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Zadání:
Inventarizační průzkum byl vypracován na základě objednávky nevládní organizace Sagittaria
v rámci průzkumů prováděných na lokalitách zahrnutých do projektu OPŽP Management
biologicky hodnotných lokalit na střední Moravě.
Rozloha zkoumaného území: 1,5 ha
Zdroj použité nomenklatury:
ANDĚRA, M. (1999): České názvy živočichů II. Savci (Mammalia). Praha, Národní
muzeum, 148 s.
Metody:
Inventarizační průzkum byl proveden v souladu s metodikou AOPK ČR pro provádění
orientačního mammaliologického průzkumu EVL a MZCHÚ. Průzkum savců proběhl ve
dvou 4 denních odchytových akcích během červena (26.-29.6) a října (1.-4.10) roku 2010.
Údaje o výskytu savců byly získány především odchytem do pastí, doplňující údaje byly
získány také přímým pozorováním jedinců a zjišťováním pobytových stop. K odchytům
drobných zemních savců byly použity živolovné pasti se standardizovanou návnadou (ovesné
vločky nasycené olejem ze sardinek). Pasti byly kladeny v liniích se 4 m rozestupy tak, aby
při každé odchytové akci byla v každém biotopu na lokalitě alespoň jedna linie po 50 pastech
(Příloha 1). Pasti byly v terénu exponovány po tři noci a dny v rámci každé odchytové akce.
Kontroly pastí probíhaly každé dvě hodiny. Všichni odchycení jedinci byli po determinaci na
místě odchytu opět vypuštěni.
Způsob preparace a místo uložení sběrů:
Všichni odchycení jedinci byli po determinaci na místě odchytu opět vypuštěni.
Stručná charakteristika přírodních poměrů zkoumaného území:
Sledovaná lokalita leží východně od obce Slatinice v nadmořské výšce 300 až 310 m. Jedná
se o vrcholovou partii nevýrazné vyvýšeniny nad údolím potoka Slatinka. Z hlediska
zastoupení biotopů je lokalita dosti homogenní, má charakter sušší květnaté louky mezi polem
a lesním porostem. Na lokalitě se vyskytuje velké množství rozptýlených dřevin. Ze stromů
převažují duby a třešně ptačí, keřové porosty tvoří nejčastěji růže šípková.
Výsledky:
Během průzkumu byl na lokalitě zaznamenán výskyt 17 druhů zemních savců. Seznam
jednotlivých druhů je uveden v tabulce 1. Do živolovných pastí bylo odchyceno celkem 47
jedinců drobných savců. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o orientační průzkum, nebylo
prováděno značení odchycených jedinců. Nelze proto vyloučit, že skutečný počet
odchycených exemplářů byl menší, neboť někteří jedinci se chytali opakovaně. Přítomnost
větších a fossoriálně žijících druhů savců byla zjištěna prostřednictvím nálezů pobytových
značek nebo přímým pozorováním.
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Tabulka 1.: Přehled zaznamenaných druhů savců
Lokalita: Slatinice - Kašpárovec
K.ú.: 749818 - Slatinice na Hané
Datum: 26.-29. 6 a 1.-4. 10. 2010

Čtverec:
6468

Autor: Jan Losík

Souřadnice: 49°33'32.933"N, 17°5'11.251"E
Druh

Nadm. výška: 310 m

Počet jedinců v jednotlivých odchyt. akcích

Insectivora - hmyzožravci

26.-29. 6. 2010

1.-4. 10. 2010

2 (pozorování)

0

Talpa europaea - krtek obecný

pobytové značky

pobytové značky

Sorex araneus - rejsek obecný

2

0

4

11

pobytové značky

pobytové značky

Cricetus cricetus - křeček polní

0

pobytové značky

Clethrionomys glareolus – norník rudý

6

5

Micromys minutus – myška drobná

1

0

Apodemus agrarius - myšice temnopásá

5

6

Apodemus sylvaticus - myšice křovinná

4

2

pobytové značky

1 (pozorování)

pobytové značky

pobytové značky

Erinaceus concolor - ježek východní

Rodentia - hlodavci
Microtus arvalis - hraboš polní
Arvicola terrestris – hryzec vodní

Sciurus vulgaris - veverka obecná
Carnivora - šelmy
Vulpes vulpes - liška obecná
Martes foina – kuna skalní

1 (pozorování)

Mustela nivalis – kolčava

1

Lagomorpha - zajíci
Lepus europaeus - zajíc polní

2 (pozorování)

1 (pozorování)

pobytové značky

3 (pozorování)

Artiodactyla - sudokopytníci
Capreolus capreolus - srnec obecný

Diskuze:
Složení zaznamenaného společenstva zemních savců odpovídá charakteru zkoumané lokality.
Díky její poloze na rozhraní pole a rozsáhlejšího lesního celku jsou zde zastoupeny jak druhy
otevřených biotopů (hraboš polní), tak i některé spíše lesní druhy (norník rudý, myšice
křovinná, rejsek obecný). Pro jmenované lesní druhy je typické, že pronikají i do luk, avšak
jen v případě, že zde naleznou dostatečný vegetační kryt. Proto bylo zřejmě také jejich
zastoupení v podzimním odchytu menší, neboť lokalita byla posečena. Je však třeba také
zohlednit skutečnost, že početnosti drobných savců podléhají výrazným změnám, které se
současně projevují na geograficky rozsáhlých územích. V roce sledování byl na střední
Moravě zaznamenán postupný nárůst početnosti hraboše polního, což se do jisté míry
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projevilo i na výsledcích tohoto průzkumu. Relativně hojný výskyt myšice temnopásé je dán
její ekologickou vazbou na ekotony. Zájmová lokalita je charakteristická hojným zastoupením
křovin, což přesně odpovídá biotopovým nárokům tohoto druhu.
Z hlediska ochrany přírody je významnější přítomnost dvou zvláště chráněných druhů.
Konkrétně ohrožené veverky obecné a silně ohroženého křečka polního. Veverka, která
osidluje sousední les zde byla zastižena spíše náhodně při sběru potravy na lískových keřích.
Křeček polní je druhem s nejistou budoucností, který preferuje zemědělskou krajinu s pestrým
zastoupením různých plodin. Mozaika menších polí s různým agrotechnickým režimem
zajišťuje tomuto druhu dostupnost potravy i ploch vhodných k budování norových systémů.
V prostředí současných velkoplošných polí je v určitých fázích roku (po sklizni) často
odkázán na travnaté polní okraje a ruderální porosty, které nejsou narušeny orbou. V roce
provádění průzkumu byla zaznamenána přítomnost nor tohoto druhu na poli, které s lokalitou
sousedí. Není vyloučeno, že v období, kdy na poli nebudou panovat příznivé podmínky,
přesune se část jedinců do okrajových partií sledované lokality, kde vždy nalezne alespoň
částečný vegetační kryt a potravu. V tomto směru je lokality významná i pro další běžné
druhy savců (zajíc polní, hraboš polní).
V okolí sledované lokality byl systematický průzkum zemních savců prováděn
nejblíže v přírodním parku Terezské údolí, který leží cca 5,5 km severovýchodně od
sledované lokality (Bartonička & Losík 2005). Ačkoli charakter PP Terezské údolí se od
sledované lokality do značné míry liší, byl i během průzkumu v roce 2005 zaznamenán výskyt
křečka polního. Jednalo se o nálezy pozůstatků ve vývržcích výra velkého, které dokládaly
jeho přítomnost v širším okolí.
Závěry:
Na základě zjištěných dat o výskytu savců lze konstatovat, že sledovaná lokalita vyhovuje
širšímu spektru drobných hlodavců a hmyzožravců. Druhová pestrost společenstva savců je
zvýšená díky „lesostepnímu“ charakteru plochy, který vyhovuje jak typicky lesním druhům,
tak savcům otevřených biotopů. Pro savce vázané na polní kultury je lokalita významným
refugiem v období, kdy okolní pole neposkytují úkryt ani dostatek potravy.
Při péči o lokalitu doporučuji provádět pravidelnou rotační mozaikovitou seč, aby
nedocházelo k jednorázovému pokosení celé lokality. Tím bude zajištěna jak péče o luční
společenstvo, tak i dostatečný vegetační kryt pro savce.
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Příloha 1: Mapa lokalizace odchytové linie.
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Příloha 2: Fotodokumentace
Seznam fotografií
číslo snímku jméno autora
1
Jan Losík
2
Jan Losík

datum
20100627
20101003

klíčová slova
savec, lasice
savec, past

rozměr
10x15
10x15

lokalita
Kašpárovec
Kašpárovec

Fotografie1: Lasice kolčava (Mustela nivalis) v pasti se zabitým hrabošem polním (Microtus arvalis).

Fotografie 2: Živolovná past na drobné savce exponovaná na lokalitě Kašpárovec.
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