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1. HYDROBIOLOGICKÝ MONITORING 
 

Vypracoval: Mgr. Igor Kokavec, PhD. 
 

1.1 CHVÚ Žitavský luh 
 

Ciele monitoringu  

- zistiť diverzitu spoločenstiev makrozoobentosu v rôznych biotopoch chráneného územia, 
- zistiť potencionálny vplyv zaplavovania územia Žitavského luhu na tieto spoločenstvá, 
- posúdiť vplyv doterajších opatrení a zvážiť prípadné opatrenia pre zlepšenie 

ekologického stavu CHVÚ Žitavský luh.  
Výber lokalít 

 Pre monitoring boli v záujmových územiach vybraté tri lokality, ktoré pokrývajú všetky 
prítomné mikrohabitaty, a na ktorých bude možné sledovať potencionálny vplyv manažmentu 
prostredia a budúcich zmien. 

 

 

 

 

 

 

  L1 L2 L3 
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L1 – lokalita v koryte Starej Žitavy sa nachádza nad meandrami Žitavského luhu, v mierne 
prúdiacej vode s bahnito-piesčitým sedimentom na dne, ktoré je porastené submerznou 
vegetáciou s množstvom hrubého organického materiálu alochtónneho pôvodu. Na brehu sú 
porasty stromov zatieňujúce lokalitu. Šírka toku je 6-7 m. 

L2 – lokalita nachádzajúca sa v rozšírenej časti koryta nad výpustom (zdrž) predstavuje lentický 
ekosystém. Pobrežné časti sú husto porastené močiarnou vegetáciou na pravom brehu, ľavý breh 
je krytý lužným lesom. Dno je bahnito-piesčité. 

L3 – lokalita pod výpustom zo zdrže je charakteristická rýchlo prúdiacou vodou, ktorá prechádza 
do pomaly prúdiaceho nížinného potoka s priemernou hĺbkou 40-50 cm. Šírka toku je 2–3 m, 
brehy sú husto zarastené a celý tok je zatienený. Dno je na začiatku tvorené mezolitálom, ktoré 
postupne prechádza do mikrolitálu až psamálu a pelálu.  

 

Metodika 

V Žitavskom luhu bol monitoring uskutočnený v apríli 2019. Makrozoobentos bol odobratý 
hydrobiologickou sieťkou tzv. kopacou technikou. Použité bolo multihabitatové vzorkovanie z 
úsekov s rozličným charakterom dna a rozličnou rýchlosťou prúdu tak, aby bolo zachytené podľa 
možnosti kompletné spektrum druhov makrozoobentosu obývajúcich skúmané lokality. 
Odobraný materiál bol na lokalite fixovaný 4% formalínom. V laboratóriu boli vzorky premyté a 
vytriedené. Vodné bezstavovce boli určené do čo najnižšej taxonomickej úrovne. V programe 
Asterics bola vyhodnotená ekologická integrita lokalít na základe sapróbneho indexu, indexov 
ASPT (average score per taxon), BMWP (biological monitoring working party), diverzity podľa 
Margalefa a vyrovnanosti spoločenstva. Vyhodnotené boli aj vybrané autekologické 
charakteristiky zaznamenaných taxónov. Pozornosť bola venovaná najmä vzťahu k prúdeniu 
vody, mikrohabitatovej preferencie a spôsobu získavania potravy, čo sú hlavné parametre, ktoré 
by sa mali byť po revitalizačných zásahoch ovplyvnené. Z konečných výstupov porovnaní týchto 
parametrov boli odstránené druhy bez klasifikovaných preferencií. 

 

Výsledky monitoringu z roku 2019 

Zmeny v charaktere biotopov 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa stav územia NPR Žitavský luh nad haťou vzdúvadla 
podobal stavu v rokoch 2016 a 2017. Čo sa týka lokality pod haťou, v toku Starej Žitavy, voda tu 
prúdila podobne ako v predchádzajúcich rokoch s výnimkou roku 2018, kedy tu došlo 
k pozastaveniu odtoku vody zo zdrži. Čo sa týka lokality L1, došlo tu k redukcii hustoty 
submerznej vegetácie, ktorá tu nebola tak masívne vytvorená v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi. 
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Dominancia a druhová diverzita 

V roku 2019 bolo v rámci monitoringu bentickej fauny Žitavského luhu zaznamenaných celkom 
48 taxónov bentických bezstavovcov (Tab. 1). Najviac taxónov (27) bolo zistených na lokalite 
L3 v koryte Starej Žitavy pod stavadlom. Na lokalite L1 v hornej zatienenej časti koryta Starej 
Žitavy bolo zistených 23 taxónov a na lokalite L2 v litoráli zdrže bolo zaznamenaných 14 
taxónov bentických bezstavovcov. Z ekologického hľadiska patria druhy vyskytujúce sa na 
lokalitách medzi euryekné, obývajúce najmä stojaté a pomalé tečúce vody a mokrade nížinného 
charakteru. Lokalitám, s výnimkou lokality L2, dominuje permanentná fauna makrozoobentosu, 
predovšetkým rôzne druhy máloštetinavcov (Oligochaeta) a mäkkýšov (Mollusca), ktoré sú 
zároveň aj druhovo najpestrejšími skupinami. Lokalite L1 dominovali larvy pakomárov 
(Chironomidae), ktoré tvorili takmer 87 % z celkového počtu jedincov. Na lokalite L2 
dominovali larvy vážok Platycnemis pennipes, žižavica vodná (Asellus aquaticus) a larvy pakomárov. 
Na lokalite L3 boli najpočetnejšie rôzne taxonomické skupiny patriace medzi máloštetinavce z 
čeľade Tubificidae. 

 

Tabuľka 1: Dominancia (%)  zaznamenaných druhov makrozoobentosu na skúmaných lokalitách 

Taxón\Lokalita L1 L2 L3 
Hydracarina (vodné roztoče)  0,9  
Oligochaeta (máloštetinavce)    
Nais bretscheri 0,2   
Aulodrilus japonicus   5,0 
Limnodrilus claparedeanus 0,2  2,4 
Limnodrilus hoffmeisteri 0,9  21,7 
Limnodrilus udekemianus   0,2 
Limnodrilus profundicola   4,8 
Potamothrix hammoniensis  7,7 4,8 
Psammoryctides moravicus   7,1 
Rhyacodrilus coccineus 0,4  16,8 
Tubificidae gen sp. juv. 0,4  22,6 
Henlea nasuta 0,4   
Henlea ventriculosa 0,2   
Enchytraeidae gen. sp. 3,1   
Lumbricidae gen. sp. juv 0,7   
Trichodrilus sp. 0,2   
Haplotaxis gordioides 0,2   
Hirudinea (pijavice)    
Erpobdella octoculata 0,9 3,8 1,7 
Glossiphonia complanata   0,1 
Haemopis sanguisuga   0,1 
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Glossiphonia paludosa 0,2 
 

0,1 
Mollusca (mäkkýše)    
Bithynia tentaculata 

 
3,8 1,1 

Unio pictorum   0,1 
Musculium lacustre   0,1 
Pisidium nitidum   0,2 
Pisidium subtruncatum   0,4 
Viviparus acerosus 

 
3,8 0,2 

Crustacea (kôrovce)    
Asellus aquaticus 0,7 15,4 3,2 
Gammarus roeselii   2,0 
Synurella ambulans    
Ephemeroptera (podenky)    
Baetis buceratus 0,7 3,8  
Caenis robusta 0,9   
Cloeon dipterum 0,2 7,7  
Procloeon bifidum 0,2   
Trichoptera (potočníky)    
Anabolia furcata 0,7   
Megaloptera (vodnárky)   

 
Sialis lutaria  3,8  
Diptera (dvojkrídlovce)  

 
 

Culicidae gen. sp.  7,7  
Psychoda sp.  3,8  
Ptychoptera sp.  3,8  
Oxycera sp.   0,1 
Pilaria sp.   0,1 
Ceratopogonidae gen sp. 0,2 

 
1,4 

Chironomidae gen. sp. 86,8 19,2 4,0 
Odonata (vážky)    
Libellula fulva   0,1 
Platycnemis pennipes 

 
15,4 0,1 

Coenagrion puella/pulchellum 1,1   
Orthetrum cancellatum    
Heteroptera aquatica (vodné bzdochy)    
Ilyocoris cimicoides 0,2   
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Autekologické parametre druhov 

Z hľadiska preferencie druhov k rýchlosti prúdu dominovali na lokalite L1 indiferentné taxóny 
makrozoobentosu patriace najmä medzi pakomárovité (Obr. 1). Na lokalite L2 boli v podobnom 
podiele zastúpené indiferentné a limno-reofilné druhy, kým na lokalite L3 dominovali limno-
reofilné a reo-limnofilné druhy s poklesom podielu indiferentných druhov. Na lokalite L1 a L3 
sa v podiele menšom ako  5 % objavili aj limnofilné druhy a v prípade lokalít L1 a L2 aj reofilné 
druhy. 

Čo sa týka mikrohabitatovej preferencie taxónov, v prípade lokalít L1 a L3 boli v najväčšom 
podiele zastúpené taxóny preferujúce pelál (jemné organické bahno) (Obr. 2). V prípade lokality 
L2 dominovali fytofilné taxóny (preferujúce vodné rastliny), za ktorými nasledovali taxóny 
pelofilné a preferujúce POM (väčšie odumreté časti rastlín a stromov popadané do vody). Za 
pelofilnými taxónmi v prípade lokality L3 nasledovali psamofilné taxóny (preferujúce piesok), 
pričom tu bola zistená najvyššia diverzita substrátových preferencií makrozoobentosu v podiele 
väčšom ako 5 %, s výnimkou taxónov s inou preferenciou. Na lokalite L1 boli taxóny 
preferujúce POM, psamál, litál a argylál zastúpené v podiele menšom ako 2 %. Najväčší podiel 
litofilných druhov (preferujúcich kamene a štrk) bolo zistených na lokalite L2.  

V prípade potravných gíld dominovali na všetkých 3 lokalitách zberače/zhŕňače, ktoré na lokalite 
L3 tvorili takmer 89 % podiel v spoločenstve makrozoobentosu. Na lokalitách L1 a L2 bola 
zastúpená väčšina známych potravných gíld. Mínovače, aktívne filtrátory a parazity tvorili na 
lokalite L1 najvyšší podiel spomedzi ostatných lokalít. Predátory boli najviac zastúpené na 
lokalite L2. Početnosť zoškrabávačov bola na lokalitách L1 a L2 podobná, s podielom o málo 
viac ako 18 %. Podiel drvičov bol najvyšší na lokalite L2.  

 

Zhodnotenie ekologického stavu lokalít 

Z hľadiska saprobity (organického zaťaženia resp. znečistenia) sa na hranici medzi beta- a alfa- 
mezosaprobitou (prirodzené organické zaťaženie) nachádzajú lokality L1 a L2 (Tab. 2). Lokalita 
L3 patrí medzi alfa-mezosapróbne lokality (silné organické znečistenie). Indexy BMWP, ktorý 
odráža aj počet čeľadí a ich vzťah k čistote vody vyšiel na lokalite L1 a L3 podobne, čo 
z hľadiska výsledku zodpovedá 2 triede ekologického stavu. Lokalita L2 nad zdržou bola 
taxonomicky najchudobnejšia, čo sa odzrkadlilo aj na tomto indexe. Veľmi nízka vyrovnanosť 
spoločenstva na lokalite L1 je spôsobená pravdepodobne vysokou početnosťou pakomárov na 
tejto lokalite. Napriek vyššiemu druhovému spektru je podiel týchto taxónov relatívne malý, čo 
sa prejavilo aj na celkovom zhodnotení ekologického stavu lokality, ktorá vyšla ako chudobná, 
čo zodpovedá 4. triede ekologického stavu. Podobne to vyšlo aj v prípade lokality L3. Dobrý 
ekologický stav (3 trieda) odráža druhové zloženie spoločenstva makrozoobentosu na lokalite 
L2. 
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Obrázok 1: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov s rôznym vzťahom k prúdeniu vody; Type IN – indiferent, 
Type RB – reobiont, Type RP – reofil, Type RL – reo-limnofil, Type LR – limno-reofil, Type LP – limnofil, Type 

LB – limnobiont 

 

 

Obrázok 2: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov vo vzťahu k preferovanému typu substrátu, Type Oth – iný 
substát, Type Pom – partikulovaný organický materiál, Type Phy – fytál, Type Lit – litál, Type Aka – akál, Type Psa 

– psamál, Type Arg – argylál, Type Pel – pelál 
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Obrázok 3: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov vo vzťahu k spôsobu získavania potravy; Other Feeding 
Types – iný typ získavania potravy, Parasites – parazity, Predators – predátory, Passive filter feeders – pasívne 
filtrátory, Active filter feeders – aktívne filtrátory, Gatherers/Collectors – zberače/zhŕňače, Shredders – drviče, 

Xylophagous taxa – xylofágy, Miners – mínovače, Grazers and scrapers - zoškrabávače 
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Tabuľka 2: Výsledky vybraných indexov a ekologického stavu  monitorovaných lokalít Žitavského luhu v roku 
2018 

Metrika L1 L2 L3 

Sapróbny index (Zelinka & Marvan) 

 
2,59 2,42 2,76 

BMWP (Czech version) 

 
62 (II) 39 (IV) 65 (II) 

ASPT (Czech version) 

 
3,87 3,9 4,64 

Diverzita (Margalefov index) 

 
2,83 2,58 3,18 

Vyrovnanosť 

 
0,238 0,92 0,69 

Výsledok 2 (chudobný) 3 (priemerný) 2 (chudobný) 

 

 

Záver 

Ekosystém pod zdržou v mieste lokality L3 sa postupne obnovuje po minuloročnom obmedzení 
prúdenia vody zo zdrži. Larvy podeniek a potočníkov tu tento rok neboli zaznamenané, a teda 
obnova populácií týchto citlivejších taxonomických skupín bude trvať zrejme dlhšie časové 
obdobie. Čo sa týka lokality L1, neviem čo mohlo spôsobiť odstránenie vodnej vegetácie na tejto 
lokalite. V súvislosti s tým zrejme došlo aj k redukcii populácie ulitníkov druhu Viviparus 
contectus, ktoré tu boli predtým početne zastúpené, no v roku 2019 som nezaznamenal žiadneho. 
Čo sa týka lokality L2 v rámci zdrže, lokality vykazuje už dlhšie časové obdobie dynamický 
vývoj ekologického stavu, ktorý sa z roka na rok nepravidelne mení. Zrejme to súvisí so zmenou 
prietokových podmienok v zdrži, ale aj od početnosti populácií rôznych druhov rýb, ktoré môžu 
mať na hustotu populácie makrozoobentosu významný vplyv.  
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CHVÚ Žitavský luh, odber hydrobiologických vzoriek pod stavidlom (L3) (Foto: D. Gruľa) 

 

 
CHVÚ Žitavský luh, odber hydrobiologických vzoriek nad stavidlom (L2) (Foto: D. Gruľa) 
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1.2 NPR Parížske močiare 
 
 

Ciele monitoringu  

- zistiť diverzitu spoločenstiev makrozoobentosu v rôznych biotopoch chráneného územia, 
- zistiť potencionálny vplyv kosenia trstiny (Phragmites australis) na tieto spoločenstvá, 
- posúdiť vplyv doterajších opatrení a zvážiť prípadné opatrenia pre zlepšenie 

ekologického stavu NPR Parížske močiare. 
 

Výber lokalít 

 Pre monitoring boli v záujmových územiach vybraté tri lokality, ktoré pokrývajú všetky 
prítomné mikrohabitaty a na ktorých bude možné sledovať potencionálny vplyv manažmentu 
prostredia a budúcich zmien. Lokality zastupujú lentické (L1 a L2) a lotické (L3) biotopy.  

 

 

 

L1 

L1 – lokalita vybratá pre monitorovanie vplyvu kosenia močiarnych porastov na 
makrozoobentos, nachádza sa v priereze hustého porastu trstiny. 

L1 L2 L3 
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L2 – lokalita v rozšírenej lentickej časti rieky Paríž. Brehy sú na ľavej aj pravej strane porastené 
močiarnou vegetáciou, v mieste výpustu sú trávnaté brehy. Šírka toku 15-17 m. 

L3 – lokalita v lotickej časti, ramene s rýchlejšie prúdiacou vodou, ktorá tečie cez porasty 
stromov. Dno je tvorené okruhliakmi, v hornej časti mikrolitálom a pieskom. 

 

Metódy výskumu  

V NPR Parížske močiare bol monitoring uskutočnený v apríli 2019. Makrozoobentos bol 
odobratý hydrobiologickou sieťkou tzv. kopacou technikou. Použité bolo multihabitatové 
vzorkovanie z úsekov s rozličným charakterom dna a rozličnou rýchlosťou prúdu tak, aby bolo 
zachytené podľa možnosti kompletné spektrum druhov makrozoobentosu obývajúcich skúmané 
lokality. Odobraný materiál bol na lokalite fixovaný 4% formalínom. V laboratóriu boli vzorky 
premyté a vytriedené. Vodné bezstavovce boli určené do čo najnižšej taxonomickej úrovne. V 
programe Asterics bola vyhodnotená ekologická integrita lokalít na základe sapróbneho indexu, 
indexov ASPT (average score per taxon), BMWP (biological monitoring working party), 
diverzity podľa Margalefa a vyrovnanosti spoločenstva. Vyhodnotené boli aj vybrané 
autekologické charakteristiky zaznamenaných taxónov. Pozornosť bola venovaná najmä vzťahu 
k prúdeniu vody, mikrohabitatovej preferencie a spôsobu získavania potravy, čo sú hlavné 
parametre, ktoré by sa mali byť po revitalizačných zásahoch ovplyvnené. Z konečných výstupov 
porovnaní týchto parametrov boli odstránené druhy bez klasifikovaných preferencií. 

 

Výsledky monitoringu z roku 2019 

Zmeny v charaktere biotopov 

V porovnaní s rokom 2019 sa environmentálne podmienky v rezervácii zmenili len minimálne. 

Dominancia a druhová diverzita 

Na lokalite L1 bolo determinovaných 13 taxónov bentických bezstavovcov, podobne ako 
v predchádzajúcom roku, ale s mierne odlišným druhovým zložením. Druhovo najpestrejšia bola 
lokalita L3, kde som zistil celkom 30 taxónov bentických bezstavovcov s počtom jedincov 1019 
na 1 m2. Na lokalite L2 pri stavadle bolo identifikovaných 16 taxónov makrozoobentosu 
s početnosťou 1336 jedincov na 1 m2 (Tab. 1). Lokalite L1 dominovali podenky zastúpené 
jedným druhom, Cloeon dipterum, a larvy pakomárov, ktoré spolu tvorili takmer 77 % 
z celkového počtu jedincov 1552 v prepočte na 1 m2. Podobne aj na lokalite L3 boli 
predchádzajúce 2 druhy eudominantne zastúpené. Druh kôrovca osídľujúceho stojaté vody, 
Synurella ambulans, dominoval na lokalite L2 spolu s podenkou Cloeon dipterum.  Vzácne 
prípadne zákonom chránené druhy neboli zistené. Väčšina druhov patrí medzi bežne sa 
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vyskytujúce, obývajúce najmä stojaté, zarastené vody s vyšším organickým zaťažením. V mieste 
s trvalo tečúcou vodou lokality L3 sa vyskytovali aj druhy mierne tečúcich nížinných tokov, 
pričom na tejto lokalite boli výlučne zastúpené aj taxóny patriace medzi ploskulice (Turbellaria). 
Druhovo najpočetnejšími skupinami na území NPR Parížske močiare boli mäkkýše (Mollusca) 
a máloštetinavce (Oligochaeta).  

 

Tabuľka 1: Dominancia (%)  zaznamenaných druhov makrozoobentosu na skúmaných lokalitách 

Taxón\Lokalita L1 L2 L3 
Hydracarina (vodné roztoče) 1,0   
Turbellaria (ploskulice)    
Dugesia lugubris/polychroa   2,5 
Dendrocoelum lacteum   4,5 
Polycelis nigra   3,6 
Oligochaeta (máloštetinavce)    
Dero dorsalis 3,1  0,7 
Nais communis   1,1 
Limnodrilus hoffmeisteri   2,7 
Potamothrix hammoniensis  1,2 2,5 
Psammoryctides albicola   7,6 
Psammoryctides barbatus   2,9 
Tubificidae gen sp. juv.   11,4 
Stylodrilus brachystylus   0,9 
Trichodrilus sp.   1,3 
Hirudinea (pijavice)    
Dina lineata   0,4 
Erpobdella nigricollis  3,0 0,4 
Erpobdella octoculata 1,5 1,2 0,4 
Glossiphonia concolor   0,2 
Mollusca (mäkkýše)    
Lymnaea stagnalis  0,6 

 
Physa acuta   0,2 
Physa fontinalis   0,9 
Gyraulus sp.   0,2 
Gyraulus laevis/parvus   0,2 
Planorbis planorbis 1,5   
Radix balthica 

 
0,6  

Segmentina nitida 0,5   
Pisidium nitidum 1,5   
Valvata cristata   0,2 
Crustacea (kôrovce)    
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Asellus aquaticus 4,1 7,2 1,6 
Synurella ambulans 7,7 29,3 3,6 
Ephemeroptera (podenky)    
Cloeon dipterum 35,1 26,3 17,7 
Iné Diptera (iné dvojkrídlovce)    
Oplodontha viridula   0,2 
Odontomyia sp.   0,4 
Psychoda sp.   0,2 
Ptychoptera sp.   0,2 
Culicidae gen. sp. 0,5   
Tabanus sp.  1,2  
Ceratopogonidae  

 
2,9 

Chironomidae (pakomárovité) 41,8 16,2 27,8 
Trichoptera (potočníky)    
Limnephilus decipiens  0,6  
Limnephilus lunatus  1,2  
Triaenodes bicolor  0,6  
Heteroptera aquatica (vodné bzdochy)    
Corixidae gen. sp.   0,6  
Ilyocoris cimicoides 1,0 3,6  
Notonecta sp. 0,5   
Micronecta sp. 

 
6,6  

 

Autekologické parametre druhov 

Na všetkých lokalitách dominovali limno-reofilné a indiferentné druhy makrozoobentosu (Obr. 
1). Limno-reofilné druhy preferujú prevažne stojaté vody, no vyskytujú sa aj v tečúcich vodách. 
Indiferentné druhy nemajú jasné preferencie k rýchlosti prúdu a žjú v rôznych typoch vodných 
ekosystémoch. V prípade lokality L1 boli prítomné aj reo-limnofolné a limnofilné taxóny 
v podieli menšom ako 5 %. Reo-limnofilné taxóny zas preferujú viac tečúce ako stojaté vody, čo 
reflektuje charakter biotopu v Parížskych močiaroch. Takmer 6 % podiel tvorili reo-limnofily na 
lokalite L3 s mierne prúdiacou vodou, pričom na lokalite L2 neboli zastúpené vôbec.  

Čo sa týka mikrohabitatovej preferencie, na lokalitách L1 a L2 dominovali fytofilné druhy žijúce 
vo vodnom rastlinstve (Obr. 2). Za nimi nasledovali pelofilné druhy (viazané na bahno) a druhy 
osídľujúce iný substrát. Na lokalite L2, oproti L1, bolo zistených menej psamofilných 
(preferujúci piesočný substrát) a argyrofilných druhov (os preferenciou ílovitého bahna). Na 
lokalite L3 bol, v porovnaní s ostatnými lokalitami, zaznamenaný vyšší podiel taxónov 
preferujúcich kamenný substrát (akál a litál), piesočný substrát a POM (väčšie organické časti – 
odumreté listy, konáre, kmene stromov). 
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Z hľadiska potravy na oboch lokalitách L2 a L3 dominovali zberače jemného organického detritu 
(Obr. 3). Na lokalite L1 bol podiel zoškrabávačov takmer totožný s podielom taxónov živiacich 
sa zoškrabávaním rias z ponorených predmetov. Podiel zoškrabávačov v smere od L1 po L3 
klesal, zatiaľ čo podiel predátorov stúpal. Najviac parazitov, mínovačov a aktívnych filtrátorov 
bolo zaznamenaných na lokalite L1, najmenej na lokalite L2, kde však boli najväčším podielom 
spomedzi všetkých lokalít zastúpené drviče.  

Zhodnotenie ekologického stavu lokalít 

Ekologický stav lokalít je na základe výsledkov jednotlivých indexov a parametrov spoločenstva 
podobný (Tab. 2). Aj keď celkový stav lokalít L1 a L2 bol vyhodnotený ako dobrý (3), čo 
zodpovedá priemernému ekologickému stavu (3), lokalita L3 vyšla na úrovni chudobného stavu, 
čo zodpovedá 4. triede ekologického stavu. Z pohľadu saprobity sú lokality podobné, dosahujúce 
úroveň na hranici beta- a alfa-mezo saprobity. Takýto vodný útvar je charakteristický vyšším 
stupňom rozkladu spojený s poklesom koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode a redukciou 
druhovej pestrosti najmä z radu podeniek a potočníkov. Najvýraznejšie rozdiely medzi lokalitami 
sú v BMWP indexe (vyjadrujúci ekologický stav) a Margalefovej diverzite. Lokalita L3 tu 
dosahuje najvyššie hodnoty týchto indexov spomedzi všetkých lokalít. To práve súvisí s vyššou 
vyrovnanosťou spoločenstva a druhovou diverzitou. Na lokalite L1 dosiahli tieto indexy 
najnižšie hodnoty. 

 

 

Obrázok 1: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov s rôznym vzťahom k prúdeniu vody; Type IN – indiferent, 
Type RB – reobiont, Type RP – reofil, Type RL – reo-limnofil, Type LR – limno-reofil, Type LP – limnofil, Type 

LB - limnobiont 
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Obrázok 2: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov vo vzťahu k preferovanému typu substrátu; Type Oth – iný 
substát, Type Pom – partikulovaný organický materiál, Type Phy – fytál, Type Lit – litál, Type Aka – akál, Type Psa 

– psamál, Type Arg – argylál, Type Pel – pelál 
 

 
Obrázok3: Zastúpenie taxónov bentických bezstavovcov vo vzťahu k spôsobu získavania potravy; Other Feeding 
Types – iný typ získavania potravy, Parasites – parazity, Predators – predátory, Passive filter feeders – pasívne 
filtrátory, Active filter feeders – aktívne filtrátory, Gatherers/Collectors – zberače/zhŕňače, Shredders – drviče, 

Xylophagous taxa – xylofágy, Miners – mínovače, Grazers and scrapers - zoškrabávače 
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Tabuľka 2: Výsledky monitoringu lokalít Parížskych močiarov v jarnom aspekte roku 2018 

Metrika L1 L2 L3 

Sapróbny index (Zelinka & Marvan) 

 
2,52 2,45 2,54 

BMWP (Czech version) 

 
37 (IV) 49 (III) 65 (II) 

ASPT (Czech version) 

 
4,11 4,46 3,5 

Diverzita (Margalefov index) 

 
1,49 2,08 4,19 

Vyrovnanosť 0,6 0,7 0,73 

Výsledok 3 (dobrý) 3 (dobrý) 2 (chudobný) 

  

Záver 

Druhové zloženie skúmaných lokalít, podobne ako ich autekologické preferencie sa medziročne 
líšia len minimálne. Podobne to je aj s ekologickým stavom lokalít. Čo sa týka 
makrozoobentosu, druhová diverzita je úzko viazaná na rozmanitosť habitatov, ktoré môžu 
obývať iné druhy. V prípade Parížskych močiarov (lokalita L1) tvorí takmer 100 % substrátu dna 
trstina, buď rastúca alebo jej hnijúce zvyšky. Proces hniloby z vody odoberá kyslík a obohacuje 
vodu o živiny v podobe dusíkatých látok. Práve vďaka masívnemu výskytu pálky sú však tieto 
živiny rastlinami z vody vychytávané, čím nedochádza k eutrofizácii lokality. V prípade 
všetkých lokalít sú preto najviac zastúpené práve druhy preferujúce fytál (vodné rastliny). 
Druhovú rozmanitosť na lokalite L1 by bolo možné lokálne zvýšiť odstránením rastlinných 
zvyškov z povrchu substrátu najmä pri brehu a odhalením dna, ktoré je miestami štrkové alebo 
bahnité. Podobne je to na lokalitách L2 a L3, kde trstina už netvorí súvislé porasty a charakter 
substrátu je iný, tvorený najmä submerznými a pobrežnými rastlinami s výskytom odumretého 
dreva v prípade L2. Na lokalite L3 zas prevažuje kamenný substrát rôznej veľkosti a korene 
stromov. Aj keď prevažnú časť aj týchto lokalít tvoria fytofilné druhy, pozorujeme tu vyššiu 
rozmanitosť druhov než na lokalite L2 spôsobenú práve prítomnosťou iných (viacerých) typov 
substrátov dna.  

Celkovo však druhové zloženie spoločenstva makrozoobentosu a výsledný ekologický stav na 
základe makrozoobentosu zodpovedá charakterom lokalít v NPR Parížske močiare s potenciálom 
jej zlepšenia najmä v oblasti lokality L1 kosením a odstraňovaním odumretých častí rastlín 
v litorálnej zóne.  
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2. ICHTYOLOGICKÝ PRIESKUM 
 

 

Vypracoval: Mgr. Daniel Gruľa, PhD. 

 
Cieľom monitoringu bolo zistiť abundanciu a druhové zloženie ichtyofauny v CHVÚ 

Žitavský luh a NPR Parížske močiare a vyhodnotiť zmeny ichtyocenóz v závislosti od 
manažmentových opatrení  realizovaných v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/000488 
Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku. Monitoring je dvojfázový, 
tj. pred a po prijatí manažmentových opatrení. 
 

Metódy výskumu 
 
Na každej zo sledovaných lokalít boli na začiatku výskumu zvolené monitorovacie lokality, 

pri výbere ktorých bolo prihliadané na prítomnosť rôznych typov mikro- a mezohabitatov. Tieto 
lokality sú následne každoročne monitorované.  

Vzorky boli odoberané elektrickým prístrojom určeným na odber vzoriek rýb, pomocou 
pulzného jednosmerného prúdu a to z člna (hĺbka vody >1m) alebo brodením (hĺbka vody <1m). 
Pri odbere boli zaznamenané: doba odberu vzoriek (čas bez presunov, merania a pod.) a GPS 
súradnice začiatku úseku. Odobraté vzorky rýb boli umiestnené do priestranných priechovníc a 
determinované do úrovne druhu. Odmeraná bola celková dĺžka tela každého jedinca (LT, 
longitudo totalis v mm). Všetky ryby boli následne šetrne vrátené späť do pôvodného prostredia. 
Abundancia druhov bola vyjadrená v prepočte jedincov na 1 ha a na 100 m toku, a to podľa 
vzorca:  

 
kde N = početnosť, n = počet zaznamenaných jedincov druhu, l = dĺžka odberného úseku. 

 
 

Charakteristika lokalít 
 

CHVÚ Žitavský luh  

 
Odber vzoriek prebehol 6. apríla 2019 na troch lokalitách - nad stavidlom výpustu, pod 
stavidlom na toku Starej Žitavy a v zazemňujúcom sa ramienku v juhozápadnej časti luhu.  

n
l

x 100N =
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1. úsek: od stavidla proti toku starej Žitavy, GPS súradnice začiatku 48°10,410'S 
18°17,989'V, 135 m.n.m., dĺžka úseku 290 m, začiatok odberu 9:25 hod., trvanie 32 min., 
sediment jemný, vzorky boli odoberané z člna 

2. úsek: zazemňujúce sa ramienko, GPS súradnice začiatku 48°10,5228'S 18°17,9905'V, 
138 m.n.m., dĺžka úseku 110 m, začiatok odberu 10:50 hod.,  trvanie odberu: 16 min., 
odber vzoriek brodením 

3. úsek: pod stavidlom, koryto Starej Žitave, GPS súradnice začiatku 48°10,319'S 
18°17,985'V, 130m.n.m., dĺžka úseku 110 m, trvanie 26 min., sediment jemný, odber 
vzoriek brodením  

 

NPR Parížske močiare 

 
Vzorky boli odoberané z člna 6. apríla 2019 na súvislom úseku dlhom 950 m (prieseky trstiny, 
lagúny 1 a 2 v juhovýchodnej časti rezervácie, koryto potoka Paríž), začiatok odberu 17:00 hod.,  
dno miestami z veľkej časti pokryté submerznou vegetáciou, zamračené. GPS súradnice začiatku 
47°51,46027'S 18°30,61623'V a súradnice konca 47°51,63183'S 18°31,11383'V, trvanie odberu 
75 min.  

 
tok Nová Žitava 

 
Prieskum bol realizovaný 17.7.2019 na 100 m dlhom úseku, pričom čistý čas odberu vzoriek 
(bez presunov, merania a pod.) bol 98 min. Súradnice začiatku úseku sú 48.1826167N, 
18.2923100E, priemerná šírka úseku bola 4,5 m, priemerná hĺbka vody 35 cm, teplota vody bola 
21°C. 
 
 

Výsledky a diskusia 
 
Počas ichtyologického prieskumu sme v CHVÚ Žitavský luh celkovo v roku 2019 

spracovali 1618 jedincov náležiacich 9 druhom rýb patriacich do štyroch čeľadí (Tab. 1). 
Početnosť a dĺžka tela jednotlivých druhov na sledovaných úsekoch sú uvedené v tabuľkách 2 - 
4.  

Z troch sledovaných úsekov bol druhovo bohatší úsek Starej Žitavy nad výpustom z CHVÚ 
Žitavský luh, kde sme zaznamenali 7 druhov rýb. Najpočetnejšie boli lopatka dúhová a plotica 
červenooká (Tab. 2). Čo sa týka vzťahu k rýchlosti prúdu, prevažovali druhy eurytopné (7 
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druhov), ktoré nemajú celkom vyhranené nároky na rýchlosť prúdu a zväčša sa vyskytujú v 
prostredí s rýchlosťou prúdu do 0,5 m.s-1. Jeden druh bol reofilný (jalec hlavatý) a jeden druh 
limnofilný (červenica ostrobruchá).Z hľadiska ochranárskeho statusu majú význam druhy 
európskeho významu a druhy zahrnuté do červeného zoznamu druhov kruhoústych a rýb 
Slovenska (Koščo et Holčík, 2008). Zo zaznamenaných druhov patrí medzi druhy európskeho 
významu NATURA 2000 lopatka dúhová Rhodeus amarus. Šesť druhov je zaradených do 
kategórie „menej dotknutý“. Z 9 zistených druhov bolo 7 druhov autochtónnych a 2 druhy sú 
allochtónne (Carassius auratus, Pseudorasbora parva). Z pohľadu klasifikácie reprodukčných 
gíld (Balon 1981) patrilo 8 druhov medzi “ikru neochraňujúce” druhy a jeden druh medzi „ikru 
ochraňujúce“. Podľa vzťahu k neresovému substrátu prevažovali fytofilné druhy (4) - neresiace 
sa na rastlinstvo, dva druhy patrili medzi fytolitofilné druhy (neresiace sa na tvrdý podklad alebo 
rastliny), dvoma druhmi boli zastúpené litofily (využívajúce na neres tvrdý podklad) a jedným 
druhom ostrakofily (ikry ukrývajúce do lastúrnikov, Tab. 1). Odhadnutá veková štruktúra (na 
základe dĺžky) indikuje, že CHVÚ Žitavský luh nie je len dočasným refúgiom pre zistené druhy, 
ale aj  ich trvalým biotopom, v ktorom majú svoje trvalé habitaty, získavajú potravu a 
zabezpečujú svoju reprodukciu.  

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je zjavný úbytok početnosti niektorých druhov, ako 
karas striebristý, čo bolo do istej miery pravdepodobne spôsobené stavebnými prácami na 
zhýbke Starej Žitavy  v roku 2018, pri ktorých mohla časť jedincov voľne vyplávať do koryta 
Novej Žitavu. Okrem toho, v čase kedy sme prieskum vykonali bol luh dostatočne zavodnený, 
tzn. že ryby boli rozplávané po veľkej ploche luhu a neboli koncentrované do koryta Starej 
Žitavy, ako je tomu v teplých letných mesiacoch. Výraznejšie zmeny v ichtyofaune je možné 
očakávať až po renaturácii ramien Starej Žitavy a úprave vodného režimu v samotnom luhu.  

 
V NPR Parížske močiare sme v roku 2019 celkovo spracovali 117 jedincov 4 druhov rýb, 

patriacich do troch čeľadí (Tab. 1 a 5). Najpočetnejším druhom bol pôvodný karas zlatistý 
(Carassius carassius), nasledovaný číkom európskym (Misgurnus fossilis). Z nových druhov 
sme po prvýkrát zaznamenali prítomnosť ostrieža zelenkastého (Perca fluviatilis). Oproti 
predchádzajúcim rokom sme zistili menšiu početnosť nepôvodného karasa striebristého. 
Celkovo, ako v predchádzajúcich rokoch, vo vzorke dominovali druhy tolerujúce nízku hladinu 
rozpustného kyslíka vo vode. Prevažná väčšina rýb bola sústredená v poraste makrofytov 
v lagúnach a v plytčinách blízko brehu.  

Zo štyroch zistených druhov boli tri eurytopné a jeden limnofilný. Z hľadiska ochranárskeho 
statusu je karas zlatistý druhom národného významu a čík európsky (Misgurnus fossilis) druhom 
európskeho významu. Podľa červeného zoznamu (Koščo et Holčík, 2008) je karas zlatistý, 
uvedený v kategórii „zraniteľný“ a čík európsky v kat. „takmer ohrozený“. Tri druhy sú 
autochtónne a jeden druh alochtónny. Z pohľadu klasifikácie reprodukčných gíld (Balon 1981) 
patria 3 druhy medzi ikru neochraňujúce fytofily – kladúce ikru na rastlinstvo, jeden druh medzi 
fytolitofyly - neresiace sa na tvrdý podklad alebo rastliny. 
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Očakávame, že čiastočné odstránenie trstiny a zníženie organického sedimentu povedie 
k vyšším obsahom rozpusteného kyslíka vo vode a vytvorí podmienky aj pre ostatné druhy rýb. 
Momentálna situácia umožňuje výskyt hlavne druhov tolerujúcich nízku hladinu rozpustného 
kyslíka.   

Na zníženie obsahu organickej zložky sedimentu odporúčame použitie prípravku špeciálnej 
zmesi chemických zlúčenín a baktérií, tzv. bakteriálno – enzymatická zmes. Jedná sa 
o koncentrát spór a endospór pôdnych baktérií, ktoré sú schopné zvýšenej produkcie 
požadovaného enzýmu. Tieto baktérie sú nepatogénne a v prírode sa voľne vyskytujú. Po 
zavedení do vodného prostredia začnú produkovať špecifický enzým a stravovať organický 
materiál. Oproti klasickým mechanickým metódam odstraňovania sedimentov sa táto metóda 
javí ako úspornejšia (až do výšky nad 50% sumy mechanických metód). Nedostatkom týchto 
zmesí je nutnosť pravidelnej a dlhej aplikácie do dosiahnutia požadovaného efektu (Voltemar, 
2018).  
 

Ichtyologický prieskum Novej Žitavy bol realizovaný za účelom zistenia zloženia 
ichtyofauny v mieste plánovaného prehradenia toku Nová Žitava, resp. v mieste odberu vody 
v rámci renaturácie ramien Starej Žitavy a zlepšenia vodného režimu v území CHVÚ Žitavský 
luh. Výsledky monitoringu tak poslúžia ako podklad pre navrhnutie najvodnejšieho typu 
rybovodu, ktorý by mal zabezpečiť migráciu vodných živočíchov cez vybudovanú priečnu 
bariéru.  

Celkovo sme zaznamenali 1732 jedincov patriacich do 14 druhov rýb, pričom 
najpočetnejšie (eudominantné ˃10 %) boli ploska pásavá Alburnoides bipunctatus a hrúz 
škvrnitý Gobio gobio (Tab. 1 a 6). Najviac druhov (12) náležalo do čeľade kaprovité, jedným 
druhom bola zastúpená čeľaď pĺžovité a slížovité (Tab. 1). Prevládali autochtónne druhy (12), 
zatiaľ čo alochtónne boli zastúpené dvomi inváznymi druhmi (hrúzovec sieťovaný a karas 
striebristý). Pri rozdelení druhov podľa vzťahu k rýchlosti prúdu, patrilo päť druhov medzi 
eurytopné a deväť druhov medzi reofilné. Z hľadiska ozmnožovania prevládali druhy, ktoré 
ukladajú ikry na voľný substrát, tj. ikru neochraňujúce druhy (13 druhov), jeden druh patril do 
skupiny ikry ochraňujúcich druhov. Podľa preferencie neresovému substrátu prevládali druhy 
litofilné (5), za nimi nasledovali druhy fytolitofilné (3), psamofilné (3), fytofilné (2) 
a ostrakofilné (1). Podľa preferovanej potravy dominovali zoobentofágne druhy (9), dvoma 
druhmi boli zastúpené polyfágy, po jednom druhu detritofágoy, fytoplanktonofágy 
a perifytofágy. Boli zaznamenané tri druhy európskeho významu Gobio albipinnatus, Cobitis 
elongatoides (taenia), Rhodeus amarus, na ktoré sa vzťahuje Smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. 
mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Annex II, 
Natura 2000). Päť druhov je zaradených do III. prílohy Bernského dohovoru – Alburnoides 
bipunctatus, Cobitis elongatoides (taenia), Chondrostoma nasus, Rhodeus amarus, 
Romanogobio albipinnatus. Podľa červeného (ekosozologického) zoznamu mihúľ a rýb 
Slovenska patrí 9 druhov k najmenej dotknutým (LC) a tri druhy k temer ohrozeným (LR:nt). 
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Nová Žitava je umelo vybudovaný vodný útvar, ktorý má na skúmanom úseku toku 
podhorský charakter. Podľa zloženia ichtyofauny ju môžeme zaradiť do mrenového pásma. 
Prepojením vôd Novej Žitavy a Žitavského luhu, dôjde k laterálnej konektivite v rámci útvarov 
Nová Žitava–Stará Žitava-Žitavský luh. Súbežne s renaturáciou pôvodných ramien Starej Žitavy 
očakávame obnovu pôvodného vodného režimu (hlavne v jarných mesiacoch) v území CHVÚ, 
čo hodnotíme veľmi pozitívne pre obnovu, zachovanie a zlepšenie stavu pôvodných biotopov, 
ako aj zoocenóz na ne viazaných. Obnova laterálnej konektivity si však vyžiada prehradenie toku 
Novej Žitavy, čím vznikne priečna bariéra. Na zachovanie pozdĺžnej migrácie vodných 
živočíchov preto navrhujeme vybudovanie celokorytového rybovodu, za účasti a spolupráci 
zástupcov Štátnej ochrany prírody SR a Slovenského rybárskeho zväzu. 
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Tabuľka 1. Prehľad druhov rýb zistených v CHVÚ Žitavský luh, v Starej a Novej Žitave, a v NPR Parížske močiare v roku 2016 
až 2019 (rozdelenie do skupín podľa Nagy et Černý 1992, Balon 1981, Koščo et Holčík 2008 - modifikované). 

 

 
  



Mgr. Daniel Gruľa, PhD.  ARAR s.r.o.  
 

24 
 

Tabuľka 2. Početnosť druhov, celková dĺžka tela (LT) a dominancia druhov rýb zistených v úseku 1 – nad 

stavidlom výpustu v CHVÚ Žitavský luh. 

   
LT (mm) 

  

 
vedecký názov N (290m) min max priem. D % (100m) N /100m 

1 Rhodeus amarus 100 40 75 60 48,6 34 

2 Rutilus rutilus 53 60 160 112 25,7 18 

3 Scardinius erythrophthalmus 19 90 165 127 9,2 7 

4 Perca fluviatilis 12 95 170 109 5,8 4 

5 Carassius auratus 11 60 90 68 5,3 4 

6 Pseudorasbora parva 8 35 45 41 3,9 3 

7 Esox lucius 2 305 409 398 1,0 1 

 
Σ 205 

    
71 

 
Tabuľka 3. Početnosť druhov, celková dĺžka tela (LT) a dominancia druhov rýb zistených v úseku 2 – zazemňujúce 

sa ramienko v CHVÚ Žitavský luh 

   
LT (mm) 

  

 
vedecký názov 

N 
(110m) min max priem. 

D % 
(100m) 

N 
/100m 

1 Pseudorasbora parva 203 30 60 43 87,0 185 
2 Rhodeus amarus 17 35 65 48 7,3 15 
3 Scardinius erythrophthalmus 5 35 50 41 2,1 5 
4 Carassius auratus 4 125 130 128 1,7 4 
5 Rutilus rutilus 4 40 50 44 1,7 4 

 
Σ 233 

    
212 

 
 

Tabuľka 4. Početnosť druhov, celková dĺžka tela (LT) a dominancia druhov rýb zistených v úseku 3 – koryto Starej 
Žitave pod výpustom CHVÚ Žitavský luh 

 

   
LT (mm) 

  
 

vedecký názov N (110m) min max priem. D % (100m) N /100m 
1 Rhodeus amarus 690 25 65 35 58,5 627 
2 Pseudorasbora parva 438 40 90 55 37,1 398 
3 Carassius auratus 42 55 85 65 3,6 38 
4 Misgurnus fossilis 6 140 200 170 0,5 5 
5 Scardinius erythrophthalmus 3 40 50 43 0,3 3 
6 Squalius cephalus 1 110 110 110 0,1 1 

 
Σ 1180 

    
1073 
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Tabuľka 5. Početnosť druhov, celková dĺžka tela (LT) a dominancia druhov rýb zistených v NPR Parížske močiare 

   
LT (mm) 

  
 

vedecký názov N (950m) min max priem. D % (100m) N /100m 
1 Carassius carassius 58 60 150 104 49,3 6 
2 Misgurnus fossilis 47 140 220 185 40,0 5 
3 Carassius auratus 6 85 145 113 5,1 1 
4 Perca fluviatilis 6 60 220 158 5,1 1 

 
Σ 117 

    
12 

 
 

 
Tabuľka 6. Prehľad druhov rýb zistených v Novej Žitave dňa (17. júla 2019). 

 

    
Celková dĺžka tela (TL) v mm 

  
  

ks/100m D (%) priem. min. max. CPUE15min. CPUEks/ha 
1 Alburnoides bipunctatus 1006 58,1 85 65 120 154 22356 
2 Gobio gobio 240 13,9 90 60 130 37 5333 
3 Squalius cephalus 166 9,6 135 70 415 25 3689 
4 Rutilus rutilus 133 7,7 76 40 120 20 2956 
5 Alburnus alburnus 121 7,0 89 65 150 19 2689 
6 Rhodeus sericeus 22 1,3 57 45 75 3 489 
7 Barbus barbus 14 0,8 156 85 215 2 311 
8 Romanogobio albipinnatus 12 0,7 96 90 105 2 267 
9 Pseudorasbora parva 8 0,5 88 75 110 1 178 
10 Carassius auratus 3 0,2 120 105 140 0 67 
11 Cobitis elongatoides 3 0,2 85 70 100 0 67 
12 Leuciscus leuciscus 2 0,1 185 180 190 0 44 
13 Barbatula barbatula 1 0,1 120 120 120 0 22 
14 Chondrostoma nasus 1 0,1 160 160 160 0 22 

 
Σ 1732 
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CHVÚ Žitavský luh – koryto starej Žitavy, úsek 1 (Foto: D. Gruľa) 

 

 

 

 
CHVÚ Žitavský luh – koryto starej Žitavy, úsek 1 (Foto: D. Gruľa) 
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CHVÚ Žitavský luh – odber vzoriek rýb na úseku 2, zazemňujúce sa rameno (Foto: D. Gruľa) 

 

 

 
CHVÚ Žitavský luh – úsek 2, zazemňujúce sa rameno (Foto: D. Gruľa) 
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CHVÚ Žitavský luh – časť vzorky rýb (Foto: D. Gruľa) 

 

 

 
CHVÚ Žitavský luh – koryto Starej Žitavy, pri nápustnom objekte do CHVÚ (Foto: D. Gruľa) 



Mgr. Daniel Gruľa, PhD.  ARAR s.r.o.  
 

30 
 

 
NPR Parížske močiare – začiatok úseku (Foto: D. Gruľa) 

 

 

 
NPR Parížske močiare – koniec úseku (Foto: D. Gruľa) 
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NPR Parížske močiare – odber vzoriek rýb (Foto: J. Gúgh) 

 

 
NPR Parížske močiare - vzorka rýb (Foto: D. Gruľa)  
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3. MONITORING OBOJŽIVELNÍKOV A PLAZOV 

 

Vypracoval: Mgr. Peter Mikulíček, PhD. 
 

Faunistická štúdia bola zameraná na obojživelníky lokalít CHVÚ Žitavský luh a NPR Parížske 
močiare. Cieľom štúdie bolo zmapovať výskyt všetkých druhov obojživelníkov na vybraných 
lokalitách a zhodnotiť stav ich populácií. 

 

Metodika 
Predkladaná faunistická štúdia bola zameraná na obojživelníky lokalít Žitavský luh a Parížske 
močiare. Cieľom štúdie bolo zmapovať výskyt všetkých druhov obojživelníkov na vybraných 
lokalitách a zhodnotiť stav ich populácií. Lokality boli v roku 2019 mapované 6.4., 25.5. a 31.5. 
Žaby boli zaznamenávané podľa akustických prejavov samcov a priamym pozorovaním 
juvenilných a adultných jedincov. Odchytávané boli do sieťky. Mloky boli odchytávané v ich 
vodnej fáze pomocou sieťky a do pascí. Dôraz bol kladený na preferované biotopy 
obojživelníkov – terénne depresie vyplnené vodou, mŕtve riečne ramená a zvyšky ramien a 
kanále so stojatou alebo pomaly tečúcou vodou. Zaznamenávaný bol počet pozorovaných 
jedincov. V prípade hromadného výskytu bol počet odhadnutý na desiatky, resp. stovky. Pri 
hlasových prejavoch samcov bol počet samcov odhadnutý na jedince. Pri vyššom počte 
ozývajúcich sa samcov nebolo možné jednotlivé hlasy oddeliť – uvádzaný bol chórus.  
 Na lokalite Žitavský luh boli obojživelníky zaznamenané na šiestich plochách. Prvé 
miesto predstavovala otvorená vodná plocha pri stavidle s porastom pálky, druhé rieka Stará 
Žitava, tretie zazemňujúce sa rameno, štvrté ramená Starej Žitavy, piate periodické mláky na poli 
a poslednou plochou bol nápust Starej Žitavy (obr. 1, 2, 4). Na lokalite Parížske močiare bola 
monitorovaná vodná plocha so zárastom pálky vrátane priesekov v tŕstine a kanál priliehajúci k 
juhovýchodnej časti rezervácie (obr. 5, 6).  
 

Výsledky a diskusia 
Na lokalite Žitavský luh boli 6.4.2019 zistené ropuchy bradavičnaté (Bufo bufo, Obr. 7), znášky 
skokanov štíhlych (Rana dalmatina, Obr. 8 a 9) a  vodné skokany rapotavé (Pelophylax 
ridibundus) (Tab. 1). Vodné skokany boli zistené aj na vodnej ploche pri Starej Žitave (jeden 
vokalizujúci samec) a pri nápusti Starej Žitavy (juvenilné jedince). Znášky skokanov štíhlych (n 
= 44) boli zistené v zazemňujúcom sa ramene. Ozývajúce sa samce ropúch bradavičnatých boli 
zistené na dvoch miestach - otvorenej vodnej ploche a v zazemňujúcom sa ramene. Zdá sa, že 
zazemňujúce sa rameno predstavuje preferované stanovište pre reprodukciu všetkých troch 
zistených druhov (B. bufo, R. dalmatina, P. ridibundus). 
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 25.5.2019 boli na ploche Žitavský luh - mŕtve rameno Žitavy inštalované dve malé a 
veľké kruhové pasce na mloky (obr. 2), exponované po dobu šiestich nocí (kontrola 31.5.2019). 
Odchytené do nich boli dva samce Triturus dobrogicus (obr. 3) a 25 lariev Rana dalmatina. 
Okrem týchto druhov bolo pri oboch májových návštevách na ploche zistených niekoľko 
jedincov Pelophylax ridibundus, chórus Bombina bombina a niekoľko samcov Hyla arborea, 
ozývajúcich sa z okolitých kríkov a stromov. Za zmienku stojí aj jeden juvenilný jedinec užovky 
Natrix natrix. 
 25.5. a 31.5.2019 boli na otvorenej vodnej ploche pri Starej Žitave zistené početné 
skokany Pelophylax ridibundus (samce tvoriace chórus) a jeden ozývajúci sa samec kunky 
Bombina bombina. Na hrázi pri tejto ploche behalo niekoľko jašteríc Lacerta agilis. V blízkosti 
hrádze bolo tiež zaznamenaných niekoľko samcov kuniek ozývajúcich sa z mláky na poli. Pri 
poslednej májovej návšteve boli ešte zaznamenané početné a ozývajúce sa skokany Pelophylax 
ridibundus na ploche Žitavský luh - nápust Starej Žitavy. 
 Zo všetkých zaznamenaných druhov majú na lokalite Žitavský luh najvyhovujúcejšie 
podmienky skokany rapotavé, skokany štíhle a ropuchy bradavičnaté. Ide o druhy, ktoré nie sú 
náročné na typ preferovaného habitatu, vyskytujú a rozmnožujú sa aj vo väčších a zarybnených 
vodných plochách, na Žitavskom luhu konkrétne na veľkej vodnej vodnej ploche čiastočne 
zarastenej pálkou a pri nápusti Starej Žitavy. Naopak kunky a mloky dunajské boli zistené v 
mŕtvom ramene Žitavy, ktoré predstavuje menšiu vodnú plochu s padnutými kmeňmi stromov a 
submerznou vegetáciou. Žiaľ toto rameno v priebehu leta vysychá a tak je otázne, či mloky 
stihnú zmetamorfovať. Tento rok boli do štyroch pascí exponovaných šesť nocí odchytené len 
dva samce, žiadne samice ani larvy. To naznačuje, že početnosť a populačná hustota mlokov 
dunajských na tejto lokalite je zrejme nízka. Zabezpečenie dostatočného množstva vody v 
mŕtvom ramene počas leta by mohlo prispieť ku zvýšeniu početnosti tohto vzácneho druhu 
mloka. 

Máj roku 2019 je pomerne chladný a daždivý. Tento charakter počasia umožnil 
vytvorenie väčších mlák na poliach a lúkach v blízkosti hrádze, kde sa rozšírili kunky. 
Prehĺbenie týchto plôch človekom by umožnilo dlhodobejšie pretrvávanie vody a tak vytvorenie 
vhodného biotopu hlavne pre kunky, ale potenciálne aj mloky či iné druhy obojživelníkov. 
 
 Na lokalite Parížske močiare boli 6.4.2019 zistené druhy mlok bodkovaný (Lissotriton 
vulgaris Obr. 10), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan štíhly (Rana dalmatina) a vodné 
skokany Pelophylax ridibundus (tab. 2). Všetky obojživelníky boli zistené v priesekoch tŕstiny a 
v priľahlom kanáli. Pri vodných skokanoch boli na viacerých miestach zaznamenané len 
juvenilné jedince, čo bolo zrejme spôsobené pomerne skorou návštevou lokality (skorá jar) kedy 
ešte adulty nie sú spravidla aktívne. Pri skokanoch štíhlych boli zistené len znášky. Ozývajúce sa 
samce ropúch bradavičnatých boli zaznamenané na dvoch priesekoch a v priľahlom kanáli.  
25. a 31.5. boli na Parížskych močiaroch zistené početné skokany rapotavé a kunky 
červenobruché tvoriace na viacerých miestach chórus. Okrem nich boli zaznamenané larvy 
ropúch bradavičnatých a skokanov štíhlych. 
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 Prieseky v tŕstine majú pozitívny vplyv na obojživelníky, ktoré tu nachádzajú 
vhodný reprodukčný habitat. Navyše blízkosť tŕstiny im poskytuje úkrytové možnosti. 
Vysekanie tŕstiny sa javí ako pozitívny manažmentový krok pre obojživelníky. 
 
 
 

Tabuľka 1 Faunistické pozorovania obojživelníkov na lokalite Žitavský luh v roku 2019. 

DRUH POČET DÁTUM ŠTÁDIUM LOKALITA X Y 

Rana dalmatina 44 6.4.2019 vajíčka Žitavský luh, zazemňujúce sa rameno 48.176294 18.30021 

Bufo bufo niekoľko 6.4.2019 adult Žitavský luh, zazemňujúce sa rameno 48.176294 18.30021 

Pelophylax ridibundus 1 6.4.2019 adult Žitavský luh, zazemňujúce sa rameno 48.176294 18.30021 

Bufo bufo 2 6.4.2019 adult Žitavský luh, vodná plocha pri stavidle 48.173632 18.299999 

Pelophylax ridibundus 2 6.4.2019 subadult Žitavský luh, nápust Starej Žitavy 48.177848 18.290044 

Bombina bombina chór 25.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Pelophylax ridibundus niekoľko 25.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Hyla arborea 1 25.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Pelophylax ridibundus chór 25.5.2019 adult Žitavský luh, vodná plocha pri stavidle 48.173632 18.299999 

Lacerta agilis niekoľko 25.5.2019 adult Žitavský luh, hrádza 48.173445 18.299588 

Pelophylax ridibundus niekoľko 31.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Hyla arborea 1 31.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Triturus dobrogicus 2 31.5.2019 adult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Rana dalmatina 25 31.5.2019 larvy Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Natrix natrix 1 31.5.2019 subadult Žitavský luh, rameno Starej Žitavy 48.174174 18.29387 

Pelophylax ridibundus chór 31.5.2019 adult Žitavský luh, vodná plocha pri stavidle 48.173632 18.299999 

Bombina bombina 1 31.5.2019 adult Žitavský luh, vodná plocha pri stavidle 48.173632 18.299999 

Bombina bombina niekoľko 31.5.2019 adult Žitavský luh, mláky na poli 48.172951 18.298302 

Lacerta agilis 5 31.5.2019 adult Žitavský luh, hrádza 48.173445 18.299588 

Pelophylax ridibundus chór 31.5.2019 adult Žitavský luh, nápust Starej Žitavy 48.177474 18.29012 
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Tabuľka 2 Faunistické pozorovania obojživelníkov na lokalite Parížske močiare v roku 2019. 

DRUH POČET DÁTUM ŠTÁDIUM LOKALITA X Y 

Bufo bufo niekoľko 6.4.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zľava 47.857944 18.50873 

Pelophylax ridibundus desiatky 6.4.2019 subadult Parížske močiare, kanál 47.857661 18.508726 

Pelophylax ridibundus desiatky 6.4.2019 subadd Parížske močiare, predný výsek 47.85755 18.5099 

Rana dalmatina 2 6.4.2019 vajíčka Parížske močiare, predný výsek 47.85755 18.5099 

Rana dalmatina 2 6.4.2019 vajíčka Parížske močiare, zadný výsek 47.857921 18.512318 

Pelophylax ridibundus desiatky 6.4.2019 subadult Parížske močiare, zadný výsek 47.857921 18.512318 

Bufo bufo niekoľko 6.4.2019 adult Parížske močiare, kanál 47.857768 18.512561 

Bufo bufo niekoľko 6.4.2019 adult Parížske močiare, zadný výsek 47.857921 18.512318 

Lissotriton vulgaris 1 6.4.2019 adult 
Parížske močiare, priesek pri 
prednom výseku 47.857703 18.510389 

Lissotriton vulgaris 1 6.4.2019 adult 
Parížske močiare, priesek pri 
zadnom výseku 47.858805 18.513278 

Rana dalmatina 1 6.4.2019 vajíčka Parížske močiare, pri stavidle 47.860412 18.518270 

Bufo bufo niekoľko 25.5.2019 larvy Parížske močiare, kanál 47.857768 18.512561 

Bombina bombina chór 25.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zprava 47.857761 18.509194 

Pelophylax ridibundus chór 25.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zprava 47.857761 18.509194 

Bombina bombina chór 25.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zľava 47.857944 18.50873 

Pelophylax ridibundus chór 25.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zľava 47.857944 18.50873 

Pelophylax ridibundus chór 25.5.2019 adult Parížske močiare, veľký výsek 47.857921 18.512783 

Rana dalmatina 1 31.5.2019 larvy Parížske močiare, kanál 47.857768 18.512561 

Bombina bombina chór 31.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zprava 47.857761 18.509194 

Pelophylax ridibundus chór 31.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zprava 47.857761 18.509194 

Bombina bombina chór 31.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zľava 47.857944 18.50873 

Pelophylax ridibundus chór 31.5.2019 adult 
Parížske močiare, výseky pri 
pozorovateľni zľava 47.857944 18.50873 

Pelophylax ridibundus chór 31.5.2019 adult Parížske močiare, veľký výsek 47.857921 18.512783 
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Obr. 1 Monitorované plochy na lokalite Žitavský luh. 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2 Žitavský luh - mŕtve rameno Žitavy. Do pascí boli chytené dva samce vzácneho mloka dunajského (Triturus 

dobrogicus) (Foto: P. Mikulíček) 
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Obr. 3 Samec mloka dunajského (Triturus dobrogicus) (Foto: P. Mikulíček) 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4 Žitavský luh. Nápust Starej Žitavy. Zistené tu boli početné skokany rapotavé (Pelophylax ridibundus) (Foto: 

P. Mikulíček) 
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Obr. 5 Monitorované plochy na lokalite Parížske močiare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6 Prieseky v tŕstine na lokalite Parížske močiare predstavujú vhodný reprodukčný habitat pre viaceré druhy 

obojživelníkov (Foto: P. Mikulíček) 
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Obr. 7. Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), CHVÚ Žitavský luh (Foto: P. Mikulíček)  

 
 
 
 

 
Obr. 8. Znáška skokana štíhleho (Rana dalmatina) v zazemňujúcom sa ramienku, CHVÚ Žitavský luh (Foto: D. 

Gruľa) 
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Obr. 9. Znášky skokana štíhleho (Rana dalmatina) v zazemňujúcom sa ramienku, CHVÚ Žitavský luh (Foto: D. 

Gruľa) 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10. Mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris), NPR Parížske močiare (Foto: D. Gruľa) 
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