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Využití pobytových znaků při monitoringu velkých šelem v EVL Beskydy
BARANČEKOVÁ M. (1), KROJEROVÁ J. (1), KONUPKA P. (2), HOMOLKA M. (1), VALLO P. (1),
KOUBEK P. (1)
(1) Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; (2) ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm

Velké šelmy žijí skrytým způsobem života, jejich přímá pozorování jsou vzácná a není
možné na jejich základě vyvozovat závěry o jejich distribuci a početnosti. Proto údaje potřebné
k objasnění jejich výskytu musí být získávány nepřímými metodami. Jednou z nejdéle
používaných nepřímých metod je provádění evidence pobytových znaků (nálezy trusu, otisků
chodidel, zbytků kořisti a dalších pobytových znaků přímo v terénu). Monitoring probíhal
především od října do dubna, nejintenzivnější byl v období se sněhovou pokrývkou.
V průběhu trvání projektu bylo vyhotoveno celkem 905 hlášenek, z toho 222 bylo pozitivních,
tj. obsahovaly verifikovaný záznam o výskytu velkých šelem. Při monitoringu bylo nalezeno 9
různých typů pobytových znaků – otisky chodidel, chlupy, trus, moč, výměšky perianálních
žláz, krev, zbytky kořisti, drápance a značkovací místa. Nejčastěji zaznamenávaným pobytovým
znakem byly otisky chodidel a stopní dráhy, dále pak chlupy a trus. Podle očekávání bylo
nejvíce pobytových znaků nalezeno v zimním období. Celkově bylo nalezeno a verifikováno
(určovací klíče, srovnávací sbírky, analýza DNA, analýza potravy) 373 pobytových znaků.
Nejvíce 91 %, zaznamenaných pobytových znaků patřilo rysovi, 5 % patřilo vlkovi a zbylých 4
% medvědovi. Tento poměr odráží reálny stav výskytu jednotlivých druhů velkých šelem v EVL
Beskydy – rys se zde vyskytuje trvale, zatímco medvěd a vlk se zde podle všech námi zjištěných
dat vyskytují jen sporadicky.
Pobytové znaky rysa byly nacházeny v průběhu celého projektu v centrální části
Moravskoslezských Beskyd i v blízkosti česko-slovenské hranice. Nejpočetnější záznamy o
výskytu vlka pocházejí z oblasti na východ od vodní nádrže Šance. Nejvíc záznamů o
medvědovi pocházelo z pohraniční oblasti v okolí Uhorské, Polomky, Velkého a Malého
Polomu a z oblasti Smrku, Kněhyně a Travného.
Studie byla financována z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(veřejná zakázka AOPK č. 60034342).
(PŘEDNÁŠKA)
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Potvrzení přítomnosti vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos) na
území EVL Beskydy na základě analýzy DNA
BARANČEKOVÁ M., KROJEROVÁ J., VALLO P., KOUBEK P.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

Ochranářská genetika je nepostradatelnou součástí výzkumu a ochrany vzácných a
ohrožených druhů živočichů. Kromě jiného se používá také pro potvrzení přítomnosti daného
druhu na lokalitě. Na území EVL Beskydy byly v rámci monitoringu pobytových znaků sbírány
také vzorky pro analýzu DNA. Druhová příslušnost vzorků byla potvrzena pomocí mtDNA, k
určení jedinců byly použity mikrosatelity. Analýzy potvrdily přítomnost vlka obecného i
medvěda hnědého na území EVL Beskydy.
Při terénních pracích byly nalezeny a pozitivně identifikovány pomocí mtDNA jen tři
vzorky medvěda z území EVL Beskydy – 1 chlupový a 2 trusové vzorky. U těchto tří vzorků a
sady 7 srovnávacích vzorků byla pomocí fragmentační analýzy hodnocena variabilita 11
mikrosatelitů.
Jako druh Canis lupus bylo na základě analýzy mtDNA identifikováno 49 vzorků z Beskyd.
Z důvodu genetické příbuznosti vlka obecného a psa domácího neumožňuje tato analýza jejich
100% rozlišení. Pro přesné určení druhu byla proto potřebná analýza pomocí sady 13
mikrosatelitů. Aby bylo možné co nejpřesnější rozlišení vlčích a psích vzorků z Beskyd, byly k
analyzovanému souboru přidány srovnávací vzorky. Celkem bylo použito 38 srovnávacích
vzorků: 18 srovnávacích vzorků vlka (Slovensko, Polsko, Rusko a 2 české ZOO); 20 vzorků psa
sesbíraných v ČR. Z celkového počtu 49 analyzovaných vzorků nalezených na území EVL
Beskydy byly pomocí klastrovací analýzy v programu STRUCTURE jako „VLK“
identifikovány jen dva vzorky. Kromě těchto dvou vzorků byl identifikován také jeden
potenciálně hybridní jedinec (kříženec vlka a psa). Vzhledem k malému počtu vzorků vlka a
vysokému počtu psích vzorků tak lze konstatovat, že je nutná důsledná validace jakýchkoliv
pobytových znaků „vlka“ nalezených při tradičním monitoringu velkých šelem.
Studie byla financována z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(veřejná zakázka AOPK č. 60034342).
(PŘEDNÁŠKA)
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Unikátní pozorování interakce rysů ve volné přírodě aneb sociální život samotářské šelmy
BUFKA L. (1, 2), BEDNÁŘ J. (3), PFEFFEROVÁ Š. (3), BEDNÁŘOVÁ H. (4)
(1) Správa Národního parku Šumava, pracoviště Kašperské Hory ; (2) Katedra myslivosti a lesnické
zoologie, Fakulta lesnická a dřevařsk ČZU, Praha; (3) PřF JU, České Budějovice; (4) Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Čechy, České Budějovice

Tak jako většina kočkovitých šelem je i rys ostrovid (Lynx lynx) považován za typický
samotářsky žijící druh. Přímý kontakt mezi dospělými jedinci opačného pohlaví je znám téměř
výhradně z doby říje. O interakcích mimo toto období existuje velmi málo informací. Během
studia populace rysa na Šumavě jsme v letech 2013 – 2014 pomocí fotopastí získali překvapivé
údaje o chování 2 samic a 2 samců na jedné ze studijních lokalit. Celkem bylo získáno 75 foto a
video záznamů dokumentujících návštěvnost a pachové značkování a celkem 7 přímých
interakcí mezi samcem a samicí. Kontakt mezi dospělými jedinci opačného pohlaví byl
zaznamenán nejen v období říje, ale i během březosti samice a raného vývoje koťat do cca 6
týdnů jejich věku. Tato zcela nová, jedinečná informace ze života solitérní šelmy je rovněž
podnětem pro další výzkum v oblasti pachové komunikace rysů z prostorového a sociálního
hlediska. V neposlední řadě jsme potvrdili význam využití fotopastí pro studium chování skrytě
žijících živočichů ve volné přírodě.
(PŘEDNÁŠKA)

Příbuzenské vztahy a genový tok mezi plemeny kura domácího
BUCHTOVÁ L. (1), ŠMÍDOVÁ A. (1), BAINOVÁ Z. (1), POJEZDNÁ A. (1), BRYJOVÁ A. (1,2), BRYJA J.
(2), MUNCLINGER P. (1), VINKLER M. (1)
(1) Katedra zoologie PřF UK, Praha; (2) Ústav biologie obratlovců AV ČR, pracoviště Studenec

Kur domácí (Gallus gallus) je základním modelovým druhem pro výzkum biologie ptáků a
zároveň druhem s mimořádným hospodářským významem. Současný výzkum kura využívá
především laboratorní inbrední linie, moderní vysokoprodukční plemena anebo volně žijící
druhy rodu Gallus. Ačkoliv starobylá plemena odvozená z lokálně chovaných venkovských
slepic představují cenný zdroj nových informací pro genetický i evoluční výzkum, není jim v
současné době věnována prakticky žádná soustavná pozornost. Jednou z důležitých otázek
přitom zůstává, jak moc jsou tato plemena geneticky různorodá a jak jsou si navzájem příbuzná.
Zatím zcela postrádáme představu o jejich meziplemenné a vnitroplemenné variabilitě jak v
neutrálních markerech tak i selektovaných genech. Cílem této studie je zmapovat příbuzenské
vztahy mezi starobylými a moderními plemeny kura domácího a následně odhadnout genový
tok mezi plemeny. Námi hodnocený vzorek zahrnoval 257 jedinců reprezentujících 33 plemen
kura chovaných v Evropě. Jako neutrální markery byly vybrány mikrosatelity (19) a kontrolní
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Veysaru v Íránu. Doposud nebyly známy samice, larvy, či bionomie a rozsah areálu druhu.
V rámci podrobného výzkumu v pohoří Elborz v roce 2014 v severním Íránu byl druh zjištěn na
9 lokalitách, celkově zjištěno 59 samců, 4 samic, 32 exuvií a 99 larev. Poprvé byly zjištěny
samice, které jsou nezaměnitelné s jinými druhy z důvodu zbarvení zadečku, jež je jako u samců
převážně černý jen s drobnými skvrnami v dorsální části segmentů. Druh se vyskytuje od 95 m
n.m. (lokalita v Ázerbájdžánu), po 1438 m n.m. (lokalita Veysar v Íránu), po 1550 m n. m.
(lokalita v Arménií). Biotopem jsou stupňovité kamenité až balvanité potoky s nízkými
kaskádami v lesích tvořené habry (Carpinus sp.) a duby (Quercus sp.), ale také i meandrující
užší plytké potoky v lesích. Biotopy lze rozdělit do následujících typů: a. plytčí užší potoky v
lesích ve střední a vyšší nadmořské výšce, b. balvanité zastíněné stupňovité lesní potoky, c.
vysýchající suťové lesní potoky a d. širší osluněné říčky.
Všechny doposud známé lokality (N=12) zjištěné lokality se nacházejí v oblasti tzv.
hyrcánského lesa v přikaspické oblasti. Areál druhu sahá od severovýchodního Iránu nedaleko
hranic s Turkmenistánem, přes severní Írán, až po Ázerbájdžán, a Arménii. Pravděpodobně areál
může zasahovat až po úpatí Kavkazu do Gruzie či S-Ázerbájdžánu.
Autoři pojmenovali tento druh, vzhledem k jeho rozšíření v přikaspické oblasti, českým
názvem páskovec kaspický.
(POSTER)

Potravní chování velkých šelem v EVL Beskydy
HOMOLKA M. (1), BARANČEKOVÁ M. (1), KONUPKA P. (2), KROJEROVÁ J. (1)
(1) Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; (2) ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm

Rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obecný (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arctos) jsou
kontroverzními druhy naší fauny, které se na jedné straně těší nebývalému zájmu a podpoře, na
druhé straně jejich přítomnost vyvolává obavy a odpor. Data o potravní ekologii šelem v
konkrétních podmínkách mohou významně přispět k racionálnímu pohledu na jejich místo v
daném prostředí. Cílem studie bylo získat první informace o potravním chování velkých šelem v
oblasti jejich společného výskytu. Celkem bylo zpracováno 53 vzorků trusu rysa, 25 vzorků vlka
a 12 vzorků medvěda. Vzorky trusu byly nejdříve druhově blíže identifikovány (velikost trusu,
složení potravy, genetická analýza). Potrava byla zkoumána makro i mikroskopickou analýzou
zbytků potravy v trusu. Data o potravním chování rysa byla doplněna o poznatky získané na
základě dohledávání kořisti podle chování jedinců označených GPS vysílači. Dominantní složku
potravy rysa tvořili v průběhu celého roku jelenovití (90 % vzorků). Ostatní složky tvořili drobní
savci, zajíc a na jaře jehňata. Hlavní složkou potravy vlka byli převážně jelenovití (jelen
evropský) a prase divoké (dohromady 90% vzorků). Zbytek potravy připadal na rostlinné
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složky, menší savce a ptáky. V potravě medvěda hnědého celkově dominovala rostlinná potrava
(traviny, obilky, bukvice). V létě se ve zbytcích potravy nacházeli také mravenci, včely a včelí
vosk. Přestože se potravní niky rysa a vlka významně překrývají, kompetice o potravní zdroje
mezi nimi není významná, protože hlavní složka jejich potravy (jelenovití) není pro ně
limitující. Vliv šelem na populace kopytníků je zanedbatelný vzhledem k nízké početnosti
predátorů a vysoké populační denzitě býložravců. Domácí zvířata šelmy pravděpodobně
konzumovaly jen na újedi, za významnější lze považovat jen škody působené medvědem na
včelstvech.
Výzkum byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (veřejná
zakázka AOPK č. 60034342).
(POSTER)

Neobvyklé zbarvení vrápence malého (Rhinolophus hipposideros)
HORÁČEK D.
Sametová, Liberec

Albinizmus, či u netopýrů častý parciální albinizmus uvádějí různí autoři, ale většinou se
jedná o jednotlivé jedince. Třináctého února 2011 bylo provedeno první zimní sčítání nově
nalezeného zimoviště Křižany (II) nedaleko Liberce. Bylo nalezeno 22 jedinců vrápence malého
(Rhinolophus hipposideros). Čtyři z nich měli nerovnoměrně roztroušené bílé skvrny po celém
plagio a uropatagiu. Další kontrola proběhla o rok později, 11.2.2012, kdy bylo zjištěno celkem
29 vrápenců malých, z nichž toto specifické zabavení bylo zaznamenáno u 4 z nich. Při srovnání
fotografií z obou kontrol, bylo zjištěno, že zbarvení je velmi specifické pro každého jedince a
lze jej použít pro vzájemnou identifikaci. Proto byla provedena ještě jedna kontrola na konci
zimy (3. března 2012), kdy byli všichni jedinci detailně prohlédnuti. Bylo zjištěno, že ve všech
případech jde o samce a bílé skvrny mají po celém těle, nejen na létacích blánách. Je to tedy
další případ částečného albinismu v lokální populaci netopýrů. Podobné výsledky přinesli i
návštěvy v dalších letech (10.2.2013 – 13 vrápencu, 3 strakatí, 16.2.2014 – 11 vrápenců, 4
strakatí a 4.1.2015 – 6 vrápenců, 2 strakatí). Z tohoto je patrné, že tyto jedinci jsou v této
populaci vrápence malého běžní, a dle specifického zbarvení je patrné že se objevují i nový. Byl
zaznamenán takto zbarvený jedinec i na nedaleké Západní jeskyni a to 28.12.2014. Podobně
zabavené jedince mi ukázali i na fotografií někteří kolegové. Jednak Paweł Kmiecik, který tyto
má ve štolách na Polské straně Kralického sněžníku, Jiří Rejl na Přeloučsku a Petra
Schnitzerová na Příbramsku. Zajímavé je, že všechny zimoviště (s výjimkou Západní jeskyně)
jsou ve štolách po těžbě baritu s fluoritem, nebo po těžbě uranu. Pro tato prostory je typická
výrazně zvýšená radiace, zejména velké množství radonových plynů.
(PŘEDNÁŠKA)

87

Zoologické dny Brno 2015, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015

pattern in all species and an accumulation of telomeric sequences in the centromeric region of
autosomes in P. stumpffi and P. bastardi. Our study adds important information for the greater
understanding of the variability and evolution of sex determination in geckos and demonstrates
how the geckos of the genus Paroedura provide an interesting model for studying the evolution
of the sex chromosomes.
(PŘEDNÁŠKA)

Je výskyt velkých šelem limitujícím faktorem pro chov ovcí v CHKO Beskydy?
KOVAŘÍK P. (1), KUTAL M. (2), MACHAR I. (3)
(1) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Litovelské Pomoraví, Litovel ;
(2) Hnutí DUHA Olomouc; (3) Pedagogická fakulta UP, Olomouc

Chráněná krajinná oblast Beskydy stále představuje jedinou oblast u nás, ve které je
pravidelně zaznamenáván výskyt tří evropských velkých šelem. Zároveň jsou ale Beskydy
tradiční oblastí chovu ovcí a ovce jsou zde stále chovány ve výrazně větším počtu, než je
celostátní průměr. Občas tak dochází ke střetům a napadání ovcí velkými šelmami. Hlavním
cílem naší studie bylo proto zjistit, zda je výskyt velkých šelem limitujícím faktorem pro chov
ovcí v Beskydech. Analyzovali jsme údaje o aktuálním výskytu velkých šelem, množství chovů
a ovcí, napadeních ovcí velkými šelmami a také názory chovatelů na situaci v chovu ovcí a na
výskyt velkých šelem.
Na základě výsledků dlouhodobého monitoringu velkých šelem, který v Beskydech s
pomocí dobrovolníků provádí Hnutí DUHA Olomouc se ukázalo, že pouze rys se na území
chráněné krajinné oblasti trvale vyskytuje a rozmnožuje, kdežto vlci a medvědi se zde vyskytují
jen ojediněle a přechodně.
Naproti tomu nejčastějším původcem útoků na stáda ovcí je podle oficiálních statistik vlk, a
to ve více než v devadesáti procentech případů. Rys i medvěd útočili na domácí zvířata
ojediněle. Celkově jsou však ztráty způsobené velkými šelmami nízké, v průměru je za rok
napadeno pouhých 0,5 % hospodářství a roční ztráty způsobené velkými šelmami činí pouze 0,1
% chovaných ovcí a koz.
Z celkového pohledu je tradice chovu ovcí v Beskydech stále živá, většina místních farmářů
však hodnotí své podnikání jako neziskové či málo výdělečné, a to kvůli aktuální ekonomické
situaci v chovu ovcí u nás, nikoliv kvůli výskytu velkých šelem. Sami chovatelé uvádí, že hlavní
příčinou špatné ekonomické situace je nízká výkupní cena ovčích produktů, nízká poptávka a
také velká vzdálenost od chovů k nejbližším jatkám. Důsledkem této situace může být také
vysoký věk nynějších chovatelů – 83 % chovatelů je starších 50 let. V průběhu dalších desetiletí
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by tedy mohlo dojít k výraznému úbytku počtu ovcí, což by mělo také negativní dopad na stav
cenných lučních biotopů.
(PŘEDNÁŠKA)

Výskyt velkých šelem na Jablunkovsku v letech 2011–2014
KRAJČA T. (1, 2)
(1) Katedra ekologie PřF UP Olomouc; (2) Hnutí DUHA Olomouc

Jablunkovsko (Slezské Beskydy a částečně Moravskoslezské Beskydy) je významnou
migrační oblastí velkých šelem (medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid), jejichž výskyt je na
tomto území zaznamenáván už mnoho let.
Výzkum výskytu velkých šelem probíhal od ledna 2011 do prosince 2014. V zájmovém
území monitoring probíhal v rámci Vlčích hlídek. Dále byly dokumentovány a ověřovány
nálezy hlášené místními obyvateli. Data z databáze Vlčích hlídek a od obyvatel, z nichž většina
pocházela z řad myslivců a lesníků, byla v GIS programu ArcMap propojena s daty z nálezové
databáze AOPK ČR. Celkem bylo získáno 176 záznamů o výskytu všech tří velkých šelem. O
medvědech bylo získáno 31, záznamů, o vlcích 34 záznamů a o rysech 111 záznamů.
„Záznamem“ se rozumí nález stop, trusu, moči, srsti, stržené kořisti, dále zvukové projevy,
fotografie z fotopastí a přímá pozorování.
Získaná data byla podle spolehlivosti seřazena do čtyř kategorií (C1–C4), a to tak, že data v
kategorii C1 byly nejspolehlivější a v kategorii C4 byly nejnižší kvality. K analýze v ArcMap
byla využita jen data z kategorií C1–C3 (dohromady 153 záznamů).
U medvěda v letech 2012 a 2014 se podařilo zdokumentovat migraci mezi Slezskými a
Moravskoslezskými Beskydami. U vlka se nepodařilo najít důkazy trvalého výskytu. V případě
rysa byl zaznamenán ústup ze zkoumaného území, přičemž v roce 2014 nebyl zaznamenán
jediný případ jeho výskytu.
(PŘEDNÁŠKA)

Výskyt velkých šelem na Jablunkovsku v letech 2011–2014
KRAJČA T. (1,2)
(1) Katedra ekologie PřF UP Olomouc; (2) Hnutí DUHA Olomouc

Jablunkovsko (Slezské Beskydy a částečně Moravskoslezské Beskydy) je významnou
migrační oblastí velkých šelem (medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid), jejichž výskyt je na
tomto území zaznamenáván už mnoho let.
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Výzkum výskytu velkých šelem probíhal od ledna 2011 do prosince 2014. V zájmovém
území monitoring probíhal v rámci Vlčích hlídek. Dále byly dokumentovány a ověřovány
nálezy hlášené místními obyvateli. Data z databáze Vlčích hlídek a od obyvatel, z nichž většina
pocházela z řad myslivců a lesníků, byla v GIS programu ArcMap propojena s daty z nálezové
databáze AOPK ČR. Celkem bylo získáno 176 záznamů o výskytu všech tří velkých šelem. O
medvědech bylo získáno 31, záznamů, o vlcích 34 záznamů a o rysech 111 záznamů.
„Záznamem“ se rozumí nález stop, trusu, moči, srsti, stržené kořisti, dále zvukové projevy,
fotografie z fotopastí a přímá pozorování.
Získaná data byla podle spolehlivosti seřazena do čtyř kategorií (C1–C4), a to tak, že data v
kategorii C1 byly nejspolehlivější a v kategorii C4 byly nejnižší kvality. K analýze v ArcMap
byla využita jen data z kategorií C1–C3 (dohromady 153 záznamů).
U medvěda v letech 2012 a 2014 se podařilo zdokumentovat migraci mezi Slezskými a
Moravskoslezskými Beskydami. U vlka se nepodařilo najít důkazy trvalého výskytu. V případě
rysa byl zaznamenán ústup ze zkoumaného území, přičemž v roce 2014 nebyl zaznamenán
jediný případ jeho výskytu.
(POSTER)

Molecular evidence of Rickettsia spp. in ticks removed from birds in Drienovec – Bird
Ringing Station
KRALJIK J. (1,2), BLAŇÁROVÁ L. (1), KORYTÁR Ľ. (3), STANKO M. (1)
(1) Department of Vector-Borne Diseases, Institute of Parasitology SAS, Košice; (2) Department of
Zoology, Comenius University, Bratislava; (3) University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice

Birds have long been known as hosts of ticks that are the main vectors of a number of
zoonotic pathogens. Migratory birds are especially important for dispersal of ticks and tickborne pathogens into new areas. They also act as reservoirs of zoonotic bacteria in natural foci
of disease (e.g. Borrelia garinii). Their involvement in the natural cycle of Rickettsia spp. or
Anaplasma phagocytophilum has already been proposed, but it still needs to be studied in detail.
Our study aimed to determine the prevalence of five emerging, tick-borne pathogens among
feeding ticks collected from birds in Drienovec – Bird Ringing Station during April and August
of 2013. 20 birds of 10 species were caught in mist nets, including Turdus philomelos,
Coccothraustes coccothraustes, Parus major, Turdus merula, Erithacus rubecula, Luscinia
luscinia, Luscinia megarhynchos, Fringilla coelebs, Phylloscopus trochilus and Sylvia borin.
DNA extracts of 31 engorged nymphs and 21 engorged larvae of Ixodes ricinus were screened
for evidence of bacterial pathogens using PCR method, targeting the gltA gene for Rickettsia
spp., 16S-23S ITS for Bartonella spp., msp2 for A. phagocytophilum, 16S rRNA for Candidatus
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to winter feeding sites after their transferring far behind the borders of their home range (five
times farther than average home range diameter). Homing experiments are one of possible ways
how to study home range or feeding site fidelity as well as motivation to return in different
periods of the year. We evaluated the homing of 267 retraps from 1239 totally trapped
individuals of two tit species Parus major and Cyanistes caeruleus, during 40 trapping sessions
(one session per week and site) conducted in two winter seasons (January 4 - March 15, 2009
and 2010). In two habitats and at the same feeder types, 7.8 km each of other we tested: 1) the
winter feeding site fidelity at feeders; 2) the difference between species and sexes in homing
success and 3) homing success in populations originated from two different habitats (mixed
beech fir forest and ecotone of oak hornbeam forest and gardens). We found strong fidelity to
winter home range in both species when birds returned in average after two weeks despite of
different landscape barriers (forests, mountain ridges, settlements). A parametric survival
regression model found that the differences in homing success between the species were not
significant, but the males of both species returned significantly more than females. Further, the
birds originated from the forest ecotone were more faithful than birds from mixed forest, what
can be explained by generally higher food availability in ecotone.
(PŘEDNÁŠKA)

Extenzivní celoroční fotomonitoring rysa ostrovida v EVL Beskydy
KROJEROVÁ J. (1), BARANČEKOVÁ M. (1), KONUPKA P. (2), HOMOLKA M. (1), VALLO P. (1),
KOUBEK P. (1)
(1)Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; (2)ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm

Fotomonitoring je vhodnou metodou pro zjišťování denzity a prostorové aktivity různých
druhů kočkovitých šelem, mimo jiné také rysa ostrovida. Může se použít pro druhy, jejichž
zbarvení je pro každého jedince unikátní a umožňuje jeho přesnou identifikaci na základě
pořízených fotografií. Získaná data je možné za jistých podmínek využít k odhadům početnosti
populace i k odhadům velikosti domovských okrsků jedinců. Naše odhady denzity byly na
základě velikosti monitorované plochy a celkového počtu identifikovaných jedinců na dané
ploše vypočítány pro jednotlivé oblasti EVL Beskydy (Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské
vrchy a Javorníky) zvlášť pro každou sezónu. Celková monitorovaná plocha pro jednotlivé
sezóny byla stanovena jako MCP100 všech fotopastí použitých v dané sezóně s obalovou zónou
o velikosti 1/2 MMDM (MMDM-průměrná maximální vzdálenost mezi fotopastmi, na kterých
byl konkrétní jedinec zaznamenán, byla 11 200 m). V období 02/2011 – 06/ 2013 bylo v terénu
každý měsíc umístěno 30 fotopastí, od 08/2013 do 06/2014 byl tento počet navýšen na 42
fotopastí. Celkově byla zařízení v provozu 38 743 „fotopasťodní“. V průběhu celého projektu
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byl rys zachycen na 47 různých místech a bylo získáno 181 záznamů. Tyto záznamy spolu s
dalšími 23 záznamy od kořisti byly použity pro identifikaci jedinců a pro odhad velikosti území,
na kterých se jednotlivá zvířata pohybovala. Za celou dobu trvání projektu bylo zachyceno 11
dospělých rysů a 6 rysích koťat. Celkově byla v průběhu trvání projektu zjištěna vysoká
fluktuace jedinců. V oblasti Javorníků počet jedinců za monitorovací sezónu kolísal v rozmezí
2-3 jedinců, v Moravskoslezských Beskydech 3-4 jedinců a ve Vsetínských vrších to byl 0-1
jedinec. Celkem bylo v celé EVL zjištěno 7-8 dospělých rysů za sezónu.
Studie byla financována z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(veřejná zakázka AOPK č. 60034342).
(POSTER)

Prostorová aktivita rysa ostrovida v EVL Beskydy
KROJEROVÁ J. (1), BARANČEKOVÁ M. (1), KONUPKA P. (2), KOUBEK P. (1)
(1)Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; (2)ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm

Telemetrické sledování čtyř jedinců rysa ostrovida (1 samice, 3 samci) GPS telemetrií
přineslo mnohé zajímavé poznatky o jejich prostorové aktivitě v oblasti Moravskoslezských
Beskyd i sousedních Javorníků na české i slovenské straně státní hranice. Doba sledování
jednotlivých jedinců kolísala v rozpětí 231-419 dnů. Výsledky potvrdily rozdíly ve velikosti
domovského okrsku mezi samci a samicemi a také mezi samci různého věku. Velikost
domovských okrsků u jedinců se lišila i mezi ročními obdobími, přičemž největší byla v období
říje. Průměrná velikost domovského okrsku rysa ostrovida je v oblasti EVL Beskydy
srovnatelná s velikostí domovských okrsků rysa např. v přilehlých polských Karpatech.
Vzhledem ke struktuře lesních porostů, celkové lesnatosti EVL Beskydy a s přihlédnutím ke
zjištěným velikostem domovských okrsků odhadujeme, že kapacita EVL je dostačující pro 5-6
samců a 5-7 samic rysa ostrovida. Získaná telemetrická data lze také využít k vytipování
migračních koridorů v EVL, nebo při studiu potravní ekologie tohoto druhu (shluk pozic
umožňuje dohledat polohu rysí kořisti). Zaznamenaná migrace jednoho z označených samců v
době říje potvrdila skutečnost, že území Javorníků i přes komplikovanou průchodnost krajiny
není od přilehlé oblasti Kysuckých Beskyd a Kysucké vrchoviny izolované. Telemetrická data
mimo jiné potvrzují skutečnost, že rys ostrovid je schopen koexistovat i v současné, člověkem
silně pozměněné, krajině.
Studie byla financována z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(veřejná zakázka AOPK č. 60034342).
(PŘEDNÁŠKA)
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Ochranářská genetika rysa ostrovida na území EVL Beskydy
KROJEROVÁ J., BARANČEKOVÁ M., VALLO P., KOUBEK P.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno

V letech 2011-2014 byla na území EVL Beskydy studována genetická variabilita populace
rysa ostrovida (Lynx lynx). V rámci terénního monitoringu byly získávány neinvazivní vzorky
DNA zejména v podobě rysích chlupů a rysího trusu. Celkově bylo získáno 239 vzorků, z nichž
192 pocházelo z oblasti EVL nebo jejího těsného okolí a 47 vzorků bylo srovnávacích (14
vzorků - Šumava, 22 vzorků - Slovensko, 7 vzorků – Ruská federace, 1 vzorek ZOO Děčín, 1
vzorek - ZOO Ostrava, 2 vzorky - okolí Prahy, ČR). Všechny získané invazivní i neinvazivní
vzorky, patřící rysovi, byly následně genotypizovány pomocí vybrané sady 16 mikrosatelitů,
přičemž genotypizace byla úspěšná u 53 invazivních a u 76 neinvazivních vzorků. Metodami
ochranářské genetiky bylo na území EVL Beskydy v průběhu projektu identifikováno 18
různých jedinců rysa. Z tohoto počtu se v 16 případech podařilo identifikovat pohlaví jedince,
přičemž jako genetický marker byl použitý amelogenin. Z 18 jedinců byli v Javorníkách
zachyceni 4 samci, v Moravskoslezských Beskydech bylo zachyceno 7 samců a 5 samic. Z 18
identifikovaných jedinců bylo opakovaně (2-15x) zaznamenáno 12 rysů, v 6 případech byl k
jedinci přiřazen jen jeden jediný DNA vzorek. Z analyzovaných 15 nepohlavních markerů byl
jeden monomorfní, u ostatních mikrosatelitových lokusů kolísal počet alel v rozpětí 2 – 6
alel/lokus. Všechny sledované lokusy byly v Hardy - Weinbergově rovnováze. Průměrná
hodnota očekávané heterozygozity He byla 0.566, a průměrná hodnota zjištěné heterozygozity
Ho byla jen o málo nižší 0.551. Výsledky ukazují, že populace v EVL Beskydy zatím není
ohrožena příbuzenským křížením (koeficient inbreedingu Fis = 0.028), její genetická variabilita
je srovnatelná s genetickou variabilitou sousední slovenské populace (jde stále o jednu populaci)
a je vyšší než v případě šumavské populace.
Studie byla financována z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(veřejná zakázka AOPK č. 60034342).
(PŘEDNÁŠKA)
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Monitoring rysa ostrovida v širším Pošumaví – průběžné výsledky projektu Trans-Lynx
MINÁRIKOVÁ T. (1), POLEDNÍK L. (1), BUFKA L. (1, 2,3), BELOTTI E. (1,2,3), POLEDNÍKOVÁ K. (1),
ROMPORTL D. (1,4)
(1) ALKA Wildlife o.p.s., Lidéřovice; (2) Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,
Vimperk; (3) Fakulta Lesnická a Dřevařská ČZU, Praha; (4) PřF UK, Praha

Česko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida (Lynx lynx) je naší největší populací této
vzácné kočkovité šelmy, přesto je ohrožena pytláctvím a dalšími vlivy. Hlavním cílem projektu
Trans - Lynx je zajistit lepší ochranu této populace formou rozšíření spolupráce odborníků z
Bavorska a ČR. Systematický monitoring populace je v rámci projektu prováděn od května 2013
pomocí fotopastí Cuddeback Attack WF, s využitím mezinárodní kvadrátové sítě ETRS LEA
(grid 10 x 10 km). Monitoring probíhá v jihozápadních Čechách v celkem 30 kvadrátech
vybraných na základě habitatového modelu. Sledováno je 20 kvadrátů s velmi vhodným
prostředím pro výskyt druhu (habitat suitability index >50%) umístěných převážně na okraji
areálu populace a 10 kvadrátů na migračních koridorech, vybraných také na základě
habitatového modelu metodou least cost path modeling. V každém kvadrátu jsou sledovány dvě
lokality. Na základě fotografií je prováděna individuální identifikace jedinců, dle možnosti je
zjišťováno pohlaví, v případě fotografií rodin je odhadován věk koťat a jejich minimální počet.
Všechny získané fotografie jsou porovnávány s rysy z NP a CHKO Šumava, z Bavorska a z
Rakouska. Celkem bylo dosud shromážděno 154 fotografií rysa. Výskyt rysa byl potvrzen v 10
kvadrátech. Identifikováno bylo minimálně 21 různých jedinců. Z toho plně identifikováno
(vyfoceno z obou stran, většinou známé pohlaví) bylo 13 rysů. Dalších minimálně 8 jedinců
bylo zdokumentováno částečně. Ze zaznamenaných rysů byli 4 jedinci česko-rakouští, 3 českobavorští, z toho jeden byl zároveň zaznamenán i v NP Šumava. Trvalý výskyt rysa byl potvrzen
v Blanském lese, na Prachaticku, Vyšebrodsku, v Novohradských horách a Českém lese.
Občasný výskyt byl zaznamenán na migračním koridoru přes Plánický hřeben do Brd a na
migračním koridoru přes Písecké hory. Reprodukce druhu byla prokázána na Prachaticku, v
Blanském lese, na rakouské straně Novohradských hor a na bavorské straně Českého lesa.
(PŘEDNÁŠKA)
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Biology and immature stages of the subfamily Lixinae (Coleoptera: Curculionidae)
TRNKA F.(1), STEJSKAL R., SKUHROVEC J.
(1)Department of Ecology and Enviromental Sciences, Faculty of Science, Palacky University; (2)
Administration of Podyji National Park; (3) Group Function of invertebrate and plant biodiversity in agroecosystems, Crop Research Institute

Lixinae are medium to large-sized weevils distributed mainly in Palaearctic and Afrotropic
Regions including more than 1500 species. Three tribes can be recognized in this subfamily:
Lixini, Rhinocyllini and Cleonini. The immature stages of the Lixinae were and partially still are
largely unknown and unstudied. Even some biological aspects of the adults life history still
remain poorly known, for example host plants or details of life cycle (overwintering, egg lying
etc.). The situation in Central Europe is critical because many Lixinae species are rare and
endangered here. Another surprising fact is that even biology of some very common species has
been overlooked so far. Lack of information about species biology often obstructs proper habitat
management and protection of the species. Knowledge of biology of both adults and immature
stages is often crucial for effective protection of endangered species. Some Lixinae species can
also be used as biological control agents (for example Cyphocleonus achates feeds on invasive
spotted knapweed (Centaurea maculosa) and diffuse knapweed (Centaurea diffusa). In last
decades few studies concerning immature stages of the subfamily Lixinae were accomplished.
Currently, we try to fill the gap in knowledge of Lixinae biology by new descriptions of
immature stages, and by conducting laboratory and field observations in several regions of
Europe. The more detailed descriptions of larvae and pupae we do now, the better identification
keys can be created in future. Furthermore, species identification of larvae with using
morphology (especially chaetotaxy) is relatively easy, and is generally much less expensive than
identification using molecular methods.
(POSTER)

„Veľká trojka“ a jej ochrana na Slovensku
URBAN P.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici

Veľké šelmy, medveď (Ursus arctos), vlk (Canis lupus) a rys (Lynx lynx) sú autochtónnymi
druhmi slovenskej fauny. Hoci pôvodne predstavovali symboly divočiny, v súčasnosti dokazujú
adaptáciu na životu v ľuďmi osídlenej a využívanej krajine. Zmeny, ktoré v nej prebiehajú, vedú
najmä k výraznej fragmentácii a častokrát predstavujú vážne ohrozenie daných druhov, resp.
narušenie migrácií, vedúcich k vzniku izolovaných populácií. Všetky tri druhy sú v súčasnosti
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chránené (Európska komisia ich zaradila medzi prísne chránené druhy a druhy, na ochranu
ktorých sa vyhlasujú chránené územia, pričom sú medveď a vlk zároveň prioritnými druhmi
európskeho významu), ale ich praktická ochrana naráža na viaceré problémy, vrátane ich lovu.
Príspevok zhodnocuje ochranu do r. 1955, v rokoch 1955 – 1995, 1995 – 2004 a po r. 2004.
(PŘEDNÁŠKA)

Chewing lice (Phthiraptera) on wild birds in Honduras
VALAN M., KOLENČÍK S., SYCHRA O., LITERÁK I.
Department of Biology and Wildlife Diseases, FVHE VFU, Brno

Birds were captured by mist nets during summer 2014 on two localities in Honduras.
Ectoparasites were collected using fumigation chamber method and visual inspection and stored
in 96% ethanol. A total of 280 birds, belonging to the orders Apodiformes (n=87),
Columbiformes (n=12), Coraciiformes (n=1), Cuculiformes (n=2), Passeriformes (n=162),
Piciformes (n=15) and Strigiformes (n=1) were examined; 98 birds (36%) were found to be
parasitized with lice of 11 genera. Considering orders with at least 10 captured birds the highest
prevalence had Columbiformes 83% (10/12). The smallest had Apodiformes 17% (15/87) and
regarding previously published data this is twice as high as expected primarily due to lice on
Phaethornis superciliosus (Trochilidae) (33%; 9/27). Mean intensity was 8, starting from 3,7 in
Apodiformes to 14,7 in Columbiformes. According to Prices’ world checklist 17 new host-lice
association have been recorded. Trochiloecetes sp. ex Threnetes ruckeri; Myrsidea sp. ex
Phaethornis superciliosus (Trochilidae); Brueelia spp. ex Geothlypis formosa (Parulidae) and
Turdus grayi (Turdidae); Menacanthus sp. ex Vireo pallens (Vireonidae); Myrsidea spp. ex
Geothlypis formosa (Parulidae), Saltator atriceps (Thraupidae), Pheugopedius maculipectus
(Troglodytidae) and Tolmomyias sulphurescens (Tyrannidae); Philopterus spp. ex Euphonia
hirundinacea (Fringillidae), Vireo olivaceus (Vireonidae); Tyranniphilopterus spp. ex Pitangus
sulphuratus and Megarynchus pitangua (Tyrannidae); Rallicola ex Glyphorynchus spirurus and
Dendrocincla anabatina (Furnariidae); Ricinus ex Helmitheros vermivorum, Setophaga citrina
(Parulidae) and Vireo pallens (Vireonidae). In total, 12 host species were found to be parasitized
with lice for the first time. Philopterus sp. on Pitangus sulphuratus (Tyrannidae) represents 6th
genus of chewing lice known from this host. Besides it, six lice genera parasitizing one single
host species throughout order Passeriformes is present in only two more cases.
(PŘEDNÁŠKA)
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