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ABSTRAKT

Běžným druhům šelem, jako jsou liška, jezevec, kuna či lasice není v České republice
věnována příliš pozornost. Většina ekologických studií, které se jimi zabývají, je staršího
data, proto jsem výzkum zaměřila právě na ně. Jde o skupinu savců, kterou není snadné
monitorovat, díky moderním technologiím je však lze téměř nerušeně pozorovat. Pro
sběr dat jsem zvolila fotopasti, které jsem rozmístila do středočeské krajiny v Polabí
nedaleko Prahy. Do čtyř habitatů (mokřad, lužní les, smíšený les a „savana“) jsem
rozmístila 73 fotopastí. Každý z habitatů byl reprezentován 3–4 lokalitami rozmístěnými
po fragmentované krajině, tvořené mozaikou polopřirozených habitatů a člověkem
využívaných ploch. Po 366 dnech sledování jsem zjistila přítomnost 8 druhů šelem,
z toho jedné nepůvodní (šakal obecný). Z očekávaných běžných invazních druhů šelem
(psík mývalovitý, mýval severní, norek americký) jsem nezaznamenala ani jeden.
Jednotlivé habitaty se v počtu druhů neliší, což je pravděpodobně dáno malým počtem
druhů a omezenou velikostí studované oblasti. Zjištěné habitatové preference a sezónní
a cirkadiánní aktivita pozorovaných šelem potvrzují autekologické poznatky vědeckých
studií, dokládám je však pomocí dlouhodobých kvantitativních dat, která umožnila
statistické testování rozdílů. Za důležitý považuji závěr, že většina našich druhů šelem se
dobře přizpůsobuje rostoucí urbanizaci a v silně člověkem ovlivněné a využívané krajině
dokáží přežívat a prosperovat.
Klíčová slova: cirkadiánní aktivita, fotopasti, habitat, sezónní dynamika, šelmy, střední
Čechy

ABSTRACT

Common carnivore species in the Czech Republic, such as fox, badger, marten, or weasel
have not been recently paid much attention. This mammalian group is not easy to
monitor but with modern technologies animals can be observed almost undisturbed. I
collected data using camera traps in the Polabí region in Central Bohemia, about 30 km
from Prague. I placed 73 camera traps in four different habitats (wetland; alluvial forest;
mixed forest; and scrub grassland). Each habitat was represented by 3–4 localities in a
fragmented landscape, made up of seminatural habitats and human-used areas. Over
366 days of monitoring I recorded 8 carnivore species, one of them non-native (golden
jackal). None of the allegedly common invasive species in the Czech Republic (raccoon
dog, american mink, raccoon) were found. The habitats did not differ in number of
observed species, which is probably due to a low number of species found and the small
size of the study area. Habitat preferences and seasonal and circadian activity in my
study area generally correspond to the findings of previous ecological studies, but the
novel aspect of my research is the robust, statistically analysed results based on longterm quantitative data. One conclusion I consider important from the conservation point
of view is that most of our carnivore species successfully adapt to increasing
urbanisation and disturbance levels and can survive and prosper in human influenced
cultural landscape.
Keywords: camera traps, carnivores, central Bohemia circadian activity, habitat,
seasonal dynamics
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ÚVOD
Terénní výzkum evropských savců prodělal ve 20. století velký vývoj. V plném rozsahu
to platí především o drobných zemních savcích a netopýrech – s rozvojem odchytových
technik, provázeným standardizací příslušných postupů a metod statistického
hodnocení získaných dat, došlo v průběhu druhé poloviny století k exponenciálnímu
nárůstu objemu i kvality informací. Oproti stavu znalostí na počátku minulého století
jsou dnešní poznatky o charakteru lokálních faun, struktuře společenstev i biologii
jednotlivých druhů drobných savců a netopýrů nesrovnatelně bohatší a komplexnější.
V případě velkých kursoriálních savců – kopytníků a šelem – je ovšem situace
poněkud odlišná. Díky tradiční pozornosti věnované této skupině byly znalosti biologie
jednotlivých druhů i specifik místních společenstev na počátku 20. století nesrovnatelně
úplnější než v případě jiných savců. K radikálním posunům výzkumných postupů zde na
rozdíl od drobných savců a netopýrů však nedošlo. Přes experimentální aplikace
různých instrumentálních technik v posledních desetiletích jsou tak dodnes takřka
jediným zdrojem plošných informací o těchto savcích standardní myslivecké postupy –
přímé pozorování, stopování, odstřel či odchyt zvěře. Přestože velcí savci jsou obecně
velmi atraktivní a zajímavá skupina, jsou současné znalosti o jednotlivých druzích,
struktuře společenstev a faunové dynamice této skupiny překvapivě neúplné a
podrobné informace o mnoha druzích stále chybí. Důvodem je, že získávání takových
informací je stále poměrně komplikované, a to i s použitím moderních technologií, které
navíc mohou být velmi nákladné. Savci často žijí skrytým způsobem života a bývají plaší,
manipulace s nimi je obtížná, mohou být nebezpeční. Navíc bývají velmi inteligentní a je
zpravidla těžké je v přírodě vůbec najít; snahy o jejich systematické pozorování
komplikuje i to, že mohou migrovat na velké vzdálenosti. Získání kvantitativních dat,
umožňujících aplikaci statistických postupů, je zde nesrovnatelně náročnější než u
jiných skupin, nehledě na ovlivnění chování zvířat experimentálními zásahy či
manipulací, jež spolu s řadou dalších komplikací znesnadňují zobecnění získaných
poznatků. Již z těchto důvodů je testování alternativních technik sledování, možností
naskýtajících se instrumentálních inovací a konfrontace poznatků přinášených různými
výzkumnými postupy základním předpokladem dalšího rozvoje výzkumu těchto
živočichů a jejich společenstev a důležitým úkolem současné organismální biologie.
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Metody výzkumu velkých kursoriálních savců
Existuje mnoho způsobů, jak ve volné přírodě sledovat a zkoumat savce. Některé metody
vyžadují přímý kontakt se zvířetem (MacKay et al. 2008), jedná se tedy o způsoby
invazivní – odchyt zvířat, odstřel (myslivecké záznamy), telemetrie a metody
označování a zpětného odchytu zvěře. Přímý kontakt se zvířaty není nutný vždy, protože
existují i metody, jak zvěř sledovat „z dálky“ a ve většině případů téměř nerušeně. Mezi
tyto neinvazivní metody patří hledání pobytových znaků (stopování, sběr trusu, moči
atd.), chlupové pasti, stopové pasti (track stations), akustický výzkum a v poslední době
stále oblíbenější fotopasti (Gese 2001, Mackay et al. 2008).
Telemetrie je jedním z invazivních způsobů sledování zvěře, při kterém je nutné
jedince odchytit, v některých případech uspat, a nasadit zvířeti obojek, který bude
zaznamenávat údaje o pohybu a aktivitě. Data získaná touto metodou mohou poskytnout
informace o velikosti a způsobu využívání teritoria, mezidruhové a vnitrodruhové
kompetici, sociálním chování, přežívání a reprodukci, prostorové a časové aktivitě,
migraci a v některých případech i o populačních hustotách (Gese 2001, 2004, Miller et al.
2010). Telemetrie je jednou z metod, které se v posledních desetiletích významně
rozvíjejí a jejich rychlý pokrok umožňuje stále lepší získávání informací o dalších
druzích (např. menší a lehčí obojky, které se mohou dávat i drobnějším druhům).
Telemetrie se začala využívat již v 60. letech 20. století; jedním z prvních případů bylo
například sledování medvěda grizzly pomocí obojku v americkém Yellowstonu
(Craighead & Craighead 1965). Velký zlom nastal v 90. letech s příchodem GPS
technologií a jejich uplatněním v telemetrii, které umožnilo monitoring druhů na
opravdu velké, do té doby nevídané vzdálenosti a s vyšší přesností (Mech & Barber
2002, Tomkiewicz et al. 2010). Telemetrie je však finančně velmi náročná a obvykle
umožňuje sledování malého počtu jedinců (Hebblewhite & Haydon 2010); další
nevýhodou je, že nutné odchycení může zvíře velmi traumatizovat a způsobit mu
dokonce smrt (Miller et al. 2010).
Chlupové pasti slouží k získání chlupů ve volné přírodě, které prokazují výskyt
jedinců daného druhu (Garcia-Alaniz et al. 2010). Zatímco dříve bylo díky této metodě
podle morfologických vlastností chlupů možno pouze zařadit zvíře do čeledi (Raphael
1994), od 90. let minulého století je díky DNA analýze z vlasových folikulů někdy možné
identifikovat dokonce i jedince (Kendall & McKelvey 2008). Chlupové pasti se kladou na
2

místa, o která se zvířata otírají nebo kde značkují (Kendall & McKelvey 2008); může jít o
ostnatý drát, suchý zip či lepící pás. Někdy se používají návnady, které mají zvíře
k chlupové pasti přilákat (Weaver 1997, Schmidt & Kowalczyk 2006). Kromě informací o
přítomnosti sledovaného druhu mohou chlupové pasti podat také informace o genetické
struktuře (příbuznosti v rámci populace či metapopulací) a početnosti populace
(Kendall & McKelvey 2008).
Stopové pasti zachycují otisky stop zvířat v připraveném substrátu. Jde o metodu
využívanou již od konce 40. let 20. století (Cook 1949). V některých případech je možné
identifikovat i jedince (Ray & Zielinski 2008). Stopové pasti mohou být využívány buď
volně, bez atraktantů (Lyra-Jorge et al. 2008), nebo s jejich použitím (Harrison 1997,
Sargeant et al. 1998). Princip je jednoduchý – zvíře projde po předem připraveném
substrátu (písek, jíl, vápno, používají se také hliníkové nebo dřevěné desky, poprášené
např. sazemi, do kterých zvíře otiskne tlapku; Raphael et al. 1986) a následně je možné
podle otisku stopy identifikovat druh. Kromě poznatků o přítomnosti druhu,
habitatových preferencích a druhovém složení společenstev můžeme díky těmto
stanicím na základě frekvencí návštěv získat informace o velikostech populace (Clark et
al. 2005). Metoda však má mnoho nedostatků – zvíře se může stanici úmyslně vyhnout,
neboť ji považuje za cizorodý prvek, zkreslení vnášejí i opakované návštěvy stejného
jedince (Sargeant et al. 1998, 2003). Nevýhodou této metody je i časová náročnost,
protože stanice je nutné velmi často kontrolovat kvůli počasí či možnému přemazání
starých stop novými návštěvníky. Získání velkého množství systematicky a dlouhodobě
sbíraných dat tímto způsobem je tudíž spíše nereálné.
Stopování a hledání pobytových znaků je původní a nejstarší způsob získávání
informací o divokých zvířatech (Heinemeyer et al. 2008), který nevyžaduje žádné
moderní technologie či přístroje. Nevýhodou této metody je velká časová náročnost a
nutné znalosti a zkušenosti. Díky sledování stop či jiných pobytových znaků můžeme
zjistit přítomnost druhů ve studované oblasti, jejich habitatové preference a získat i
představu o složení a velikosti populace. Lze sledovat stopy jedinců (Červený et al.
2000) a sbírat vzorky chlupů, moči (především v zimě ve sněhu můžeme najít vzorky
pro analýzu DNA) a trusu (ten kromě identifikace poskytuje také informace o skladbě
potravy). Protože z chlupů, moči či trusu lze izolovat DNA, můžeme tímto způsobem
identifikovat jedince (Reed et al. 1997, Svengren & Björklund 2010). Také zbytky kořisti
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nebo škrábance na stromech, které některé druhy – zejména kočkovité šelmy – využívají
pro značení teritoria, poskytují cenné informace (Sæbø 2007).
Akustickým výzkumem můžeme zjistit přítomnost druhu či počet jedinců na
sledované lokalitě. Výzkum lze provádět buď přímo, tedy poslouchat zvukové projevy
zvěře v terénu, nebo umístit v přírodě nahrávací zařízení (Ausband et al. 2011). Využívá
se též tendence zvířat reagovat na zvukové projevy jedinců téhož druhu – přímo
v terénu přehrajeme nahrávku, např. vytí, a zaznamenáme případnou reakci.
Monitorování savců pomocí fotopastí
Výzkum pomocí fotopastí je neinvazivní metodou sledování zvířat, která v posledních
letech získává stále větší oblibu; díky rychlému technologickému vývoji jsou fotopasti
stále dokonalejší a finančně dostupnější. Kořeny metody sahají až do konce 19. století,
kdy americký kongresman George Shiras vymyslel způsob, jak fotografovat zvířata, aniž
by člověk musel být přítomen. Ke spoušti fotoaparátu připevnil provázek s návnadou, za
který zvířata tahala a spustila tak spoušť (Sanderson & Trolle 2005). Automatické
fotoaparáty, podobné těm dnešním, se začaly používat v 80. letech minulého století
(Sanderson & Trolle 2005). Fotopasti jsou přístroje, které se aktivují pasivními
infračervenými (PIR) čidly, přičemž spoušť je aktivována pohybem a teplotou (Swann et
al. 2004), nebo aktivními infračervenými (AIR) čidly, kdy paprsek infračerveného světla
vycházející z fotopasti svítí kontinuálně a spoušť se spustí ve chvíli, kdy je přerušen. PIR
fotopasti jsou využívány častěji. Dalším možným způsobem aktivace je destička, na
kterou kolemjdoucí zvíře šlápne (Griffiths & van Schaik 1993, York et al. 2001, Moruzzi
et al. 2002). Přístroje mohou snímat buď kontinuálně či v uživatelem nastavených
intervalech, nebo pouze za přítomnosti zvířete (O’Connell et al. 2011). Fotopasti mají
bílé nebo infračervené blesky a mohou pořizovat jak fotografie, tak videa. Moderní
fotopasti navíc umí prostřednictvím sim karet odesílat pořízené snímky na mobilní
telefon či e-mail (Meek et al. 2012), což pomáhá předcházet ztrátě dat.
Velkou výhodou práce s fotopastmi je získání množství kvalitních a mnohdy
unikátních dat, aniž by byl nutný přímý kontakt se zvířaty. Jde zároveň o metodu, která
zvířata příliš neruší a méně tedy ovlivňuje jejich chování, takže zkreslení získaných dat
je minimální. To platí zejména pro fotopasti využívající infračervené blesky o delší
vlnové délce, které někteří jedinci ze skupiny šelem nejspíš nevidí; tato problematika se
4

však velmi obtížně zkoumá (Newbold & King 2009). Výzkum může probíhat buď
nerušeně prostým zaznamenáváním přítomné zvěře, nebo si můžeme pomoci
návnadami, například chceme-li zjistit přítomnost konkrétního druhu či identifikovat
konkrétního jedince (Gill-Sánchez et al. 2011). V dnešní době, kdy jsou dostupná datová
úložiště o velké kapacitě, je možné všechny fotografie – tedy i ty, které bezprostředně
neanalyzujeme – dlouhodobě uchovávat a případně je později využít pro jiné účely.
Fotopasti se využívají k získávání rozličných informací o mnoha skupinách zvířat
– například o hnízdní ekologii ptáků (Laurance & Grant 1994, Major & Gowing 1994),
aktivitě obratlovců (Carthew & Slater 1991, Griffiths & van Schaik 1993), přítomnosti
vzácných druhů (Delgado et al. 2004), druhové bohatosti či populačních hustotách
(Karanth & Nichols 1998, O’Brien et al. 2003, Soisalo & Cavalcanti 2006). Kromě toho
fotopasti umožňují získat údaje o sezónní dynamice, rozmnožování, sociálním chování,
potravní ekologii, predaci, habitatových preferencích a mnoho dalších druhů dat.
V kombinaci s odchytem a značkováním zvěře můžeme získat spolehlivé informace o
abundancích a populačních hustotách, výzkum se tím ale pochopitelně komplikuje a
stává se logisticky mnohem náročnějším (Southwood & Henderson 2000).
Zaměření práce a cíle
Ve své diplomové práci jsem se zabývala šelmami. Pro výzkum této skupiny savců
můžeme využít všechny zmíněné metody, i když i zde platí, že každá z nich má své
výhody a nevýhody a ideální je jednotlivé metody kombinovat (což však není vždy
možné). Výzkum šelem není jednoduchý, většinou jde o živočichy s noční či soumračnou
aktivitou, o zvířata velmi inteligentní a velmi plachá. Proto jsem zvolila výzkum pomocí
fotopastí; zaměřila jsem se na běžné druhy šelem v typické fragmentované, zemědělsky
využívané krajině středních Čech, nedaleko hlavního města Prahy.
V České republice se vyskytuje 17 druhů šelem, z toho 4 druhy jsou nepůvodní
(Anděra & Červený 2009). Zatímco většina pozornosti v České republice je věnována
velkým a vzácným šelmám, které se do našich krajin vrací a jsou velmi atraktivní pro
veřejnost (vlci a rysi), nebo invazním druhům (mýval severní, psík mývalovitý, norek
americký; Šefrová & Laštůvka 2005), běžné druhy šelem, jako jsou lišky, jezevci, kuny,
lasice apod. jsou poněkud opomíjeny. Existuje mnoho studií zabývajících se chováním či
ekologií jednotlivých druhů šelem, jak v Evropě, tak celosvětově. Obvykle se však
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zaměřují na jeden druh či interakci několika málo druhů, případně na výskyt druhu
v jednom typu habitatu. Komplexní studie, zaměřující se na druhovou skladbu
společenstev šelem napříč různými habitaty, neexistují. Skutečností také je, že mnoho
studií o ekologii našich druhů šelem je poměrně starých, zřejmě proto, že současná věda,
zaměřená na scientometrii, takovému typu výzkumu příliš nenahrává, dalším důvodem
může být malá motivace studovat něco, co se považuje za obecně známé.
Většina dat a informací o stavech populací běžných druhů šelem v České
republice pochází z mysliveckých statistik stavu zvěře či dotazníkových akcí. Informací o
habitatových preferencích, sezónní a cirkadiánní aktivitě a výskytu šelem v člověkem
využívané krajině v České republice je velmi málo. Výzkum pomocí fotopastí je pro
hledání odpovědí na tyto otázky velmi vhodným nástrojem. Motivací pro moji práci tedy
bylo přispět k částečnému zaplnění mezer o výskytu šelem v současné kulturní krajině
prostřednictvím systematicky sbíraných, dlouhodobých kvantitativních dat. Projekt
jsem si vybrala i proto, abych zjistila, jak se šelmy zvládají (či nezvládají) přizpůsobit
rostoucím antropogenním vlivům, měnící se krajině a úbytku přirozených habitatů. Cíle
práce lze vymezit následovně:


Zjistit druhové složení šelem v mozaikovité krajině nedaleko Prahy a získat
informace o frekvenci jejich výskytu.



Srovnat výskyt šelem v několika typech habitatů, vymezených s ohledem na
gradient vlhkosti a pokryvnosti stromového patra



Získat kvantitativní informace o jejich sezónní a denní aktivitě.



Zjistit, zda je výskyt šelem v krajině na této škále ovlivňován faktory prostředí a
antropogenními vlivy.



Zjistit, zda se ve studované oblasti výskytují nepůvodní druhy šelem.
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LITERÁRNÍ PŘEHLED
Pro Českou republiku je uváděno 17 druhů šelem, z nichž 13 je původních a 4 nepůvodní
(tab. 1). Ve studované oblasti bylo pozorováno celkem 8 druhů, kterým bude věnována
pozornost na následujících stranách. Podrobněji probírám druhy, které byly
zaznamenány nejčastěji.
Tab. 1. Přehled druhů šelem vyskytujících se v České republice. Jsou uvedeny i druhy nepůvodní
(označené *). Druhy, které byly pozorovány ve studované oblasti, jsou zvýrazněny.
Čeleď
Lasicovití (Mustelidae)

Druh
Hranostaj (Mustela erminea)
Jezevec lesní (Meles meles)
Kolčava (Mustela nivalis)
Kuna lesní (Martes martes)
Kuna skalní (Martes foina)
Norek americký (Mustela vison)*
Tchoř stepní (Musela eversmannii)
Tchoř tmavý (Mustela putorius)
Vydra říční (Lutra lutra)

Psovití (Canidae)

Liška obecná (Vulpes vulpes)
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)*
Šakal obecný (Canis aureus)*
Vlk obecný (Canis lupus)

Medvědovití (Ursidae)

Medvěd hnědý (Ursus arctos)

Medvídkovití (Procyonidae)

Mýval severní (Procyon lotor)*
Kočka divoká (Felis silvestris)

Kočkovití (Felidae)

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Liška obecná (Vulpes vulpes Linnaeus 1758)
Rozšíření a popis
Liška obecná je naším nejstudovanějším a celosvětově nejrozšířenějším druhem šelmy
(Voigt 1987). Vyskytuje se na celé severní polokouli od polárního kruhu až po sever
Afriky, střední Ameriku a asijské stepi; vyhýbá se pouze hlubokým tundrám a
extrémnímu klimatu severní Sibiře (Lariviere & Pasitschniak-Arts 1996, Hoffmann &
Sillero-Zubiri 2016). Na konci 19. století byla vypuštěna do volné přírody také
v Austrálii, kde se stala nebezpečným invazním druhem.
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Jde o středně velkou psovitou šelmu, obvykle rezavé barvy s bílou náprsenkou a
často také špičkou ocasu (obr. 1). Charakteristickými znaky jsou velké, vztyčené, zezadu
černé uši, útlý, špičatý, protáhlý čenich, zepředu černé nohy a dlouhý huňatý ocas, který
nosí v horizontální poloze (Lariviere & Pasitschniak-Arts 1996, Harris & Yalden 2008).
Celková délka těla (včetně hlavy a ocasu) je 90–130 cm (Forst et al. 1975), přičemž tělo
může měřit okolo 45–90 cm (Nowak 1991), v našich končinách spíše 56–77 cm, ocas je
dlouhý 32–52 cm (Jiřík et al. 1980, Nowak 1991) a kohoutková výška je 35–40 cm.
Dospělé lišky váží v průměru 4–10 kg, někdy ale až 13–14 kg (Forst et al. 1975, Jiřík et
al. 1980, Nowak 1991). Samci jsou v průměru větší a mohutnější než samice, ale u lišky
není vyvinut pohlavní dimorfismus, jedince odlišného pohlaví tedy není možno podle
vnějších znaků rozeznat (Jackson 1961).
Liška má kratší, silné končetiny, které jí umožňují běhat rychlostí až 48 km/h;
vydrží utíkat několik kilometrů a také dobře plave (Jackson 1961). Pokud trpí
nedostatkem potravy, může dokonce šplhat po stromech (Sklepkovych 1994). Má velmi
dobře vyvinuté smysly – zrak, sluch a čich (Nowak 1991).

Obr. 1 Liška obecná v lužním lese.
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Ekologie a chování
Habitat
Liška obecná je velmi přizpůsobivý druh a po celém světě dokáže přežívat v široké škále
habitatů od sušších polopouštních a pouštních oblastí až po tundry; daří se jí také
v boreálních lesích a zemědělské krajině, potkat ji můžeme dokonce i ve vysokých
polohách do 4 500 m. n. m. (Lariviere and Pasitschniak-Arts 1996, Hoffmann & SilleroZubiri 2016). Právě nízká míra specializace a absence specifických nároků na prostředí
je klíčem k úspěchu (Lloyd 1980). Nejvíce jí vyhovují heterogenní a fragmentované typy
prostředí s množstvím rozmanitých habitatů a ekotonů, kde nachází dostatek potravy
(Harris & Rayner 1986, Harris & Yalden 2008). Právě dostupnost kořisti ovlivňuje výběr
habitatu nejvíce (Jones & Theberge 1982, Halpin & Bissonette 1988). Zatímco
v otevřených zemědělských krajinách se pohybuje hlavně v ekotonových zónách při
okrajích lesů, v oblastech, kde les převažuje, se na jeho okraje vydává méně často (Šálek
et al. 2014). V otevřeném prostoru na lišku narazíme zřídka, pouze když loví (Drygala &
Zoller 2013). V zimě si lišky vybírají spíše křovinaté habitaty (s dostatkem vhodných
úkrytů) a vyhýbají se vzrostlým lesům, nejspíš proto, že se tam hromadí více sněhu
(Halpin & Bissonette 1988, Theberge & Wedeles 1989). Ani stále intenzivnější využívání
krajiny, které vede ke ztrátě habitatu mnoha druhů, liškám nevadí a narazit na ně
můžeme i v urbanizovaných oblastech, někdy dokonce i v centrech měst (Červinka et al.
2014, Šálek et al. 2015). Zajímavé je, že lišky se ve městech úspěšně rozmnožují a někdy
dosahují vyšších populačních hustot než v přirozených habitatech (Bateman & Fleming
2012). Početnější bývají na předměstích, kde je najdeme spíše v zahradách, parcích a
poblíž odlehlých sídel, než v průmyslových a komerčních zónách (Harris & Rayner
1986).
Potrava
Liška obecná je velmi přizpůsobivý druh i co se týče potravy, je to generalista a
všežravec. Většinu jídelníčku lišky tvoří savci, především drobní hlodavci (jako myšice a
hraboši), zajíci a králíci, hmyz nebo žížaly. Kromě savců a bezobratlých loví často také
ptáky až do velikosti bažanta, žáby, ryby nebo mláďata srnek a daňků, nepohrdne ani
mršinou (Gołdin et al. 2003, Anděra & Horáček 2005, Kidawa & Kowalczyk 2011).
Složení jídelníčku liška přizpůsobuje sezónní dostupnosti potravy a oblasti, ve které žije.
Stejně jako většina jiných šelem se nevyhýbá ani rostlinné stravě a především koncem
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léta a na podzim konzumuje např. borůvky a jiné lesní plody a dostupné ovoce (Kidawa
& Kowalczyk 2011).
Aktivita
Liška se řadí mezi druhy s převážně noční aktivitou, ačkoliv není neobvyklé na ni narazit
i přes den; zejména v létě mohou být samice, které krmí mláďata, aktivní dlouho po
úsvitu (Harris & Yalden 2008). Nejaktivnější bývají obvykle po setmění a před
rozedněním (Reynolds & Tapper 1995). V létě a na podzim lišky nevyužívají nory a jako
úkryt jim slouží dobře krytá místa s hustou vegetací, do které zalehávají (Goszczyński &
Wójtowicz 2001), například křoviny v lesích nebo vzrostlé louky (Weber & Meia 1996,
Harris & Yalden 2008). Pod zem zalézají jen při extrémně špatném počasí. V období
rozmnožování a výchovy mláďat se lišky stahují do nor, které si buď samy vyhrabávají,
nebo využívají již existující úkryty; zvětšují například nory zajíců nebo obsazují jezevčí
doupata, která s jezevci někdy dokonce mohou sdílet (Harris & Yalden 2008). Liščí nory
najdeme v místech s dobrým vegetačním pokryvem a v blízkosti vody, často
upřednostňují svahy nebo vyvýšená místa a preferují písčité půdy (Sheldon 1950,
Anděra & Horáček 2005). V okolí lidských sídel či ve městech hledají úkryty pod kůlnami
nebo budovami, v zarostlých zahradách, na hřbitovech či skládkách, přes den odpočívají
také třeba na střechách (Harris 1977).
Rozmnožování a sociální chování
Liška obecná je obvykle sezónně monogamní (Ables 1969), ačkoliv sociální uspořádání
se může dosti lišit v závislosti na podmínkách prostředí či struktuře populace. Když se
lišky nestarají o potomky, žijí většinou samotářsky; při velké dostupnosti potravy
mohou ale i mimo období rozmnožování vytvářet páry nebo smečky, tvořené
příbuznými jedinci. V takových skupinách se rozmnožuje dominantní pár, přičemž
ostatní samice, tzv. pečovatelky (anglicky helpers), pomáhají s výchovou mláďat (von
Schantz 1984). Samice pečovatelky, které se nerozmnožují, si s mláďaty hrají, pečují o
ně, hlídají je, zaopatřují a shánějí dohromady zatoulaná štěnata (Macdonald 1979a);
nemusí to ale nutně zlepšovat přežívání mláďat. Ve městech na vícečetné skupiny
narazíme častěji, než v přírodě (Doncaster & Macdonald 1991).
Obě pohlaví se většinou párují na začátku říje, tedy u nás v lednu až únoru;
samice se často rozmnožují už na podzim prvního roku věku (Macdonald 1980, Allen
10

1984). Utvořené páry mohou někdy přetrvávat i několik let. Po 52–53 dnech (Ryan
1976) březosti samice rodí 4–7 mláďat; potomků může být více při lepší dostupnosti
potravy (Goszczyński 1989) a s narůstajícím věkem matky (Harris 1979, Allen 1984, Vos
1994). Péči o potomstvo zajišťuje přímo pouze samice, samec se na ní ale také podílí a se
samicí zůstává, dokud mláďata nejsou odstavena, nosí potravu, chrání před predátory a
pokud samice uhyne, mláďata vychová (Macdonald 1979a).
Mláďata se rodí slepá, oči otevírají ve 3 týdnech a v tomto věku také začínají
chodit (Linhart 1968). Samice kojí asi 4–5 týdnů a mláďata postupně přecházejí na
pevnou stravu (Harris & Yalden 2008). Mladé lišky se osamostatňují ve věku okolo 3
měsíců a o něco později odcházejí a hledají nová teritoria, kde se usazují, většinou ve
vzdálenosti 6–14 km (Anděra & Horáček 2005). Lišky jsou teritoriální, velikosti teritorií
se liší v závislosti na rázu krajiny a dostupnosti potravy, u nás se pohybuje v rozmezí
2,5–15 km čtverečních (Anděra & Horáček 2005). Své teritorium si lišky značí pachově –
močí, trusem a výměšky pachových žláz, více značkují samci než samice (Fawcett et al.
2013).

Jezevec lesní (Meles meles Linnaeus 1785)
Rozšíření a popis
Jezevec lesní je naše největší lasicovitá šelma. Obývá prakticky celou Evropu, včetně
větších ostrovů ve Středozemním moři a Británie. Na východě jeho areál zasahuje přes
Turecko po část Dálného Východu (Kranz et al. 2016).
Tělo jezevce je přizpůsobené částečně podzemnímu způsobu života v norách – je
zavalité, rozšířené do stran, nízké, s krátkýma silnýma nohama a drobným, ke konci
zúženým ocasem. Je dlouhé a přechází v mohutný krk s malou hlavou s malýma ušima.
Kůže je pokryta hrubou a dlouhou srstí, na nohách a spodní straně těla černou a na
hřbetě zbarvenou obvykle do stříbrošeda (obr. 2). Charakteristickým znakem jezevců
jsou dva nápadné černé pruhy na bílém podkladě, táhnoucí se od čenichu až po uši
(Matyáštík et al. 2000, Anděra & Horáček 2005, Harris & Yalden 2008).
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Obr. 2 Jezevec lesní u své nory na savaně.

Ekologie a chování
Habitat
Jezevci prosperují ve fragmentované heterogenní krajině s rozmanitou škálou habitatů,
skýtajících mnoho druhů potravy (Neal & Cheeseman 1996, Matyáštík & Bičík 2000).
Jsou velmi přizpůsobiví, v Evropě obývají všechny biomy kromě tundry; mají rádi
smíšené lesy s pasekami, krajiny s pastvinami a malými lesíky, ale najdeme je také v
rozsáhlejších smíšených a jehličnatých lesích, v křovinách a skalnatých terénech, kde
najdou přirozený úkryt (Anděra & Horáček 2005, Kranz et al. 2016). Žijí také na
předměstích a v městských parcích (Kranz et al. 2016). Jezevce obvykle nenajdeme
v mokřadech a místech s vysokou hladinou podzemní vody, která jsou nevhodná k
hrabání nor (Anděra & Horáček 2005).
Jezevci mohou využívat přírodních úkrytů (ve skalách, v balvanitých sutích
apod.), nebo si vyhrabávají nory – tzv. hrady. Nejvhodnější místa pro budování nor jsou
suchá stanoviště s lehčími půdami, naopak jílovité půdy jsou nevhodné (Thornton
1988). Jezevci si často vybírají místa ve svahu a velkou roli při výběru místa hraje také
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vegetační pokryv (Neal & Cheeseman 1996). Jezevčí hrady jsou složité struktury chodeb
a „komnat“, až několik desítek metrů dlouhých a 3 metry hlubokých (Anděra & Horáček
2005).
Potrava
Jezevec je typický všežravec, jehož jídelníček tvoří hlavně hmyz, žížaly, slimáci a
rostlinná strava (především různé plody, ořechy, kukuřice nebo obiloviny). Z větších
živočichů loví drobné savce, žáby nebo mláďata jiných zvířat a pojídá také ptačí vejce
(Anděra & Horáček 2005). Jezevec obvykle volí nejsnáze dostupnou potravu (Matyáštík
& Bičík 2000). Jde o velmi přizpůsobivého oportunistu, jehož jídelníček se, stejně jako
v případě lišky obecné, mění podle sezóny a geografické oblasti; za sucha nebo v zimě
žere i trávu (Harris & Yalden 2008).
Rozmnožování a sociální chování
Jezevci mohou žít v párech, častější jsou ale 5–8 členné skupiny. Obvykle utváří smečky
okolo 6 jedinců, kteří hájí své teritorium, čímž se liší od většiny lasicovitých šelem, kde
jedna nebo několik samic okupuje menší území v rámci teritoria jednoho samce (Powell
1979). Smečky mohou mít i výrazně více nebo naopak méně jedinců, v závislosti na
populačních hustotách v dané oblasti. Monogamie, která byla dříve s jezevci spojována,
je ale spíše artefaktem či důsledkem malých skupin; samice se často páří s více samci, i
s těmi z jiných sociálních skupin (Dugdale et al. 2007). Někdy vrh obsahuje mláďata
pocházející z oplodnění různými samci; tento jev se anglicky nazývá mixed paternity
litters. Jezevci se mohou rozmnožovat po celý rok, hlavní období říje je však od června
do října, přičemž mláďata se rodí až za 3–9 měsíců (Anděra & Horáček 2005, Harris &
Yalden 2008). Samotná březost trvá 6–7 týdnů, jezevci ale využívají tzv. utajenou
březost, která umožňuje vývoj plodu a porod odsunout na vhodnější období. I u jezevců
se vyskytují pečovatelky, které se o mláďata starají, když se matka vydá hledat potravu
(Matyáštík et al. 2000).
Jezevci jsou šelmy s převážně noční aktivitou a mnoho času tráví pod zemí. Na
podzim se vykrmují a přesrsťují a následně mohou upadat do nepravého zimního
spánku, tzv. letargie, z něhož se probouzejí v únoru či březnu (Matyáštík et al. 2000).
V případě oteplení jezevec z nory vyleze klidně i v zimě, v teplejších obdobích nezimuje
vůbec.
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K vyznačení a obraně svého teritoria používají jezevci pachové značení, mimo jiné
pomocí výměšků subkaudální žlázy, což je orgán u šelem unikátní (Brown & Macdonald
1985). Sekrece může sloužit nejen ke značení teritoria (Kruuk 1978), rozpoznávání
jedinců (Kruuk et al. 1984) a k indikaci příslušnosti ke smečce (Gorman et al. 1984), ale
také může poskytovat informaci o zdatnosti (fitness) jedince (Buesching & Macdonald
2001).
Kuna lesní (Martes martes Linnaeus, 1758)
Rozšíření a popis
Kuna lesní je středně velká lasicovitá šelma obývající západní a střední palearktickou
oblast; vyskytuje se na většině území Evropy, až po Malou Asii, Kavkaz a nejzápadnější
část asijského Ruska. Žije v nadmořských výškách od hladiny moře až po 2300 m. n. m.
(Herrero et al. 2016).
Kuna lesní je asi půl metru dlouhá šelma s výrazným dlouhým huňatým ocasem,
který může dosahovat okolo 50 % délky těla, s krátkýma nohama a poměrně velkými
ušními boltci (v porovnání např. s tchořem, obr. 3). Hřbet je nahrbený. Kuna má hustou
lesklou srst hnědé barvy s výraznou světlou náprsenkou a světle orámovanými ušními
boltci (Anděra & Horáček 2005, Harris & Yalden 2008).

Obr.3 Kuna lesní v lužním lese.
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Ekologie a chování
Habitat
Na kunu lesní narazíme obvykle v lesích, ať už listnatých nebo jehličnatých, případně
v křovinatých habitatech; dobře přežívá i v otevřené krajině, vyžaduje ale přítomnost
občasných křovin či polních remízků. Ideální prostředí pro kunu lesní je však les
s mezernatým zápojem stromového patra a hustým podrostem (Harris & Yalden 2008,
Herrero et al. 2016). Kuna lesní využívá k úkrytu a výchově mláďat dutiny ve starých
stromech, opuštěná hnízda dravců, hromady klestí, polomy stromů či seníky (Anděra &
Horáček 2005).
Potrava
Jde o oportunistického všežravce, který se nespecializuje na konkrétní druh potravy.
Většinu jídleníčku tvoří maso (Herrero et al. 2016); především požírá to, co je zrovna
k dispozici, od malých savců (rejsci, myši, hraboši) přes mršiny po zajíce, veverky,
králíky, ptáky a jejich vejce, plazy, houby, ovoce, ořechy atd. U nás jsou nejčastější kořistí
drobní savci a ptáci, méně také netopýři, brouci či med divokých včel (Anděra & Horáček
2005). Při lovu dokáže skočit až 4 m daleko a dobře šplhá po stromech, kde také loví (De
Marinis & Masseti 1995, Harris & Yalden 2008).
Rozmnožování a sociální chování
Kuna lesní žije samotářsky a aktivní je především v podvečer a v noci. Obývá domovské
okrsky o rozloze 5–25 km čtverečních (Anděra & Horáček 2005), a to i několik let po
sobě. Své území si značí močí, výkaly a pachovými výměšky z análních a abdominálních
žláz. Nejsou však nijak zvlášť teritoriální a jejich okrsky se často překrývají. Samice se
mohou pářit s více samci (Herrero et al. 2016). Kuny využívají stále stejné pěšinky a
ochozy, které si označují.
Kuna má, stejně jako jezevec, skrytou březost. Páří se v létě, od července do
srpna. Samotný vývoj zárodku trvá okolo 30 dní, prodloužená březost pak 165–236 dní
(Anděra & Horáček 2005). Mláďata, obvykle tři, se rodí od dubna do května, oči otevírají
zhruba po měsíci, kojena jsou asi 6 týdnů a z doupěte vylézají po 7–8 týdnech.
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Kuna skalní (Martes foina Erxleben, 1777)
Rozšíření a popis
Kuna skalní je o něco teplomilnější druh než kuna lesní a její areál zasahuje jižněji.
Obývá téměř celou Evropu, od Baltského moře na severu po Středozemí na jihu, na
východě její areál sahá až po Himaláje (Abramov et al. 2016).
Kuna skalní se velmi podobá kuně lesní a na pohled může být složité je od sebe
odlišit. Obě šelmy jsou zhruba stejně velké, kuna skalní má o něco méně huňatý ocas a
méně hustou srst. Může být o něco světleji zbarvená, má špičatější uši (obr. 4). Zatímco
kuna lesní má ochlupená chodidla, kuna skalní má tlapky lysé; ve sněhu či blátě proto
nechává zřetelnější stopy (Anděra & Horáček 2005, Harris & Yalden 2008). Rozlišovacím
znakem by mohla být velikost náprsenky – kuna lesní ji má mít menší, tento znak ale
není příliš spolehlivý, protože závisí na geografické oblasti (Ophoven 2010).

Obr. 4 Kuna skalní v lužním lese
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Ekologie a chování
Kunu skalní najdeme na okrajích lesů, vystačí si i s menšími lesíky v jinak otevřené
krajině, daří se jí ve skalnatém prostředí či v opuštěných lomech, ale na rozdíl od kuny
lesní jde o poměrně synantropní druh, který se dobře přizpůsobil životu v blízkosti
lidských sídel, dokonce i ve velkých městech. Jak napovídá její jméno, můžeme ji nalézt i
v horách nad horní hranicí lesa, kde s oblibou obývá turistické chaty. Ve městech může
kuna skalní být nevítaným vetřelcem, např. když vleze pod kapotu auta, kde může
ohryzat pryžové části kabelů v motoru. Jinak se přes den schovává na půdách, v senících
či ve stodolách (Anděra & Horáček 2005, Harris & Yalde 2008).
Aktivitou, rozmnožováním a potravními nároky se příliš neliší od kuny lesní,
lidem však může zabíjet slepice nebo požírat jejich vejce. Koncem léta a na podzim s
oblibou konzumuje zralé ovoce v sadech a zahradách.

Kolčava (Mustela nivalis Linnaeus, 1766)
Rozšíření a popis
Kolčava je naší nejmenší šelmou (a zároveň nejmenší šelmou vůbec). Z našich druhů
šelem má největší areál, jenž zahrnuje celý evropský kontinent kromě Irska a Islandu,
téměř celou Asii, Severní Ameriku a část severní Afriky (McDonald et al. 2016).
Jde o drobné zvíře s protáhlým, štíhlým tělem a krátkýma nohama, hnědé s bílou
náprsenkou a spodní částí těla (obr. 5). Na rozdíl od hranostaje na zimu nepřebarvuje do
bílého šatu. Velikost jedinců se liší, samci jsou výrazně větší, ale někteří jedinci měří
pouhých 15 centimetrů (Sheffield & King 1994).
Ekologie a chování
Najdeme ji tam, kde je dostatek potravy a úkrytů, tedy zejména v místech s hustou
vegetací; na polích, loukách a mezích, na okrajích lesů, ale také v blízkosti lidských sídel
(McDonald et al. 2016). Kolčava je specializovaný predátor malých savců, hlavně
hrabošů a jiných drobných hlodavců (Sheffield & King 1994). Kromě nich požírá také
ptáky a jejich vejce, hmyz (zejména brouky) nebo žáby, vyhýbá se krtkům a rejskům. Na
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zimu si někdy vytváří zásoby (Danzig 1992). Dokáže šplhat po stromech, ačkoliv ne tak
dobře jako hranostaj. Na lov se často vydává v noci, ale bývá hodně aktivní i přes den.
Nory nehrabe, odpočívá v opuštěných doupatech, vyvrácených pařezech,
puklinách ve skalách, hromadách kamení atd. Žije osamoceně nebo ve skupinách, samice
rodí 4–6 mláďat, která se osamostatňují asi ve 3 měsících (Anděra & Horáček 2005).

Obr. 5 Lasice kolčava na savaně.

Hranostaj (Mustela erminea Linnaeus, 1758)
Rozšíření a popis
Hranostaj je drobná lasicovitá šelma, velmi podobná lasici kolčavě. Je ale větší a na rozdíl
od kolčavy má černou špičku ocasu, která zůstává takto zbarvená i v zimě, když
přesrsťuje do sněhobílého šatu (obr. 6) (King 1983). Areál hranostaje zahrnuje většinu
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Evropy kromě Islandu, Balkánu a Středomoří, většinu Asie a Severní Ameriku (Reid et al.
2016); introdukován byl na Nový Zéland (King 1983).

Obr. 6 Hranostaj v bílém šatu v zimě v mokřadu.

Ekologie a chování
Hranostaj může žít v prakticky jakémkoliv typu krajiny, hlavně v polních remízcích,
křovinatých oblastech, na krajích lesů a nevadí mu ani blízkost lidských sídel. Běžně se
vyskytuje poblíž řek, potoků a rybníků. Dobře plave a šplhá lépe než kolčava. Potravní
skladba je podobná jako u kolčavy, odváží se však i na králíka nebo zajíce, na podzim
požírá lesní plody. Žije samotářsky nebo ve skupinách s dorůstajícími potomky, aktivní
je především v noci. K obraně využívá výměšků pachových žláz. Na rozdíl od kolčavy se
u hranostaje objevuje utajená březost; páří se koncem zimy a mláďata se rodí asi o 3
měsíce později, pokud se však páří až v létě, mohou se potomci narodit dokonce až za
rok (Hunter 2011).
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Tchoř tmavý (Mustela putorius Linnaeus, 1758)
Rozšíření a popis
Tchoř tmavý je jedním z našich nejméně prostudovaných druhů šelem. Jeho areál
pokrývá většinu Evropy, od Skotska po pohoří Ural; nevyskytuje se ve Skandinávii,
s výjimkou nejjižnějších oblastí (Anděra & Horáček 2005, Skumatov et al. 2016).
Tchoř je středně velká lasicovitá šelma s krátkýma nohama a zavalitým tělem,
díky čemuž při chůzi působí dojmem, že se „plazí po zemi“. Hlava je malá, s krátkýma
kulatýma ušima a drobnýma očima. Ocas nepřesahuje polovinu délky zhruba 40 cm
dlouhého těla. Zbarvení tchoře je tmavohnědé, s prosvítajícími výrazně světlými chlupy
(obr. 7). Spodní strana těla je tmavá a charakteristickým poznávacím znakem tchoře je
typická maska na obličeji, tvořená velkými světlými plochami s tmavými skvrnami
(Anděra & Horáček 2005, Harris & Yalden 2008).

Obr. 7 Tchoř tmavý v lužním lese.
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Ekologie a chování
Habitat
Tchoř tmavý upřednostňuje spíše otevřené typy krajiny v nížinách, ale narazíme na něj i
v zalesněných oblastech a občas i ve vyšších polohách, kde někdy využívá horských chat;
celkově se jim však spíše vyhýbá. Je poměrně silně vázaný na vodu, takže ho najdeme ve
vlhčích oblastech, v okolí břehů řek a vodních nádrží, vyhýbá se polím (Anděra &
Horáček 2005, Harris & Yalden 2008). Informací o tom, kde žije v současné kulturní
fragmentované krajině, je pomálu. Občas zavítá do menších vesnic nebo k odlehlejším
lidským sídlům (Harris & Yalden 2008), zejména v zimě, protože v budovách nalezne
úkryt a zároveň potravu v podobě malých savců (Blandford 1987, Baghli et al. 2002).
Velkým městům a průmyslovým oblastem se tchoř tmavý většinou vyhýbá (Zabala et al.
2005).
Potrava
Hlavní složku jídelníčku tvoří maso, zejména drobní hlodavci (hraboši, potkani, myšice)
a žáby (skokani a ropuchy). Jedu z kůže ropuch se tchoři zbavují zajímavým způsobem –
žábu před konzumací povalují tlapkami po zemi. Troufne si i na králíky nebo ptáky,
nepohrdne ani mršinou či hmyzem (Harris & Yalden 2008).
Rozmnožování a sociální chování
Tchoř tmavý je teritoriální šelma, známá pro svou obranu silně zapáchajícími výměšky
dobře vyvinutých řitních žláz (McDonald 2002). Žije samotářsky, území samic se
navzájem nepřekrývají, ale mohou se překrývat s teritorii samců (Brzeziňski et al. 1992).
Říje trvá od března do května a jednou za rok se po zhruba 40 dnech březosti rodí 3–7
mláďat. Potomci se osamostatňují po 2–3 měsících a pohlavně dospívají v 9–10
měsících. Většina jedinců nepřežije první zimu (Anděra & Horáček 2005). Samice se páří
jen s jedním samcem, ten však může za sezónu oplodnit více samic (Marcelli et al. 2003).
Samec se o potomky nestará a mláďata s matkou zůstávají obvykle do časného podzimu
(Zabala et al. 2005). Tchoři přes den obvykle odpočívají v úkrytech v dutinách stromů či
hromadách kamení, aktivní začínají být za soumraku. Tchoř dokáže šplhat po stromech,
obvykle se ale pohybuje po zemi. Může využívat i nory, třeba králičí (Blandford 1987).
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Vydra říční (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
Rozšíření a popis
Vydra říční obývá celou Evropu a část asijského kontinentu až po ostrovy jako je
Sumatra, Tchaj-wan a Japonsko (Anděra & Horáček 2005, Roos et al. 2015).
Vydra je velká šelma s protáhlým tělem, uzpůsobeným k životu ve vodě, a
dlouhým ocasem, který využívá jako kormidlo (obr. 8). Na krátkých nohách má mezi
prsty plovací blány. Má drobné uši a nozdry a oči pod vodou chrání záhyb kůže. Srst je
velmi hustá, obvykle hnědé až hnědošedé barvy, se světlým krkem a spodní částí těla
(Harris & Yalden 2008).

Obr. 8 Skupina vyder říčních v mokřadu.

Ekologie a chování
Vydry se zdržují v blízkosti vodních toků i stojatých vod, kde také narazíme na jejich
doupata, obvykle pod kořeny stromů nebo ve strmých březích; mohou využívat také
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nory jiných zvířat, například jezevců nebo lišek. Velmi dobře plavou a potápí se, ve vodě
si také obstarávají většinu potravy, kterou tvoří převážně ryby. Kromě toho loví i drobné
savce, raky, menší druhy ptáků nebo žáby. Stejně jako tchoř tmavý se vydra dokáže
vypořádat s jedem ropuch – před konzumací je stahuje z kůže (Morales et al. 2015). O
mláďata pečuje samice s částečnou pomocí samce (hned po porodu), jinak žije osaměle.
Pářit se může kdykoliv, nejčastěji od února do léta, rodí 2–3 mláďata, která se poprvé
vydávají do vody ve věku asi 10 týdnů. Aktivní je převážně v noci (Anděra & Horáček
2005, Harris & Yalden 2008).

Šakal obecný (Canis aureus Linnaeus, 1758)
Rozšíření a popis
Šakal obecný je středně velká psovitá šelma, jejíž areál rozšíření sahá od jihovýchodní
Asie přes Blízký Východ až po jihovýchodní část Evropy (Sillero-Zubiri et al. 2004, Jhala
& Moehlman 2008). V České republice není šakal původním druhem; v posledních
desetiletích se začal šířit z oblasti Balkánu severozápadním směrem a postupně
rozšiřuje svůj areál (Trouwborst et al. 2015).
Šakal obecný vzhledem připomíná menšího vlka nebo lišku, lze jej však dobře
odlišit podle několika znaků – má delší zadní nohy, menší uši a kratší ocas než liška.
Nohy nejsou zepředu černé, uši nejsou černé zezadu (obr. 9).
Ekologie a chování
Jde o velmi přizpůsobivého všežravce, který dokáže dobře přežívat množství různých
habitatů, od vysokých hor po vyprahlé pouštní oblasti (Jhala & Moehlman 2008), včetně
zemědělsky využívaných oblastí (Šálek et al. 2014a). Šakali mají široký jídelníček, žerou
všechno od hmyzu a hlodavců přes rostlinnou stravu až po mršiny nebo odpadky
(Giannatos 2004). Stejně jako lišky někdy loví kolouchy a dokonce si troufnou i na „slabé
kusy“ dospělých kopytníků.
Šakali jsou převážně teritoriální šelmy s noční aktivitou, ale bývají aktivní i ve dne
(Pyšková et al. 2016). Základní sociální jednotkou je pár, který může v dobrých
podmínkách přetrvávat celoročně; také u šakalů najdeme pečovatelky, které pomáhají
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s výchovou mláďat (Macdonald 1979b). Šakali mívají obvykle 3–6 mláďat, o která pečují
ve vlastních nebo např. jezevčích norách (Hunter 2011).

Obr. 9 Šakal obecný v zimě na savaně.
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METODIKA
Studovaná oblast
Studované území se nachází 30–40 km severovýchodně od Prahy v oblasti Polabí (obr.
10). Jde o poměrně hustě osídlenou a zemědělsky využívanou krajinu, která ale nabízí
množství různých typů prostředí. I proto jsem se rozhodla zvolit tuto oblast;
mozaikovitá kulturní krajina je ve střední Evropě v dnešní době typickým fenoménem a
informací o tom, jak ji naše „běžné“ druhy šelem využívají, není mnoho. Důležitým
faktorem při rozhodování o výběru oblasti byla i přítomnost řady polopřirozených,
relativně dobře zachovalých habitatů, z nichž některé jsou v české krajině nepříliš hojné
(např. travnaté enklávy stepního charakteru) a jejich společný výskyt na relativně
malém území nedaleko Prahy není samozřejmostí. Využila jsem tudíž přítomnosti všech
předem zvolených typů habitatů, ve kterých jsem chtěla provádět výzkum (tedy
mokřadů, lužních lesů, smíšených lesů a travinných porostů), protože představují
zřetelný gradient vlhkosti a zápoje stromového a keřového patra.

Obr. 10. Mapa České republiky s vyznačenou studovanou oblastí.
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Většina území leží pod 200 m n. m. a zbytek většinou nepřesahuje 250 m. Jedná se
o teplou klimatickou oblast s průměrnými ročními teplotami vzduchu 8,5–9,0°C a
ročními srážkami okolo 550 mm. Z botanického hlediska je klasifikována jako oblast
teplomilné květeny, tzv. termofytikum, pro kterou je charakteristický výskyt
teplomilných doubrav, dubohabřin, suchých trávníků a xerofilních křovin (Kaplan
2012).
Nachází se zde také bývalý výcvikový vojenský prostor, což je oblast velmi
zajímavá z hlediska výskytu některých vzácných druhů rostlin a živočichů, která díky
desetiletí trvajícímu vyloučení veřejnosti a specifickému disturbančímu režimu zůstala
zachovalá a zahrnuje poměrně unikátní biotopy. V posledních letech je lokalita
předmětem snah o reintrodukci některých zvířat, která z české krajiny vymizela vinou
člověka – konkrétně divokých koní, zubrů a „praturů“ (Stokstad 2015; více informací lze
nalézt na webu ceska-krajina.cz).
Habitaty
Výskyt šelem jsem sledovala ve čtyřech výše zmíněných typech habitatů (pro jejich
podrobnější charakteristiku viz např. Chytrý et al. 2010), z nichž dva jsou nelesní, tedy
otevřené, dva lesní, se zápojem stromového patra. V každé dvojici byla zvolena sušší a
vlhčí varianta.
Habitat, který v dalším textu označuji jako „mokřad“, představuje vlhkou
variantu otevřeného nelesního biotopu (obr. 11). Jako mokřady jsem vybírala
podmáčené lokality s vysokým sloupcem podzemní vody, v bezprostřední blízkosti
vodních toků či v okolí slepých ramen řek. Dominantním vegetačním typem v těchto
lokalitách jsou ostřicové a bezkolencové louky, rákosiny a mokřadní vrbiny, místy s
porosty vzrostlých dřevin či křovinami podél potoků.
„Lužní lesy“ jsou stanoviště s podmáčenými říčními nivami, s vysokým sloupcem
podzemní vody, ovlivněné záplavovými cykly; v rámci vybraných lokalit se vyskytovala
jak pravidelně zaplavovaná a podmáčená, tak sušší místa (obr 12). Vegetace v lokalitách
reprezentujících tento habitat byla tvořena typickými dominantami našich lužních lesů,
jako jsou duby, topoly, jilmy a jasany, bažinné olšiny a vrbiny, se světlinami, které
porůstají rákosiny a podmáčené louky. Nachází se zde také velké množství trvalých či
sezónních tůní a potoků při březích řeky Labe.
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Obr. 11 Mokřad.

Obr. 12 Lužní les.
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Obr. 13 Podzim ve smíšeném lese.

Obr. 14 Křovinatá step připomínající africkou savanu.
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Jako „smíšený les“ označuji sušší variantu lesního habitatu se zápojem
stromového patra (obr. 13). Jedná se o doubravy a dubohabřiny s převahou dubu, habru
a lípy, s příměsí bříz, smrků, borovic a dalších dřevin.
Termínem „savana“ v práci nazývám (pro fyziognomickou podobnost s africkými
savanami a vžité místní označení používané biology provádějícími zde výzkum) lokality
v otevřené krajině, kde dominují travní společenstva s vtroušenými křovinami, mezi
kterými převládají trnky a hlohy (obr. 14). Některé lokality mají spíše travnatý
charakter, jiné jsou výrazně zarostlejší křovinami.
Výběr lokalit a rozmístění fotopastí
Každý habitat byl reprezentován 3–4 prostorově izolovanými lokalitami (tři lokality
jsem vybrala v lužním lese, smíšeném lese a v savaně, v mokřadu byly lokality čtyři;
schéma designu pro sběr dat je znázorněno na obr. 15). Každá lokalita tedy
představovala pouze jeden typ habitatu; tím, že spolu lokality stejných habitatů
nesousedily a byly roztroušeny po studovaném území, jsem získala nezávislá opakování
a předešla pseudoreplikacím v rámci habitatu. Lokality jsem vybírala tak, aby splňovaly
parametry předem zvolených habitatů.
Do každé lokality jsem rozmístila 4–10 fotopastí; v průměru tak byl každý habitat
monitorován 15–20 pastmi. Celkový počet rozmístěných pastí byl 73. Pasti byly
v lokalitách rozmisťovány tak, aby byly vzdáleny minimálně 200 m od sebe a pokrývaly
lokalitu pokud možno rovnoměrně, od jejího středu po okraje; to bylo motivováno
snahou podchytit případný vliv krajinných faktorů a reprezentativně pokrýt charakter
studované lokality. Konkrétní místa pro instalaci fotopastí byla vybírána tam, kde jsem
předpokládala výskyt šelem – podél zvířecích pěšinek, poblíž tůní, potoků, podél
terénních depresí a prohlubní apod. Přístroje jsme umísťovali obvykle na větve nebo
kmeny stromů ve výšce 50 cm až 1 metr. Dále bylo nutné přihlížet k tomu, aby nebyla
fotopast nápadná a viditelná z turistických cest a pěšin, abychom snížili riziko krádeže.
Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i po zpracování dat z prvního roku sledování pro
tuto diplomovou práci, neuvádím zde konkrétně, kde leží studované lokality ani přesné
rozmístění fotopastí v nich.
Fotopasti jsem rozmístila od poloviny března do konce května 2015, vzhledem
k logistické náročnosti jsem využila pomoci spolupracovníků zmíněných v Poděkování.
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Obr. 15. Schéma rozmístění fotopastí v rámci studované oblasti (podrobnosti viz text). Znázornění
fotopastí v lokalitách je schematické, neodpovídá skutečným počtům.

Technické parametry fotopastí
Používaný přístroj byla fotopast UOVision UV 535 Panda s pohybovým PIR čidlem
s dosahem 15–20m a infračervenými blesky o vlnové délce 940 nm, o kterých se
předpokláda, že méně ruší zvěř (Newbold & King 2009); v noci fotopast pořizuje
černobílé fotografie. Fotoaparáty díky pohybovému čidlu automaticky zaznamenají a
fotografují procházející zvěř; díky volitelnému nastavení citlivosti jsou schopny zachytit
i drobné živočichy, například myši, v případě mojí studie tedy nehrozí, že by nejmenší
druhy šelem (kolčava a hranostaj) unikly vyfotografování z důvodů nedostatečné
velikosti. Přístroj vždy pořídí tři snímky bezprostředně po sobě. Fotopast je napájena
tužkovými bateriemi, které je v závislosti na množství pořízených fotografií (a podílu
černobílých nočních a barevných denních fotografií) nutno měnit v průměru jednou za
půl roku.
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Obr. 16 Fotopast umístěná na stromě.

Sběr dat a práce v terénu
Fotografie se ve fotopasti ukládají na paměťovou SD kartu; používala jsem karty
s kapacitou 16 GB, na které se vejde až 20 000 fotografií. Ačkoliv výdrž baterií i vysoká
kapacita paměťových karet by umožňovala fotografie stahovat v delších intervalech,
objížděla jsem všechny lokality jednou za měsíc, abych v maximální možné míře
předešla ztrátám dat – k těm sice vzácně a ojediněle, ale přesto občas docházelo
v důsledku poruchy fotoaparátu či paměťové karty. Celkově vyšla práce v terénu,
spojená s jedním monitorovacím cyklem, na 4–5 celých dní v měsíci (při použití
osobního auta k přejezdům mezi lokalitami). Při obcházení fotopastí jsem měnila SD
karty a v případě potřeby vyměnila baterie. Při exkurzích jsem byla doprovázena
rodinnými příslušníky, kolegy či přáteli, též z důvodů bezpečnosti.
Data byla sbírána v období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016, abych pokryla všechna
roční období. První sledované období bylo tedy léto, pro přehlednost však v grafických
výstupech ve Výsledcích data řadím od jara do zimy.
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Fotografie jsem stahovala do počítače a třídila. Dohromady za celé období studie
bylo pořízeno přes 900 000 snímků o celkovém objemu 1,5 TB. Každý snímek bylo
nutno prohlédnout a fotografie, na kterých byly šelmy, jsem přesunula do zvláštní
složky. Při třídění jsem používala program, který údaje o mnou identifikovaných
šelmách automaticky ukládal do databáze, kterou jsem následně exportovala do
excelového souboru. U každého snímku jsem zaznamenávala datum a čas pořízení
fotografie, číslo fotopasti a k němu se vztahující lokalitu a typ habitatu, a určený druh
šelmy. Každá fotografie znamenala jednu položku v databázi, data tedy pak bylo nutno
upravit a standardizovat.
Standardizace dat
Data jsem nejdříve v databázi převedla na jednotlivé záznamy; pokud bylo zvíře na
následující fotografii v časovém intervalu menším než 2 minuty, šlo o jeden záznam.
Pokud se zvíře u fotopasti vyskytovalo například hodinu (spánek, odpočinek atd.), bylo
považováno také za jeden záznam.
Následující standardizace dat posloužila pro statistické zpracování údajů o
sezónní dynamice a habitatových preferencích zjištěných druhů. Protože v případě mojí
studie nebylo možné od sebe odlišit konkrétní jedince (jednak kvůli tomu, že u
některých druhů se od sebe jedinci na pohled příliš neliší, například u jezevců, a jednak
proto, že noční fotografie pořízené v infračerveném světle jsou černobílé a také méně
kvalitní), nepokouším se odhadovat abundance či populační hustoty jednotlivých druhů
a

pracuji

pouze

s frekvencemi

výskytů.

Abych

snížila

zkreslení

vyplývající

z opakovaného zachycení téhož jedince provadějícího například určitý typ aktivity
v bezprostředním okolí pasti (a tedy mnohokrát fotografovaného na tomtéž místě),
počítám u každé fotopasti ve stejný den pouze jeden výskyt každého druhu, bez ohledu
na to, kolikrát u ní byl vyfotografován. Zajímalo mě tedy pouze to, zda byl druh v daný
den u konkrétní fotopasti přítomen. Při tomto způsobu standardizace je maximální
možný počet záznamů každého druhu u jedné fotopasti n = 366 a v celkovém datovém
souboru 62 hodnocených fotopastí (viz níže) n = 22 692.
Celkový počet záznamů (n = 5011) se snížil na 4069 standardizovaných záznamů,
což představuje redukci o 18,8 %. Při tomto způsobu standardizace dojde k redukci
počtu záznamů především u nejhojnějších druhů, tedy lišky, kuny a jezevce (obr. 17).
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Takto korigovanou frekvenci výskytu druhu označuji termínem „počet
standardizovaných záznamů“ a tato data jsou použita ve všech statistických analýzách
popsaných v kapitole Výsledky, kromě analýzy cirkadiánní aktivity, kde je použit
„celkový počet záznamů“.
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Obr. 17. Srovnání celkového počtu záznamů a počtu standardizovaných záznamů pro jednotlivé druhy.
Vzdálenost od červené přímky odráží míru redukce v počtu záznamů v důsledku standardizace, při níž je u
každé fotopasti ve stejný den počítán pouze jeden výskyt každého druhu bez ohledu na to, kolikrát byl
vyfotografován.

Výhody a překážky při práci s fotopastmi
Sledování divoké zvěře pomocí fotopastí přináší mnoho výhod; tou hlavní je, že po 24
hodin denně můžeme monitorovat zvířata nerušeně v jejich přirozeném prostředí a
získáváme velké objemy dat o všech druzích, které se v dané lokalitě vyskytují. Taková
data by nebylo možno pořídit jiným způsobem. Díky stále se zlepšujícím technologiím
stačí fotografie stahovat zhruba jednou měsíčně.
Na druhou stranu musíme čelit některým překážkám, které mohou vést ke ztrátě
dat, ať už jsou to faktory přírodní (past zaroste vegetací, otočí/strhne ji zvíře, např.
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divoké prase, na objektivu si udělá hnízdo pavouk atd.), technologické (vybité baterie,
poškozená SD karta, jiná dysfunkce přístroje) nebo lidské (krádež fotopasti, krádež SD
karty, úmyslné zakrytí fotopasti či jiné poškození).
Pasti, které byly ukradeny, případně ty, které podléhaly technickému selhání
příliš často, byly nahrazeny nebo z analýzy vyloučeny. Celkem jsem analyzovala data
z 62 fotopastí (za 12 měsíců výzkumu činily tedy tyto ztráty zhruba 15 %), přičemž
jejich rozložení v rámci jednotlivých lokalit a habitatů zůstalo stejné, jako při plánování a
zakládání pokusu.
Krajinné faktory
Pro mnohorozměrnou analýzu vlivu krajinných faktorů na výskyt šelem v rozdílných
habitatech byla použita data z GIS (geografického informačního systému) z balíčku
Corine Land Cover 2012 (CENIA 2012). Pro každou fotopast jsem v mapě změřila
vzdálenost od nejbližšího lidského osídlení, vzdálenost od zdroje vody (řeky, potoky,
trvalé tůně, slepá ramena, vodní nádrže a další vodní plochy), vzdálenost od nejbližší
silnice a vypočítala index otevřenosti krajiny. Pro tento index byla použita vektorová
vrstva CORINE Land Cover 2012 – okolo fotopasti byla v okruhu 500 metrů spočtena
plocha jednotlivých CORINE kategorií krajinného pokryvu (lesy; zemědělská území a
orná půda; přírodní pastviny; přechodová stadia lesa a křoviny a plochy městské
zeleně). Samotný index byl vypočten jako podíl plochy uzavřenýchotevřených stanovišť
ku součtu ploch stanovišť otevřených i uzavřených. Za otevřená stanoviště byly
považovány všechny kategorie kromě lesů a jejich přechodových stadií.
Statistická analýza
Cílem statistické analýzy bylo zjistit (a) zda se jednotlivé habitaty liší počtem druhů, (b)
zda má na počet záznamů jednotlivých druhů vliv to, v jakém habitatu a ročním období
byly pořízeny, (c) jestli zjištěné druhy šelem přizpůsobují svoji cirkadiánní aktivitu
ročnímu období, a (d) zda je druhové složení na lokalitách určováno habitatem či
krajinnými faktory (tato závislost byla testována pomocí mnohorozměrných metod).
Testy vycházely ze standardizovaného počtu záznamů (pokud byl druh na fotopasti
zachycen během jednoho dne opakovaně, byl počítán jen jednou – viz výše) a byly
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provedeny jen pro druhy, u kterých byl těchto záznamů pořízen dostatečný počet (liška,
kuna, jezevec, kolčava).
Rozdíly v počtu druhů mezi jednotlivými habitaty byly testovány pomocí GLM
modelu s poissonovským rozdělením chyb.
Vliv habitatu a ročního období na počet záznamů jednotlivých druhů šelem byl
testován pomocí lineárnho modelu. Vzhledem k faktu, že počty záznamů na jednotlivých
lokalitách

byly

vyděleny

počtem

funkčních

fotopastí,

jsem

pracovala

se

standardizovaným počtem záznamů na jednu lokalitu a nemohla tak použít GLM model s
poissonovským rozdělením chyb. Modely byly testovány postupným zjednodušováním –
odebíráním interakcí či faktorů (Crawley 2007). Lokality (n = 13) byly v modelu
považovány za náhodný faktor, testovaný faktor roční období byl považován za
pseudoreplikaci v lokalitě .
Průkaznost interakce mezi počtem výskytů ve dne nebo v noci a ročním obdobím
byla testována pomocí GLM modelu s poissonovským rozdělením chyb (Crawley 2007),
rozdíly mezi buňkami byly testovány podle Řeháka & Řehákové (1986). Pro každý druh
byly provedeny dva testy, jeden na datech, jak byla zaznamenána, a druhý na datech
přepočtených na průměrnou délku dne a noci v jednotlivých ročních obdobích.
Závislost výskytu druhů na identitě habitatů a na vlivu krajinných faktorů byla
testována mnohorozměrnými ordinačními metodami. Nejdříve byla použita nepřímá
gradientová analýza (DCA), která ukázala hlavní gradienty v datech, nezávislé na
testovaných prediktorech (identita habitatu a faktory krajiny). Podle velikosti hlavních
gradientů (Lepš & Šmilauer 2000) byla následně zvolena lineární metoda přímé
gradientové analýzy (RDA), která byla použita pro testování vlivu identity habitatů a
vlivu faktorů krajiny. Souřadnice jednotlivých pastí byly ve všech ordinačních modelech
použity jako kovariáty, aby výsledky nebyly ovlivněny prostorovým rozmístěním ploch.
Dále byl proveden rozklad vysvětlené variability mezi dvěma testovanými skupinami
prediktorů: habitaty a vliv krajiny (viz Lepš & Šmilauer 2000, p. 73–76). Nejdříve byl
testován vliv habitatů a pak krajinných faktorů samostatně (marginální efekt). Následně
byl testován tzv. parciální efekt obou skupin proměnných (habitaty a krajina), kdy jedna
skupina proměnných (např. habitaty) byla použita jako vysvětlovaná proměnná a druhá
skupina (např. vliv krajiny) byla použita jako kovariáta. Takto bylo možné odhadnout
parciální efekt obou skupin prediktorů, tj. bez vlivu druhé skupiny prediktorů. Nakonec
byla provedena přímá gradientová analýza testující vliv obou skupin prediktorů
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(habitaty, krajina) společně. Rozdíl mezi variabilitou vysvětlenou oběma skupinami
prediktorů společně (habitaty, krajina) a součtem parciálních efektů obou skupin
prediktorů vyjadřuje vysvětlenou variabilitu, kterou není možné přiřadit ani jedné ze
dvou testovaných skupin prediktorů.
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VÝSLEDKY
Srovnání habitatů na základě počtu druhů šelem
Celkem bylo ve studovaném území zjištěno 8 druhů šelem: liška obecná, jezevec lesní,
kuna lesní a kuna skalní (vzhledem k obtížnému odlišení obou druhů jsem je
v analýzách sloučila do jedné skupiny „kuna“), lasice kolčava, lasice hranostaj, tchoř
tmavý, šakal obecný a vydra říční. Počty druhů na lokalitách v rámci habitatů (obr. 18) i
celkové počty zaznamenané v jednotlivých habitatech se lišily – nejvíce druhů bylo
v habitatech mokřad a savana, nejméně v lužním lese (tab. 2). Rozdíly však nebyly
statisticky významné, jak ukázal GLM model s poissonovským rozdělením chyb (df = 3,
dev = 2.09, P = 0.55).
Nejčastěji byla na fotopastech zaznamenána liška (2069 záznamů), dále kuna
(1014) a jezevec (617). Počet záznamů ostatních druhů byl výrazně nižší (kolčava 62,
šakal 42, tchoř 39, hranostaj 26) a druhem s nejmenším počtem 7 záznamů byla vydra
(tab. 3).
Tab. 2. Počty druhů v jednotlivých habitatech s vyznačením jejich přítomnosti (podrobná kvantitativní
data o počtech záznamů jsou uvedena v tab. 2).
Habitat

Počet druhů

liška

jezevec

kuna

kolčava hranostaj tchoř

Smíšený les
Lužní les
Mokřad

6
4
7

×
×
×

×

×

×

×
×
×

Savana

6

×

×

×

×

×

×

šakal

vydra

×
×
×

×

×

×
×
×

8
7

Počet druhů

6

Smíšen
ý les

Lužní
les

Mokřad

Savana

5
4
3
2
1
0

Obr. 18. Srovnání lokalit v počtu zaznamenaných druhů šelem. Habitaty jsou odlišeny barevně.
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Tab. 3. Standardizované počty záznamů šelem v jednotlivých habitatech a ročních obdobích. Data jsou
souhrnné záznamy ze všech fotopastí pro daný habitat a roční období.
jaro

léto

podzim

zima

Celkový součet

Smíšený les
liška
jezevec
kuna
šakal
kolčava
hranostaj

220
68
92
60

256
60
89
107

250
115
86
40
2
5
2

150
82
31
33
4

876
325
298
240
6
5
2

Lužní les
liška
kuna
tchoř
vydra

173
39
124
8
2

123
53
60
10

234
140
87
5
2

204
130
69
4
1

734
362
340
27
5

Mokřad
liška
kuna
hranostaj
kolčava
jezevec
tchoř
vydra

230
143
76
1
3
7

269
173
72
9
3
3
8
1

372
244
106
12
6
2
2

408
295
107
2
2

1279
855
361
24
14
12
11
2

Savana
liška
jezevec
kuna
kolčava
šakal
tchoř

214
100
85
25
3
1

286
163
96
11
3
12
1

287
156
76
19
21
15

227
135
50
18
16
8

1014
554
307
73
43
36
1

Celkový součet

837

934

1143

989

3903

350
285
184
6
1
8
1
2

449
250
188
6
12
19
9
1

655
252
164
32
17
7
14
2

642
227
81
18
12
5
2
2

2096
1014
617
62
42
39
26
7

liška
kuna
jezevec
kolčava
šakal
tchoř
hranostaj
vydra
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1
1

Habitatové preference šelem
Počty záznamů zjištěných druhů v jednotlivých habitatech shrnuje tab. 3. Habitaty
s nejvyšším celkovým počtem standardizovaných záznamů jsou mokřad (1279) a savana
(1014), méně záznamů pochází ze smíšeného (876) a lužního lesa (734); je však třeba
mít na paměti, že tato srovnání jsou pouze orientační vzhledem k metodickým
omezením plynoucím ze srovnávání počtů záznamů různých druhů (viz Metodika).
Srovnání četností výskytu v rámci druhu lze naopak považovat za legitimní, proto se
nadále zabývám pouze tímto typem analýz.
Habitatové

preference

všech

zjištěných

druhů,

založené

na

počtech

standardizovaných záznamů, srovnává obr. 19, procentuální podíl habitatů na celkovém
počtu záznamů pro jednotlivé druhy je znázorněn na obr. 20. Protože jsem
předpokládala, že na četnost výskytu jednotlivých druhů by mohlo mít vedle habitatu
vliv i roční období a vzájemná interakce těchto dvou faktorů, testovala jsem nejprve
jejich vliv ve společném modelu. Interakce habitatu a ročního období neměla u žádného
ze čtyř testovaných nejhojnějších druhů průkazný vliv (liška: F = 0,41; jezevec: F = 0,39;
kuna: F = 1,05; kolčava: F = 1,64; df = 36, 45), proto byl každý faktor testován odděleně –
habitat v této a roční období v následující kapitole. Habitat měl průkazný vliv na výskyt
jezevce a kunu, marginálně průkazný na lišku (tab. 4).
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Obr. 19. Souhrnný graf srovnávající habitatové preference všech zaznamenaných druhů. Celkové počty
standardizovaných záznamů získaných pro druh v průběhu celého roku ve všech habitatech uvádí tab. 2.

39

Tab. 4. Vliv habitatu a sezóny na výskyt studovaných druhů, vyjádřený počtem standardizovaných
záznamů. Testováno lineární regresí s normálním rozložením chyb (df = 3, 48).
Druh
Liška
Jezevec
Kuna
Kolčava

Faktor
Habitat
Roční období
Habitat
Roční období
Habitat
Roční období
Habitat
Roční období

F hodnota
2,15
2,92
12,07
0,53
5,79
0,24
5,79
2,60

P
< 0,1
0,04
< 0,001
NS
< 0,05
NS
< 0,05
< 0,1

Liška se vyskytuje častěji v mokřadech, odkud pochází 41 % všech záznamů, než
v ostatních habitatech a tento rozdíl je statisticky významný; rozdíly v počtu záznamů
mezi ostatními habitaty nejsou průkazné. Rozložení výskytu lišky mezi jednotlivé
habitaty je ze všech druhů nejrovnoměrnější (obr. 20). Poměrně rovnoměrně je mezi
habitaty rozložen i výskyt kuny. Statisticky významným rozdílem je, že se na savaně,
odkud je pouze 7 % záznamů, vyskytuje méně často než ve všech ostatních habitatech.
Výskyt jezevce je rozdělen mezi savanu (50 % záznamů) a smíšený les (48 %),
na mokřady připadají pouhá 2 % záznamů, v lužních lesích chybí. Kolčava výrazně
preferuje savanu (69 % záznamů), kde se vyskytuje statisticky průkazně častěji než
v mokřadu a smíšeném lese, v lužním lese nebyla zaznamenána vůbec (obr. 20).
Zbývající druhy, jejichž habitatové preference nebyly vzhledem k nízkému počtu
záznamů testovány, mají v některém z habitatů vesměs velmi výrazné optimum, jak lze
usuzovat z koncentrace záznamů hranostaje v mokřadech (92 %), šakala na savaně (86
%), a vydry (71 %) a tchoře (69 %) v lužním lese (obr. 20).
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Obr. 20. Habitatové preference zjištěných druhů šelem (je uveden procentuální podíl jednotlivých habitatů
na celkovém počtu standardizovaných záznamů příslušného druhu). U každého druhu jsou habitaty, které
se statisticky průkazně neliší v počtu záznamů, označeny stejným písmenem (lineární regresní model). U
druhů s nízkým počtem záznamů ve spodní polovině grafu nebyly rozdíly mezi habitaty statisticky
testovány.
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Mnohorozměrná analýza vlivu habitatu a krajinných prediktorů na výskyt šelem
Druhové složení společenstva šelem, tak jak je zaznamenaly fotopasti na jednotlivých
lokalitách, bylo dále testováno pomocí mnohorozměrné analýzy (obr. 21), v níž byly
vedle habitatů zahrnuty také krajinné prediktory: vzdálenost od nejbližšího lidského
osídlení, vzdálenost od zdroje vody, vzdálenost od nejbližší silnice a index otevřenosti
krajiny. Přímá gradientová analýza (RDA) ukázala průkazný vliv habitatu na druhové
složení, a to jak marginální (P = 0,14), tak parciální (P = 0,012), zatímco krajinné
prediktory samy o sobě průkazný vliv neměly (variabilita vysvětlená čistým efektem:
0,072, P = 0,19). Společný efekt habitatu a krajiny byl také průkazný (P = 0,014) a
vysvětlil 17,5 % variability v datech (tab. 5).

Tab. 5. Výsledky mnohorozměrných analýz testujících závislost výskytu druhů na identitě habitatů a na
vlivu krajinných faktorů. Marginální efekty představují vliv habitatů a krajinných faktorů samostatně,
parciální parciální (čisté) efekt obou skupin proměnných jsou získány tak, že jedna skupina proměnných
(např. habitaty) je použita jako vysvětlovaná proměnná a druhá skupina (např. vliv krajiny) jako
kovariáta. Pomocí přímé gradientové analýzy byl testován vliv obou skupin prediktorů (habitaty, krajina)
společně. Rozdíl mezi variabilitou vysvětlenou oběma skupinami prediktorů společně a součtem
parciálních efektů obou skupin prediktorů vyjadřuje vysvětlenou variabilitu, kterou není možné přiřadit
ani k jedné ze dvou testovaných skupin prediktorů.
Efekt
Marginalní efekt habitatu
Marginalní efekt krajiny
Parciální efekt habitatu
Parcialní efekt krajiny
Společný efekt habitatu a krajiny
Sdílený efekt habitatu i krajiny

Vysvětlená variabilita

P

0,103
0,081
0,093
0,072
0,175
0,01

0,014
0,164
0,012
0,19
0,014
-

Ordinační diagram (obr. 21) pro většinu druhů dobře odráží jejich habitatové
preference, zejména u těch, které jsou vázány na určitý typ habitatu, nebo u nich
v rozložení výskytu určitý habitat převládá – např. liška a hranostaj jsou typické pro
mokřad, kolčava a šakal pro savanu, vydra je typickým druhem lužního lesa a pozice
jezevce odráží rovmoměrný výskyt ve smíšeném lese a v savaně.

42

0.8

les

kuna

hranostaj

jezevec

liska
mokrad

tchor

luh

vydra
savana
kolcava

-0.8

sakal

-0.8

0.8

Obr. 21. Přímá gradientová analýza (RDA) testující marginální efekt habitatů na výskyt studovaných druhů
šelem. Za nezávislá opakování jsou považovány jednotlivé pasti, jejichž prostorová distribuce byla
v modelu zohledněna zahrnutím zeměpisných souřadnic jako kovariát.

Sezónní dynamika výskytu šelem
Počet standardizovaných záznamů šelem ve studovaném území byl vcelku rovnoměrně
rozložen v průběhu celého roku, nejvyšší byl na podzim (1143), nejnižší na jaře (837),
v létě a v zimě dosahoval velmi podobných hodnot, 934 a 989 (tab. 3). Stejně jako
v případě souhrnných hodnot pro habitaty je třeba mít na paměti, že tato srovnání jsou
pouze orientační.
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Obr. 22. Sezónní dynamika výskytu hojně zastoupených druhů v průběhu celého roku. Data byla sbírána od
června 2015 do května 2016, roční období jsou však pro lepší sezónní posloupnost zobrazena od jara do zimy a
odlišena barevně. Roční období se stejným písmenem za názvem se statisticky průkazně neliší (lineární model
testující rozdíly v celkovém počtu záznamů za příslušné tři měsíce). Hodnoty nad sloupci představují procento
z celkového počtu záznamů.
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Vzhledem k neprůkaznému vlivu interakce mezi habitatem a ročním obdobím
(viz výše, Habitatové preference šelem) se sezónní dynamika u žádného druhu neliší
v závislosti na typu prostředí. Celkový model vlivu ročního období je pro každý
testovaný druh uveden v tab. 4, celkové počty záznamů v jednotlivých ročních obdobích
v tab. 3.
Počet záznamů lišky stoupá v průběhu roku, nejnižší je na jaře, kdy se průkazně
liší od četnosti výskytu na podzim a v zimě. Nejvíce záznamů lišek bylo pořízeno
v listopadu a prosinci, v létě a začátkem podzimu se aktivita udržuje zhruba na stejné
úrovni (obr. 22).
Nejvíce záznamů jezevce pochází z dubna a října, naopak málo záznamů bylo
v květnu. V lednu se jezevec na fotopastech ve všech habitatech objevil dokonce pouze
třikrát (zřejmě v důsledku tuhé zimy, mrazů a sněhu). V zimě je tento druh obecně méně
častý než v ostatních ročních obdobích a tento rozdíl je statisticky průkazný (obr. 22).
Výskyt kuny nezávisí na ročním období, počet záznamů v průběhu roku se udržuje na
stejné úrovni (tab. 3).
Nejvíce výskytů lasice kolčavy bylo v říjnu a celkově na podzim, relativně hojná
byla i v průběhu zimy, naopak koncem jara a začátkem léta se vyskytovala nejméně (obr.
22).
U ostatních méně rozšířených druhů nebyly rozdíly v dynamice výskytu
v průběhu roku testovány kvůli nízkému počtu záznamů – nelze z nich tedy odvozovat
závěry o chování druhu a prezentované rozdíly mohou být náhodné (obr. 23).
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Obr. 23. Sezónní dynamika „vzácných“ druhů. Rozdíly v dynamice výskytů v průběhu roku nebyly u těchto
druhů testovány kvůli nízkému počtu záznamů. Data byla sbírána od června 2015 do května 2016, roční období
jsou však pro lepší sezónní posloupnost zobrazena od jara do zimy a odlišena barevně.

Cirkadiánní aktivita
Protože fotopasti zachycují čas, kdy byl snímek pořízen, bylo možné data analyzovat
z hlediska cirkadiánní aktivita zjištěných druhů; u tří nejčastěji zaznamenávaných šelem
jsem testovala, zda se procentuální zastoupení záznamů pořízených ve dne a v noci liší
v závislosti na ročním období. U lišky, kuny i jezevce byly zjištěny vysoce průkazné
rozdíly (tab. 6).
Roční období mělo na cirkadiánní aktivitu lišky (obr. 24) a kuny (obr. 25)
obdobný vliv – oba druhy se v létě vyskytovaly ve dne častěji, než by se dalo očekávat
v náhodném výběru, zatímco v zimě byly zachyceny častěji v noci. V létě bylo 33 %
záznamů lišky a 34 % záznamů kuny pořízeno ve dne, zatímco v zimě to bylo u lišky
pouze 8 % a u kuny dokonce méně než 1 %. Také na podzim byly oba druhy ve dne
fotografovány méně často, než bylo možno očekávat, a pro kunu totéž platilo i na jaře
(tab. 7). Průkazný vliv ročního období na cirkadiánní charakter výskytu jezevce byl
způsoben tím, že v zimě nebyl ve dne vůbec zachycen (obr. 26); obecně bylo procento
denních výskytů u tohoto druhu v průběhu celého roku nižší než u lišky a kuny (tab. 7).
Abych zjistila, nakolik jsou tyto rozdíly dány pouhým rozdílem mezi délkou dne a
noci v jednotlivých obdobích roku, provedla jsem stejnou analýzu s korigovanými počty
záznamů (data byla přepočtena jako podíl celkového počtu záznamů za příslušné roční
období a průměrné délky dne/noci v tomto období, tak aby celkový počet záznamů
zůstal zachován – viz hodnoty v pravé části tab. 7). U lišky zůstal vliv ročního období na
cirkadiánní aktivitu statisticky vysoce průkazný, v případě jezevce se změnil na
neprůkazný; u kuny sice zůstal na nízké hladině pravděpodobnosti v celkovém modelu
(tab. 7), ale mezi deními a nočními výskyty pro tento druh rozdíl není (tab. 6). Liška se
tedy i po korekci dat v létě vyskytuje ve dne relativně více a v zimě méně, než by bylo
možno očekávat v náhodném výběru (tab. 7), což svědčí o tom, že v tomto období roku
přizpůsobuje svoji aktivitu střídání dne a noci.
U ostatních druhů nebyla vzhledem k nízkému počtu záznamů testována
průkaznost interakce mezi počtem výskytů ve dne a v noci a ročním obdobím (obr. 27).
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Tab. 6. Výsledky testů průkaznosti interakce mezi počtem výskytů ve dne nebo v noci a ročním obdobím
pro tři nejzastoupenější druhy šelem. Data byla testována pomocí kontingenčních tabulek (Crawley 2007)
(počet stupňů volnosti = 3 pro všechny testy), rozdíly mezi buňkami podle Řeháka a Řehákové (1986).
Výsledky jsou uvedeny jak pro celkový počet zaznamenaných výskytů, tak pro počet výskytů
zohledňujících rozdílnou délku dne a noci v jednotlivých obdobích roku (data byla korigována jako podíl
prostého počtu výskytů za příslušné roční období a průměrné délky dne/noci v tomto období, tak aby
celkový počet výskytů zůstal zachován).
Druh
Liška
Kuna
Jezevec

Počty výskytů
2
166,96
170,40
11,35

P
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Počty výskytů korigované délkou
dne
P
2
19,08
< 0,001
8,32
< 0,05
1,89
n.s.

Tab. 7. Počty výskytů ve dne nebo v noci podle ročních období pro tři nejzastoupenější druhy šelem. V levé
části tabulky jsou počty výskytů, tak jak byly zaznamenány za příslušné tříměsíční období (viz Metodika
pro vymezení ročních období), v pravé části je počet výskytů po korekci zohledňující rozdílnou délku dne
a noci v jednotlivých obdobích roku (data byla korigována jako podíl prostého počtu výskytů za příslušné
roční období a průměrné délky dne/noci v tomto období, tak aby celkový počet výskytů zůstal zachován).
Statisticky průkazné rozdíly jsou v tabulce znázorněny barevně; modrá barva vyjadřuje, že se druh
v daném ročním období vyskytoval v příslušnou denní dobu průkazně méně často, než by by se dalo
očekávat v náhodném výběru při P < 0.05, červená znamená, že byl naopak častější. Například liška se
v létě vyskytovala v létě častěji ve dne a vzácněji v noci, zatímco v zimě tomu bylo naopak a na podzim byl
průkazný rozdíl způsoben pouze méně častým výskytem ve dne.

Liška

Kuna

Jezevec

den
noc
% den
den
noc
% den
den
noc
% den

Počty výskytů
jaro
léto
podzim
100
199
111
379
395
726
20,9%
33,5%
13,3%
25
103
17
303
200
278
7,6%
34,0%
5,8%
4
12
11
205
219
255
1,9%
5,2%
4,1%

zima
70
797
8,1%
2
259
0,8%
0
106
0,0%
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Počty výskytů korigované délkou dne
jaro
léto
podzim
zima
79
128
131
112
400
466
706
755
16,4%
21,5%
15,7%
12,9%
19
66
20
3
309
237
275
258
5,8%
21,9%
6,9%
1,3%
3
7
13
0
206
224
253
106
1,4%
2,9%
5,0%
0,0%
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Obr. 24. Cirkadiánní aktivita u lišky, vyjádřená jako podíl záznamů pořízených za denního světla a v noci.
Hodnoty jsou prezentovány souhrnně a jednotlivě po ročních obdobích, která se mezi sebou v zastoupení
denních a nočních výskytů statisticky průkazně lišila (viz tab. 4, 5).
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Obr. 25. Cirkadiánní aktivita u kuny, vyjádřená jako podíl záznamů pořízených za denního světla a v noci.
Hodnoty jsou prezentovány souhrnně a jednotlivě po ročních obdobích, která se mezi sebou v zastoupení
denních a nočních výskytů statisticky průkazně lišila (viz tab. 4, 5).
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Obr. 26. Cirkadiánní aktivita u jezevce, vyjádřená jako podíl záznamů pořízených za denního světla a v noci.
Hodnoty jsou prezentovány souhrnně za všechna roční období.

Obr. 27. Cirkadiánní aktivita ostatních druhů, kde nebyla testována průkaznost interakce mezi počtem výskytů
ve dne a v noci a ročním obdobím, vzhledem k nízkému počtu záznamů. V případě vydry neuvádím graf,
protože byla zaznamenána za celý rok pouze sedmkrát.
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DISKUSE
Výhody a nástrahy práce s fotopastmi: zkušenosti z terénního výzkumu
Po více než roční práci s fotopastmi jsem získala poměrně hodně zkušeností s touto
metodou. Ani po důkladném nastudování literatury o výzkumech prováděných pomocí
fotopastí (např. Swann et al. 2004, O’Connell et al. 2011, Rovero et al. 2013, Burton et al.
2015) se nelze vyhnout problémům způsobeným přírodními faktory, selháváním
technologií či lidmi. Několik měsíců trvalo jen nalezení vhodných lokalit a rozmístění
fotopastí. V poměrně hustě osídlené studované oblasti bylo problémem nalézt lokality,
které by splňovaly nároky pro výzkum šelem (vhodný habitat) a v rámci jednotlivých
lokalit pak stanoviště pro umístění fotopastí, aby byla ukryta před kolemjdoucími lidmi.
Po roce výzkumu fotopasti odhalily, že lidé mají v oblibě procházky i na zdánlivě
opuštěných, zarostlých a nepřístupných místech, a to v kterémkoliv ročním období.
Naštěstí mohu říci, že ačkoliv si lidé přístroje často všimli, většina jej zanechala bez
jakéhokoliv narušení na místě. Přesto bylo v průběhu roku ukradeno 15 fotoaparátů, což
je zhruba pětina z celkového počtu 73 pastí. Na druhou stranu, ačkoliv jsem data o
přítomnosti lidí u jednotlivých pastí neanalyzovala, troufám si tvrdit, že na výskyt šelem
nemá občasná přítomnost lidí v jejich teritoriu vliv. Kromě krádeží se několikrát stalo, že
někdo fotopast úmyslně zakryl igelitem či rostlinami; důvody si mohu jen domýšlet.
Bohužel i takové chování lidí vedlo například ke ztrátě týdenních dat. Nechyběly ani
případy vykradení pasti, kdy zloděj odnesl jen baterie nebo paměťové karty. Zatímco
pro zloděje jsou fotografie na ukradené kartě bezcenné, pro mě znamenají komplikace
ve výzkumu; lidé si tohle bohužel neuvědomují. Řešením by v tomto případě byly
fotopasti odesílající data prostřednictvím mobilních sítí, použití takových přístrojů by
však už tak dosti nákladný výzkum ještě násobně prodražilo.
Komplikace přinášely i přírodní vlivy, ať už počasí (například silné mrazy po
vytrvalých deštích způsobily, že past umístěná v lužním lese poblíž tůně, která se
proměnila v menší zamrzlé jezírko, byla po několik měsíců nepřístupná), vegetace
(fotopasti umístěné na stromech obrůstaly svízelem přítulou a v jednom případě
chmelem) či zvířata (šneci lezoucí po pohybovém čidle, pavoučí hnízdo přímo na
objektivu nebo past otočená kolemjdoucím či drbajícím se prasetem). Vegetace naštěstí
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byla téměř plně vzrostlá už koncem května 2015, tedy v době umísťování fotopastí a
před začátkem sběru dat, takže jsem mohla některé pasti při druhé návštěvě přesunout
na vhodnější místa a vyhnout se tak budoucím ztrátám dat. Některým z těchto
problémům však při práci s fotopastmi předcházet nelze a je nutno s nimi počítat; to se
týká zejména vlivu zvířat. Jedna z fotopastí byla dokonce prostřelena (v místě
plastového krytu blesku) kuličkovou zbraní a vzniklého otvoru využili mravenci, kteří se
dovnitř nastěhovali; na funkčnost přístroje to naštěstí nemělo žádný vliv. Jiným
potenciálním problémům se však časem člověk naučí předcházet – bez předchozích
zkušeností se může stát, že je past umístěna na zdánlivě atraktivní místo, kudy však zvěř
vůbec nechodí. I technologické problémy se dají minimalizovat, například včasnější
výměnou baterií či změnou značky paměťových karet.
Fotopasti jsem záměrně umísťovala na místa, kde se dá výskyt šelem
předpokládat – tedy především ke zvířecím pěšinkám, k vodě či například podél
koridorů mezi vegetací, jak doporučují někteří autoři (např. Engeman et al. 2002,
Engeman 2005). Šelmy pěšinky a koridory využívají často a opakovaně, bez ohledu na
druh, a platí to i pro ostatní zvířata – prasata, srny a další kopytníky, ale i nutrie, zajíce a
u některých fotopastí velmi často zachycené domácí kočky. Vhodná místa pro umístění
fotopastí jsou také poblíž tůní, kde se zvířata často vyskytují. Naopak fotopasti umístěné
v křoví či na zarostlých místech často zachytily zvířata, která někdy využívala takto
chráněná místa k odpočinku – především srny a lišky, občas v doprovodu mláďat – či
hygieně a v případě mláďat i k soubojům a hrám. Kromě systematicky sbíraných
ekologických dat tak fotopasti poskytují i data behaviorální, jejichž případné
vyhodnocení nebylo předmětem této diplomové práce; tento pohled do života šelem je
však neméně zajímavý.
Při výzkumu pomocí fotopastí je třeba mít na paměti i další okolnosti. Kromě
problémů se ztrátou dat (viz výše a Metodika) jde také o to, do jaké míry jsou data
reprezentativní, nakolik jsou zkreslená? Jedna z věcí, kterou je nutno před zahájením
výzkumu řešit, je, zda použít fotoaparáty s bílým či infračerveným bleskem. Bílý blesk
má největší výhodu v tom, že i noční snímky jsou barevné a ostré, je proto vhodný
především pro studie zaměřující se na odhady populačních hustot či hledající vzácné
druhy (protože v případě některých druhů umožňují pokusit se o rozlišení jedinců). Na
druhou stranu s největší pravděpodobností zvířata ovlivňuje více než blesk
infračervený, takže se zvíře může vylekat a místu se následně vyhýbat (Newbold & King
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2009). Další nevýhodou fotopastí s bílým bleskem je vyšší spotřeba baterií a tedy vyšší
náklady (Rovero et al. 2013). S používáním nové technologie infračervených blesků
vyvstává otázka, zda toho vlnění zvířata vidí či nikoli. Newbold & King (2009) tento
problém testovali na skupině fretek a zjistili, že mezi jednotlivými zvířaty jsou rozdíly
v tom, jaké infračervené záření jsou schopna vnímat – čím delší vlnovou délku
v experimentu použili, tím méně jedinců na světlo reagovalo. Podle těchto autorů je
vhodnější používat fotopasti s infračervenými blesky o vlnové délce alespoň 920 nm
(Newbold & King 2009). Fotopasti, které jsem používala já, mají blesky s intenzitou
záření o vlnové délce 940 nm. Přesto nelze zcela vyloučit, že zvířata na blesky reagují a
že nejsou nijak ovlivňována. Newbold & King (2009) se zabývali pouze jedním druhem
šelmy a výsledky se lišily i mezi jedinci. Lze předpokládat, že různé druhy mohou
reagovat jinak než fretky, bohužel další studie zabývající se touto problematikou
neexistují. Kromě možného vnímání blesků však šelmy slyší ultrazvuk, který fotopasti
vydávají, zejména když docházejí baterie (ačkoliv lidské ucho žádný zvuk
nezaznamená)(Meek et al. 2014). Ani výzkum pomocí fotopastí tedy nelze označit za
absolutně nerušené pozorování; šelmy však zcela nerušeně studovat nelze, protože
použitím jakékoliv jiné metody (přehled metod viz Úvod) vždy alespoň minimálně
zasahujeme do prostředí např. zanecháním pachové stopy. Z možných metod studia
savců jde však podle mého názoru o způsob, u kterého výrazně převažují pozitiva nad
negativy.
Přínos diplomové práce v kontextu současného výzkumu ekologie šelem
Většina studií, které využívají fotopasti, je zaměřena na konkrétní druh, habitat a
problematiku. Šelmy jsou nejstudovanější skupinou, nejstudovanějším habitatem je les a
většina studií se soustředí na populační hustoty (McCallum 2013). Zaměření výzkumu je
velmi různorodé. Některé studie se zabývají celkovou druhovou bohatostí (Nichols &
Conroy 1996) a strukturou společenstev, dokonce i v globálním měřítku – např.
Ahumada et al. (2011) zkoumali společenstva savců v tropických lesích napříč
kontinenty. Manzo et al. (2011) se zaměřili na jeden druh (kunu lesní), který detailně
sledovali po krátký časový úsek 15 dní. Jediný druh byl předmětem studia pomocí
fotopastí také v Amazonii (ocelot Leopardus pardalis; Rocha et al. 2016) či v Indii (tygr
Panthera tigris; Karanth 1995). Oblíbené je využití fotopastí pro výše zmíněné odhady
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populačních hustot – například kopytníků v horských lesích Tanzánie (Rovero &
Marshall 2009), tygra v Indii (Royle et al. 2009) nebo jaguára (Panthera onca)
v Amazonii (Tobler et al. 2013). Fotopasti jsou také ideální pro sledování chování a
aktivity, jako v případě studií zaměřených na medvěda baribala (Bridges et al. 2004a, b)
či kuny, zajíce a veverky v americké Montaně (Foresman & Pearson 1999), a uplatnění
nacházejí i v ochranářské biologii (Nichols et al. 1998, Nichols & Williams 2006).
Výčet zmíněný v předchozím odstavci je jen zlomek příkladů využití fotopastí.
V dnešní době existují tisíce studií, které používají fotopasti – hledání pomocí řetězce
„camera AND trap“ na Web of Science identifikovalo 1308 prací využívajících fotopasti
v ekologii, biologických oborech a ochraně přírody. Z toho zhruba polovina připadá na
poslední dva a půl roku a v současnosti se objevuje přes 200 nových studií ročně; toto
číslo navíc nezahrnuje tzv. „grey literature“ (obr. 28). Pokud je mi ale známo, v Evropě (a
v dostupné literatuře pravděpodobně ani nikde jinde na světě) neexistuje studie, která
by spojovala většinu výše zmíněných aspektů.
Domnívám se proto, že můj projekt je jedinečný v několika ohledech. Prvním
z nich je délka výzkumu. Mnoho studií probíhá po krátký časový úsek, například několik
měsíců, které stačí na odhadnutí populačních hustot za použití návnad (Braczkowski et
al. 2016) či pokrývají délku vhodné sezóny pro výzkum konkrétního druhu (Shardlow &
Hyatt 2013). Můj výzkum, jehož výsledky budou diskutovány v následujícím oddíle,
probíhal rok (přesně 366 dní) a plánuji v něm pokračovat po několik dalších let. Druhým
aspektem – přesahujícím rámec převážné většiny studií, které se zaměřují na jeden
konkrétní druh a jeho habitat či aktivitu – je komplexní přístup. Zajímá mě druhové
složení společenstev šelem v několika habitatech, reprezentujících strukturu současné
krajiny, sezónní a cirkadiánní aktivita všech druhů obývajících tyto habitaty a jejich
habitatové preference v dlouhém časovém období.
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Obr. 28. Nárůst počtu studií na Web of Science využívajících fotopasti v ekologii, biologických oborech a
ochraně přírody. Z celkového počtu 1308 prací bylo 683 publikováno v letech 2014–2016. Zjištěno pomocí
zadání řetězce „camera AND trap“ do „topic“ (data z 9. 8. 2016).

Co nám říkají data z fotopastí: můžeme odečítat populačních hustoty?
Pro

odpovídající

vyhodnocení

a

interpretaci

dat

získaných

monitorováním

prostřednictvím fotopastí je třeba mít na paměti některé skutečnosti; jako první se při
takto systematicky prováděném výzkumu nabízí otázka, co nám fotopasti říkají o tom,
kolik vlastně ve studovaném území žije zvířat toho kterého druhu? Vzhledem k tomu, že
jsem nebyla schopna rozeznávat od sebe jedince sledovaných druhů, nepokouším se
v práci odhadovat jejich populační hustoty a kvantitativní srovnání provádím pouze
v rámci druhu – zde vycházím z předpokladu, že chování zvířat určitého druhu se
v různých habitatech či obdobích roku neliší natolik, aby to vedlo k systematickým
rozdílům, které by ovlivnily frekvenci zachycování na fotografiích. Předpokládám proto,
že pokud se v některém habitatu či v určitou část roku pořídilo několikanasobně více
fotografií než v habitatu jiném a jindy, je tam druh skutečně hojnější.
Pro odhady skutečných stavů je rozpoznávání jedinců nutné, případně se dá
použít technika označování a následného zaznamenání zvěře, tzv. capture-recapture
(Karanth 1995, Karanth & Nichols 1998). Tato metoda spočívá v odchycení zvířete a
jeho označení, například štítkem na uchu, což následně umožní odhadnout populační
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hustoty na základě počtu opakujících se jedinců v dalších odchytech – nebo v případě
fotopastí jedinců opakovaně zachycených na snímcích. Metoda je velmi spolehlivá a lze
díky ní populační hustoty odhadovat v rámci různých stanovišť (Wilson & Delahay 2001,
Jennelle et al. 2002). V mém případě nebylo možné ani jedno – ačkoliv jsem často byla
schopna rozeznat několik opakovaně zaznamenávaných jedinců lišek u konkrétní
fotopasti, mezi jednotlivými fotopastmi v rámci lokality již to nebylo s jistotou možné; u
jiných druhů, například u jezevců, nebylo takové individuální rozpoznávání možné
vůbec. Odchytávání a označování divokých zvířat je časově příliš náročné a v rámci
diplomového projektu nereálné a logisticky neproveditelné, navíc vyžaduje povolení
příslušných úřadů. Spolehlivé rozpoznání jedinců pomocí individuálních rysů nebo jejich
označení jsou však při použití fotopastí pro odhady abundancí a populačních hustot
nutností (Trolle & Kery 2003).
Tato problematika je pochopitelně pro výzkumníky využívající fotopasti ke studiu
šelem a dalších skupin savců velmi zajímavá. Rowcliffe et al. (2008) porovnávali odhad
populačních hustot založený na modelu využívajícím data z fotopastí se skutečnými
populačními hustotami v izolované zvířecí rezervaci Whipsnade Wild Animal Park v jižní
Anglii. Přestože i někteří další autoři tvrdí, že populační hustoty lze s použitím
matematických modelů odhadovat na základě snímků z fotopastí bez nutnosti
rozpoznávat jedince (Shulman et al. 2016), jiné studie takové závěry vyvracejí (Sollmann
et al. 2013) a upozorňují na řadu úskalí (Foster & Harmsen 2012). Mnou získaná data
pro jeden z druhů naznačují, že odhady počtu jedinců by byly skutečně zkreslené –
celkem 47 pořízených záznamů šakala obecného se s vysokou pravděpodobností
vztahuje k jedinému zvířeti (Pyšková et al. 2016).
Stavy studovaných šelem v České republice
Vhodným kontextem k diskusi mých vlastních výsledků je zhodnocení stavů
studovaných šelem v České republice na základě dostupné literatury, které umožní
porovnat poznatky mnou získané na regionální škále se situací ve větším prostorovém
měřítku. Podle vyčerpávajícího posledního přehledu velkých savců (Anděra & Červený
2009) se v naší republice vyskytuje 13 původních druhů šelem (tab. 1); k tomu je třeba
připočítat i norka evropského (Mustela lutreola), který byl však na našem území
vyhuben na konci 19. století (Mazák 1964) a 4 nepůvodní druhy šelem (tab. 1). Údaje
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v této publikaci (Anděra & Červený 2009) jsou získané především z celorepublikových
dotazníkových akcí a nálezových a mysliveckých dat a poskytují informace o změnách
stavu populací šelem oproti předchozímu monitoringu z 90. let minulého století (Anděra
& Hanzal 1996). Výskyt je zaznamenáván v mapovacích čtvercích o rozloze přibližně 12
× 11 km (definovaných na základě geografických souřadnic a používaných ve
středoevropském biogeografickém mapování) v kategoriích označovaných jako „stálý“,
„nepravidelný“ a „vzácný“ (Anděra & Červený 2009).
Tab. 8. Stupeň ohrožení šelem vyskytujících se v České republice podle Červeného seznamu České
republiky (Plesník et al. 2003) a podle International Union for Conservation of Nature
(www.iucnredlist.org). Kategorie lovná zvěř je uvedena podle Zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb) a stav
dle MŽP podle Zákona o ochraně přírody a krajiny – seznam zvláště chráněných druhů (č. 114/1192 Sb).
LC (Least Concern) – málo dotčený, DD (Data Deficient) – taxon, o němž nejsou dostatečné údaje, NT (Near
Threatened) – téměř ohrožený, VU (Vulnerable) – zranitelný, EN (Endangered) – ohrožený, CR (Critically
Endangered) – kriticky ohrožený.
Druh

Stav dle IUCN

Jezevec lesní
Lasice hranostaj
Lasice kolčava
Kuna lesní
Kuna skalní
Tchoř stepní
Tchoř tmavý
Vydra říční
Liška obecná
Vlk obecný
Medvěd hnědý
Kočka divoká
Rys ostrovid

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

Stav dle Červeného
seznamu ČR
EN
DD
VU
CR
CR
DD
EN

Lovná zvěř

Stav dle MŽP ČR

ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE

Kriticky ohrožený
Silně ohrožený
Kriticky ohrožený
Kriticky ohrožený
Kriticky ohrožený
Silně ohrožený

Při interpretaci dat ze síťového mapování, dotazníkových akcí a mysliveckých
záznamů je nutno mít na paměti některá omezení. Ani stav označovaný jako trvalý
výskyt druhu v mapovacím čtverci neříká nic o velikosti jeho populace; i když je druh
přítomen ve většině čtverců, nevíme, jak je kde hojný, zda se tam rozmnožuje a jaké jsou
populační trendy. Mapování savců v ČR je nicméně základním zdrojem informací a tato
data jsou pro většinu druhů nejspolehlivější či dokonce jediná dostupná. Z hlediska
statistického zpracování jsou problematičtější počty zástřelů a z nich odvozované
početnosti druhů, kde je na závadu nízká systematičnost při získávání dat. Důvodem je,
že počty myslivců v různých revírech na území republiky se liší, záleží také na tom, jak
často chodí střílet a počítat zvěř – pokud bychom chtěli tato data využít k mapování
rozšíření a stavu populace určitého druhu po celé zemi, neměly by údaje z různých
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regionů stejnou hodnotu. Další zkreslení vzniká kvůli legislativě, protože některé
nepůvodní druhy (psíka mývalovitého, mývala severního a norka amerického) má
povolení střílet pouze myslivecká stráž, takže je otázkou, jak dobře čísla z mysliveckých
statistik odpovídají skutečným počtům odstřelených zvířat.
Lasice hranostaj i kolčava patří mezi nejběžnější druhy šelem a vyskytují se
celoplošně po celém území republiky. Obě šelmy od 70. let 20. století patří mezi hájené
druhy a proto chybí myslivecké záznamy o vývoji početnosti jejich populací; při srovnání
s předchozím mapováním (Anděra & Hanzal 1996) se ukazuje, že ani jedna lasice
neprodělává velké populační změny (Anděra & Červený 2009).
Tchoř tmavý je také rozšířen téměř celoplošně (ve většině mapovacích čtverců je
jeho výskyt hodnocen jako stálý), ale od předchozího mapování jeho stavy mírně
poklesly; z některých regionů tchoř tmavý mizí a stává se vzácným. Tchoř stepní naproti
tomu obývá velmi malou část našeho území a spíše dále ubývá; jde o jeden z našich
vzácnějších druhů šelem (Anděra & Červený 2009). Ve mnou studované oblasti nebyl
nalezen.
Kuna lesní i kuna skalní pokrývají celé území a jejich výskyt je dlouhodobě
stabilní a významně nekolísá; stejně tak je tomu u jezevce lesního a lišky obecné, která
se řadí mezi naše nejběžnější druhy šelem (Anděra & Červený 2009).
Druh, který naopak přibývá a do naší krajiny se navrací, je vydra říční, která byla
v minulosti postižena nadměrným lovem a znečištěním prostředí a jejíž populační
hustoty výrazně poklesly. V posledních dekádách však vydra obsazuje stále více
mapovacích čtverců a vymanila se z vysokého stupně ohrožení (Anděra & Červený
2009).
Zjištěné druhy šelem a celkové počty jejich záznamů
Ve studované oblasti bylo ve všech srovnávaných habitatech dohromady zjištěno celkem
8 druhů šelem: liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní a kuna skalní (kvůli nemožnosti
v mnoha případech od sebe oba druhy rozlišit byly sloučeny do jedné skupiny – viz
Výsledky), lasice kolčava, lasice hranostaj, tchoř tmavý, vydra říční a šakal obecný.
Ačkoliv se jednotlivé habitaty a v rámci nich i jednotlivé lokality v zastoupení těchto
druhů lišily, nebyly rozdíly statisticky významné. Nejvíce druhů se vyskytovalo
v mokřadu, kde byly zaznamenány všechny kromě šakala, nejméně druhů naopak obývá
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lužní lesy – pouze čtyři. Smíšený les i savana hostí 6 druhů šelem, včetně vzácného
šakala. Neprůkaznost statistického testu je pravděpodobně dána tím, že počet
nalezených druhů je nízký a studovaná oblast poměrně malá; vzdálenosti mezi
lokalitami tudíž nejsou dostatečné na to, aby se počty druhů mezi habitaty zásadně lišily,
navíc krajina je pro šelmy dobře prostupná a nejsou v ní žádné bariéry bránící jejich
pohybu.
Po standardizaci dat bylo celkově na všech fotopastech v celé studované oblasti
pořízeno 3903 záznamů všech druhů šelem. Největší počet záznamů tvoří liška (2096),
dále kuna (1014) a jezevec (617), všechny ostatní druhy byly zaznamenány méně než
100×. Dáme-li tyto hodnoty do kontextu s celkovou intenzitou monitorování zájmového
území v průběhu celého roku (standardizovaná data pocházeji z 62 fotopastí
sledovaných po 366 dní, maximální možný počet záznamů je tedy 22 692), ukazuje se, že
pravděpodobnost výskytu například lišky na konkrétním místě odpovídajícím kritériím
pro umístění fotopastí v určitý den je téměř desetiprocentní (9,1 %) a kuny
pětiprocentní (4,4 %).
Nejčastěji zaznamenaným druhem byla tedy liška. Přestože jsem
neodhadovala populační hustoty a z toho důvodu nelze data použít k odhadu reálných
stavů šelem a vzájemnému srovnávání abundance jednotlivých druhů, můj výzkum
dokazuje, že liška obecná je v naší krajině opravdu hojný druh. Liška není chráněná (viz
tab. 8) a jde o druh, který lze podle myslivecké legislativy lovit bez omezení po celý rok
(Vyhl. MZe ČR 245/2002 Sb.). Při srovnání s mapou trvalého výskytu v ČR (Anděra &
Červený 2009) a mysliveckými statistikami (tab. 9) se zdá, že moje data odráží skutečný
stav populace lišky obecné v ČR. Liška není v naší přírodě ničím významně ohrožována a
populace jsou regulovány především myslivci. Dříve jim v tom napomáhala vzteklina,
která se však díky orální vakcinaci lišek započaté v roce 1989 v republice již nevyskytuje
(Matouch et al. 2006, 2007). Mírný pokles počtu úlovků lišek v posledních dekádách
(maxima bylo dosaženo v roce 1998 – 81 000 zvířat; Anděra & Červený 2009) by mohl
být způsoben výskytem prašiviny (Preisler 1998). Na fotografiích jsem zaznamenala
jednu prašivou lišku v mokřadu (obr. 29), nelze však vyloučit přítomnost dalších
takových jedinců, protože na nočních černobílých fotografiích by nemoc nemusela být
patrná; na druhou stranu je však pravděpodobné, že by byl jedinec, pohybující se v okolí
fotopasti v noci, vyfotografován i ve dne. Ani zvýšená intenzita lovu ze strany myslivců
při případném regionálním přemnožení by však nemusela vést ke snížení stavů, protože
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se lišky v odpovědi na zvýšený lovecký tlak mohou začít intenzivněji množit (Lozano et
al. 2013). Stejně tak je tomu například v případě psíka mývalovitého, jehož samice v
případě poklesu populační hustoty pod úroveň, na jakou by se dostala bez regulace
lovem, vrhají více mláďat (Helle & Kauhala 1993). Když je jedinců na daném území
v důsledku odstřelu méně, samice mají k dispozici více zdrojů a mohou si tedy dovolit i
více potomků.
Druhý největší počet záznamů patří kuně (celkem 1014); zde je nutno mít na
paměti, že jsem data pro oba naše druhy sloučila. Častěji se však, alespoň na denních
barevných snímcích, objevovala kuna lesní; na černobílých nočních fotografiích jsem
většinou nebyla schopna identifikovat rozpoznávací znaky, jak je uvádějí Niethammer &
Krapp (1993). Nicméně i myslivecká statistika (tab. 9) oba druhy slučuje a přisuzuje jim
celorepublikový výskyt. Kuna lesní patří v myslivecké legislativě mezi druhy, které lze
lovit po stanovenou dobu od 1. listopadu do konce února a v tzv. bažantnicích, tedy
oblastech chovu lesních kurů a koroptve polní, je lov možný po celý rok; totéž platí i pro
kunu skalní (Vyhl. MZe ČR 245/2002 Sb.). Ani jeden z druhů není chráněný. Kuna skalní
je naším nejběžnějším zástupcem středně velkých lasicovitých šelem (Anděra & Červený
2009). Ani jeden z druhů se nezdá být ničím ohrožen; myslivci odhadovaný počet kun je
vyšší než počet lišek a zastřeleno jich je naopak méně (tab. 9). I moje výsledky dokládají,
že se kunám ve středočeské krajině daří dobře.

Obr. 29. Liška postižená prašivinou.
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standardizovaných záznamů), je také jedna z našich běžných šelem s celoplošným
rozšířením, jejíž populace spíše roste (Anděra & Červený 2009). Zatímco mezi lety
1996–1999 byly počty jezevců u nás odhadovány na 13 500 jedinců (Matyáštík et al.
2009), v roce 2014 myslivci uváděli, že populace čítá 26 615 zvířat (tab. 9) Ani jezevec
nepatří mezi chráněné druhy a smí se lovit od 1. 10. do 30. 11. s celoročními výjimkami
v některých územích (Vyhl. MZe ČR 245/2002 Sb.), patří tedy k druhům, které nejsou
v současné době ničím ohrožovány. V mém výzkumu se jezevci vyskytovali poměrně
často, přestože na rozdíl od lišky a kuny, které se vyskytují ve všech sledovaných
habitatech, chybějí na vlhkých stanovištích.
Tab 9. Početní stavy a odstřely podle mysliveckých dat v roce 2014 (Ministerstvo zemědělství 2014).
Početní stavy jsou odhadovány při sčítání zvěře myslivci. Hvězdičkou je označen počet lišek ulovených
pomocí norníků.
Druh
Liška obecná
Jezevec lesní
Kuna skalní a lesní
Tchoř tmavý a stepní

Početní stav
69 360
26 615
78 490
9 553

Lov
73 678 + 9 856*
3 003
12 823
13

Co se týče lasice kolčavy (62 záznamů) a lasice hranostaje (26 záznamů), jde také
o druhy s celoplošným stálým výskytem, které nejsou chráněné. Ani jeden nepatří mezi
lovnou zvěř, neexistují proto myslivecké záznamy o počtech úlovků ani početních
stavech (Anděra & Červený 2009). Poměrně nízký počet záznamů lasic si vysvětluji
několika způsoby, díky kterým může být zkreslení reálného stavu populace větší než
v případě lišek, kun a jezevců. Vzhledem k malé velikosti těla je nižší pravděpodobnost,
že se lasice objeví v zorném poli fotopasti, může zůstat skryta za stromem či terénní
překážkou a projít nepozorovaně; v případě větších šelem, jako je liška nebo jezevec, je
pravděpodobnost vyšší, protože fotopast zvíře procházející kolem spíše zachytí. Větší
zvířata také urazí větší vzdálenosti a musí si více vybírat cestu (např. v podrostu), takže
spíše využívají pěšinek, podél kterých byly pasti umísťovány, případně chodí pít k tůním.
Drobná lasice se může snadno napít z malé louže a snáze se proplete podrostem (ačkoliv
pěšinky vytvořené ostatními zvířaty také využívá). Druhé vysvětlení může souviset
s habitatovými preferencemi. Hranostaj je více vázán na vlhčí habitaty, kterých je, stejně
jako tomu bylo u jezevce, polovina ze studovaných; kolčava zase upřednostňuje
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otevřenější stanoviště. Oba druhy lasic preferují spíše ekotonové oblasti a polní krajiny
(Červený et al. 2004, Anděra & Horáček 2005). Nízké počty záznamů však nejsou
způsobeny tím, že by lasice byly pro čidlo fotopasti příliš malé; fotopast spouští i pohyb
menších zvířat, jako například myší.
Z tchořů byl zaznamenán pouze tchoř tmavý (identifikován na základě znaků,
které uvádějí Niethammer & Krapp 1993). Tchoř stepní se v dané oblasti vyskytoval
ještě v 60. letech 20. století, v současné době však jeho výskyt potvrzen není (Ložek et al.
2005). Jde o druh kriticky ohrožený, zvláště chráněný a v myslivecké legislativě je
zahrnut mezi zvěř bez stanovené doby lovu (Vyhl. MZe ČR 245/2002 Sb.), takže se
nestřílí. Pravděpodobně výrazně ubývá (nálezy po roce 2000 pokrývají jen 2,7 %
mapovacích čtverců), informací o jeho rozšíření a populačních hustotách je však kritický
nedostatek (Baruš et al. 1989, Anděra & Červený 2009). Co se týče tchoře tmavého,
v legislativě si stojí stejně jako tchoř stepní, není však chráněný a má trvalý výskyt téměř
po celém území ČR; od posledního mapování se však zvýšil počet čtverců
s nepravidelným výskytem na úkor pravidelného. Anděra & Červený (2009) upozorňují,
že v některých regionech tchoř tmavý úplně vymizel nebo výrazně poklesly jeho
populační hustoty. To by mohl být důvod, proč se tchoř na fotopastech objevil pouze 39×
(při stejném výpočtu vztaženém k maximálnímu počtu standardizovaných záznamů jako
výše u lišky to představuje pravděpodobnost výskytu pouze 0,17 %). Ačkoliv
v Červeném seznamu IUCN je tchoř tmavý veden jako druh méně dotčený, v některých
oblastech převládá názor, že tchoři výrazně ubývají – v našem nejbližším okolí je to
především Rakousko a Německo. Současný populační trend v seznamu IUCN pro druh je
klesající (decreasing) (Skumatov et al. 2016). Zdá se, že tchoři bývali běžnými obyvateli
naší přírody dříve, moje výsledky však naznačují, že jich v současnosti skutečně ubývá.
Co se týče vydry říční, jde o druh chráněný, což je důsledkem dob minulých, kdy
byla vydra intenzivně lovena a hubena kvůli škodám v rybářství; navíc byla postižena
znečištěním prostředí, kvůli čemuž zmizela z většiny území republiky (Anděra &
Červený 2009). Zatímco v polovině 70. let minulého století byl počet vyder u nás
odhadován na 174 jedinců (Baruš & Zejda 1981), počátkem 90. let tento odhad narostl
na 350–400 (Toman 1992) a přibližně o deset let později již činil 4300 zvířat (Poledník
2007, Poledníková et al. 2009). Vydra říční se tedy zotavuje z „temné“ minulosti a díky
zlepšení kvality vod a ochranářskému statusu se její počty zvyšují a stává se druhem
s celoplošným rozšířením (Poledník et al. 2011). Populační hustoty jsou odhadovány na
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1–10 dospělých zvířat na 100 km2 (Poledník 2005). Pokud toto platí, není překvapivé, že
vyder bylo na mnou monitorovaném území o celkové přibližné rozloze 7 km2
zaznamenáno málo; i tak to svědčí o tom, že se jedná o krajinu pro výskyt vydry
příznivou.

Habitatové preference studovaných druhů šelem v zájmovém území
V rámci výzkumu byly analyzovány habitatové preference všech druhů zaznamenaných
šelem. Celkově připadalo nejvíce záznamů na mokřad (1297) a savanu (1014), méně na
smíšený (876) a lužní les (734). Srovnání počtu záznamů mezi habitaty je však nutno
z výše uvedených důvodu považovat za informativní, protože není jasné, do jaké míry
vypovídá o počtech jednotlivých druhů; z toho důvodu nebyla tato data statisticky
analyzována. Jak však argumentuji v kapitole „Co nám říkají data z fotopastí“, srovnání
mezi habitaty je možno považovat za legitimní. Ordinační analýza navíc potvrdila, že
habitat je faktorem, který má statisticky průkazný vliv na výskyt studovaných druhů a
strukturu společenstev šelem v zájmovém území.
Liška obecná je hojná ve všech habitatech, nejčastěji se vyskytuje v mokřadu.
V ostatních habitatech rozdíly nebyly, ve všech byla zastoupena zhruba stejně. Tyto
výsledky dokazují nízkou míru habitatové specializace; liška obecná je navíc
oportunistický všežravec, tudíž ani kvůli potravě nevyžaduje specifické prostředí
(Lariviere & Pasitschniak-Arts 1996, Hoffmann & Sillero-Zubiri 2016).
Také kuna se ve všech habitatech vyskytuje rovnoměrně, vyjma savany, kde bylo
pořízeno pouhých 7 % záznamů. Kuna lesní skutečně preferuje spíše zalesněné oblasti,
ačkoliv kuně skalní se dobře daří i v otevřenější a kulturní krajině (Javůrek 1961, Vach
1997). Na základě malého podílu barevných denních fotografií nelze určit ve většině
případů druh, v uzavřených lesních oblastech, kde je kuna hojnější, by podle
ekologických nároků mělo jít spíše o kunu lesní.
Jezevec lesní se vyskytoval (až na několik málo jednotlivých záznamů v mokřadu)
pouze na savaně a ve smíšeném lese. Tyto výsledky nejsou překvapivé, protože
v podmáčených půdách lužních lesů a mokřadů nemůže hrabat hluboké nory; těmto
habitatům se proto vyhýbá. Výskyt jezevce v mokřadu byl výjimečný a omezený pouze
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na jednu lokalitu; podle rozložení záznamů v průběhu roku se však zdá, že zde byl druh
usazen trvale.
Lasice kolčava se ve většině případů vyskytovala na savaně, což potvrzuje její
preferenci pro otevřenou krajinu. Ostatní druhy nebyly statisticky testovány, protože
počet záznamů byl příliš nízký; u všech však lze pozorovat preferenci pro určitý habitat,
ve shodě se záznamy v literatuře (Anděra & Červený 2009). Hranostaj se nejčastěji
vyskytoval v mokřadu, vydra v blízkosti vody v mokřadu a lužním lese, tchoř v lužním
lese a šakal na savaně.
Zatímco liška a kuna se tedy jeví spíše jako generalisté, co se týče habitatových
preferencí, ostatní druhy jsou specializovanější. Jezevec se specializuje na dva typy
habitatu, ostatní druhy jsou vázány spíše na jeden konkrétní habitat; u druhů s malým
počtem pozorování však nebylo možné tyto preference statisticky podložit. V člověkem
silně ovlivněné krajině se však zdá, že jsou ve výhodě habitatoví generalisté, kteří nemají
tak specifické nároky na prostředí a jsou tedy tolerantnější vůči jeho změnám. Oproti
tomu specialisté takové změny snášejí hůře a může docházet k jejich úbytku a často i
vymizení. Generalisté dokonce v zemědělsky a urbanizačně narušené krajině mohou
prosperovat lépe než v habitatech nenarušených (Šálek et al. 2014b). To by mohlo
vysvětlovat, proč některé druhy, pro které mapy výskytu udávají celoplošné rozšíření a
jsou považovány za běžné, byly zaznamenány velmi málo; naopak nejpočetnější lišky a
kuny jsou přizpůsobiví habitatoví generalisté.
Přizpůsobivost šelem v potravních preferencích dokazovala i skutečnost, že na
jedné lokalitě v habitatu savana většina druhů na podzim požírala plody hlohů. Soudě
podle trusu, který byl zbarven do červena vlivem zkonzumovaných plodů, využívala tuto
tou dobou dostupnou potravu většina přítomných šelem a také prasata. Lokalita, na
které dominují travní společenstva a keře hlohů a trnek, by se mohla zdát z hlediska
potravní dostupnosti pro některé druhy poněkud chudá. Šlo však o velmi (jak druhově,
tak početně) bohatou lokalitu. Je vidět, že šelmy v naší krajině dokáží přejít v případě
potřeby na nejdostupnější zdroj potravy – hlohy jsou v lokalitě opravdu hojné.
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Vliv antropogenních faktorů na výskyt šelem
Srovnání výsledků studia habitatových preferencí, které u všech druhů v podstatě
potvrdilo známé poznatky o jejich autekologii (a přínos je tedy třeba spatřovat v získání
dat, která umožňují kvantifikovat rozdíly mezi habitaty), s dostupnou literaturou lze
interpretovat tak, že se ekologické nároky našich šelem příliš (nebo dokonce vůbec)
nemění. Zjištění, že šelmy jsou na tom více méně stále stejně, je však velmi důležité.
Středoevropská krajina prošla v minulém století obrovskými změnami vlivem lidské
činnosti. Denně na světě mizí desítky druhů rostlin a živočichů (Primack 2012), což vede
ke ztrátám biologické rozmanitosti. I v naší republice mizí z fragmentované krajiny,
tvořené mozaikou lidských sídel, infrastruktury, zemědělských a průmyslových ploch a
ploškami polopřirozených habitatů, vhodná stanoviště pro šelmy a nejen pro ně. Ani
přírodní habitaty nezůstávají nedotčeny člověkem; všechny studované lokality jsou
ovlivněny určitým typem managementu (kácení stromů, sečení luk) či zemědělské
činnosti (lokality často sousedí s polem, některé jsou příležitostně využívány k pastvě
hospodářských zvířat) a také bývají lidmi často využívány jinak (procházky a jiné
rekreační aktivity). Žádný ze studovaných habitatů tedy nezůstává ušetřen
antropogenních vlivů – nakolik to šelmám vadí, je otázkou. Nemohu srovnávat
studovanou oblast například s jinými, podobnými oblastmi jinde v republice, protože
obdobná kvantitativní, systematicky sbíraná data nejsou odjinud k dispozici.
Z celkového i standardizovaného počtu záznamů však lze usuzovat, že v Polabí je šelem –
zejména těch středně velkých, nejběžnějších – relativně hodně. Jak již bylo zmíněno, jde
o oblast velmi „rušnou“, žádná z lokalit není výrazně odlehlá od lidských sídel.
Z výsledků mého výzkumu vyplývá, že šelmy se obecně rostoucí urbanizaci přizpůsobují
velmi dobře. Například jedna z pastí ve smíšeném lese, umístěná na okraji habitatu
v bezprostřední blízkosti dálnice, zaznamenala vysoký počet šelem a ve srovnání
s ostatními pastmi na lokalitě zde bylo i více záznamů. Dálnice, oddělená od lesa plotem,
zvířatům pochopitelně brání v šíření na druhou stranu, vytvořila si proto podél
komunikace pěšinku. Ruch z dálnice ani světla projíždějících aut evidentně šelmy nijak
nerušily a pěšinku intenzivně využívaly.
Vysokou přizpůsobivost druhů šelem obývajících středoevropskou krajinu vůči
antropogenním vlivům dokládá ordinační analýza, ve které jsem vedle vlivu habitatu na
složení jejich společenstev testovala i vliv krajinných faktorů; ta neprokázala, že by
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faktory související s intenzitou lidského vlivu (vzdálenost od nejbližší vesnice či silnice)
měly vliv na počet standardizovaných záznamů jednotlivých druhů, na rozdíl od vlivu
habitatu. Statisticky významné však nebyly ani přírodní faktory, jako vzdálenost od
zdroje vody či otevřenost krajiny. Vysvětluji si to malou rozlohou studované oblasti,
takže rozdíly mezi jednotlivými fotopastmi nejsou, co se týče zmíněných faktorů, nijak
velké. Vody je v kulturní krajině dostatek – díky zavlažování i v letním období – a
v oblasti se navíc nachází velké množství přírodních potoků či člověkem vytvořených
struh. Ačkoliv v některých lokalitách voda zdánlivě chybí (suché savany) zvěři
pravděpodobně stačí srážková voda v kalužích nebo se poodejde napít o kus dál,
například do sousedních lesů, kde jsou malé tůně. Krajina je navíc člověkem ovlivněná
velmi silně, nedaleko každé lokality vede silnice a všechny se nacházejí do 2 km od
nejbližšího osídlení. Gradienty studovaných faktorů byly v analýze příliš krátké, což
odráží výše zmíněné problémy. Není tudíž překvapivé, že na malém měřítku ve velmi
fragmentované a člověkem využívané krajině nelze vliv těchto faktorů potvrdit. Zároveň
to neznamená, že bychom v obecné rovině mohli vliv krajinných faktorů na výskyt šelem
vyloučit – je možné, že v člověkem méně ovlivněné krajině by se jejich vliv projevil.
Sezónní dynamika výskytu studovaných druhů šelem
Vzhledem k tomu, že projekt probíhal jeden celý rok a pokryl tak všechna roční období,
bylo možné analyzovat sezónní dynamiku výskytů jednotlivých druhů. Celkově bylo
nejvíce šelem zaznamenáno na podzim a nejméně na jaře, v létě a v zimě byl počet
záznamů podobný. Tato srovnání jsou opět vzhledem k výše uvedeným omezením pouze
orientační, odráží však, že na jaře jsou zvířata pravděpodobně méně aktivní a tráví více
času péčí o mláďata. Zajímalo mne, zda se sezónní dynamika u jednotlivých druhů liší
v závislosti na prostředí, tedy v odlišných habitatech. Výsledek byl negativní – sezónní
rozdíly v chování druhů jsou ve všech habitatech stejné, existují tedy bez ohledu na
prostředí. V následujícím textu diskutuji rozdíly v sezónním výskytu nejběžnějších
druhů, u kterých je lze díky dostatku záznamů považovat za poměrně robustní.
Liška obecná byla nejméně často zaznamenána na jaře – tedy v období výchovy
mláďat. Matka s mláďaty tráví většinu času v noře, je tedy méně aktivní, otec s ní
obvykle zůstává po dobu kojení v páru a pomáhá jí o mláďata pečovat; přímo do
kontaktu s nimi nepřichází, nosí však potravu a chrání noru před predátory, stráví u ní
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proto pravděpodobně také více času než v jiná roční období (Macdonald 1979a). Nejvíce
záznamů lišky bylo pořízeno v listopadu a prosinci; v létě a na podzim jsou počty
záznamů přibližně stejné. Liška obecná nezimuje; jediná psovitá šelma, která je schopna
hibernovat, je psík mývalovitý (CABI 2014). Proto není překvapivé, že liška v zimě
nesnižuje aktivitu.
Oproti tomu jezevec lesní při špatném počasí a tuhých mrazech upadá do
nepravého zimního spánku (tzv. letargie, Matyáštík et al. 2000), který mu umožňuje
přečkat nepříznivé období. Při zlepšení podmínek se z něho však probouzí a může být
aktivní kdykoliv v průběhu zimy. Sezónní dynamika jezevce v mých výsledcích ukazuje
dva výrazné propady, v květnu a v lednu. Zima byla celkově na záznamy jezevců
nejchudším obdobím; lednové mrazy a napadaný sníh jezevce donutily ukrýt se do
doupat a pravděpodobně upadnout do letargie – za měsíc leden se jezevec na
fotopastech ukázal pouze třikrát.
Kuna nevykazuje žádné průkazné rozdíly v sezónní dynamice; výsledky potvrzují,
že jde o habitatového generalistu, který se v průběhu roku vyskytuje stejně často.
Částečný pokles výskytů v květnu může souviset s obdobím výchovy mláďat. Lasice
kolčava byla nejaktivnější začátkem podzimu a v zimě, naopak na jaře a v létě byla
zaznamenána nejméně.
Cirkadiánní aktivita studovaných druhů šelem
Většina našich druhů šelem má převážně noční či soumračnou aktivitu (Anděra &
Červený 2009). Díky množství záznamů pořízených v průběhu celého roku jsem mohla
analyzovat sezónní rozdíly v cirkadiánní aktivitě zjištěných druhů. Aktivita šelem může
být ovlivňována například dostupností kořisti, fází reprodukčního cyklu, interakcí
s jinými živočichy, predačním tlakem, typem habitatu, antropogenními vlivy (včetně
lovu), počasím či intenzitou měsíčního svitu (Kavanau 1971, Kavanau & Ramos 1975,
Kowalczyk et al. 2003, Díaz-Ruiz et al. 2016).
Liška obecná byla podle mých výsledků v průběhu celého roku aktivní především
v noci, nejvíce mezi 4. a 5. hodinou ranní a večer mezi 19. a 22. hodinou. Testovala jsem
také vliv ročního období a zjistila jsem průkazné rozdíly. Liška se v létě vyskytuje
poměrně často ve dne – třetina záznamů z tohoto ročního období připadala na dobu, kdy
je světlo. Zvýšená denní aktivita v létě zřejmě souvisí s výchovou mláďat, která samice
69

krmí a může zůstávat na lovu dlouho po rozednění (Harris & Yalden 2008). Liška tedy
evidentně není výhradně noční živočich a přes den na ni můžeme narazit ve všech
ročních obdobích. Některé studie dokládají, že lišky vykazují výhradně noční aktivitu
v oblastech s vysokou mírou lidských disturbancí (Blanco 1986).
Podobnou dynamiku vykazuje kuna, i když v průběhu téměř celého roku je ve
srovnání s liškou aktivní spíše v noci. To ale neplatí pro léto, kdy stejně jako u lišky
třetina všech výskytů připadala na den. V ostatních ročních obdobích se kuna za světla
vyskytovala výrazně méně, v zimě šlo dokonce o méně než 1 % záznamů. Aktivita kuny
se může lišit také v závisloti na pohlaví (Zalewski 2001) – ta jsem však nerozlišovala,
proto nemohu svoje výsledky s tímto tvrzením porovnat. Třetí druh, pro který
dostatečný počet záznamů umožnil analyzovat cirkadiánní aktivitu, je jezevec lesní.
V mnou studovaném území se jedná o téměř výhradně nočního živočicha, neboť denních
záznamů z celého roku byla méně než 2 %, v zimě dokonce ani jeden.
Pokud jde o ostatní druhy s nižším počtem záznamů, lasice hranostaj i kolčava
vykazovaly především denní aktivitu, což souhlasí s poznatky z literatury (Anděra &
Horáček 2005, Samson & Raymond 2009). Zatímco kolčava byla aktivní především ráno
a odpoledne, hranostaj byl nejaktivnější mezi 10. a 11. hodinou ranní. Tchoř projevoval
spíše noční aktivitu, zaznamenáván však byl poměrně hodně i přes den. Šakal byl
nejaktivnější především v brzkých ranních hodinách, mnohokrát jej ale fotopasti
zachytily i ve dne (Pyšková et al. 2016).
U všech druhů se však ukázalo, že rozdíly v počtu denních a nočních výskytů jsou
ve většině případů dány odlišnou délkou dne v jednotlivých obdobích roku – při
statistickém testování rozdílů na datech korigovaných přepočtem na délku dne byla
většina neprůkazná. Tento výsledek napovídá, že naše druhy šelem mají aktivitu
vázanou na určité hodiny v rámci dne a zda je v tu chvíli světlo nebo tma, nehraje příliš
roli. Jediné rozdíly, které zůstaly zachovány i po korekci počtu záznamů, se týkají
výskytu lišky; ta se i poté objevuje v létě ve dne průkazně častěji a v zimě ve dne méně
často, než by se dalo očekávat na základě náhody. Liška je tedy jediným druhem, který
v části roku přizpůsobuje svoji aktivitu střídání dne a noci. Lze jen spekulovat, co tato
preference pro denní výskyt v létě a noční v zimě znamená – vysvětlením by mohla být
například reakce na cirkadiánní dynamiku případné kořisti.
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Nepůvodní druhy
Na závěr bych se ráda zmínila o významném současném fenoménu, kterým je šíření
nepůvodních druhů. Jedním z poměrně nečekaných objevů při monitorování šelem
v Polabí bylo zjištění přítomnosti šakala obecného, Canis aureus (Pyšková et al. 2016).
Šakal obecný je u nás nepůvodní druh, který se v republice poprvé objevil možná již
koncem 90. let 20. století (Suchomelová 1999), první doložený záznam však pochází
z roku 2006 (Koubek & Červený 2007). Od té doby se na našem území našlo několik
dalších kusů, vždy však šlo o přejetá nebo zastřelená zvířata (Forejtek et al. 2011, Kadlec
2012, Hudeček & Jakubec 2014). Šakal, kterého jsem objevila na svých monitorovacích
plochách, se zde zdržoval v průběhu celého roku, může se tedy jednat o začátek procesu
zdomácnění (podrobnosti a diskuse viz Pyšková et al. 2016).
Šakal obecný je jedním z druhů, které v posledních dekádách samovolně rozšiřují
svůj areál směrem na sever; podíl na takovém expanzním šíření může mít i probíhající
změna klimatu (Walther et al. 2009, Langham et al. 2015). Šakal obecný není
nepůvodním druhem v celé Evropě, jeho přirozený areál rozšíření je však omezen na
jihovýchodní část kontinentu, tedy oblast Balkánu (Krystufek et al. 1997). V posledních
desetiletích šakal svůj areál stále více rozšiřuje severozápadním směrem a objevují se
stále častější zprávy o jeho výskytu i v severnějších zemích, například v Dánsku
(http://cphpost.dk/news/european-jackal-found-in-denmark.html). Ačkoliv nelze s
jistotou říci, jaké faktory ovlivňují expanzi šakala obecného, kromě oteplování může hrát
roli také změna využívání krajiny, tedy například vznik nových koridorů šíření či
vhodných habitatů ke kolonizaci (Giannatos 2004, Arnold et al. 2012, Šálek et al. 2014a).
Někteří autoři také navrhují, že šakalům se může v nových oblastech dařit kvůli absenci
či nízkým počtům predátorů, tedy vlků (Arnold et al. 2012). V tomto ohledu však
pravděpodobně záleží na oblasti; zatímco v Řecku byla tato vazba pozorována
(Giannatos 2004), v naší krajině se šakali a vlci (alespoň prozatím) nejspíš nepotkají
kvůli předpokládaným odlišným ekologickým nárokům.
Narozdíl od ostatních u nás nepůvodních druhů šelem (mýval, psík mývalovitý,
norek) není kategorizace šakala z hlediska původnosti a statusu jednoznačná; nejde o
druh invazní, jelikož nesplňuje v invazní literatuře obecně akceptovanou definici – nebyl
introdukován člověkem ani nepřišel z území, kde by byl nepůvodní (Blackburn et al.
2011). Nepovažuji ho však ani za druh původní, protože jeho expanze není dle mého
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názoru úplně přirozená. Člověkem způsobené změny krajiny spolu s globálním
oteplováním šakalům pravděpodobně usnadnily kolonizaci nových oblastí, do kterých
by se zřejmě sami nedostali.
Poměrně překvapivým zjištěním pro mě naopak byla úplná absence u nás údajně
běžných nepůvodních druhů šelem, tedy psíka mývalovitého, mývala severního a norka
amerického. Po celý rok nebyl v žádném z habitatů zaznamenán ani jeden. Norek
americký byl do Evropy zavlečen již na přelomu 19. a 20. století (Long 2003) a
v myslivecké legislativě patří mezi zavlečený, v přírodě nežádoucí druh, který lze za
určitých podmínek usmrcovat (Zákon č. 449/2001 Sb.) – to znamená, že jej smí střílet
pouze myslivecká stráž. Už ve 30. letech byl u nás zaznamenán ve volné přírodě (Hudík
1935). Nejvíce se norkům začalo dařit počátkem 90. let, kdy bylo zrušeno velké množství
kožešinových farem, a stovky zvířat byly vypouštěny do volné přírody. To mělo
pochopitelně katastrofické následky – v nadcházejícím desetiletí v jihozápadní části
republiky jeho počty narostly o 600 % (Červený & Toman 1999) a v roce 2009 byl stálý
výskyt hlášen ve 41,4 % mapovacích čtverců (Anděra & Červený 2009). Norci jsou
vázaní na vodní prostředí, není tedy důvod, proč by v Polabí nenalezli vhodné životní
podmínky. Důvodů, proč jsem norka na fotopastech nezachytila, může být několik.
Poledník & Poledníková (2005) s využitím telemetrie zjistili, že norek obývá spíše řeky a
rybníky, zatímco menší vodní toky, jako jsou potoky, využívá spíše jako migrační
koridory. Pokud by měl norek americký u nás takovéto habitatové preference, mohlo by
to vysvětlovat nízký počet záznamů, norek však nebyl vyfotografován ani jednou.
Považuji za nepravděpodobné, že by se nikdy neobjevil u žádné z fotopastí například při
přecházení z jedné lokality do druhé, pokud by se ve studované oblasti vyskytoval.
Dalším důvodem by mohlo být, že se norci velmi málo vyskytují v oblastech
s nadmořskou výškou do 200 m n. m. (Anděra & Červený 2009), to však může odrážet,
že na území ČR připadá na tuto altitudinální kategorii relativně malá plocha (4558 km2,
což je pouze 5,8 % celkové rozlohy; CGIAR-CSI 2008). Posledním a podle mě
nejpravděpodobnějším vysvětlením by mohl být návrat vydry říční do české přírody.
Populace vydry v posledních letech rychle narůstá (viz výše) a vzhledem k podobným
ekologickým nárokům je možné, že norka vytlačuje a jeho populační hustoty by mohly
klesat.
Dalším z našich údajně běžných invazních druhů šelem je psík mývalovitý, který
byl do Evropy zavlečen z východní Asie koncem 20. let 20. století ze stejného důvodu,
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jako norek americký (Long 2003); v myslivecké legislativě si stojí oba druhy stejně
(Zákon č. 449/2001 Sb.). V republice se vyskytuje zhruba od poloviny minulého století a
dnes je pro celé území udáván stálý výskyt. Zatímco v roce 2009 počet úlovků psíka
mývalovitého činil 900 kusů (Anděra & Červený 2009), v roce 2014 to bylo 1671
(Ministerstvo zemědělství 2014). Tyto údaje značí, že psík mývalovitý by měl být
poměrně běžné zvíře, ani jeho jsem však nezaznamenala ani jednou, což byl překvapivý
výsledek. Psík mývalovitý je habitatový i potravní oportunista a generalista; jde o velice
přizpůsobivou šelmu, která dokáže přežívat téměř kdekoliv (Drygala et al. 2008), proto
je záhadou, proč ve studované oblasti chybí. Stejně jako u norka je nálezů psíka málo
v nízkých nadmořských výškách, odpovídajících mému zájmovému území, což však jen
stěží může vysvětlit jeho absenci. Nepravděpodobné je i kompetiční vyloučení
původními druhy šelem, protože kulturní krajina s množstvím ekotonů uživí mnoho
jedinců. Kompetice s liškami, kunami a jezevci bývá spíše vylučována (Sidorovich et al.
2000, Drygala & Zoller 2013). Jedním z důvodů by mohla být plachost psíků; v Evropě
mají tendence se vyhýbat lidským sídlům, vesnicím a městům (Kauhala 1995, Drygala et
al. 2008, Kauhala & Salonen 2012). Vzhledem k rušnosti a hustému osídlení oblasti je
možné, že pro psíka není toto území vhodné.
Poslední zmíněná šelma, mýval americký, se v České republice vyskytuje již od
30. let 20. století a myslivecká legislativa k němu přistupuje stejně, jako k předchozím
dvěma druhům (Anděra & Červený 2009). Ačkoliv mývalů u nás přibývá, nejsou zatím
nejspíš rozšíření celoplošně a jejich populační hustoty nejsou příliš vysoké. V roce 2014
bylo uloveno pouze 513 jedinců (Ministerstvo zemědělství 2014), jeho absence ve
sledovaném území není tudíž příliš překvapivá.
Údaje o monitorování nepůvodních druhů se vztahují k dalšímu důležitému
metodickému aspektu mojí práce. Pokud by projekt neprobíhal systematicky a po
dlouhou dobu, nezískala bych cenná data o aktivitě a přítomnosti šakala (Pyšková et al.
2016). Takto jsem díky fotopastem mohla potvrdit trvalý výskyt prvního živého jedince
v České republice. Naopak skutečnost, že během celého roku ve studovaném území
nebyl zachycen žádný z dalších invazních druhů (které jsou podle mapovaného rozšíření
na většině území ČR běžné, Anděra & Červený 2009), svědčí o tom, že alespoň v
některých územích může být jejich výskyt vzácný či nahodilý.
Zvláště v případě psíka mývalovitého, který na základě mysliveckého mapování
by měl být v celém mnou sledovaném území plošně rozšířen, evokuje jeho úplná
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absence v mém materiálu rovněž obecnou otázku, nakolik lze, zvláště v případě
vzácných druhů, na tento tradiční zdroj informací o distribučním a abundančním statutu
velkých savců spoléhat.

ZÁVĚR
Použití fotopastí pro výzkum šelem v rozdílných habitatech současné kulturní krajiny se
ukázalo být velmi vhodným nástrojem. Vzhledem k možnosti téměř nerušeně a
dlouhodobě systematicky sledovat tuto skupinu savců jsem získala unikátní data, která
zčásti potvrzují poznatky mnoha ekologických studií o šelmách, ale také přináší nový
pohled na tuto problematiku. Široké zaměření projektu na všechny druhy šelem ve
čtyřech rozdílných habitatech a na různé aspekty jejich ekologie – habitatové preference,
sezónní dynamiku a cirkadiánní dynamiku – a výzkum pokrývající celý rok činí tuto
práci v daném kontextu ojedinělou. Data jsem srovnala s dostupnými informacemi o
našich šelmách, tedy zejména mapami rozšíření a mysliveckými statistikami; bohužel
tyto informace nejsou vždy úplně směrodatné a spolehlivé. I proto je důležité ve
výzkumu šelem pokračovat, protože informací o stavech a ekologii dnešních šelem
v naší zemi je nedostatek.
Habitatové preference šelem se oproti minulosti výrazně nemění (pokud se vůbec
mění). Ačkoliv se toto zjištění může zdát nadbytečné, je naopak velmi důležité. Krajina
středních Čech, která vypadá podobně, jako většina krajiny střední Evropy, je velmi
fragmentovaná a člověkem silně ovlivněná. Pokud se šelmy dokážou rostoucímu
lidskému vlivu takto přizpůsobit, je to pro nás dobrá zpráva. Země denně přichází o
desítky druhů; velká část těchto druhů mizí v důsledku lidské činnosti, často vyhubením,
ztrátou přirozeného prostředí a dalších. Je proto dobrou zprávou, že – alespoň ty
nejběžnější – šelmy dokáží udržet s rostoucí urbanizací krok. Jde zejména o habitatové
generalisty, kteří mohou naopak z fragmentované krajiny, plné ekotonů, těžit, zatímco
druhy úžeji specializované na konkrétní typ prostředí mohou být ovlivňovány negativně.
Možná že to je jeden z důvodů, proč během roku byli pozorováni především habitatoví
generalisté – lišky a kuny – a zbylých druhů bylo výrazně méně; jezevec může být
v tomto ohledu výjimkou potvrzující pravidlo.
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Běžné invazní druhy, jejichž zachycení jsem očekávala, jsem nezaznamenala
vůbec. Psík mývalovitý, který by měl být podle map rozšíření běžným druhem naší
fauny, norek americký, který před pouhými dvěma dekádami prodělal populační explozi,
mýval severní, přizpůsobivý predátor, který se u nás v republice vyskytuje již od 30. let
minulého století – ani jedna z těchto šelem se ve studované oblasti s velkou
pravděpodobností vůbec nevyskytuje. To je pochopitelně také pozitivní zpráva; zejména
absence norka by mohla značit, že vydry, které se v poslední době stávají opět stálými
obyvateli naší přírody, se s norkem dokáží vypořádat. Ačkoliv některé druhy šelem
vinou úbytku přirozených habitatů ubývají či mizí z naší přírody (např. tchoř stepní a
nejspíš i tchoř tmavý), jiné druhy se vracejí či přibývají a možná – alespoň lokálně –
vytlačují druhy nepůvodní. Některé z našich šelem snadno potkáte i ve městech; lišky
spící ve stodole, kuny hnízdící v motorech automobilů či jezevce norující v opuštěné
zahradě.
Zdá se tedy, že šelmy dokážou dobře využít i fragmenty přirozených habitatů
rozesetých v mozaice polí, měst, silnic a průmyslových zón, a dokáží spolu dobře
koexistovat. Ve výzkumu je velmi vhodné pokračovat a stav této skupiny savců v oblasti
Polabí monitorovat co nejdéle to bude možné; data z dlouhodobých výzkumů jsou
v dnešní vědě, zaměřené na scientometrii a poplatné nutnosti produkovat výsledky co
nejrychleji, stále větší vzácností, třebaže jsou velmi cenná.
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