nelesné biotopy:
Tansleyho stupnica pokryvnosti
3 – viac ako 50 %
2 – 1 až 50 %
1 – menej ako 1 %
Upravená 9-členná st upnica zürišsko-montpellierskej školy (van der Maarel 1979)
r – 		 1 až 3 jedinci s nepatrnou pokryvnosťou,
+ –		 niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy,
1–
pokryvnosť 1,5 až 3 % plochy,
2m – pokryvnosť 3 až 5 % plochy,
2a – pokryvnosť 5 až 12,5 % plochy,
2b – pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy,
3–
pokryvnosť 25 až 50 % plochy,
4–
pokryvnosť 50 až 75 % plochy,
5–
pokryvnosť 75 až 100 % plochy.
Priama gradientová analýza:
Hlavným nástrojom, umožňujúcim analyzovať vzťah rozsiahleho súboru druhových údajov na monitorovacích
plochách k environmentálnym premenným, je mnohorozmerná priama gradientová analýza, nazývaná tiež
kanonická korešpondenčná analýza (ter Braak 1987). Na analýzu sa použije program CANOCO for Windovs
4.55. CANOCO umožňuje tiež štatistické testovanie vzťahu druhov k jednotlivým environmentálnym
premenným.
Kanonická korešpondenčná analýza (CCA) umožňuje redukovať viacrozmerný priestor vegetačnej matice
tak, aby nové (ordinačné) osi vyjadrovali väčšinovú variabilitu dátovej matice. Táto ordinácia je obmedzená
výsledkom mnohonásobnej regresie environmentálnych faktorov, ktoré sa do analýzy vložia. Tak sa zoradia
(ordinujú) snímky (monitorovacie plochy) aj druhy podľa osí a faktorov, ktoré prešli cez Monte Carlo
permutačný test.
Výsledkom analýzy je graf, ktorý zobrazuje monitorovacie plochy a druhy ako body v dvojrozmernom grafe.
Významná je ich vzájomná vzdialenosť (čím sú body bližšie, tým sú si podobnejšie štvorce, ktoré predstavujú), ako
aj ich usporiadanie v ploche – ich usporiadanie zvyčajne závisí od intenzity pôsobenia ekologického faktora.
Základným indikátorom posudzovania záznamov z monitoringu je podobnosť druhového zloženia. Táto je
dobre vyjadrená polohou v ordinačnom priestore. Vzdialenosti porovnávaných dvojíc sa však z ordinačného
grafu odčítajú dosť problematicky, hlavne okolo centra. Preto je možné urobiť dodatočnú analýzu nového
dátového súboru, ktorý je vytvorený tak, že zoberieme hodnoty skóre na troch osiach ordinačného priestoru
pre analyzované záznamy a vypočítame euklidovskú vzdialenosť medzi porovnávanými dvojicami.
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Terénny formulár pre monitoring nelesných biotopov
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