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Abstract: Mammals of the biotopes in the area of Martinský les (the district area of 

Senec). Forestry area of Martinský les is influenced by fragmentation, which is the 

cause of the biotopes decreasing. Different types of biotopes are needed for survival of 

flora and fauna species. The main goal of the research is the determination and species 

constitution of mammals in the oak forests fragments and other biotopes which are 

situated in the study area (shrubs, wetlands and fields). The contribution is presented 

results of the two years research in evaluated area of Martinský les. In the study area 

was determined 17 species of mammals (Apodemus flavicolis, A. sylvaticus, Capreolus 

capreolus, Cervus elaphus, Crocidura suaveolens, Lepus europaeus, Microtus arvalis, 

Microtus subterraneus, Mus musculus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, 

Mustela nivalis, Myodes glareolus, Rattus norvegicus, Sorex araneus, Sus scrofa, 

Vulpes vulpes). 
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ÚVOD 

 

Územie Martinského lesa patrí do katastrálnych území obcí Senec a 

Veľké Šenkvice, nachádza sa medzi obcami Senec, Šenkvice, Blatné, v 

blízkosti mestskej časti Senec – Svätý Martin a skladá sa z 3 častí. Dve časti sú 

súčasťou lesného komplexu Martinský les a tretia časť je tvorená lesným 

komplexom Šenkvický háj. Celková rozloha územia je 574,59 ha. Územie 

Martinského lesa je od roku 2004 zaradené medzi územia európskeho významu, 

zaradené do národného zoznamu európsky významných území siete NATURA 

2000 (MŽP SR 2004). Spolu so Šenkvickým hájom predstavuje toto územie 

významný prvok Regionálneho územného systému ekologickej stability 

(Staníková et al. 1993). 

Martinský les spolu so Šenkvickým hájom predstavujú oázu pre rôzne 

druhy rastlín a živočíchov v poľnohospodárskej krajine. Tým, že obsahujú v 

sebe viaceré typy biotopov, poskytujú životný priestor širšiemu spektru živých 

organizmov od chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, vzácnych 

teplomilných dubových lesných spoločenstiev až po synantropné druhy. 
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Na základe súčasného stavu poznania a výskytu najhodnotnejších a 

najzachovalejších častí územia Martinského lesa boli na tomto území 

vymedzené dva ekologicko-funkčné priestory. 

Prvý ekologicko-funkčný priestor tvorí najcennejšie územie s výskytom 

teplomilných sucho až mezofilných dubín nachádzajúcich sa na našich 

najúrodnejších pôdach. Je tvorený biotopom teplomilných ponticko-panónskych 

dubových lesov na spraši a piesku, je prioritným biotopom európskeho 

významu, predstavovaný asociáciou Aceri tatarici-Quercetum Zólyomi 1957 s 

charakteristickými druhmi ako Quercus virgiliana, Quercus robur, Quercus 

frainetto, Acer campestre, Lithospermum purpurocaeruleum, Dictamnus albus, 

Quercus cerris, Quercus petraea agg., Ulmus minor, Cornus mas, Melica 

uniflora, Ligustrum vulgare a biotopom dubovo-cerových lesov, ktorý je 

biotopom európskeho významu, predstavovaný asociáciou Quercetum petraeae-

cerris Soó ex Borhidi et Járai-Komlódi 1959 s charakteristickými druhmi ako 

Lactuca quercina, Hieracium sylvaticum, Campanula trachelium, Quercus 

petraea agg., Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer campestre, Ligustrum 

vulgare, Melica uniflora, Poa nemoralis, Geum urbanum, Brachypodium 

sylvaticum (Ružičková 2003, 2004; Puškárová et al. 2008). V skupine lesov sa 

nachádzajú aj plášťové a lemové spoločenstvá, nakoľko s postupujúcim 

procesom fragmentácie rastie podiel ekotónových spoločenstiev. Okraj lesa 

tvorí pás krovín – lesný plášť a pás bylín – bylinný lem. Šírka plášťa a lemov a 

ich floristické zloženie závisí od špecifických podmienok stanovišťa, od typu 

dotykových spoločenstiev a od vplyvu človeka. Najvzácnejšie z nich sú 

teplomilné spoločenstvá asociácie Dictamno-Geranietum sanguinei 

Wendelberger 1954, ktorá predstavuje biotop teplomilných lemov, ide o biotop 

národného významu, a asociácie Ligustro-Prunetum R. Tx. 1952, indícia 

biotopu xerotermných krovín, ide o prioritný biotop európskeho významu. 

Nachádzajú sa tu aj svetliny s chránenými a ohrozenými druhmi (Ružičková 

2003; Puškárová et al. 2008). 

Druhý ekologicko-funkčný priestor predstavuje lesné porasty s prímesou 

nepôvodných druhov drevín a plošne malé porasty agátu (Puškárová et al. 

2008). 

 

METÓDY VÝSKUMU 
 

Výskum cicavcov bol realizovaný v období od apríla 2008 do decembra 

2009 na 12 lokalitách, z toho 4 lokality boli na lesných biotopoch, 4 lokality 

boli na krovinových biotopoch, 1 lokalita bola v brehových porastov stojatých 

vôd a 3 lokality boli na poľných biotopoch. 

Cicavce boli skúmané štandardnými metódami terénneho výskumu, ktoré 

umožnili zistiť čo najväčší počet druhov bez úmrtia chytených jedincov. Išlo o 

nasledovné metódy: líniová metóda terénneho výskumu drobných zemných 

cicavcov s použitím drevených a kovových živolovných pascí, líniová metóda 

terénneho výskumu väčších druhov cicavcov (odchyt druhov ako sú napr. 
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Arvicola terrestris, Rattus sp., Mustela sp., Martes sp.) s použitím dvoch typov 

kovových živolovných pascí (PA 300) s rozmermi (dĺžka, šírka, výška): 32,0 x 

24,5 x 27,5 cm a 63,5 x 24,5 x 27,5 cm a metóda priameho pozorovania v teréne 

pri výskume veľkých cicavcov, určovanie na základe pozorovania odtlačkov 

stôp v blate a snehu (Nevřelová 2008). 

Na výskumných lokalitách boli pasce inštalované v líniách počas 4 dní (3 

nocí) v priebehu ročných období (jar, leto, jeseň, zima) v oboch rokoch 

pozorovania. Pretože väčšina drobných cicavcov a šeliem je aktívna za šera, 

pasce boli nastražené na noc. Kontrola pascí bola vykonávaná každodenne v 

ranných hodinách. Línie boli založené na plochách dostatočne širokých, aby 

bolo na každej strane línie aspoň 23-30 m rovnorodého porastu, dĺžka línie bola 

minimálne 100 m ako odporúča Pelikán (1975). Pasce boli kladené na pôdu, z 

ktorej sa odstránila hrabanka, prípadne sa upravil terén tak, aby pasce boli dobre 

uchytené. Ako odporúčajú Sládek a Mošanský (1985), pasce boli položené 

biologickým spôsobom, boli kladené na také miesta, kde sa predpokladala 

aktivita cicavcov, napr. pri dierach, starých pňoch, balvanoch, poukladanom 

dreve, vodných tokoch a pod. 

Živolovné pasce PA 300 boli kladené v líniách o dĺžke 750-1000 m (25 

pascí v jednej línii), vzdialenosť pascí bola približne 25-30 m podľa charakteru 

porastu. Počas kontroly pascí boli sledované aj odtlačky stôp cicavcov v blate a 

snehu, väčšie druhy cicavcov boli identifikované aj priamym pozorovaním. 

Do pascí boli použité návnady ako zelenina (mrkva, kaleráb), mäsové 

výrobky (saláma, slanina) a chlieb alebo pečivo, prípadne boli do pascí, ako 

doplnok návnad, nasypané ovsené vločky (Nevřelová 2008). 

Druhy boli determinované podľa určovacieho kľúča (Anděra, Horáček 

2005). Pri odchytoch boli zaznamenané nasledovné údaje: názov taxónu, 

charakter biotopu, dátum odchytu. Vedecké názvy jednotlivých druhov sú 

uvedené podľa Wilsona a Reedera (2005). 

 

VÝSLEDKY  

 

V sledovanom území Martinského lesa bolo na 12 lokalitách identifiko-

vaných 17 druhov cicavcov. 

 

Biotopy dubových lesov (B1) 

Na uvedenom type biotopu bolo zistených 9 druhov cicavcov: Apodemus 

flavicolis, Apodemus sylvaticus, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Lepus 

europaeus, Microtus subterraneus, Myodes glareolus, Sorex araneus, Sus 

scrofa. Odchyty drobných zemných cicavcov boli najúspešnejšie z hľadiska 

druhov Apodemus flavicolis (88 odchytených jedincov), Apodemus sylvaticus 

(26 jedincov) a Myodes glareolus (44 jedincov). Ide o druhy, ktoré sa v lesných 

typoch biotopov bežne vyskytujú. Priamym pozorovaním boli determinované 2 

druhy: Capreolus capreolus a Sus scrofa. Taktiež ide o bežné druhy, ktoré sa na 

území Martinského lesa vyskytujú v hojnom počte. Podľa stôp v blate boli 
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určené druhy Cervus elaphus a Lepus europaeus. Druh Cervus elaphus nie je 

bežne sa vyskytujúcim druhom na území Martinského lesa. Vzhľadom však na 

blízkosť pohoria Malých Karpát, je čoraz častejším javom jeho migrácia a 

občasný výskyt aj na území Martinského lesa. 

 

Krovinové biotopy (B2) 

Na uvedenom type biotopu išlo najmä trnkové a lieskové kroviny a 

plášťové spoločenstvá xerotermných krovín, ktoré sa tu vyskytujú na rozhraní 

lesných ciest, polí, bylinných lemov a lesa (Ružičková 2003). 

Na biotopoch krovín bolo zistených 13 druhov cicavcov: Apodemus 

flavicollis, Apodemus sylvaticus, Capreolus capreolus, Lepus europaeus, 

Microtus arvalis, Mus musculus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, 

Mustela nivalis, Myodes glareolus, Sorex araneus, Sus scrofa, Vulpes vulpes.  

6 druhov cicavcov bolo odchytených do živolovných pascí (Apodemus 

flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Mus musculus, Myodes 

glareolus, Sorex araneus), 5 druhov bolo priamo pozorovaných (Capreolus 

capreolus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Sus 

scrofa) a 2 druhy určené podľa stôp (Lepus europaeus, Vulpes vulpes). Ide o 

najbohatší biotop v danom území z hľadiska druhového zloženia cicavcov. 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi drobných zemných cicavcov boli 

Apodemus flavicolis (odchytený v počte 45 jedincov) a Apodemus sylvaticus 

(odchytený v počte 24 jedincov), druh Sorex araneus odchytený v počte 10 

jedincov a Microtus arvalis odchytený v počte 7 jedincov. Zistené druhy sú 

bežnými druhmi ekotonových spoločenstiev, zárastov krovín lemujúcich 

agrocenózy. 

 

Brehové porasty stojatých vôd (B3) 

Na sledovanej lokalite prevládajú druhy drevín viazané na vysokú hladinu 

podzemnej vody, ide najmä o druhy Salix alba, S. fragilis, ďalej sa tu ojedinele 

vyskytujú Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra. 

Na uvedenom type biotopu bolo identifikovaných 8 druhov cicavcov. Do 

živolovných pascí bolo odchytených 7 druhov: Apodemus flavicollis, Apodemus 

sylvaticus, Crocidura suaveolens, Microtus subterraneus, Myodes glareolus, 

Rattus norvegicus, Sorex araneus. Ide o bežné druhy ekotonových stanovíšť a 

biotopov krovín. Druh Rattus norvegicus sa tu vyskytuje pravdepodobne nielen 

z dôvodu vhodnosti stanovišťa pre tento druh, ale aj z dôvodu existencie 

skládky odpadu, ktorá je situovaná na okraji Martinského lesa. Podľa odtlačkov 

stôp bol v okolí tohto biotopu určený druh Capreolus capreolus. 

 

Poľné biotopy (B4) 

V dotknutom území dominujú poľné biotopy. S intenzívnou 

poľnohospodárskou činnosťou úzko súvisí absencia pôvodných biotopov. 

Veľkoplošná prvovýroba zlikvidovala početné kriačiny, medze a remízky, na 
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okrajoch honov je minimálne vyvinutá synantropná bylinná vegetácia. Zeleň, 

reprezentovaná hlavne líniovou drevinovou vegetáciou, ojedinele aj skupinkami 

stromov a krovín na poľnohospodárskej pôde a na okrajoch polí, predstavuje 

pre organizmy z existenčného hľadiska veľmi dôležitý biotop (Trnka et al. 

1998). 

Na poľných biotopoch bolo determinovaných 7 druhov cicavcov, z toho 6 

druhov drobných zemných cicavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus 

sylvaticus, Crocidura suaveolens, Microtus arvalis, Microtus subterraneus,  

Myodes glareolus) a pozorovaný 1 druh (Sus scrofa). Druh Microtus arvalis v 

počte 23 odchytených jedincov sa v agrocenózach a ich okolí bežne vyskytuje. 

Ostatné odchytené druhy, aj keď sa jedná o druhy lesné, resp. krovinové, sa 

môžu vyskytovať aj na okrajoch poľných biotopov v blízkosti krovín, resp. na 

okrajoch poľných a lesných biotopov. V najväčšom počte bol odchytený druh 

Apodemus flavicollis (30 odchytených jedincov). Druh Sus scrofa bol na tomto 

biotope priamo pozorovaný a na všetkých 3 sledovaných lokalitách boli 

pozorované aj stopy tohto druhu. 

 

ZÁVER 

 

Celkovo bolo na sledovanom území Martinského lesa na 12 lokalitách 

odchytených 442 jedincov a pozorovaných 13 jedincov z identifikovaných 17 

druhov cicavcov (tab. 1). 

Najväčší počet druhov bol zistený na lokalitách biotopov krovín (13 

druhov) s počtom 93 odchytených jedincov zo 6 druhov drobných zemných 

cicavcov, 5 druhov bolo priamo pozorovaných a 2 druhy boli určené podľa 

odtlačkov stôp. 

Najmenší počet 7 druhov bol zistený na poľných biotopoch v počte 

odchytených 75 jedincov zo 6 druhov drobných zemných cicavcov a 1 druh bol 

priamo pozorovaný (Sus scrofa). 

Z hľadiska celkového počtu odchytených jedincov drobných zemných 

cicavcov boli najúspešnejšie lesné biotopy. Z celkového počtu 9 druhov bolo 

odchytených 160 jedincov, najviac odchytených jedincov bolo z druhu 

Apodemus flavicollis (88). 

Podľa doterajších výsledkov výskumu je možné konštatovať, že na území 

sa vyskytujú najmä druhy cicavcov vyskytujúce sa v ekotonových 

spoločenstvách, resp. na lokalitách líniovej drevinovej vegetácie, ktorá je 

tvorená, v prípade skúmaného územia, najmä biotopmi krovín a na lesných 

biotopoch, ktoré využívajú najmä lesné druhy cicavcov. 
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Tab. 1:  Cicavce biotopov Martinského lesa  

 

Druh  B1 B2 B3 B4 
celkový 

počet 

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

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 26 24 11 12 73 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 4 2 + 0 6 

Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) + 0 0 0 0 

Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) 0 0 1 4 5 

Lepus europaeus (Pallas, 1778) + + 0 0 0 

Microtus arvalis (Pallas, 1779) 0 7 0 23 30 

Microtus subterraneus (de Sélys-

Longchamps, 1836) 

1 0 6 1 8 

Mus musculus Linnaeus, 1758 0 3 0 0 3 

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 

1758) 

0 1 0 0 1 

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 1 

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) 0 1 0 0 1 

Myodes glareolus (Schreber, 1780) 44 4 32 5 85 

Ratus norvegicus (Berkenhout, 1769) 0 0 9 0 9 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 1 10 11 0 22 

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 1+ 4 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 0 + 0 0 0 

Počet odchytených/ 

pozorovaných jedincov 

160/ 

6 

93/ 

6 

114/ 

0 

75/ 

1 

442/ 

13 

Počet druhov 9 13 8 7 17 

Vysvetlivky: B1, B2, B3, B4 – biotopy, + pozorované stopy 
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