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Abstract: The transitivity of the territory for the migrant hoofed game 
according the landscape components preferences for migrations. From May 

2013 to April 2014 was realised the mapping of the secondary landscape 
structure and migration routes of hoofed game in the selected territory of the Malé 
Karpaty Mts. In the recognized territory was determined landscape components 
and created the map of the secondary landscape structure. Landscape 
components were separated on positive and negative and evaluated according to 
the preference by animals. In the research territory was recognised three species: 
Capreolus capreolus, Cervus elaphus and Sus scrofa. For reasons of the 
determination of the territory transitivity was created the scale with 5 levels and 
on the basis of the scale the recognized territory were designated as the well 
transitive territory (4

th
 level of the scale). 
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ÚVOD 

Dôsledkom intenzívneho využívania krajiny pre uspokojovanie potrieb človeka 
je zmenšovanie a rozdeľovanie prírodných biotopov. V súčasnosti tvorí 
nezmenená príroda ostrovy v zmenenej, osídlenej, využívanej krajine. 
Antropogénna činnosť tak vytvára bariéry v krajine, ktoré zmenšujú a izolujú 
biotopy, ohrozujú biologickú rozmanitosť a znižujú konektivitu krajiny. 
Fragmentácia znamená proces rozdeľovania, alebo výsledný stav rozdelenia 
prírodných území, ktorý možno charakterizovať zmenšovaním rozlohy 
prírodných území, vznikom viacerých menších izolovaných fragmentov a 
zvyšovaním mieri izolácie, ktorá môže byť ešte znásobená pôsobením rôznych 
typov bariér (RUŽIČKOVÁ et al. 2011). 

ANDĚL et al. (2005) označuje fragmentáciu krajiny ako jav, kedy sa 
činnosťou človeka krajina delí na stále menšie celky. Každá kultúrna krajina je 
rozdelená do rady heterogénnych segmentov, a tak kľúčovým faktom ostáva ich 
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vzájomné prepojenie a celková konektivita krajiny. Fragmentácia negatívne 
ovplyvňuje charakter krajiny a populácie voľne žijúcich živočíchov. 

Ako migračné bariéry sú označované prírodné a antropogénne štruktúry v 
krajine, ktoré bránia voľnému pohybu živočíchov. Základnými typmi krajinných 
bariér sú cesty a diaľnice, železnice, vodné toky a vodné plochy, ploty a 
ohradníky, sídelná infraštruktúra a nevhodné biotopy (plochy nepriaznivého 
prostredia pre konkrétny druh) (ANDĚL et al. 2010). 

Sledované územie sa nachádza vo východnej časti k. ú. Pezinok v Malých 
Karpatoch a tvoria ho biotopy dubovo-hrabových lesov karpatských a nelesné 
spoločenstvá s náletovými drevinami. Vodná plocha, obklopená fragmentmi 
jelšového lesa a trávnymi porastmi, slúži o. i. ako zdroj vody pre lesnú zver, 
ktorá k nej pravidelne migruje. 

Biotopy dubovo-hrabových lesov karpatských v skúmanom území zastupujú 
druhy dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus), buk 
lesný (Fagus silvatica) a čerešňa vtáčia (Cerasus avium), v menšom zastúpení 
aj dreviny lipa malolistá (Tilia cordata) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). V 
podraste sa nachádzajú druhy Melica uniflora, Rubus fruticosus, Acer 
campestre, Impatiens parviflora, Geum urbanum, Fraxinus excelsior, Quercus 
petraea, Sambucus nigra, Galeopsis pubescens, Galium aparine, Poa 
nemoralis, Galium odoratum. 

Na väčšine skúmaného územia sa rozprestierajú biotopy xerotermných 
krovín, tvorené malolistými druhmi trniek, hlohov a ruží, v podraste so 
svetlomilnými a teplomilnými bylinami. Nelesné spoločenstvá v území tvoria 
nálety drevín Fraxinus excelsior, Acer campestre, Crateagus monogyna, v 
podraste s druhmi Alopecurus pratensis, Ranunculus sardous, Galium aparine, 
Tithymalus cyparissias, Cirsium arvense, Galium verum, Rubus fruticosus, 
Geum urbanum. 

Hlavným ťažiskom územia bola vodná nádrž Kučišdorf (7 ha) vystavaná na 
Trnianskom potoku, ktorý prechádza územím zo západu na východ. Vodná 
nádrž, obklopená fragmentom jelšového lesa a travinno-bylinnými a 
krovinovými porastmi, je cieľom pravidelných migrácií lesnej zveri v oblasti. 

Priamo vo vymedzenom území sa nachádza radová zástavba, chatová 
osada a viacero ojedinelých sídelných objektov. Prírodné zložky tu postupne 
vytláča urbanizácia. Západnú časť skúmaného územia zaberajú stále 
využívané vinohrady. Na severovýchodnej strane územia sa rozprestierajú 
bývalé vinohrady, v súčasnosti terasy zarastajúce krovinovou vegetáciou. 
 

METÓDY VÝSKUMU 

Terénny výskum bol realizovaný na vymedzenom území v katastri mesta 
Pezinok, na úpätí Malých Karpát (obr. 1). V časovom rozmedzí od mája 2013 
do apríla 2014 boli zaznamenávané stopy, migračné trasy a výskyt raticovej 
zveri. Podľa pobytových znakov a priameho pozorovania bola vytýčená 
migračná trasa lesnej zveri v oblasti Malých Karpát v Kučišdorfskej doline (les – 
úzka asfaltová cesta – plocha nelesnej vegetácie s náletovými drevinami – 
vodná plocha Kučišdorf). Na základe priamych pozorovaní a pobytových 
znakov boli identifikované jednotlivé druhy lesnej zveri, ktorá tento priestor 
využíva na presun za potravou a k vode. 
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Obr. 1: Situovanie skúmaného územia (upravené, zdroj Google maps, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pre skúmané územie bola vypracovaná mapa druhotnej krajinnej štruktúry 
(ŠTEFANCOVÁ 2014). Podľa PUCHEROVEJ (2007) boli v záujmovom území 
krajinné prvky kategorizované v nasledovných skupinách: skupina prvkov lesnej 
a nelesnej drevinovej vegetácie, skupina prvkov trvalých trávnych porastov, 
skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr, skupina prvkov vodných tokov a 
plôch, skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov, skupina prvkov 
dopravy (ŠTEFANCOVÁ 2014). 

Pre stanovenie priechodnosti územia pre migrujúcu zver bola vytvorená 
škála priechodnosti podľa percenta pozitívnych a negatívnych krajinných prvkov 
v skúmanom území. 

Škála priechodnosti bola rozdelená do piatich stupňov podľa percent 
pozitívnych a negatívnych prvkov v území: I. pre zver nepriechodné územie, II. 
ťažko priechodné územie, III. čiastočne priechodné územie, IV. dobre 
priechodné územie a V. veľmi dobre priechodné územie. V tab. 1 je uvedená 
škála priechodnosti územia s percentami pozitívnych a negatívnych krajinných 
prvkov. 
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Tab. 1: Škála priechodnosti územia 

Percento pozitívnych 
prvkov  

Percento 
negatívnych prvkov 

0-20 I. nepriechodné územie 100-80 

21-40 II. ťažko priechodné územie 79-60 

41-60 III. čiastočne priechodné územie 59-40 

61-80 IV. dobre priechodné územie 39-20 

81-100 V. veľmi dobre priechodné územie 19-0 

 

VÝSLEDKY 

Najrozšírenejším zástupcom raticovej zveri na sledovanom území je srnec 
európsky (Capreolus capreolus). Pomerne rozšírené druhy sú aj sviňa divá 
(Sus scrofa) a jeleň európsky (Cervus elaphus). Z nepôvodných druhov sa tu 
vyskytuje muflón (Ovis aries), občas sa objaví aj daniel škvrnitý (Dama dama). 

Priamym pozorovaním a podľa pobytových znakov boli v sledovanom 
migračnom koridore lokalizované druhy Capreolus capreolus, Cervus elaphus a 
Sus scrofa. 
 

Druhotná krajinná štruktúra 

Zo skupiny krajinných prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie (tab. 2) sa 
v skúmanom území nachádzajú súvislé brehové porasty drevín vodných tokov a 
plôch (5,65 %) pozdĺž oboch brehov Trnianskeho potoka a na severozápadnej a 
severnej strane vodnej nádrže, maloplošné porasty drevín (1,00 %) zastúpené 
fragmentom jelšového lesa pod nádržou, a porastom drevín pri radovej 
zástavbe. Skupina trvalých trávnych porastov (tab. 2) zahŕňa travinno-bylinné 
porasty s krovinami na značnej časti územia (26,79 %) a lúčne porasty najmä v 
blízkosti vodnej nádrže (3,97 %). Zo skupiny prvkov poľnohospodárskych kultúr 
(tab. 2) sa v západnej časti územia nachádzajú využívané vinohrady (20,34 %), 
na východe územia vinohrady nevyužívané (18,70 %), v južnej časti územia sa 
nachádza nevyužívaná orná pôda (9,75 %). V rámci skupiny prvkov vodných 
tokov a plôch (tab. 2) sa tu nachádza vodná nádrž (1,77 %) a malý prirodzený 
vodný tok – Trniansky potok. Skupinu sídelných prvkov a rekreačných 
priestorov (tab. 2) tvoria radová zástavba vidieckeho typu (2,04 %), chatové 
osady (7,98 %) a ojedinelé sídelné objekty mimo intravilánu (0,97 %). Do 
skupiny prvkov dopravy (tab. 2) sú zahrnuté účelové komunikácie spevnené 
(0,70 %) a nespevnené (0,34 %). Mapa druhotnej krajinnej štruktúry 
skúmaného územia je uvedená na obr. 2. 

Z hľadiska priechodnosti a podľa preferencií zveri boli krajinné prvky v 
skúmanom území rozdelené na negatívne prvky (bariéry) a pozitívne prvky (pri 
migráciách zverou preferované). 

Medzi negatívne prvky (bariéry) na skúmanom území patria využívané 
vinohrady, vodné nádrže, radová zástavba vidieckeho typu, chatové osady, 
ojedinelé sídelné objekty mimo intravilánu, účelové komunikácie spevnené a 
nespevnené. 

Zverou pri migráciách preferovanými prvkami na území boli súvislé brehové 
porasty drevín vodných tokov a plôch, maloplošné porasty drevín, travinno-
bylinné a krovinové porasty, lúčne porasty, nevyužívané vinohrady, orná pôda a 
vodné toky prirodzené (obr. 3). 
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Tab. 2: Plochy a percentuálne podiely zastúpených krajinných prvkov v skúmanom 

území 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Mapa druhotnej krajinnej štruktúry skúmaného územia (ŠTEFANCOVÁ 2014) 

 

Plocha  
[ha] 

Podiel 
z časti 

Podiel  
z celku 

Vinohrady – využívané 73,81 59,57 % 20,34 % 

Vodné nádrže 6,43 5,19 % 1,77 % 

Radová zástavba vidieckeho typu 7,40 5,97 % 2,04 % 

Chatové osady 28,95 23,36 % 7,98 % 

Ojedinelé sídelné objekty mimo 
intravilánu 3,53 2,85 % 0,97 % 

Účelové komunikácie spevnené 2,54 2,05 % 0,70 % 

Účelové komunikácie nespevnené 1,25 1,01 % 0,34 % 

Negatívne KP – bariéry spolu 123,91  34,14 % 

    

Súvislé brehové porasty drevín 
vodných tokov a plôch 20,51 8,58 % 5,65 % 

Maloplošné porasty drevín 3,62 1,51 % 1,00 % 

Travinno-bylinné a krovinové porasty 97,23 40,68 % 26,79 % 

Lúčne porasty 14,41 6,03 % 3,97 % 

Vinohrady – nevyužívané 67,86 28,39 % 18,70 % 

Orná pôda 35,39 14,81 % 9,75 % 

Pozitívne KP – preferované spolu 239,02  65,86 % 

    

Územie spolu 362,93   



 67 

Obr. 3: Mapa migračných trás s preferovanými krajinnými prvkami (ŠTEFANCOVÁ 2014) 

 

Migračné trasy 

Najlepšie sledovateľné boli v území migračné trasy druhu Capreolus capreolus, 
od lesa na severnej strane, cez travinno-bylinné, krovinové a lúčne porasty na 
územie medzi vodnou nádržou a fragmentom jelšového lesa. Na toto miesto 
smerovali trasy aj z východu územia cez nevyužívané vinohrady a lúčne 
porasty. Stopy potvrdili najpočetnejší výskyt tohto druhu, znaky prítomnosti boli 
zaznamenané na celom území. 

Stopy druhu Cervus elaphus boli identifikované v menšom počte v blízkosti 
jelšového lesa. 

Výskyt druhu Sus scrofa bol zaznamenaný prevažne v travinno-bylinných, 
krovinových a brehových porastoch pri vodnom toku. Početné pobytové znaky 
boli nájdené v maloplošnom poraste drevín južne od vodnej nádrže. 
 

Priechodnosť územia 

V skúmanom území z hľadiska migrácií zveri prevládajú pozitívne krajinné prvky 
(65,86 %) nad negatívnymi krajinnými prvkami (34,14 %). 

Počas obdobia výskumu zver najviac preferovala travinno-bylinné a 
krovinové porasty zaberajúce najväčšiu časť územia (40,68 %) a nevyužívané 
vinohrady na východnej strane územia (28,39 %), ktoré postupne zarastajú 
krovinovou vegetáciou. V týchto lokalitách bol terénnym výskumom zistený 
najväčší výskyt prtí a stôp zveri. Pozitívne krajinné prvky sú vcelku prepojené. 
Najmä travinno-bylinné a krovinové porasty, ktoré sa nachádzajú na veľkej časti 
územia, spájajú ostatné pozitívne krajinné prvky a umožňujú druhom migrovať. 
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Na základe vytvorenej škály priechodnosti a zhodnotenia preferencií 
krajinných prvkov lesnou zverou, môžeme skúmané územie považovať za 
dobre priechodné (IV. stupeň). Pre skúmané územie je dôležité zabezpečiť, aby 
sa pozitívne krajinné prvky nenahradili negatívnymi, ako napr. zastavaným 
územím. Znížením pozitívnych prvkov v území by sa mohla prerušiť ich 
konektivita a zver by mohla stratiť prístup od lesa Malých Karpát k vodnému 
zdroju. V takomto prípade by územie už nemohlo byť hodnotené ako dobre 
priechodné. 
 

DISKUSIA 

ROMPORTL et al. (2009) uvádza, že najzávažnejší fragmentačný účinok majú 
pozemné komunikácie, pretože v krajine vytvárajú dlhé línie, ktoré nemôžu 
živočíchy nijakým spôsobom obísť. Najmä vysoko frekventované komunikácie 
predstavujú neprekonateľné bariéry pre migrácie mnohých druhov. Skúmané 
územie je rozdelené cestnými komunikáciami, ktoré nie sú síce vysoko 
frekventované, ale prechádzajú celým územím a delia ho na menšie časti. Z 
celkovej plochy územia spevnené komunikácie tvoria 0,70 % a nespevnené 
komunikácie 0,34 %, čo nepredstavuje veľkú plochu. Cestné komunikácie však 
predstavujú líniové bariéry, ktoré nie je možné obísť. Vodná nádrž je 
obkolesená cestami a zver pri migrácii z malokarpatských lesov je nútená túto 
bariéru prekonať. Zo severnej a západnej strany nádrže sú to spevnené 
komunikácie, ktoré sú pravidelne využívané ako prístupové cesty k radovej 
zástavbe a chatovej osade. Na severovýchodnej strane tvoria nespevnené 
komunikácie menšiu bariéru s menšou frekvenciou dopravy.  

Podľa ANDĚLA et al. (2005) má veľký fragmentačný vplyv aj výstavba nových 
sídiel, priemysel a poľnohospodárstvo. Pezinok je postupne rozrastajúce sa 
mesto a atraktivita prírody a vodnej nádrže na úpätí Malých Karpát predstavuje 
nevyužité územie pre tento zámer. Priamo v území aj v blízkom okolí sa 
nachádza viacero osamotených oplotených objektov, ktoré zaberajú 0,97 % z 
celkovej rozlohy územia, predstavujú neprekonateľnú prekážku pre migrujúce 
druhy živočíchov. Najmä objekty situované v brehovom poraste drevín priamo 
pri vodnom toku sú výraznou prekážkou a negatívnym prvkom v území pre zver 
migrujúcu za vodou. Súvislé brehové porasty drevín vodného toku a vodnej 
nádrže tvoria 5,65 % z plochy územia. Pre zver predstavujú úkryt pri vodnom 
zdroji a blízkosť zastavanej oblasti je rušivým vplyvom. Radová zástavba 
vidieckeho typu tvorí tiež menšiu plochu územia (2,04 %), postupne sa však 
táto lokalita rozširuje a zaberá územie vhodné pre migrujúcu zver a v 
budúcnosti môže prerušiť konektivitu pozitívnych krajinných prvkov v území. 

SCHLUMPRECHT (2007) uvádza, že vzrastajúci tlak využívania krajiny vo 
forme lesného hospodárstva a rekreačných aktivít predstavuje veľké ohrozenie 
pre prírodné biotopy. Okrem rozvoja sídelnej infraštruktúry je vysoká aktivita 
človeka v skúmanom území spojená aj s rekreačným využitím oblasti. Vodná 
nádrž Kučišdorf je využívaná pre športový rybolov a atraktívne prostredie v jej 
okolí a blízkosť lesov Malých Karpát predstavuje miesto pre rekreáciu 
obyvateľov zo širokého okolia. Chatová osada v severnej časti medzi lesom a 
vodnou nádržou pôsobí ako bariéra pre migrujúce živočíchy z lesa na severe ku 
vodnému toku a vodnej nádrži. 
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Podľa KRIŠTOFÍKA et al. (2012) nebol druh Capreolus capreolus v minulosti 
na našom území tak rozšírený ako v súčasnosti. Lesno-poľnohospodárska 
krajina je pre neho vhodnejšia ako rozsiahle komplexy lesov, ktoré v minulosti 
zaberali oveľa väčšiu rozlohu. Skúmané územie je pre neho vhodným životným 
priestorom s rozmanitou škálou krajinných prvkov. Otvorené biotopy ako 
nevyužívaná orná pôda a vinohrady nepredstavujú pre neho nevhodný biotop, 
naopak poskytujú mu dostatok potravy. 

Druh Sus scrofa sa nachádza na väčšine nášho územia a osídľuje 
predovšetkým teplé listnaté lesy. Najviac mu vyhovujú dubové lesy a 
poľnohospodárska krajina. V skúmanom území je pre neho dôležitým krajinným 
prvkom maloplošný porast drevín zaberajúci len 1,00 % z rozlohy celého 
územia. Najmä fragment jelšového lesa pri vodnej nádrži predstavuje pre tento 
druh útočisko v otvorenej krajine. 

V listnatých lesoch žije počas roka migrujúci druh Cervus elaphus. K 
prirodzeným a pravidelným migráciám patria migrácie za potravou na zimné či 
letné stanovištia, na rujoviská alebo migrácie niektorých silných samcov za 
čriedami samíc do vzdialených oblastí. Tento druh potrebuje väčší priestor a 
taktiež možnosť migrácií, ktoré narúšajú hlavne antropogénne bariéry. Pre 
projekt Alpsko-karpatského koridoru bol tento druh vybraný ako indikačný druh 
pri zisťovaní mieri spojitosti krajiny. Je citlivý na vplyvy fragmentácie v regióne, 
potrebuje priestor, vykazuje migračné správanie a má vysoké nároky na 
biotopy. Ekologické požiadavky tohto druhu sa zhodujú s požiadavkami 
viacerých lesných druhov živočíchov, preto je vhodným indikátorom 
fragmentácie a narušenia biotopov (EGGER et al. 2012). 

V skúmanom území bola prítomnosť Cervus elaphus zistená najmä 
viacerými ohryzmi drevín, ktoré vytvárali cestu z lesa cez travinno-bylinné a 
krovinové porasty k vodnému toku. Stopy tohto druhu boli tiež zaznamenané pri 
maloplošnom poraste drevín pri vodnej nádrži. 

Podľa ANDĚLA et al. (2010) sú nevhodné biotopy prekážkou pohybu 
živočíchov v krajine. Pre veľké cicavce, ktoré primárne obývajú lesy, nevhodný 
biotop a migračnú bariéru predstavuje bezlesná krajina. V skúmanom území 
medzi takéto plochy patrí orná pôda (9,75 %) ktorá tu však pre zver predstavuje 
zdroj potravy a vzhľadom na jej plošné rozmery nie je neprekonateľnou 
bariérou. Lúčne porasty predstavujú 3,87 % z rozlohy územia. Sú situované v 
blízkosti iných, vhodnejších biotopov a svojou veľkosťou a rozdelením na 
menšie časti taktiež netvoria v skúmanom území bariéru. Značnou bariérou s 
podielom 20,34 % z celkovej rozlohy územia sú využívané vinohrady na západe 
územia, ktoré ako oplotené nelesné plochy tvoria migračnú bariéru. Naopak 
nevyužívané vinohrady na východe územia s plochou 18,70 % poskytujú 
možnosť migrácií. 

Najväčšiu plochu v území zaberá pozitívny krajinný prvok travinno-bylinné a 
krovinové porasty (26,79 %). Husto zarastené lokality sú zdrojom potravy a 
predstavujú útočisko medzi negatívnymi krajinnými prvkami v skúmanom 
území. Početné pobytové znaky a stopy zistené počas obdobia skúmania 
potvrdili, že tieto dva pozitívne prvky (nevyužívané vinohrady a travinno-bylinné 
a krovinové porasty) sú najviac využívané pre migrácie troch zistených druhov 
zveri. 
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ANDĚL et al. (2010) upozorňuje, že na migračné bariéry musíme pozerať 
nielen z hľadiska ich individuálneho priameho efektu na danom mieste, ale tiež 
z hľadiska ich kumulácie v určitom priestore a priechodnosti krajiny ako celku. 
Krajina s hustou sieťou migračných bariér sa stáva ťažko priechodnou a to aj v 
prípade, že jednotlivé bariéry samy o sebe nemajú limitujúci charakter. Pre 
určenie priechodnosti územia bola vytvorená škála priechodnosti podľa 
percenta pozitívnych a negatívnych krajinných prvkov v skúmanom území. 
Škála priechodnosti územia bola rozdelená na päť stupňov od najnižšieho po 
najvyššie percento pozitívnych krajinných prvkov: I. pre zver nepriechodné 
územie, II. ťažko priechodné územie, III. čiastočne priechodné územie, IV. 
dobre priechodné územie a V. veľmi dobre priechodné územie. Skúmané 
územie môžeme v súčasnosti považovať za dobre priechodné (IV. stupeň). 

Pre zachovanie konektivity migračne vhodných krajinných prvkov je dôležité 
zabezpečiť priechodnosť antropogénnych bariér v krajine. Hlavne líniové prvky 
tvoria v krajine pre zver nepriechodné bariéry. Podľa KLESCHTA & VALACHOVIČA 
(2002) vplyv dopravy na živočíchy možno zmierniť stavbou priechodov 
(nadchodov a podchodov) a ďalšími ochrannými opatreniami. Zver nemá 
možnosť cestné komunikácie obísť a je nútená využívať umelo vytvorené 
priechody, ktoré často nie sú pre zver atraktívne a znižuje sa tak ich účinnosť. 
Autori taktiež uvádzajú, že až v súčasnosti sa začínajú budovať priechody 
zohľadňujúce ekologické nároky živočíchov. Tiež sa kladie dôraz na celkové 
začlenenie týchto objektov do okolitého prostredia, aby bolo prostredie vhodné 
pre migrácie lesnej zveri. 
 

ZÁVER  

V skúmanom území boli zaznamenávané migračné trasy, pozornosť bola 
venovaná pobytovým znakom lesnej zveri s cieľom určiť trasy ich migrácií cez 
územie a určiť preferované krajinné prvky pri migráciách. Bola zistená 
prítomnosť troch druhov: Capreolus capreolus, Cervus elaphus a Sus scrofa. 

Krajinná štruktúra skúmaného územia najviac vyhovuje druhu Capreolus 
capreolus, ktorý pred súvislými lesnými biotopmi uprednostňuje lesno-
poľnohospodársku krajinu. Práve výskyt tohto druhu bol v skúmanom území 
najpočetnejší, pobytové znaky a stopy boli zaznamenané na celom 
vymedzenom území. 

Podľa migračných trás a iných znakov prítomnosti lesnej zveri boli ako 
preferované krajinné prvky v území určené plošne najviac zastúpené travinno-
bylinné, krovinové porasty a nevyužívané vinohrady. Tieto lokality zver 
využívala počas celého obdobia výskumu. V súvislých brehových porastoch pri 
vodnom toku a vodnej nádrži boli taktiež zistené znaky prítomnosti zveri, keďže 
vodný zdroj je cieľom migrácií zveri z malokarpatských lesov. Preferenciu tohto 
krajinného prvku zverou znižuje vysoká aktivita človeka na okolitých plochách, 
rekreačné využívanie územia a sídelné objekty. 

Maloplošné porasty drevín boli v území taktiež hojne vyhľadávané zverou, 
ich rozloha v území je však veľmi malá a predstavuje len ostrov medzi 
bariérnymi krajinnými prvkami. Ako úkryt sú pre lesnú zver však 
nenahraditeľnou súčasťou krajinnej štruktúry. Pri nahradení tohto krajinného 
prvku antropogénnymi prvkami by mohli najmä druhy Cervus elaphus a Sus 
scrofa stratiť migračný prístup z tejto strany územia. 
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Skúmané územie bolo zhodnotené z hľadiska priechodnosti územia podľa 
percenta zastúpenia pozitívnych a negatívnych krajinných prvkov a podľa 
preferencií prvkov lesnou zverou. Podľa vytvorenej škály priechodnosti územia 
bolo skúmané územie vyhodnotené ako dobre priechodné (IV. stupeň). Cestné 
komunikácie rozdeľujú územie na menšie časti, nie sú však vysoko 
frekventované a netvoria neprekonateľnú bariéru. Pozitívne krajinné prvky tvoria 
väčšiu časť územia a sú v súčasnosti dobre prepojené. Konektivitu v území 
najviac narúšajú spomínané cestné komunikácie a sídelná infraštruktúra. 

Na základe vytvorenej škály priechodnosti územia je možné hodnotiť každé 
záujmové územie s prihliadnutím na preferencie krajinných prvkov migrujúcou 
zverou a tiež na osobitosť každého územia. V krajine s vysokým 
fragmentačným vplyvom sídelnej a dopravnej štruktúry je dôležité zabezpečiť 
konektivitu pozitívnych krajinných prvkov, ktoré podporujú migráciu lesnej zveri. 
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