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Abstract: Distributional patterns of Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 
in Vydrica stream basin (Malé Karpaty Mts.) 

During the years 2006-2010 the seasonal activity and distributional pattern of 
local Fire Salamander (Salamandra salamandra) population was studied in 

selected area of Vydrica stream basin (Malé Karpaty Mts.). The main input set of 
data was formed by the field observation, the individual identification of the 
captured Fire Salamander individuals (according to their spots distribution) and 
the exact GPS coordinates of each individual. Following the obtained data we 
evaluate activity of Fire Salamander individuals in the habitat. Totally, 388 
individuals were observed during the research and 69 of them were captured 
more than once. Based on the results we recognized the close fidelity of 
individuals to relatively small area (the average extent of home range was 
372.8 m

2
). The examined Fire Salamander population can be considered as 

stable in this area and the potential negative factors, which could endanger its 
survivability, represent changes in the forest and streams biotops which are 
primarily inhabited by this species.  
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ÚVOD 

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) je náš jediný 
terestrický chvostnatý obojživelník (Urodela), ktorý sa prispôsobil životu na súši 
počas celého roka. Na území Bratislavy sa výskyt tohto druhu viaže 
predovšetkým na lesné komplexy Malých Karpát (Devínska Kobyla, Sitina, 
Pezinské Karpaty), kde okrem menších potokov využíva na kladenie lariev aj 
studničky (ŠÍBLOVÁ & KLEIN 1988, ŠÍBLOVÁ 1989, KMINIAK 1993, 1998, 2005, 
SMOLINSKÝ et al. 2007, NEVŘELOVÁ & LEHOTSKÁ 2007). Salamandra patrí k 
druhom národného významu a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov je jej spoločenská hodnota stanovená na 165,97 €. Je 
zaradená aj do prílohy III (Chránené druhy živočíchov) Dohovoru o ochrane 
európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť. Z 
ekosozologického hľadiska (KAUTMAN et al. 2001) je u nás považovaná za 
menej ohrozený taxón (LR: nt). Podľa kritérií IUCN je zaradená medzi najmenej 
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ohrozené taxóny (LC) vďaka stabilnej populácii nachádzajúcej sa v strednej 
Európe, avšak celkový trend vývoja početnosti bol vyhodnotený ako klesajúci, 
predovšetkým z dôvodu postupného úbytku vhodných biotopov (KUZMIN et al. 
2012). 

Výskum salamandry škvrnitej sme realizovali v juhozápadnej časti 
orografického celku Malé Karpaty v strednej časti povodia potoka Vydrica v 
oblasti Železnej studienky v k. ú. Bratislava – Nové Mesto (obr. 1), v 
nadmorskej výške 210-430 m n. m. Záujmové územie má rozlohu 472 ha a 
rozprestiera sa v LHC Železná studienka. Najväčšiu plochu zaberajú  
60-80ročné porasty (32,3 %) a porasty s vekom nad 120 rokov (21,4 %) (OLZ 
SMOLENICE 2000). Hlavné zastúpenie tu majú lužné vŕbovo-topoľové a jelšové 
lesy, kyslomilné bukové lesy a bukové a jedľové kvetnaté lesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Lokalizácia záujmového územia v rámci Bratislavy 

 
 
MATERIÁL A METÓDY VÝSKUMU 

Výskum salamandry škvrnitej sa realizoval metódou celoplošného terénneho 
pozorovania a odchytu dohľadaných jedincov od októbra 2006 do apríla 2010 
na vybraných lokalitách záujmového územia. Lokality sme navštevovali 
predovšetkým v chladnom a daždivom počasí, kedy je najvyššia 
pravdepodobnosť výskytu salamandier. Vzhľadom na absenciu akustických 
prejavov u tohto terestrického obojživelníka bolo dohľadávanie závislé na 
vizuálnej kontrole lokalít. K pomerne jednoduchému rozlíšeniu v lesnom 
prostredí prispieva aj aposematické sfarbenie salamandier. Celkovo sme v 
záujmovom území uskutočnili 58 kontrol, počas ktorých sme zaznamenali 388 
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0                       5 km 
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jedincov salamandry škvrnitej. 363 nájdených jedincov sme presne identifikovali 
prostredníctvom alfanumerického kódu zohľadňujúceho počet a zoskupenie 
škvŕn na tele (OPATRNÝ 1980) a vyhotovením fotografického záznamu, ktorý 
umožňuje exaktné odlíšenie jedincov s rovnakým kódom. Priebeh celého 
monitoringu, jednotlivé fázy odchytu jedincov i manipulácia s nimi sa realizovali 
v súlade s metodikou pre mapovanie obojživelníkov s prihliadnutím na druh 
Salamandra salamandra (KAUTMAN 2005). U nájdených jedincov sa 
zaznamenávali biometrické údaje (dĺžka tela, hmotnosť) a prostredníctvom GPS 
navigátora značky Garmin 60 CSx s presnosťou +/- 3 m presné miesto ich 
nálezu. Na základe týchto lokácií sa využitím metódy spätných odchytov 
následne vyhodnocovala priestorová aktivita salamandier. Veľkosť domovských 
okrskov (home range) sa stanovovala podľa SCHULTEHO et al. (2007). 
 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na základe predbežného terénneho prieskumu záujmového územia s 
prihliadnutím na charakter lesnej vegetácie, prítomnosť vodných tokov, 
členitosti reliéfu a úspešnosť dohľadania jedincov sme v území identifikovali 
potenciálne vhodné (obr. 2) a nevhodné lokality pre výskyt salamandry 
škvrnitej. Ďalší výskum zameraný na sledovanie priestorovej aktivity 
dohľadaných jedincov sme následne realizovali predovšetkým na potenciálne 
najvhodnejších lokalitách. 

Najvhodnejším miestom pre výskyt salamandry škvrnitej sa ukázalo byť 
úpätie svahu medzi prítokom Bystrička a prítokom vtekajúcom do Vydrice pri 
hoteli Veronika. Toto územie sa vyznačuje súvislým, cca 50-ročným, bukovým 
porastom s minimálnou pokryvnosťou krovinovej etáže, nízkym sklonom svahu 
a hojnou prítomnosťou podzemných úkrytov. Druhou potenciálne 
najvhodnejšou lokalitou pre výskyt salamandry škvrnitej je okolie 
pravostranného prítoku vtekajúceho do Vydrice pri mlyne Klepáč. V tejto lokalite 
bolo celkovo zaznamenaných 33 samíc, väčšina z nich bola zachytená vo fáze 
kladenia lariev do potoka.  

K ďalším potenciálne vhodným lokalitám, kde biotop spĺňa predpoklady 
výskytu salamandry škvrnitej patrí severozápadné úpätie vrchu Hrubý 
Drieňovec, úpätie Kamzíka pri mlyne Klepáč a Deviaty Mlyn, povodie prítoku 
vtekajúceho do Vydrice pri lokalite Snežienka a povodia prítokov Vydrice v 
lokalitách Ľadovňa a Húštiny (obr. 2). Na týchto lokalitách sme však počas 
nášho výskumu prítomnosť salamandier nepotvrdili. 

Ako lokality nevhodné pre výskyt salamandier sme vyhodnotili tie, ktoré sa 
vyznačujú častou fragmentáciou až absenciou lesných porastov, prípadne 
prítomnosťou zmladeného lesného porastu s vysoko rozvinutou krovinnou 
etážou, či absenciou lesných prítokov a zastavanosťou územia. Išlo o severné, 
južné a východné úpätia vrchu Hrubý Drieňovec, okolie Snežienky, okolie 
lokality Klanec a Húštie, horné úseky povodia prítokov Vydrice – Bystričky a 
Bukvy (obr. 2).  

Na základe presnej bodovej lokalizácie zaznamenaných jedincov 
salamandry škvrnitej sme mohli pozorovať sezónne zmeny v ich rozmiestnení v 
priebehu roka. V zimnom období (november – marec) mali salamandry 
tendenciu zhlukovať sa v blízkosti zimovísk v lesnom prostredí. K najčastejším 
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miestam úkrytu patrili kmene stromov, kde vhodné úkryty predstavuje koreňová 
sústava vyčnievajúca nad povrch pôdy (31 % z celkového počtu nálezov v 
úkryte alebo v jeho tesnej blízkosti), padnuté konáre a vývraty (25 %) a steny 
žľabov, kde úkryty poskytujú obnažené korene stromov (17 %). Prvé aktívne 
jedince, ktoré opustili zimoviská po odznení zimnej letargie sme zaznamenali už 
na prelome mesiacov február – marec (1. 3. 2007 – 1 ex., 29. 2. 2008 – 10 ex., 
6. 3. 2009 – 4 ex., 1. 3. 2010 – 3 ex.). Opatrný (BARUŠ & OLIVA eds. 1992) 
pozoroval prvé aktívne salamandry v oblasti Olomouce až 7. apríla. V čase 
jarnej a jesennej aktivity (marec – máj, september – november) malo 
rozmiestnenie salamandier výrazne roztrúsenejší charakter, pričom v jesennom 
období bola viditeľná ich postupne sa zvyšujúca koncentrácia v blízkosti 
zimovísk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:  Vhodné a potenciálne vhodné lokality pre výskyt salamandry škvrnitej v 

záujmovom území 
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 Z celkového počtu dohľadaných a identifikovaných jedincov (n = 363) sme v 
priebehu výskumu zaznamenali spolu 69 spätných odchytov (retrapov) u 52 
jedincov, z toho 22 bolo spätne odchytených samíc (13,33 % z celkového počtu 
zaznamenaných samíc) a 30 samcov (19,11 % z celkového počtu 
zaznamenaných samcov). 39 jedincov (17 samíc, 22 samcov) bolo spätne 
odchytených 1-krát, 9 jedincov (4 samice, 5 samcov) 2-krát a 4 jedince  
(1 samica, 3 samci) 3-krát. Grafické znázornenie rozmiestnenia spätných 
odchytov v čase a priestore znázorňuje obr. 3.  

 

 

 

Obr. 3:  Grafické znázornenie rozmiestnenia (v čase a priestore) všetkých opätovne 

odchytených jedincov od posledného odchytu 

 

Vzdialenosť, o ktorú sa jednotlivé jedince premiestnili v porovnaní s 
predchádzajúcim odchytom, sa pohybovala v rozmedzí 0 až 227 m, pričom 
priemerná vzdialenosť bola 50,65 m. Priemer u samcov bol 45,12 m, u samíc 
58,79 m a 50 % jedincov bolo opätovne odchytených do vzdialenosti menšej 
ako 22 m. 48 ex. (69,57 % všetkých spätných odchytov) sme opätovne 
zaznamenali vo vzdialenosti menšej ako 50 m od predošlých odchytov a 
opätovné nálezy jedincov vo vzdialenosti väčšej ako 150 m sme zaznamenali 
len u 8 ex. (11,6 % všetkých odchytených spätných odchytov). V prípade 
maximálnej vzdialenosti retrapu sa jednalo o spätný odchyt samca po 52 dňoch 
od posledného nálezu (30. 3. 2008 → 20. 5. 2008). Pri minimálnej vzdialenosti 
retrapu bol spätný odchyt samice uskutočnený po 14 dňoch od posledného 
nálezu (26. 3. 2009 → 8. 4. 2009). THIESMEIER & GROSSENBACHER (2004) 
uvádzajú pohyblivosť sledovaných jedincov salamandry v rámci jednej noci v 
rozmedzí 35 až 350 m, za rok až 980 m.  

Priemerný časový horizont všetkých spätne odchytených jedincov od 
predošlého odchytu bol 268 dní (priemer u samcov 313 dní, u samíc 201 dní), 



37 

pričom hranica minima a maxima sa pohybovala v rozmedzí 1 až 940 dní. V 
prípade maximálneho časového horizontu retrapu sa jednalo o spätný odchyt 
samca, ktorý bol po prvý raz zaznamenaný 9. 9. 2007 a opätovne odchytený 
5. 4. 2010. Jedinec sa nachádzal 27 metrov od predchádzajúceho nálezu, jeho 
hmotnosť vzrástla o 6 g a dĺžka tela sa predĺžila o 3 cm.  

Hmotnosť opätovne odchytených jedincov vzrástla v priemere o 1,46 g. U 
samcov bol zaznamenaný priemerný prírastok váhy 1,26 g, u samíc bol 
prírastok 1,64 g. Hodnoty záporného a pozitívneho maxima kolísali v rozmedzí 
od -10 g po 21 g. V prípade záporného maxima sa jednalo o samca 
odchyteného po 329 dňoch (23. 10. 2007 → 15. 9. 2008), tento jedinec však v 
ďalšom spätnom odchyte po 568 dňoch mal hmotnosť vyššiu o 9 g od 
posledného nálezu. V prípade pozitívneho maxima, 21 g, sa jednalo o samicu 
odchytenú po 767 dňoch (29. 2. 2008 → 5. 4. 2010), kedy bola zachytená 
počas pôrodu lariev.  

Priemerný nárast dĺžky tela všetkých opätovne odchytených jedincov bol 
0,38 cm (priemer u samcov bol 0,40 cm, u samíc 0,34 cm), pričom maximálny 
nárast dĺžky tela bol zaznamenaný u juvenilnej samice, ktorá v čase prvého 
odchytu, 4. 9. 2007, merala 9 cm a vážila 4 g, zatiaľ čo pri spätnom odchyte 
uskutočnenom 21. 11. 2008 (rozdiel 445 dní), merala 13,5 cm a vážila 12 g.  

U jedincov, ktoré boli počas výskumu odchytené viac ako dvakrát (t. j. 5 
samíc a 8 samcov) bolo možné stanoviť veľkosť domovských okrskov (home 
range). Tá sa u samcov pohybovala v rozmedzí od 3,32 m

2
 do 3200 m

2
 

(priemer 511,3 m
2
). U samíc sa veľkosť domovských okrskov pohybovala v 

rozmedzí 23,4 m
2
 do 443 m

2
 (priemer 151,3 m

2
). Celkovo dosiahla priemerná 

veľkosť domovských okrskov 372,8 m
2
. 

Vysokú vernosť k miestu a malé domovské okrsky možno považovať za 
charakteristický znak európskych terestrických salamandier z čeľade 
Salamandridae. Bola dokázaná aj u alpských salamandier Salamandra atra a 
Salamandra lanzai (SCHULTE et al. 2007). Prvý záznam o silnej fidelite k 
ohraničenej oblasti rozšírenia salamandry škvrnitej uvádza JOLY (1963), ktorý 
dokazuje, že dospelé jedince zostávali v území veľkom len 68 m

2
 po dobu až 

siedmich rokov. V západnom Nemecku uvádzajú SCHULTE et al. (2007) a 
SCHMIDT (2007) plochu domovských okrskov salamandier škvrnitých v rozmedzí 
494-1295 m

2
.  

 

 

ZÁVER  

Výskum priestorovej aktivity salamandry škvrnitej na strednom toku Vydrice 
potvrdil vysokú vernosť tohto druhu k miestam, ktoré sú z hľadiska jeho 
ekologických nárokov vyhovujúce. Priemerná veľkosť domovských okrskov pri 
viacnásobne dohľadaných jedincoch dosiahla 372,8 m

2
 pričom domovské 

okrsky samíc boli výrazne menšie v porovnaní so samcami. Najväčšia zistená 
vzdialenosť, ktorú prekonali jedince salamandry škvrnitej v čase medzi dvoma 
opätovnými nálezmi bola 227 m. Na základe získaných výsledkov, bolo možné 
v záujmovom území vyšpecifikovať oblasti, ktorú sú pre sledovanú populáciu 
salamandry najvýznamnejšie a práve na tieto oblasti by mala byť zameraná 
pozornosť pri realizácii praktických manažmentových opatrení smerujúcich k 
ochrane tohto druhu.  
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