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Abstract: Popradské rašelinisko is a part of the Poprad Basin, which is subdivi-
sion of the Sub-Tatra Basin. Occurrence of batracho- and herpetofauna there 
was carried in the interval of years 2002–2013. The research of this locality 
was based on irregular visits from June to September. During this research 
they were identified 5 species of amphibians and 5 species of reptiles. The most 
common species was Bufo bufo from amphibians and Natrix natrix (Linnaeus, 
1758) and Vipera berus from reptiles. All of these species were confirmed dur-
ing each season. Our findings also confirm some of the older data from this 
region that means all observed species of amphibians and Lacerta agilis, Zoo-
toca vivipara, Natrix natrix and Vipera berus among reptiles. Absence of some 
species, such as Salamandra salamandra or Anguis colchica is remarkable. From 
the mapping point of the view is very interesting the first record of Natrix tes-
sellata in the Poprad Basin. We discuss also aspects of the vulnerability of the 
amphibians and reptiles with regard to observed locality. 
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ÚVOD

Problematika diverzity rastlín a živočíchov na slo-
venských rašeliniskách je v súčasnej dobe aktuálna 
z dôvodu ohrozenia tohto typu zanikajúcich mok-
radných biotopov. Napriek tomu je tento typ bioto-
pov stále málo preskúmaný s celkovou absenciou 
kompletného faunistického zmapovania. V prípa-
de obojživelníkov a plazov však existujú čiastkové 
práce, v ktorých sa výskyt tejto skupiny stavovcov 
z rašelinísk uvádza (napr. Lác 1961b; Svatoň 1971; 
Kadlečík 1992, 1993; Hatinová & Urbanová 1999; 
Trnka 2000). Cielene tématikou herpetofauny 15 
severoslovenských rašelinísk sa zaoberal Astaloš 
(2005). Táto práca však tematicky zostáva dopo-
siaľ jediná, aj keď sú rašeliniská pomerne často sa 

vyskytujúcim biotopom podhorských a horských 
celkov Slovenska. Preto sa v tejto práci zaoberáme 
zložením fauny obojživelníkov a plazov rašelinis-
ka pri meste Poprad. Celkové druhové zastúpenie 
batracho a herpetofauny z tejto lokality nie je do-
posiaľ známe. Z Popradskej kotliny, ako orografic-
kého celku, ako i z mesta Poprad, však bolo publi-
kovaných niekoľko herpetofaunistických údajov. 
Dáta pochádzajú najmä z druhej polovice 19. storo-
čia a z priebehu 20. storočia. U mnohých z nich však 
nie je bližšie špecifikovaná lokalita nálezu. Jeitte-
les (1862) publikoval pre Poprad údaje o Bufo bufo, 
Rana temporaria; Kriesch (1872) Ichthyosaura al-
pestris, Lissotriton vulgaris, Zootoca vivipara a Vipe-
ra berus; Kammerer (1899) udáva druhy Lacerta 
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agilis a Natrix natrix. V 20. storočí bolo publikova-
ných niekoľko prác obsahujúcich aj územie v oko-
lí Popradu. Fejerváry – Langh (1943) opisuje ná-
lez L. vulgaris; Štěpánek (1949) uvádza Pelobates 
fuscus; Lác (1957, 1961, 1963, 1967) uvádza pre Po-
prad a okolie Bombina variegata, Bufotes viridis, R. 
temporaria, Lissotriton montandoni, L. vulgaris, Tri-
turus cristatus a Anguis colchica. Opatrný (1978) 
reprodukuje vo svojej publikácii nálezy R. tempora-
ria a L. montandoni z okolia Popradu a pridáva nález 
Salamandra salamandra.

MATERIÁL A METÓDY

Popradské rašelinisko patrí do podcelku Poprad-
skej kotliny, ktorá je súčasťou geomorfologického 
celku Podtatranskej kotliny. Tá má prevažne členi-
tý charakter, ktorý bol v minulosti kompletne po-
krytý ľadom (Hók et al. 2010). Ílovcové vrstvy, kto-
ré sú súčasťou flyšového podložia (Plašienka et 
al. 1997) sú spolu s ročným úhrnom zrážok okolo 
630 mm vhodnými podmienkami pre hromadenie 
podzemnej vody, ktorá pri prechode na povrch 
pomáha vytvárať eutrofné organické slatinné 
pôdy. Skúmaná plocha predstavuje vegetačne kom-
plex veľmi vzácnych a ohrozených spoločenstiev 
slatinno–rašelinovej vegetácie. V súčasnosti sa na 
lokalite vyskytuje približne 27 ohrozených druhov 
rastlín. Rašelinisko sa rozprestiera na rozlohe 

približne 4.5 ha. Oblasť sa nachádza vo výške 675 
m n. m. a radí sa do mapovacieho štvorca DFS 6987 
(49°3´ S, 20°16´ V; Obr. 1). Samotná lokalita je geo-
graficky situovaná v JZ časti mesta Poprad medzi 
sídliskami Juh a Západ v smere na Spišskú Teplicu. 
Interne sa delí na tzv. suchú časť a močariská, kto-
ré sú oddelené súvislým pásom tvoreným prevažne 
vŕbami (Salix sp.) a topoľmi (Populus sp.), ktoré ob-
rastajú striedavo celý obvod rašeliniska (Obr. 2A). 
Močariská sú celoročne podmáčané spodnou vo-
dou (Obr. 2C). Táto zachovalejšia časť je od priľah-
lého poľnohospodárskeho pozemku a cyklistického 
chodníka oddelená rašelinovým násypom pokry-
tým kamennými tabuľami z predchádzajúceho po-
kryvu cyklistického chodníka. V okolí študovanej 
lokality sa nachádza niekoľko vodných tokov. Se-
verne je situovaný tok rieky Poprad a západne dva 
jeho prítoky tečúce smerom od Spišskej Teplice. Vo 
všetkých prípadoch sa jedna o toky miestami regu-
lované. V rokoch 2002 – 2013 prebiehali na danom 
území pozorovania formou náhodných návštev v 
mesiacoch od júna do septembra. Lokalita bola pre-
chádzaná od stredu k okrajom, pričom zvláštna po-
zornosť bola venovaná trvalo zaplaveným častiam. 
V prípade nálezu bol zaznamenaný dátum, počet je-
dincov, opis miesta nálezu, GPS súradnice a jedince 
boli taktiež fotodokumentované. 
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Obrázok 1. Celkový pohľad na skúmané územie Popradského rašeliniska,
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VÝSLEDKY A DISKUSIA

Na území rašeliniska bolo v rokoch 2002 – 2013 bo-
lo nájdených 5 druhov obojživelníkov zo 4 čeľadí a 5 
druhov plazov z 3 čeľadi. Medzi najčastejšie nachá-
dzané patrili B. bufo, N. natrix a V. berus, ktoré sme 
nachádzali vo všetkých pozorovacích sezónach.

Amphibia
Salamandridae

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758), status: VU, 
15 pozorovaných adultných jedincov oboch pohla-
ví. Všetky nálezy pochádzajú z najväčšieho jazier-
ka lokalizovaného na západe rašeliniska (Obr. 2B). 
Jazierko je hlboké, má bahnité dno a redší porast 

vodnej vegetácie. Tento druh tu bol po prvýkrát za-
znamenaný v sezóne 2005 a odvtedy sa tu vyskytu-
je pravidelne.

Triturus cristatus (Laurenti, 1768), status: EN, 6 
pozorovaných adultných jedincov oboch pohlaví. 
Druh sa sympatricky vyskytoval v jazierku spoloč-
ne s L. vulgaris. Pozorovaný bol v troch sezónach: 
2009, 2011, 2012.

Bombinatoridae

Bombina variegata (Linnaeus, 1758), status: LR 
(cd), 50< pozorovaných jedincov, močaristá časť 
rašeliniska. Pozorované boli všetky vekové skupiny 
a znášky. Druh tu obýva prevažne celoročné dobre 

Obrázok 2. Popradské rašelinisko: A – pohľad na hlavnú část študovaného územia rašeliniska; B – hlavné jazierko 
rašeliniska s výskytom Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina variegata, Bufo bufo; C – pohľad na podmáčaný 
habitat rašeliniska, kde boli nachádzané B. variegata, Rana temporaria, Lacerta agilis, Zootoca vivipara alebo Natrix 
natrix; D – rašelinové okraje pozdĺž cyklistického chodníka s výskytom L. agilis, Vipera berus; E – pohľad na hlavné 
jazierko znečistené odpadom z polystyrénu; F – olejové škvrny na močaristej časti rašeliniska.



presvetlené a otvorené tône s výškou vodného stĺp-
ca nad 20 cm a bahnitým dnom. S výnimkou roku 
2009 bol tento druh prítomný každoročne. Tento 
výpadok údajov mohol byť spôsobený suchším le-
tom v tom roku. Následkom toho sa jedince mohli 
vyskytovať v susedných väčších vodných plochách, 
kde sa však v hustom rastlinnom poraste ľahko 
ukryjú a ich prítomnosť nám preto unikala.

Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758), status: LR (cd), 50<, 
močaristá i suchá časť rašeliniska. Druh bol na sle-
dovanom území najčastejšie pozorovaným oboj-
živelníkom vo všetkých sledovaných rokoch. Po-
zorované boli jedince páriace sa na danej lokalite, 
rovnako tak znášky, juvenilné a migrujúce suba-
dultné jedince. Pozorované jedince boli v období 
rozmnožovania zaznamenané prevažne vo väčších 
jazierkach s vyššou hladinou vody a s prítomnos-
ťou vodného porastu. V období po rozmnožovaní sa 
často vyskytovali solitérne v okolí rašeliniska a po-
zorované boli prevažne vo večerných hodinách.

Ranidae

Rana temporaria (Linnaeus, 1758), status: LR (lc), 
10< jedincov, močaristá i suchá časť rašeliniska. Po-
zorované boli adultné a subadultné jedince vo všet-
kých pozorovacích sezónach okrem 2003 a 2010.

Reptilia
Lacertidae

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758), status: bez zara-
denia, 10< jedincov, prevažne v suchej časti rašeli-
niska (suchá zarastená lúka s vykosenými okrajmi 
pozdĺž hlavnej cesty) a v okolí starej štrkovej cesty 
pripájajúcej sa na cyklisticky chodník, jedného je-
dinca sme však pozorovali i v močaristej časti. Po-
zorované boli všetky vekové skupiny tohto druhu 
oboch pohlaví v každej sledovacej sezóne. 
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787), status: LR (nt), 10< 
jedincov, pozorované boli ako adultné, tak aj juvenil-
né jedince oboch pohlaví. Druh sa syntopicky vysky-
toval v suchej časti rašeliniska na lokalitách L. agilis. 
Nachádzaný bol v každej sezóne od roku 2005.

Colubridae

Natrix natrix (Linnaeus, 1758), status: LR (lc), 10< 
jedincov, močaristá i suchá časť rašeliniska a jeho 
okolie. Pozorované boli subadultné a adultné jedin-
ce v každej sledovacej sezóne.

Natrix tessellata (Laurenti, 1768), status: VU, jeden 
uhynutý adultný samec (sezóna 2003) na severnom 
okraji rašeliniska neďaleko jedného z prítokov rie-
ky Poprad. 

Viperidae

Vipera berus (Linnaeus, 1758), status: VU, 50< je-
dincov, kamenné tabule uložené pozdĺž štrkového a 
cyklistického chodníka a taktiež rašelinové násypy 
ohraničujúce močaristú časť rašeliniska (Obr. 2A, 

D). Pozorované boli len adultné jedince oboch po-
hlaví v každej sledovacej sezóne.
Predchádzajúce publikácie udávajú pre túto oblasť 
dokopy 15 druhov obojživelníkov a plazov patria-
cich do 9 čeľadí (Jeitteles 1862; Kriesch 1872; 
Kammerer 1899; Štepánek 1949; Lác 1957, 1961, 
1963, 1967; Opatrný 1978). Naše nálezy potvrdzu-
jú niektoré staršie údaje pre tento región, a to kon-
krétne pre všetky pozorované obojživelníky, ďalej 
pre L. agilis, Z. vivipara, N. natrix a V. berus. Naopak 
neboli potvrdené iné druhy, ktoré boli v minulosti 
udávané z regiónu mesta Poprad: I. alpestris (Kier-
sch 1872; Lác 1963), L. montandoni (Lác 1963), 
P. fuscus (Štepánek 1949; Lác 1963; Baruš & Oli-
va 1992), či B. viridis (Lác 1963). Existuje však dô-
vod domnievať sa, že B. viridis sa možno vyskytu-
je aj na študovanom území, nakoľko sa vyskytuje 
v meste Poprad a jeho okolí (vlastné pozorovania). 
Zaujímavý je nález druhu T. cristatus na tejto loka-
lite, a to z dôvodu, že jeho výskyt na rašeliniskách 
nie je bežný (cf. Astaloš 2005). Navyše študované 
územie spadá do oblasti, kde je výskyt tohto dru-
hu celkovo vzácny (cf. Kautman & Zavadil 2001). 
V rámci pozorovaného obdobia je zaujímavá ab-
sencia bežných druhov ako S. salamandra, alebo A. 
colchica (cf. Lác 1963, 1967, 1968; Baruš & Oliva 
1992a, 1992b). Dôvodom môže byť antropogénna 
fragmentácia v okolí rašeliniska, nakoľko sa tieto 
druhy bežne vyskytujú v neďalekých Kozích Chrb-
toch (vlastné pozorovania). Z mapovacieho hľadis-
ka je potom zvlášť zaujímavý prvý a jediný nález 
druhu N. tessellata. Tento druh na Slovensku hyp-
sometricky podľa literatúry neprekračuje nadmor-
skú výšku 400 m n. m. (Lác 1968) a je viazaný na 
oblasti okolo tokov väčších riek. S najväčšou prav-
depodobnosťou sa preto jednalo o umelo intro-
dukovaného jedinca, avšak nemôžeme vylúčiť ani 
prirodzenú disperziu do severnejších oblastí (cf. 
Vlček et al. 2010), nakoľko okolie rieky Poprad spl-
ňuje ekologické podmienky pre výskyt tohto druhu 
v strednej Európe. 
Všetky zistené druhy, okrem L. agilis sú uvedené 
v červených zoznamoch pre obojživelníky a pla-
zy Slovenska (Kautman et al. 2001a, b). Pričom 5 
druhov je zaradených do skupiny menej ohroze-
ných druhov (LR), 4 druhy obojživelníkov a plazov 
sú radené do skupiny zraniteľných druhov (VU) a 
druh T. cristatus patri do skupiny ohrozených dru-
hov (EN). Popradské rašelinisko tak predstavu-
je významné rozmnožovacie a habitatové útočis-
ko chránených a ohrozených druhov týchto skupín 
stavovcov. Vzhľadom k pozícii študovanej lokality 
na periférií mesta Poprad môžeme samotnú loka-
litu považovať za antropogénne narušenú. Hlav-
nými faktormi potencionálne ohrozujúcimi batra-
chofaunu a herpetofaunu rašeliniska je komunálny 
odpad tvorený nelegálnymi skládkami vyskytujú-
cimi sa roztrúsene na celej ploche rašeliniska i v sa-
motných vodných plochách (Obr. 2E). Problémom 
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môžu byť aj olejové škvrny (Obr. 2F) nachádzajú-
ce sa v niektorých vodných plochách, evokujúcich 
pôdne či hydrologické znečistenie. Tie predstavujú 
hrozbu najmä pre tu sa rozmnožujúce obojživelní-
ky a vývoj ich lariev. Vzhľadom na citlivosť niekto-
rých druhov (L. vulgaris, T. cristatus, B. variegata) 
na chemizmus vôd je možné, že v budúcnosti tieto 
druhy na študovanej lokalite vymiznú. V súčasnos-
ti prispieva k degradácii tohto významného bioto-
pu ilegálna ťažba rašeliny prípadne aj sekundár-
na sukcesia náletových drevín, ktoré prispievajú k 
zmene vodného režimu na tejto lokalite a k zmenám 
v spoločenstvách rastlín a živočíchov. Nálezy zraze-
ných jedincov obojživelníkov a plazov napovedajú, 
že doprava v okolí rašeliniska (hlavná cesta, cyk-
listický chodník) môžu viesť k početným úmrtiam 
tejto ohrozenej skupiny živočíchov, a to hlavne v 
období migrácii zo zimovísk na miesta rozmnožo-
vania. Vzhľadom k nami zistenej druhovej skladbe 
ohrozených druhov obojživelníkov a plazov na úze-
mí Popradského rašeliniska, záznamoch o ich roz-
množovaní na lokalite a taktiež celkovo k vzácnosti 
a ohrozenosti týchto typov biotopov na Slovensku, 
by tak toto územie malo mať v budúcnosti status 
zákonom chráneného územia s navrhnutým ma-
nažmentom jeho priamej ochrany.
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