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Abstract: Mammals in the urbanised area in Bratislava. Urbanisation is the reason of 
the changes in the natural environment and caused the changes in the ecosystems 
quality. It is visible in the distribution and dynamic of the status and structure quality of 
the terrestrial and aquatic animals. 
The purpose of the research was the evaluation of mammals in the different types of 
biotops in the urbanised area of Bratislava and relationship between mammals and 
vegetation structures. 
The research of mammals runs in the different types of biotops in the urbanised area of 
Bratislava: 1. forests, 2. non forest bank vegetation (bank vegetation of danubian 
branch system), 3. gardens and parks 4. areas with the vegetation under the succesion 
and old vineyards without exploitation. 
Forests biotops occure 21 mammals species, forest biotops has the highest value of the 
mammals diversity in the urbanised area of Bratislava. Biotops of non forest bank 
vegetation prefer 6 mammals species, these biotops are biotops with the low value of the 
mammals diversity. In the parks and gardens was found out 10 mammals species and 
biotops with the vegetation under the succesion prefer 8 mammals species. 
 
Kľúčové slová: urbanizované prostredie, cicavce, biotopy v urbanizovanom 
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ÚVOD 
 

Urbanizačný proces spôsobuje v prírodnom prostredí výrazné zmeny v 
kvalite ekosystémov a ich biotopov. Priamo sa to odráža aj v distribúcii a 
dynamike početnosti a kvalitatívnej skladbe terestrických a vodných 
živočíchov. Živočíšne spoločenstvá citlivo reagujú na zmeny podmienok, v 
prípade urbanizovanej krajiny je ich výskyt limitovaný silnou antropogénnou 
zaťaženosťou územia. 

Výskum jednotlivých živočíšnych skupín stavovcov v urbanizovanom 
prostredí sa v minulých rokoch orientoval skôr na výskum v zachovaných 
zvyškoch pôvodných spoločenstiev v súvislosti s ochranou pôvodných stanovíšť 
a biotopov. V oblasti Bratislavy išlo najmä o výskumy v chránených územiach, 
resp. v zachovaných častiach pôvodných biotopov (CHKO Malé Karpaty, NPR 
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Devínska Kobyla, CHKO Dunajské Luhy, lužné lesy v Podunajských 
Biskupiciach). Výskum bol predovšetkým orientovaný na kvalitatívne a 
kvantitatívne hodnotenie stavovcov na uvedených územiach: Výziová (1986), 
Krempaský (1989), Pachinger (1993), Nevřelová (1993), Kminiak (2002). 

Súčasný výskum cicavcov prebieha na vybraných typoch biotopov 
záujmového územia Bratislavy: parkovo upravené plochy, nevyužívané plochy 
s náletovou vegetáciou, lesné biotopy, biotopy brehových porastov, mokraďové 
biotopy.  

Cieľom výskumu je zistiť druhovú diverzitu cicavcov vo vybraných 
typoch biotopov na území Bratislavy a ich vzťah k vegetačným štruktúram 
urbanizovaného prostredia.  

Na sledovaných biotopoch bolo celkovo zistených 24 druhov cicavcov 
(Pachinger 1993, Nevřelová 1993, Nevřelová 2005): Sorex araneus, S. minutus, 
Crocidura leucodon, C. sauveolens, Neomys anomalus, N. fodiens, Apodemus 
sylvaticus, A. flavicolis, A. microps, Micromys minutus, Mus musculus, 
Clethrionomys glareolus, Pitymys subterraneus, Microtus arvalis, Muscardinus 
avellanarius, Glis glis, Rattus norvegicus, R. rattus, Microtus oeconomus, 
Erinaceus concolor, Lepus europaeus, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Vulpes 
vulpes. 
 
 
METODIKA 
 

Cicavce sú skúmané štandardnými metódami terénneho výskumu, ktoré 
umožňujú zistiť čo najväčší počet druhov bez úmrtia chytených jedincov. 
Kvalitatívne metódy hodnotenia sú zamerané na zhodnotenie druhového 
zloženia cicavcov. 

Ide o nasledovné metódy:  
1. líniová metóda terénneho výskumu drobných zemných cicavcov s použitím 

drevených živolovných pascí  
2. líniová metóda terénneho výskumu väčších druhov cicavcov s použitím 

kovových živolovných pascí typu PA 300 
3. metóda priameho pozorovania v teréne pri výskume väčších druhov 

cicavcov, určovanie na základe pozorovania odtlačkov stôp v blate a snehu. 
Vybrané výskumné plochy reprezentujú hlavné typy biotopov v 

urbanizovanom území:  
1. lesy  
2. brehové porasty dunajských ramien  
3. parkovo upravené plochy 
4. nevyužívané plochy s náletovou vegetáciou a opustených viníc. 

Na výskumných lokalitách boli pasce inštalované v líniách počas 3 nocí v 
priebehu všetkých ročných období. Ako návnada sa používali vybrané potraviny 
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– zelenina (mrkva, kaleráb) a mäsové výrobky (slanina), prípadne pečivo. 
Druhy boli determinované podľa určovacieho kľúča (Gaisler et al., 1962). Pri 
odchytoch boli zaznamenávané nasledovné údaje: názov taxónu, charakter 
habitatu, dátum odchytu. Celkový počet zistených druhov na sledovanom území 
bol 24 druhov cicavcov. 
 
 
CICAVCE NA VYBRANÝCH BIOTOPOCH URBANIZOVANÉHO 
ÚZEMIA BRATISLAVY  
 

Vzhľadom na stanovištné nároky cicavcov a špecifické podmienky v 
urbanizovanom prostredí bolo potrebné výskum orientovať na hodnotenie 
cicavcov vo vzťahu k vegetačným štruktúram urbanizovaného prostredia. Podľa 
katalógu biotopov boli vytypované tie biotopy, ktoré sa nachádzajú aj na 
urbanizovanom území. Ide prevažne o biotopy, ktoré sa nachádzajú nielen v 
zastavaných intravilánoch, ale aj v extravilánoch jednotlivých mestských častí. 
Kategórie biotopov boli vybrané z Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, 
Valachovič 2002):  
1. Pionierske porasty na sekundárne vzniknutých stanovištiach. 
2. Vodné biotopy (vodné toky, vodné plochy). 
3. Nelesné brehové porasty (štrkové lavice vo vodných tokoch bez vegetácie, 

porasty poriečnych neofytov, bylinné brehové porasty tečúcich vôd). 
4. Krovinové a kríčkové biotopy (dunajské hložiny na štrkových laviciach, 

vŕbové kroviny stojatých vôd, vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch 
riek). 

5. Lúčne spoločenstvá (trstinové spoločenstvá mokradí). 
6. Lesy (lužné lesy, dubovo-hrabové lesy, dubové a zmiešané dubové lesy, 

lipovo-javorové sutinové lesy, bukové a zmiešané bukové lesy, borovicové 
lesy). 

7. Ruderálne biotopy (rúbaniská, nitrofilná ruderálna vegetácia, teplomilná 
ruderálna vegetácia, porasty inváznych neofytov, porasty nepôvodných 
drevín, porasty ruderalizovaných bahnitých brehov). 

Na území Bratislavy sa výskum v ostatných rokoch (1993–2005) 
realizoval v nasledovných typoch biotopov (Nevřelová 1993, Pachinger 1993, 
Nevřelová 2005): 
• lesy (malokarpatské a lužné lesy) 
• nelesné brehové porasty (brehové porasty dunajských ramien) 
• záhrady, parky a vilové štvrte, parkovo upravené plochy v zástavbe 
• nevyužívané plochy s náletovou vegetáciou a opustených viníc. 
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Biotopy malokarpatských a lužných lesov: 
Na biotopoch malokarpatských a lužných lesov územia Bratislavy bolo v 

roku 1993 zistených 17 druhov drobných zemných cicavcov, z toho 6 druhov 
hmyzožravcov a 11 druhov z radu hlodavcov. Všetkých 17 druhov žije v lesoch 
okolo mesta (Pachinger 1993). Ide o druhy: Clethrionomys glareolus, 
Apodemus flavicolis, A. sylvaticus, A. microps, Sorex araneus, S. minutus, 
Crocidura leucodon, C. sauveolens, Neomys anomalus, N. fodiens, Micromys 
minutus, Mus musculus, Microtus arvalis, Microtus oeconomus, Pitymys 
subterraneus, Muscardinus avellanarius, Glis glis. 

Na biotopoch malokarpatských a lužných lesov v katastrálnom území 
obce Rusovce a v mestskej časti Karlova Ves boli zaznamenané nasledovné 
druhy cicavcov (Nevřelová 1993, Nevřelová 2005): Clethrionomys glareolus, 
Apodemus flavicolis, A. sylvaticus, A. microps, Sorex araneus. Ide o biotop lesa, 
ktorý preferujú lesné druhy. Najpočetnejším druhom lokality bol Apodemus 
flavicolis, ktorý uprednosňoval tienisté miesta s hustým bylinným zárastom. 
Ďalším početným druhom bol Apodemus sylvaticus, ktorý uprednosňoval husté 
zárasty trstín a tráv, resp. kroviny. Druhu Clethrionomys glareolus vyhovovali 
porasty trstín, kde sa tvorí vlhká mikroklíma. Ostatné druhy sa tu vyskytovali 
ojedinele. Z väčších druhov boli priamym pozorovaním a pomocou stôp 
zaznamenané druhy Sus scrofa, Lepus europaeus, Capreolus capreolus a Vulpes 
vulpes. Celkovo bolo na uvedenom type biotopu zaznamenaných 21 druhov 
cicavcov (tab. 1). 
 
Biotopy brehových porastov dunajských ramien: 

Na biotopoch brehových porastov dunajských ramien v Rusovciach a 
Karlovej Vsi sa vyskytovali nasledovné druhy cicavcov (Nevřelová 1993, 
Nevřelová 2005): Apodemus sylvaticus, A. flavicolis, A. microps, Microtus 
arvalis, Sorex araneus, Clethrionomys glareolus. Uvedené lokality preferovali 
druhy, ktoré majú radi vlhké prostredie tokov s hustými zárastami (Sorex 
araneus), ďalej lesné druhy (Apodemus flavicolis, Clethrionomys glareolus) a 
druhy, ktoré nie sú veľmi náročné na okolité prostredie (Apodemus sylvaticus). 
Druhy náročnejšie na stanovištné podmienky ako je Apodemus microps a 
typicky stepné druhy ako je Microtus arvalis sa tu vyskytli len okrajovo. 
 
Biotopy záhrad, parkov a vilových štvrtí a parkovo upravených plôch v 
zástavbe: 

V periférnych a vilových štvrtiach bolo zistených 9 druhov cicavcov 
(Pachinger 1993): Sorex araneus, Crocidura leucodon, C. sauveolens, Neomys 
fodiens, Apodemus flavicolis, A. sylvaticus, Mus musculus, Microtus arvalis, 
Clethrionomys glareolus. Na zelených plochách v centre mesta boli zistené 4 
druhy (Pachinger 1993): Sorex araneus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, 
Microtus arvalis. Na zelených plochách sídlisk žiadne mikromammaliá zistené 
neboli. Predpokladá sa, že bariérou pre prenikanie do centra sú jednak sídliská, 
jednak veľmi početná populácia túlavých mačiek a psov a populácia potkanov. 
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Parky, v ktorých sa ošetrujú trávniky a zhrabuje lístie, drobné zemné cicavce 
neobývajú (Pachinger 1993). Na parkovo upravených plochách v zástavbe v 
okolí PriFUK bol zistený druh Erinaceus concolor (Nevřelová 2005), ktorý 
patrí medzi typických obyvateľov týchto biotopov. 

 
Biotopy nevyužívaných plôch s náletovou vegetáciou a opustených viníc: 

Ide prevažne o pionierske porasty na sekundárne vzniknutých 
stanovištiach, porasty inváznych neofytov, porasty ruderálnej vegetácie, kde 
boli zistené druhy (Nevřelová 2005): Rattus norvegicus, R. rattus, Sorex 
araneus, Crocidura leucodon, C. sauveolens, Apodemus flavicolis, A. 
sylvaticus, Microtus arvalis. Ide o nenáročné druhy, bežne sa vyskytujúce v 
urbanizovanom území okrem druhu Rattus rattus, ktorý bol chytený na 
nevyužívanej ploche s náletovou vegetáciou v areáli PriF UK v počte 1 jedinca 
v letnom období roku 2005. 
 
Tab. 1: Prehľad zastúpenia druhov cicavcov vo vybraných typoch biotopov  

(1 – malokarpatské a lužné lesy, 2 – brehové porasty dunajských ramien,  
3 – záhrady, parky a vilové štvrte, parkovo upravené plochy v zástavbe,  
4 – nevyužívané plochy s náletovou vegetáciou a opustených viníc) 

 
Typy biotopov Druhy 1 2 3 4 

Sorex araneus 
Sorex minutus 
Crocidura leucodon 
Crocidura sauveolens 
Neomys anomalus 
Neomys fodiens 
Apodemus sylvaticus 
Apodemus flavicolis 
Apodemus microps 
Micromys minutus 
Mus musculus 
Clethrionomys glareolus 
Pitymys subterraneus 
Microtus arvalis 
Muscardinius avellanarius 
Glis glis 
Rattus norvegicus 
Rattus rattus 
Microtus oeconomus 
Erinaceus concolor 
Lepus europaeus 
Sus scrofa 
Capreolus capreolus 
Vulpes vulpes 
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Na biotopoch malokarpatských a lužných lesov sa vyskytovali prevažne 
lesné druhy, resp. druhy, ktoré využívajú ekotonové spoločenstvá. Ide o 
druhovo najbohatší typ biotopu, kde bolo celkovo zaznamenaných 21 druhov 
cicavcov. 

Biotopy brehových porastov dunajských ramien preferovali druhy, ktoré 
majú radi vlhké prostredie tokov s hustými zárastami, ďalej lesné druhy, resp. 
tie, ktoré nie sú veľmi náročné na okolité prostredie. Uvedený typ biotopu je 
druhovo najchudobnejším biotopom s výskytom 6 druhov cicavcov.  

Na biotopoch záhrad, parkov a vilových štvrtí a parkovo upravených 
plochách v zástavbe bolo zaznamenaných 10 druhov cicavcov. Ide o druhý 
druhovo najbohatší typ biotopu. 

Biotopy nevyužívaných plôch s náletovou vegetáciou a opustených viníc 
preferovali nenáročné druhy, bežne sa vyskytujúce v urbanizovanom území. 
Celkovo bolo na uvedenom type biotopu zaznamenaných 8 druhov cicavcov. 

 
 

SÚHRN 
 

Súčasný výskum cicavcov prebieha na vybraných typoch biotopov 
záujmového územia Bratislavy: lesy (malokarpatské a lužné lesy), nelesné 
brehové porasty (brehové porasty dunajských ramien), záhrady, parky a vilové 
štvrte, parkovo upravené plochy v zástavbe, nevyužívané plochy s náletovou 
vegetáciou a opustené vinice. 

Na biotopoch malokarpatských a lužných lesov sa vyskytovalo 21 druhov 
cicavcov, ide o druhovo najbohatší biotop na urbanizovanom území Bratislavy. 
Biotopy brehových porastov dunajských ramien preferovalo 6 druhov cicavcov, 
ide o druhovo najchudobnejší typ biotopu. Na biotopoch záhrad, parkov a 
vilových štvrtí a parkovo upravených plochách v zástavbe bolo zaznamenaných 
10 druhov cicavcov a biotopy nevyužívaných plôch s náletovou vegetáciou a 
opustených viníc preferovalo 8 druhov cicavcov. Celkovo bolo na 
urbanizovanom území Bratislavy zistených 24 druhov cicavcov. Výskum na 
vybraných lokalitách bude pokračovať aj počas ďalších dvoch rokov. 
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