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8 ŽIVOČÍŠSTVO   

Druhová skladba, štruktúra a územná difereciácia živočíšstva Slovenskej republiky sú 
závislé nielen od geografických pomerov, ktoré tvoria rámec existencie fauny (geologický 
substrát, reliéf, klíma, voda, pôda rastlinstvo, človek a jeho aktivity), ale predovšetkým sú 
výsledkom dlhodobého historického vývoja, do ktorého zhruba za ostatných 10 000 rokov 
zasahuje hospodárska činnosť spoločnosti (intenzívnejšie len od atlantiku 5 000 rokov pred n. 
l.). Na území Slovenska žije približne 38000 (40000) doposiaľ známych živočíšnych 
druhov, čo predstavuje približne 2,5% (2,6%) zo všetkých živočíšnych druhov Zeme (1,5 
mil.). K bezstavovcom v triede hmyzu (Insecta, kmeň Arthropoda) patrí vo faune Slovenska 
takmer 88% živočíšnych druhov, 35 000. Stavovce sú u nás zastúpené 485 druhmi. V 
najmenšej triede stavovcov kruhoústnice (Cyklostomata) sú na Slovensku len 3 druhy. 
Trieda rýb (Pisces) ma 61 a trieda obojživeľníkov (Amphibia) 16 druhov. Herpetofauna 
Slovenska zahŕňa 12 druhov plazov (Reptilia). Bohatá je avifauna nášho územia. Do triedy 
vtákov (Aves) patrí spolu 315 druhov a do triedy cicavcov (Mammalia) 78 voľne žijúcich 
jedincov. 

8.1 HLAVNÉ ZLOŽKY NAŠEJ FAUNY PODĽA PÔVODU 

Podľa pôvodu je zloženie našej fauny veľmi pestré. Sú v nej tieto hlavné zložky: 
kozmopolitná, holoarktická, paleoarktická, európsko-sibírska, sibírska, európska, 
sarmatská, ponticko-panónska, mediteránna, atlantická, boreoalpínska, boreálna, 
alpská, sudetsko-karpatská a endemická. 

Kozmopolitná zložka zahrňuje živočíchy rozšírené takmer po celom svete. Ako príklad 
môžeme uviesť sokola sťahovavého (Falco peregrinus). Kozmopolitný areál vplyvom 
človeka získali i domáce zvieratá. Sem patria i tzv. synantropné živočíchy, napr. z hmyzu 
mucha domáca (Musca domestica), moľa šatová, šváb obyčajný (Blatta orientalis) a iné. Z 
hlodavcov sem patrí myš domová (Mus musculus), ktorá sa nachádza na všetkých 
kontinentoch ako komenzál (neškodný parazit živiaci sa zvyškami potravy hostiteľa) človeka. 
Podobný areál má i potkan obyčajný (Rathus norvegicus) a ektoparazity človeka voš šatová, 
blcha obyčajná, ploštica domová a ďalšie. 

Holoarktická zložka (severné územia Starého a Nového sveta) je u nás z hmyzu 
zastúpená napr. hnojníkom obyčajným (Aphodius fimetarius), z rýb šťukou obyčajnou 
(Esox lucius), z vtákov kačicou divou (Anas platyrhyncas), vranou obyčajnou 
východoeurópskou (Corvus corone cornix), z cicavcov je to líška obyčajná (Vulpes vulpes), 
jeleň obyčajný (Cervus elaphus) atď. 

K palearktickej zložke patria, napr. chrúst obyčajný (Melolonta melolonta), ropucha 
obyčajná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea), ďateľ veľký (Dendricopus major), 
holub plúžik (Columba oenas), holub hrivnák (Columba palumbus), tchor obyčajný 
(Putorius putorius) a srnec hôrny (Capreolus capreolus). 

Zložka európsko-sibírska počtom druhov reprezentuje jednu z hlavných zložiek našej 
fauny. Patrí k nej väčšina našich stavovcov. Zo stavovcov sú to napr. čerebľa obyčajná 
(Phoxinus phoxinus) naša najhojnejšia ryba, mieň obyčajný (Lota lota), skokan hnedý 
(Rana temporaria), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), vretenica obyčajná (Vipera 
berus), tetrov obyčajný (Lyrurus tetrix), hlucháň obyčajný (Tetrao urogallus), jazvec 
obyčajný (Meles meles), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris). 
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Z druhov Sibírskej zložky je na východnom Slovensku sova dlhochvostá karpatská 
(Strix uralensis macroura) a patrí sem aj jariabok hôrny (Tetrastes bonasia).   

Európska zložka zahrňuje živočíchy s jadrom rozšírenia v strednej Európe. Z hmyzu 
sem patrí húseničiar hnedý (Calosoma inquisitor), z obojživelníkov skokan zelený (Rana 
suculenta), z vtákov žlna zelená (Picus viridis) a sýkorka chochlatá (Parus cristatus), 
cicavce sú reprezentuje netopier obyčajný (Myotis myotis). 

Sarmatskú zložku tvoria u nás stepné druhy východnej Európy a západnej Ázie. U nás k 
nej patrí napr. chrček roľný (Cricetus cricetus). 

Ponticko-panónska zložka je rozšírená najmä na juhu štátneho územia. Z čiernomorskej 
oblasti sa k nám dostala po Dunaji škľabka (Dreiseria polymorpha), niektoré vodné kôrovce 
a tam majú svoj pôvod i niektoré druhy hmyzu napr. fuzáč čierny (Dorcadion fulvum), 
viničiar čierny (Lethrus apherus), mravec malý (Plagiolepsis pygmaea). Z juhovýchodu sa 
k nám dostal syseľ obyčajný (Citellus citellus), pôvodný obyvateľ Ázie a JV Európy. 

Druhy Mediteránnej zložky prenikli k nám cez Panónsku panvu a usadili sa v teplých 
dolinách a na výslnných svahoch južného Slovenska (Podunajská, Východoslovenská nížina, 
Juhoslovenská a Košická kotlina). Patrí tu, napr. modlivka zelená (Mantis religioza), 
kobylka saga (Saga pedo), cikáda viničová (Tibicen haematodes) atď. Z inváznych druhov 
preniká k nám každoročne lišaj smrtihlav (Acherontia atropos), vzácnejšie lišaj oleandrový 
(Daphnis nerii). Mediteránnym druhom je i jašterica zelená Lacerta viridis), ktorá má na 
našom území severnú hranicu svojho rozšírenia, občasný hniezdič sokol bielopazúrový 
(Falco naumanni) ako i včelárik zlatý (Merops apiaster) hniezdiaci v kolóniách na 
sprašových stenách pahorkatín Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. 

Atlantická zložka je u nás slabo zastúpená. Patrí k nej napr. králik divý (Oryctogalus 
cuniculus). 

Boreálnu zložku reprezentujú glaciálne relikty, žijúce vo vyšších horských polohách. 
napr. kôrovec žiabronožka severská (Branchinecta paludosa), zistená vo Furkotskom plese 
v Tatrách a mnoho druhov hmyzu. 

Boreoalpínsku zložku reprezentujú druhy, ktoré ktoré sa vyskytujú vo vrchovinových 
oblastiach napr. šidlo belasé (Aeschna coerulea) a iné. Patria sem aj druhy zastavujúce sa u 
nás počas ťahu napr. stehlík čečetavý (Turdus iliacus) a druhy u nás zimujúce napr. myšiak 
severský (Buteo lagopus). 

Alpská zložka sú to druhy európskych veľhôr, žijúce u nás zväčša v Tatrách a Nízkych 
Tatrách, napr. svišť vrchovský (Marmota marmota) a kamzík vrchovský (Rupicapra 
rupicapra). 

Sudetsko-karpatská zložka. Patrí sem napr. slimák vrchovský (Bielzia coerulans) a z 
hmyzu je to chvostotok obrovský atď. 

Endemická zložka je zastúpená druhmi, ktoré sú známe len z nášho územia (zmienka pri 
charakteristike endemitov našej fauny). 

8.2 RELIKTY TREŤOHORNEJ A GLACIÁLNEJ FAUNY A 
ENDEMITY SÚČASNEJ FAUNY 

Vo faune Slovenska sa zachovali mnoho druhov, ktorých predkovia žili najmä v 
treťohorách a na začiatku štvrtohôr. Ide o preglaciálne relikty bohato zastúpené v horskej 
karpatskej oblasti. Patria k ním z ulitníkov Helicigona rossmäsleri, z koscov klepietkavec 
karpatský (Ischyropsalis dacica), z hmyzu vidlochvostka (Campodea augens), žijúca v pôde 
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našich hôr. Z motýľov je to jasoň červenooký (Parnasius apollo), z chrobákov utekáčik 
štíhly (Abax schüppeli rendschmidti) a bystruška lesklá (Carabus obsoletus) v listnatých a 
zmiešaných lesoch stredných i vyšších polôh. Z druhov žijúcich v pôde patrí k preglaciálnym 
reliktom behúnik podzemný (Duvalius microphthalmus) obývajúci subalpínske a alpínske 
pásmo v Nízkych Tatrách a Malej Fatre a behúnik bokori (Duvalius bokori), ktorý je 
významným endemitom Slovenského rudohoria.  

V alpínskom pásme Tatier a Nízkych Tatier z bystruškovitých žije významný treťohorný 
relikt, bežec snežný (Nebria tatrica) a bežec tatranský (Deltomerus tatricus). K 
preglaciálnej faune patrí aj červ Dendrocoeleum carpathicum (ploskuľa karpatská), z 
obojživelníkov je karpatským endemitom mlok karpatský (Triturus montandoni), žijúci vo 
výške okolo 600 - 800 m n. m. K treťohorným reliktom možno zaradiť aj hrabáča 
podzemného európskeho (Pytymus subterraneus subterraneus), kamzíka vrchovského 
stredoeurópskeho (Rupicapra rupicapra rupicapra), svišťa vrchovského tatranského 
(Marmota marmota latirostris). 

Glaciálne relikty (boreomontánne, boreoalpínske druhy) sa zachovali v našej faune vo 
vysokohorskom prostredí najmä v Tatrách a Nízkych Tatrách. Väčšina z nich má 
diskontinuitný areál (žijú vo vysokých pohoriach Európy a potom ďaleko na severe). Z 
červov sú to napr. ploskulice rodu Macrostomum a Castrada žijúce vo vodách našich 
vysokých pohorí, z kôrovcov je to žiabronožka severská (Branchinecta paludosa) a 
veslonožka (Mixodiaptamus laciniatus) žijúce v tatranských plesách. Z ulitníkov vo 
vysokých pohoriach žijú rody Vertigo a Clausilia, z pavúkov Tiso aestivus. Najviac 
glaciálnych reliktov sa zistilo v triede hmyzu napr. chvostoskok (Tetracantella arctica) a 
muška - Twinnia tatrensis (žijú v Tatrách). Z chrobákov (Coleoptera) je boreomontánnych 
25 druhov napr. zdochlinár (Silpha tirolensis), drobčík (Arpedium brachypterum) Amara 
erratica atď. 

Z vertebrat z triedy vtákov (Aves) ku glaciálnym reliktom patria kuvičok vrabčí 
eurosibírsky (Glaucidium paserinum), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes 
caryocatactes), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) a drozd holohrivý stredoeurópsky 
(Turdus torquatus alpestris). Z triedy cicavcov (Mammalia) sa u nás zachovali tieto glaciálne 
relikty: hraboš snežný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini), hraboš močiarny 
stredoeurópsky (Microtus agrostis gregarius).  

K endemitom súčasnej fauny patria u nás zväčša treťohorné relikty (spomenuté vyššie). 
Z kmeňa máloštetinavcov z 35 druhov doposiaľ známych pôdnych dážďoviek patrí temer 
polovica k endemitom (Eisenia spelea, submontana, veneta, Lumbriculus polyphemus, 
Allobophora dubiosa, carpatica atď.). Z ulitníkov žije v studených prameňoch endemit 
Bathynela austriaca, na vápencových skalách Chondrina tatrica a Speleodiscus tatricus 
(známy z Belianskych Tatier). V Zádieli, na Silickej planine žije suchozemský kôrovec, 
endemit Lepidoniscus minutus carpathicus a pri Domici Mesoniscus alpicola graniger. Z 
vodných kôrovcov je to Asellus slavus a z mnohonožiek (Leptoiulus tatricus). Z bezkrídleho 
hmyzu je endemitom chvostoskok tatranský (Hypogastrura tatrica) a chvostoskok horský 
(Falsonia alpina), z chrobákov (Coleoptera) napr. fuzáč zemolezový (Gaurotes excellens). 

Prírodné pomery Slovenska, ktoré tvoria rámec existencie našej fauny sú rozmanité a 
pestré a do určitej miery modifikované antropogénnou činnosťou, čo vytvára značnú územnú 
diferenciáciu, ktorá sa v konečnom dôsledku odráža v širokej palete suchozemských i 
vodných biotopov. Najfrekventovanejšie biotopy na našom území sú: živočíšne spoločenstvá 
skalných stien brál a skalných zrázov, kosodreviny, listnatých zmiešaných a ihličnatých 
lesov, polí, lúk, pasienkov, ľudských sídlisk (intravilánov), vôd. Tieto biotopy sa rozkladajú 
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v Slovenskej republike v rozličnej nadmorskej výške a majú diferencované abiotické i 
floristické podmienky, preto aj zloženie zoocenóz je čiastočne odlišné a dochádza k 
vytvoreniu mnohých subbiotopov.  

8.3 ZOOGEOGRAFICKÉ ČLENENIE 

Zoogeografická regionalizácia nášho územia vychádza z prejavu všeobecných 
zákonitostí geografického rozšírenia živočíšstva, t.j. z analýzy doposiaľ známych 
zoogeografických taxónov. Základnou osnovou predmetnej zoogeografickej regionalizácie je 
hierarchický systém zoogeografických územných celkov. Živočíšne druhy, ktoré sa 
nachádzajú na našom území patria zo zoogeografického hľadiska do Arktogejskej živočíšnej 
ríše - Holoarktis, jej Paleoarktickej oblasti a Eurosibírskej podoblasti a v nej do zóny 
stepí a zóny listnatých lesov, v ktorej vystupuje obvod západokarpatskej a 
východokarpatskej horskej fauny. 

Kategória ríša (regnum) je definovaná v pevninskom zoocykle na základe jednej, alebo 
dvoch (výnimočne i viacerých) zoogeografických oblastí. Zoogeografická oblasť (regio) 
predstavuje taký územný celok, ktorý sa významne líši štruktúrou svojej fauny od susedných 
území. Je definovaná predovšetkým na základe výskytu endemických taxónov, najmä čeľadí. 
Hranice oblastí nemožno považovať za nemenné a neprekročiteľné, ale počet druhov 
prekračujúcich hranice oblasti je menší ako bohatstvo endemických druhov samotnej oblasti. 
O nezávislom vývoji fauny v každej oblasti svedčí nielen prítomnosť endemických čeľadí, ale 
často nerovnomerné vymieranie rozšírených čeľadí. Jednotlivé oblasti sú podľa stupňa 
poznania ich fauny rozčlenené na podoblasti a tieto na zóny, provincie, subprovincie, 
obvody atď. Zmenšovaním sa zoogeografických územných celkov sa znižuje i počet 
endemických taxónov vhodných pre ich definovanie. 

 
Tab 21 Zoogeografické zaradenie a členenie územia Slovenskej republiky 
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8.3.1 Zóna živočíšstva stepí 

Do zóny stepí patrí na našom území provincia Panónskej panvy, ktorá je od je od 
hlavnej časti zóny stepí Eurosibírskej podoblasti, oddelená oblúkom Karpát. Napriek tomu, 
že Panónska panva predstavuje len SZ okraj zóny stepí, stepný a lesostepný charakter fauny je 
tu vyjadrený veľmi výrazne. 

Provincia Panónska panva leží z najväčšej časti na území Maďarska. K nám zasahuje 
do Borskej, Podunajskej, Východoslovenskej nížiny, Juhoslovenskej kotliny, 
Slovenského krasu, zaberá južnú časť Košickej kotliny a Zemplínske vrchy. Zasahuje 
približne do výšky 300 m n. m. Je to najteplejšie územie Slovenskej republiky.  Fauna našej 
časti zóny stepí charakterizovaná výskytom značného množstva teplomilných druhov, najmä 
hmyzu. Rozmiestnenie teplomilnej fauny nie je na našom úseku stepnej provincie 
rovnomerné. Predovšetkým smerom na sever, severovýchod a severozápad od južnej štátnej 
hranice Slovenskej republiky sa postupne počet teplomilných druhov znižuje, čo je 
charakteristickou črtou areálov okrajovej zóny. Nesúvislý ostrovčekovitý výskyt jednotlivých 
druhov je tu daný vysokou heterogénnosťou územia, na ktorom sa vyskytujú pieskové 
presypy, zamokrené územia pozdĺž mŕtvych ramien riek, zamokrené terénne depresie, ktoré 
predstavujú pomerne prirodzené stanovištia pre stepnú faunu a tieto sú od seba oddelené 
prvkami kultúrnej stepi ako, napr. sady, vinice, lesné spoločenstvá, veľkoblokové polia, 
areály zastavanej plochy ľudských sídlisk a simplexov výrobnej činnosti. 

V panónskom úseku stepnej zóny žije približne 20% druhov našej fauny, ktoré sa inde na 
území Slovenskej republiky nevyskytujú. Zreteľne to môžeme sledovať na orthopteroidnom 
hmyze (rady Orthoptera - rovnokrídlovce, Dermaptera - ucholaky, Blattidea - šváby, 
Mantidea - modlivky). Zo 110 druhov tohto hmyzu žijúcich u nás vo voľnej prírode je 49 
druhov charakteristických pre provinciu Panónskej panvy, z toho 31 druhov bolo zistených 
len tu. Ide predovšetkým o xerotermné, teplomilné a hydrofilné druhy. V Panónskej provincii 
na našom území pripadá  z rovnokrídleho hmyzu na stepné a lesostepné druhy viac ako 50%, 
čo vystihuje toto územie po zoogeografickej stránke. K ním pristupuje celý rad druhov, 
ktorých centrum rozšírenia je v pontickej alebo mediteránnej podoblasti. Z rovnokrídlovcov 
sú to napr. koník lúčny (Chortippus mollis), koník modrokrídly (Oedipoda coerulescens), 
koník čiarkovaný (Stenobothrus lineatus) atď.  

Rozšírenie koníkov má rozdielny areál. V zóne stepí v Panónskej panve je súvislý 
(takmer súvislý) s masovým výskytom druhov, kde najmä pre ich premnoženie v priaznivých 
rokoch sa môžu stať vážnymi škodcami poľnohospodárskych plodín. V zóne listnatých lesov 
je ich areál výskytu nesúvislý a k masovému premnoženiu tu nedochádza. Z iných druhov 
hmyzu tu žijú strehúň škvrnitý (Hogna singoriensis), pijak stepný (Dermacentor 
marginatus), modlivka zelená (Mantis religiosa), žilnatka vírusonosná (Hyalestes 
obsoletus), hrbáč obilný (Zabrus gibus), pestroň vlkovcový (Zeryntia payxena), štítnička 
nebezpečná (Quadriaspidiotus perviciosus), voška maková (Aphis fabae), fuzáč trávový 
(Dorcadium fulvium), chrúst mramorový (Polyphylla fullo), cikáda viničná (Tibicen 
haematodes), húseničiar poľný (Calosoma naderae). 

Len veľmi malú časť druhov charakteristických pre túto provinciu môžeme pokladať za 
relikty zo starších a teplejších období pleistocénu, napr. výskyt kobylky - Poecilimon matisi 
(Mař.) na južných svahoch Zemplínskych vrchov, ktoré boli vhodným refúgiom pre 
teplomilnejšie druhy.  
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Väčšina refúgií leží v maďarskej časti provincie Panónskej panvy, z ktorej v teplom 
postglaciálnom období prenikli k nám, ale najviac teplomilných lesostepných druhov 
imigrovalo z mediteránnej podoblasti a z balkánskeho refúgia, napr. z rovnokrídlovcov 
Tetrix bolivari, ďalej pacvrček pieskový (Tridactylus varietus), z Reptilii vzácna 
korytnačka močiarna (Emys orbikularis), ktorá žije na Východoslovenskej nížine.  

Dnešné rozšírenie jednotlivých charakteristických druhov vo vnútri Panónskej provincii 
v Slovenskej republike je jednak výsledkom migrácie, ale závisí tiež od ekologickej valencie 
a vagility jednotlivých druhov. Druhy náročné na teplo s malou vagilitou, majú nesúvislý 
areál rozšírenia, ich výskyt má reliktný charakter a sú viazané iba na určité vhodné biotopy a 
vyskytujú sa tu iba v obmedzenom počte jedincov napr. z Reptilii vzácna krátkonožka štíhla 
(Ablepharus kitaibellii), ktorá žije v Burde, na južných svahoch Plešivskej planiny, na Silickej 
planine pri Domici a Kečove. Z orthopter (rovnokrídlovcov) Saga pedo (saga stepná) žije na 
južných svahoch v Devínskych Karpatoch, na juhovýchodných svahoch Pezinských Karpát, v 
okolí Nitry a v Burde.  

Iné druhy s vyššou vagilitou majú väčšie rozšírenie, často po celom území Panónskej 
subprovincie, najmä na vhodných biotopoch bez intenzívneho zásahu človeka sa vyskytujú vo 
väčšom počte jedincov, napr. koník stepný (Acrida hungarica), modlivla zelená (Mantis 
religiosa), lajniak skarabeusový (Sysiphus schäfferi), svrčík spevavý (Oecanthus 
pelluscens). V kultúrnej stepi bol ich výskyt agrokultiváciou obmedzený a počet jedincov 
zdecimovaný.  

Ďalšiu skupinu tvoria stepné a lesostepné druhy menej náročné na teplo a na substrát, na 
ktorom žijú. Tieto majú súvislé rozšírenie po veľkej Panónskej provincii, ale čiastočne 
zasahujú i do zóny listnatých lesov, napr. kobylka viničná (Ephippigera ephippiger), 
kobylka dubová (Meconema thalassinum), svrček dúbravový (Nemobius silvestris), svrček 
mravčí (Myrmecophila acervorum) a škodca poľných a lesných kultúr. Patria sem i pôvodne 
stepné a lesostepné druhy, ktoré prenikajú hlboko do zóny listnatých lesov, napr. z cicavcov 
syseľ obyčajný (Citellus citellus), škrečok poľný (Cricetus cricetus), tchor stepný (Putorius 
eversmani), ale väčšina z nich v Európe nedosahuje jej severnú hranicu. 

Objavili sa tu i stepné druhy novo prisťahované napr. koník čiernopásikovaný 
(Oedaleus decorus), ktorá je hojná najmä na piesočných dunách Borskej nížiny, ale v 
posledných rokoch 19. stor. sa tu ešte nevyskytovala. Severnú hranicu svojho rozšírenia mala 
v Maďarsku. Podobne je to u niektorých Coleopter - chrobákov a Lepidopter - motýľov.  

Územie Panónskej panve je bránou, ktorou k nám prenikajú v súčasnej dobe oteplenia 
klímy teplomilnejšie druhy z juhu. Sú medzi nimi i obávaní škodcovia kultúrnych rastlín, 
napr. do Európy zavlečená štítnička záhradná (Quadraspidiotus pernociosus) napadajúca 
ovocné stromy, ďalej spriadač americký (Hyphantria cunea), fyloxera viničová (Vitis 
vitifolii) a iní 

Provincia zóny stepí Panónskej panvy sa na našom území člení na tri subprovincie:  
1 Západopanónska,  
2 Matransko-zemplínska,  
3 Východopanónska. 
 
1 Západopanónska subprovincia zaberá Dolnomoravský úval (Dyjsko-moravská 

niva), Borskú a Podunajskú nížinu. Pre tento obvod sú významné niektoré druhy, ktoré inde 
v provincii zóny stepí Panónskej panvy nežijú, napr. orliak morský (Haliaetus albicilla), 
drop veľký (Otis tarda), hvizdák veľký (Numenius arquata), kačica chripľavka (Anas 
strepera), sýkorka chochlatá (Parus cristatus). 
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2 Matransko-zemplínska subprovincia zaberá Burdu, Juhoslovenskú kotlinu, 
Bodviansku pahorkatinu, Slovenský kras a Zemplínske vrchy. Z významných druhov 
živočíchov len tu žije krátkonožka štíhla (Ablepharus kitaibellii), strnádka cia (Emberriza 
cia) sokol rároh (Falco cherrug). 

 
3 Východopanónska subprovincia sa nachádza na území (Veľkej dunajskej kotliny) 

Východoslovenskej nížiny a južnej časti Košickej kotliny. Pre tento región sú významné 
chochlačka vrkočatá (Aytia fuligula), z chránených druhov korytnačka močiarna (Emys 
orbicularis), brehár obyčajný (Limosa limosa), podenka veľká (Palingenia longicauda). 

8.3.2 Zóna živočíšstva listnatých lesov 

Zóna listnatých lesov zaberá v Eurosibírskej podoblasti rozsiahle územie zasahujúce v 
západnej Európe cez Pyreneje až do severného Španielska, na juhu cez Alpy do severného 
Talianska a severných častí Balkánskeho polostrova. Tu vo svojej južnej časti hraničí s 
podoblasťou stredomorskou (mediteránnou). Na severe zahŕňa celú Európu až k Baltskému 
moru, Veľkú Britániu, Írsko a južnú časť Škandinávie, ďalej sa tiahne od Sankt Peterburgu až 
ku hornému toku Obu. Smerom na sever prechádza do zóny tajgy. 

8.3.2.1 Provincia Karpaty 

Do živočíšstva zóny listnatých lesov patrí na našom území provincia Karpát. Zaberá 
na území nášho štátu stredovysočiny a vysoko položené kotliny Karpát zhruba do 750 m 
n. m. Veľká väčšina druhov listnatých lesov sa k nám prisťahovala v dobe poľadovej z 
lesných refúgií v juhovýchodnej a juhozápadnej Európe, prípadne i z oblasti Álp, keď sa u nás 
vytvorili formácie listnatých lesov. Táto zložka nášho živočíšstva je teda prevažne invázna. 
Provincia listnatých lesov Karpát predstavuje územie faunisticky značne rôznorodé. Pri 
migrácii druhov v dobe poľadovej z juhu, juhovýchodu a juhozápadu im nestáli v ceste veľké 
prekážky, čo umožnilo aby tu prenikli teplomilnejšie druhy. Vlhkomilných druhov od západu 
je v tejto provincii pomenej, lebo pri migrácii im stáli v ceste pohoria Českej vysočiny. Zo 
zložiek fauny sa tu uplatňujú endemické druhy Karpát, ale i stepné a lesostepné druhy z 
juhu, čo komplikuje vymedzenie hraníc provincie listnatých lesov Karpát oproti provincii 
stepí Panónskej panvy na juhu a obvodu horskej fauny. Provinciu listnatých lesov Karpát 
delíme na západokarpatskú a východokarpatskú subprovinciu s obvodmi horskej fauny. 

8.3.2.1.1 Západokarpatská subprovincia 

Geograficky je západokarpatská subprovincia listnatých lesov územím značne 
heterogénnym. Zahŕňa pohoria Slovenskej republiky a stredovysočiny a stredne i vysoko 
položené kotliny do výšok približne 750 m n. m. Rozprestierajú sa tu i rozsiahle plochy 
kultúrnej stepi, ktoré sa striedajú s areálmi smrekových a borovicových monokultúr. 

Je to územie druhovo veľmi bohaté. Podľa J. Mařana (1958) patrí sem 70% všetkých 
druhov živočíchov žijúcich u nás. Podľa ekologických vlastností môžeme tu rozlíšiť dve 
zložky. K prvej patria druhy, ktoré majú jadro rozšírenia síce v zóne listnatých lesov, ale 
zasahujú ďaleko na sever do zóny tajgy, prípadne i tundry a niektoré druhy so širokou 
ekologickou valenciou i na juh do mediteránnej podoblasti. Tieto druhy nie sú pevne viazané 
na stanovištia listnatých lesov a žijú u nás od nížin až do vysokohorských polôh. Z cicavcov 
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je to, napr. líška obyčajná (Vulpes vulpes), z vtákov sojka obyčajná (Garulus glandarius), 
penica obyčajná (Sylvia communis), z plazov vretenica obyčajná (Vipera berus) a z 
evertebrat veľký počet druhov triedy hmyzu (Insecta).  

Druhy viazané priamo na stanovištia listnatých lesov sú svojou existenciou s ním 
úzko späté. Prináleží sem celý rad cicavcov, napr. netopiere, mačka divá (Felis sivestris), 
sviňa divá (Sus scrofa), jeleň obyčajný stredoeurópsky, srnec hôrny (Capreolus 
capreolus), rys ostrovid (Lynx lynx), kuna hôrna, jazvec obyčajný, ďalej hmyzožravcov, 
hlodavcov (plchy, myši, hraboše). Žije tu väčšina nášho vtáctva, plazov a obojživelníkov a 
najväčší počet evertebrat žijúcich u nás je tiež súčasťou tejto zložky (Lepidoptera, 
Hymenoptera, Coleoptera, a iný hmyz). 

Vedľa karpatských endemitov a transgredujúcich stepných druhov nachádzajú sa tu 
endemické druhy zóny listnatých lesov najmä z evertebrat, napr. z radu koscov (Opilionidea) 
klepietkavec karpatský (Ischyropssalis dacica), z radu chrobákov (Coleoptera) bystruška 
lesklá (Carabus obsoletus), bystruša veľká (Tachina grossa), bistruše Meriania histro a 
Alophora aurigera, utekáčik štíhly (Abax schüppeli rendschmidti), svrček dúbravový 
(Nemobius silvestris), pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria), roháč obyčajný (Lucanus 
cervus), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis), fuzáč alpský (Rosalia alpina), kliešť 
obyčajný (Ixodes ricinus), z ulitníkov slimák obyčajný (Helix pomatia), z motýľov napr. 
mníška veľkohlavá (Lymnatria dispar), z vtákov vrana obyčajná západoeurópska (Corvus 
corone corone) atď. 

Do Západokarpatskej  subrovincie patrí západokarpatský obvod horskej fauny. Zaberá na 
našom území pohoria Karpát nad 750 m n. m., v ktorých nachádzame okrem niektorých 
druhov charakteristických pre zónu listnatých lesov (provincia Karpaty), ktorých počet tu 
pravda ubúda, i špeciálne druhy horské.  

Západokarpatský obvod horskej fauny. Zaberá na našom území tú časť vnútorných a 
vonkajších Západných Karpát ktorá sa nachádza vo výške nad 750 m n. m. Jeho jadro tvoria 
Tatry, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Chočské, Veporské a Volovské vrchy, Poľana, 
Starohorské vrchy, Skorušinké vrchy, Javorníky, Oravská vrchovina, Oravská Magura, 
Oravské Beskydy, Spišská Magura, Levočské vrchy, Branisko a Čierna hora. Charakteristické 
druhy pre tento obvod, napr. z cicavcov sú piskor vrchovský (Sorex alpinus)svišťvrchovský 
tatranský (Marmota marmota latirostris), hraboš snežný tatranský (Microtus nivalis 
mirhanreinii), hrabáč tatranský (Pytymus tatricus), ďalej tu žije kamzík vrchovský 
(Rupicapra rupicapra), medveď hnedý (Ursus arctos) a z vtákov murárik červenokrídly 
(Tichodroma muraria), jariabok hôrny, hlucháň obyčajný, vzácne sa objavuje i orol 
krikľavý. Najväčšie množstvo špeciálnych horských druhov je však medzi evertebratami, 
najmä v triede hmyzu (Insecta). Z celkového počtu druhov sú v našej faune tieto špeciálne 
horské druhy zastúpené približne 8 - 9%. Okrem horských druhov sú tu zastúpené i druhy 
severského pôvodu, ktorých životné optimum sa nachádza v zóne tajgy a tundry, a ktoré sa 
na naše územie dostali v dobách ľadových a ostali tu ako relikty. Z vtákov je to, napr. 
orešnica perlava (Nucifraga caryocatactes caryocatactes), ďubník trojprstý (Picoides 
tridactylus), drozd holohrivý (Turdus torquatus alpestris), krivonos obyčajný eurosibírsky 
(Laxia curvirostra curvirostra), stehlík čečetavý alpský (Carduelis flamea cabaret). Skalné 
steny, bralá a útesy sú nepravidelným miestom hniezdenia orla skalného, sokola 
sťahovaného, sokola myšiara. Z chrobákov sa tu nachádza fuzáč (Evodinus 
interrogationis), fuzáč alpský (Rosalia alpina), behúnik podzemný (Duvalius 
mikrophthalmus) a iné. Tieto druhy majú boreoalpínske rozšírenie, vyskytujú sa len na severe 
Európy a vo vysokých pohoriach strednej a z časti i južnej Európy. Predstavujú asi  2 – 3% 
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našej fauny, ale v horských polohách je ich percentuálne zastúpenie relatívne vyššie. 
V západokarpatskom obvode horskej fauny vyčlenil J.Mařan (1958) tieto podobvody: 

 
1 Tatranský s veľmi bohatou faunou západokarpatského typu a celým radom     
 endemických druhov. Druhy severské sú tu zastúpené najvyšším percentom z celého 

obvodu horskej fauny napr. boreoalpínskych Coleopter tu bolo nájdených 23 druhov. 
2 Nízkotatranský má vo vyšších polohách tiež bohatú faunu západokarpatského typu s 

vysokým podielom severských druhov. Boreoalpínskych Coleopter tu bolo zistených 
17 druhov. 

3 Veľkofatranský má podobnú faunu ako vysokotatranský, ale niektoré vysokohorské a 
boreoalpínske druhy tu chýbajú. Z endemických druhov je odtiaľ známy z Coleopter 
napr. behúnik podzemný tatranský (Duvalius microphthalmus tatricus). 

4 Malofatransko-oravský je charakteristický zastúpením horských karpatských druhov, 
ale prevládajú druhy, ktoré majú rozšírenie po celom obvode Západných Karpát. 
Endemitov je tu málo. Severské a horské druhy karpatské sú dosť početné. 

5 Javornícko-beskydský je zložením svojej fauny blízky malofatransko-oravskému 
podobvodu, ale má menej horských karpatských druhov. 

6 Rudohorský podobvod má horský charakter fauny len vo svojej najvyššej časti, čo sa 
prejavuje najmä na druhoch hmyzu. 

8.3.2.1.2 Východokarpatská subprovincia 

Zaberá na území Slovenskej republiky vonkajšie a vnútorné Východné Karpaty do 
výšky 750 m n. m. Územie sa vyznačuje výskytom faunisticky významných druhov 
evertebrát, z ktorých niektoré patria k druhom zvláštnym pre faunu Slovenskej republiky, 
nachádzajú sa iba v zóne listnatých lesov v provincii slovenskej časti Východných Karpát, 
napr. dvojkrídlovec, krúživka (Tachydronia carpatica) z Novej Sedlice, chrobák hlatec - 
Liodes nitida sedlicensis je nový poddruh opísaný z Novej Sedlice. Ďalej sú to nosatčeky 
(Apion oblivium, Smicromyx reichi), chrobák Sphaerosoma reitteri, podenka (Ecdyonurus 
carpaticus), krúživka (Ramphomyia nitidula), mäkkýš (Daudebardia calophana), z 
mnohonožok plochuľa (Polydesmus polonicus) a nová geografická rasa mnohonožky 
opísaná z národnej prírodnej rezervácie Stužica Leptoiulus baconyensis stuzicensis, ďalej z 
motýľov je to druh žijúci len vo Východných Karpatoch perlovec (Argyronome laodice). 
Vzácny je zo Stužice drobčík, Stenus maculinger, ďalej tu žije stonožka - Dicellophilus 
corniolensis, terciérny relikt. Z glaciálnych reliktov sa tu nachádza behúnik (Duvalius 
subterraneus). Z vertebrat sú tu tiež niektoré významné druhy napr. myšovka vrchovská 
(Sicista betulina). Vyskytuje sa tu približne 20 druhov rýb, 12 druhov obojživelníkov, 8 
druhov plazov, 131 druhov vtákov a 58 druhov cicavcov. Nie je doložený výskyt tchora 
norka (Putorius lutreola). Na väčších potokoch tu žije vydra riečna (Lutra lutra), ďalej 
jeleň obyčajný karpatský a v posledných rokoch prechádza na naše územie z Poľska zubor 
hôrny (Bison bonasus) a vlk obyčajný (Canis lupus).   

Východokarpatský obvod horskej fauny Nachádza sa v najvýchodnejšej časti nášho 
štátu. Zaberá len menšie ostrovy na hraničnom hrebeni Vonkajších východných Karpát a vo 
Vnútorných východných Karpatoch len malé plochy v najvyšších partiách Vihorlatských 
vrchov. Z evertebrat tu žije behúnik sp. (Deltomerus carpathicus), utekáčik štíhly (Abax 
schüppeli rendschmidti), drobčík (Stenus obscuripes), z mäkkýšov boreoalpínsky druh 
Vertigo alpestris a piadivka (Calostigia didymata). Žije tu kobylka - Pholidoptera 
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transsyvanika, koník - Miramela ebneri carpatica, Odontopodisma schmidti rubripes atď. 
Vzhľadom na malý rozsah areálu sú prvky horskej fauny zastúpené slabo a celý rad 
východokarpatských druhov chýba. Fauna tohto regiónu nie je  dostatočne preskúmaná. 

Územie Slovenskej republiky je po zoogeografickej stránke, ale špeciálne po 
entomologickej stránke veľmi pestré a patrí z týchto aspektov k najzaujímavejším regiónom 
v Európe. Prispieva k tomu jeho poloha na rozhraní kontinentálnym ľadovcom zaľadnenej a 
nezaľadnenej časti Európy, ako i rozmanité geografické podmienky spôsobené polohou na 
styku štyroch významných geomorfologických provincií európskeho kontinentu a to 
Západných a Východných Karpát a Západopanónskej a Východopanónskej panvy. Mnohé 
otázky dotýkajúce sa rozšírenia a pôvodu európskej fauny majú kľúč k riešeniu práve na 
našom území. 




