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Abstract:
Kukučková K. 2010: Appearance and characteristics Crayfish population in

Sikenica river basin. Acta Musei Tekovensis Levice 8: 41 – 61.
There was a research of Noble Crayfish population in Sikenica river basin in Ban-
ská Štiavnica and Levice region in 2007-2008. Thirty three smears were conducted
in fifteen locations. There were several methods used to catch those river lobsters:
bait and lure attractions, hand catching in the shallow part of the river, disturbance
between roots and stones and hand net trap hunting. Presence of Noble Crayfish
(Astacus astacus) kind was found. There were five hundered and twenty seven of
Noble Crayfish catched in fifteen locations. Structural (morphometric) measures
such as:body length, head-thorax lenght and wideness, weight, clamps lenght and
wideness and gender based on visual signs were taken. Landscape and river cha-
racteristics were recorded during actual research.

Key words: River lobster Noble Crayfish (Astacus astacus), presence, river basin,
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ÚVOD

Raky sú významnou zložkou sladkovodného ekosystému. Sú dôležitou súčasťou
trofického reťazca, živia sa hlavne telami mŕtvych rýb, ale aj inou uhynutou zoomasou,
prípadne fytomasou. Sami sa stávajú korisťou väčších rýb, vydry, korytnačky a rôznych
iných predátorov loviacich vo vodách. Okrem toho, že sú neoddeliteľnou súčasťou
prírody, sú aj veľmi cennými indikátormi znečistenia. Raky sú citlivé hlavne na zmeny
chemického zloženia a na nízky obsah rozpustného kyslíka. Aj slabé a jednorázové
znečistenie potoka alebo rieky môže vyhubiť smerom po prúde celú račiu populáciu.

Biologická diverzita, ale aj veľkosť a zdravotný stav jednotlivých populácií, nám
okrem celkového chodu prírody môžu odzrkadliť prítomnosť rôznych rušivých
vplyvov, pôsobenie antropogénnych faktorov, ale aj poukázať na prípadné možné
druhy znečistenia.
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Rak riečny je v súčasnosti chránený tak v zmysle právnych predpisov ochrany
prírody a krajiny, ako aj rybárskych predpisov.

Všetky tieto skutočnosti poukazujú na významnosť a dôležitosť ochrany tohto
živočíšneho druhu a spolu s nedostatkom informácií o výskyte raka riečneho v povodí
Sikenice prispeli k môjmu rozhodnutiu venovať sa tejto téme. Cieľom predkladanej
práce je:
- zistiť aktuálny charakter toku na sledovaných lokalitách,
- zmapovať výskyt raka v oblasti,
- stanoviť pomer samcov a samíc v populáciách,
- zistiť niektoré dĺžkové a hmotnostné závislosti najpočetnejších populácií zis-

tených v oblasti.

MATERIÁL A METÓDY

Lokality pre výskum boli vybrané po rekognoskácii vodného toku Sikenice. Pri
ich výbere sme okrem prírodných parametrov zohľadnili tiež obce, ktorými rieka
preteká, mosty, prípadne predpokladané možné zdroje znečistenia, na ktoré sa vzťahuje
konečný počet. Dĺžka odchytových úsekov sa pohybovala od 200 m do 500 m, pričom
závisela od rôznych prírodných parametrov, ako aj od priechodnosti terénu.

V roku 2007, v mesiacoch júl až august, bolo systematicky vykonaných 15 kontrol
spojených s odchytom rakov na 15 záujmových lokalitách. V roku 2008, v mesiacoch
júl až september bolo realizovaných 18 kontrol spojených s odchytom na tých istých
15 lokalitách. Odchyt rakov bol robený troma metódami v závislosti od hĺbky vody
a charakteru úseku vodného toku:

1. Vnadenie na vlasec na mierne zahnívajúce rybie mäso, alebo na údenú makrelu.
2. Lov do ruky alebo siete (veľkosť očiek 5 mm) v plytkých úsekoch toku.
3. Plašenie medzi koreňmi a lov do nastavenej ručnej siete (HUDEC et al. 2001).

Raky po odchytení do siete, alebo na vlasec boli preložené do zbernej nádoby,
v ktorej boli spočítané. Pri ulovených jedincoch boli zisťované nasledovné morfomet-
rické znaky: dĺžka tela [mm], dĺžka hlavohrude [mm], šírka hlavohrude [mm], dĺžka
klepeta (ľavého aj pravého [mm] ), šírka klepeta (ľavého aj pravého [mm] ).

Pohlavie bolo určované vizuálne na základe prítomnosti, resp. neprítomnosti
kopulačných nožičiek–gonopodov. Druhová príslušnosť bola určovaná pri každom od-
chytenom jedincovi. Vždy bola kontrolovaná skupina determinačných znakov: tvar a
ozubenie rostra, postorbitálne lišty, tvar povrch a farba klepeta, povrch karapaxu a
celková dĺžka jedinca.

Všetky ulovené raky boli pustené naspäť do pôvodného biotopu. Pri odchyte ani pri
manipulácii s chráneným druhom nebol žiadny z jedincov usmrtený ani poškodený.

Na lokalite boli sledované tieto premenné:
- názov vodného toku, názov danej lokality, katastrálne územie,
- dĺžka odchytového úseku (lokality) [m],
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- šírka toku [m], minimálna a maximálna hĺbka vody [m],
- zatienenie [%],
- počet exemplárov rakov - celkový, samíc, samcov, juvenilných jedincov,
- determinačné a morfometrické znaky rakov,
- substrát dna,
- stupeň vyrušovania lokality ľuďmi (malé, mierne, stredné, veľké, veľmi veľké).
Zatienenie bolo hodnotené vizuálne, pričom úsek bez prístupu priameho slnečného

svetla predstavoval 100 % zatienenie. Výška hladiny bola meraná na každej lokalite,
pred začiatkom odchytu. Využitie brehov a objekty nachádzajúce sa v ich blízkosti
uvádzam pre priblíženie vzhľadu a charakteru daného úseku, ako aj jeho navštevovanie
ľuďmi.

Výskum mohol byť realizovaný na základe výnimky MŽP SR č. 8548/2007-2.1/jam.,
zo dňa 31. 10. 2007.

Štatistické údaje mi pomohol spracovať Ing. M. Svitok z FEE TU vo Zvolene.

VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Sikenica je rieka na južnom Slovensku, preteká územím okresov Banská Štiavnica
a Levice a patrí k povodiu rieky Hron. Vymedzené územie sa začína v CHKO Štiavnické
vrchy, podstatne väčšia časť územia prechádza Ipeľskou pahorkatinou. Rieka Sikenica
je významným ľavostranným prítokom Hrona, má dĺžku 45 km a je tokom IV. rádu.
Má dobrú vodnatosť. Pramení v Štiavnických vrchoch, v nadmorskej výške približne
650 m, na katastrálnom území obce Vysoká. Od prameňa tečie najskôr na juhozápad,
pri horárni Štampoch napája malú vodnú nádrž. Postupne sa rieka stáča na juh a vstu-
puje do Ipeľskej pahorkatiny. Moje vymedzené územie končí za obcou Kalinčiakovo,
ktorou rieka preteká. V zmysle klimatických oblastí spadá územie do okrsku teplého,
suchého s miernou zimou, do teplého a mierne vlhkého s miernou zimou a miesto
prameňa do mierne teplého okrsku, vlhkého a vrchovinového (LAPIN et.al 2002).

V zmysle fytogeograficko-vegetačného členenia spadá územie do severného
podokresu Ipeľskej pahorkatiny pahorkatinnej oblasti a do východného obvodu Štiav-
nických vrchov sopečnej oblasti (PLESNÍK 2002). V zmysle potenciálnej prirodzenej
vegetácie územie spadá do nížinných hydrofilných dubovo-hrabových, do karpatských
dubovo-hrabových lesov a do podhorských bukových lesov (MAGLOCKÝ 2002).
V zmysle zoogeografického členenia terestrického biocyklu patrí územie do
panónskeho úseku provincii stepí a do podkarpatského úseku provincie listnatých lesov
(JEDLIČKA & KALIVODOVÁ 2002) a v zmysle zoogeografického členenia limnického
biocyklu patrí do podunajského okresu Pontokaspickej provincie (HENSEL & KRNO 2002).

Časť územia nachádzajúca sa v CHKO Štiavnicke vrchy neohrozujú výrazné
lokálne antropogénne zásahy. Nachádza sa tu umelo vytvorená malá vodná nádrž Štam-
poch. Priame zásahy do vodného toku Sikenice, jeho úpravy vykonáva Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica. Snáď najväčšie riziko
tu predstavuje komunikácia, ktorá vedie od Banskej Štiavnice do obce Bátovce, ktorá
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je zdrojom hluku a výfukových plynov z motorových vozidiel. Zvyšná, väčšia časť
územia spadá do poľnohospodárskej oblasti, s množstvom družstevných polí a súkrom-
ných záhrad, na základe čoho hrozí znečistenie prostredia vybranými cudrorodými
látkami, najmä pesticídmi, priemyselnými a organickými hnojivami. Rieka preteká
cez katastrálne územie viacerých obcí, z dôsledku čoho je čistota a kvalita vody často
ohrozená splaškovými vodami a odpadom z domácností. Prítok Jabloňovka napája
umelú vodnú nádrž Bátovská priehrada, kde je v súčastnosti výrazne rozšírený sinicový
vodný kvet.

AKTUÁLNY CHARAKTER TOKU NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH
A NAMERANÉ PARAMETRE U ODCHYTENÝCH JEDINCOV

Lokalita č. 1: Pri Horárni Štampoch
Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 450 m. Dĺžka sledovaného úseku bola

300 m. Zatienenie vodnej hladiny brehovými porastami bolo 80 %, maximálna šírka
koryta bola 2,3 m, minimálna 0,8 m. Najväčšia nameraná hĺbka toku na danej lokalite
bola 0,4 m a minimálna 0,1 m. Substrát dna bol prevažne kamenitý. Na oboch brehoch
je bezprostredne pri potoku línia stromov, na ľavom brehu je ďalej od potoka les, na
pravom brehu komunikácia a za ňou tiež les. Vyrušovanie ľuďmi bolo odpozorované
mierne. Zastúpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú
zobrazené v tab. 1.
Lokalita č. 2: Vodný mlyn Bohunice

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 310 m, dĺžka sledovaného úseku bola
400 m. Zatienenie hladiny brehovou vegetáciou bolo 50 % až 80 %. Maximálna šírka
koryta bola 4,2 m, minimálna 1,5 m. Najväčšia nameraná hĺbka toku na danej lokalite
bola 0,73 m a minimálna 0,16 m. Dno bolo prevažne kamenité, na viacerých miestach
tvorené hrubým štrkom. Línia stromov pokračuje na oboch brehoch. Na ľavom brehu
je lúka, na pravom brehu sa nachádza hrubší zarastený pás prirodzeného porastu, za
ktorým sa nachádza pole. Vyrušovanie lokality ľuďmi bolo stredné. Zastúpenie pohlaví
a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 2.
Lokalita č. 3: Bohunice (ihrisko)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 280 m, dĺžka sledovaného úseku bola
350 m. Hladina bola zatienená na 70 %. Maximálna šírka koryta bola 3,1 m a mini-
málna 1,3 m. Substrát bol kamenitý až balvanitý, miestami tvorený aj bahnom. Naj-
väčšia nameraná hĺbka toku v sledovanej lokalite bola 0,5 m a najmenšia 0,2 m. Na
ľavom aj pravom brehu pokračovala línia stromov výrazne zarastená hlavne žihľavou
dvojdomou (Urtica dioica). Koniec lokality je stanovený na základe poľnej cesty,
vytvorenej terénnymi autami, ktorá vedie priamo cez potok z jedného brehu na druhý.
Ďalej od ľavého brehu sa nachádza vyšliapaný chodník a lúčny porast. Toto miesto je
pravidelne využívané miestnymi obyvateľmi na rekreačné športy. Pravý breh pokrýva
zväčša prirodzený porast. Vyrušovanie lokality ľuďmi bolo zhodnotené za veľké. Zas-
túpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v
tab. 3.
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Lokalita č. 4: Pri Bohunickom parku
Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 265 m. Dĺžka sledovaného úseku bola

200 m. Hladina bola zatienená brehovým porastom na 90 %. Sledovaná lokalita sa
nachádza v chránenom areáli Bohunický park. Maximálna šírka koryta bola 2,8 m
a minimálna 1,5 m. Substrát tvoril hlavne hrubý štrk a íl. Najväčšia nameraná hĺbka
toku v sledovanej lokalite bola 0,45 m a najmenšia 0,15 m. Vyrušovanie ľuďmi bolo
veľké, vzhľadom na to že územie patrí do súkromného vlastníctva. Zastúpenie pohlaví
a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 4.
Lokalita č. 5: Vináry

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 260 m, dĺžka sledovaného úseku bola
300-500 m. Zatienenie bolo premenlivé 60 % až 80 %. Šírka koryta bola premenlivá,
maximálna nameraná šírka koryta bola 4,3 m a minimálna 1,3 m. Substrát kamenitý,
na mnohých miestach bahnitý. Maximálna zistená výška vodnej hladiny v sledovanej
lokalite bola 0,8 m a najmenšia 0,17 m. Pokračuje pás stromov, na ľavom brehu sa
nachádza pás lesa, na pravom brehu pás stromov a za ním lúka. Zastúpenie pohlaví
a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 5.
Lokalita č. 6: Bátovce (most)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 230 m, dĺžka sledovaného úseku bola
300 m. Zatienenie bolo približne 50 %. Šírka koryta bola premenlivá, maximálna šírka
koryta bola 4,5 m a minimálna 1,8 m. Substrát kamenitý, na mnohých miestach bahnitý.
Maximálna zistená výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,65 m a najmenšia
0,17 m. Pokračuje pás stromov, za ním na ľavej strane sa nachádza pole a a na pravom
brehu tiež pole a komunikácia. Stupeň vyrušovania ľuďmi bol zhodnotený za mierny.
Zastúpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené
v tab. 6.
Lokalita č. 7: Jalakšová (obec)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 220 m, dĺžka sledovaného úseku bola
300 m. Zatienenie bolo približne 20 %. Šírka koryta bola premenlivá, maximálna šírka
koryta bola 3,8 m a minimálna 1,6 m. Substrát bol tvorený bahnom a ílom. Maximálna
zistená výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,7 m a najmenšia 0,4 m. Na
ľavej strane brehu sa náchádzajú súkromné záhrady a na pravom brehu pole. Stupeň
vyrušovania ľuďmi bol veľmi vysoký. Na tejto lokalite sa v obidvoch rokoch nepoda-
rilo odchytiť žiadneho jedinca.
Lokalita č. 8: Horšianska dolina (ihrisko)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 230 m, dĺžka sledovaného úseku bola
200 m. Zatienenie je premenlivé 60 % až 90 %. Maximálna nameraná šírka koryta je
5,5 m a minimálna 2,12 m. Substrát bol kamenitý, až balvanitý. Maximálna zistená
výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,72 m a najmenšia 0,2 m. Na oboch
brehoch (aj ďalej od brehu) je hustý stromovitý porast. Vyrušovanie ľudmi bolo odpo-
zorované malé. Zastúpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého
pohlavia sú zobrazené v tab. 7.
Lokalita č. 9: Horšianska dolina (za dedinou)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 180 m, dĺžka sledovaného úseku bola
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300 m. Zatienenie bolo premenlivé 60 % až 90 %. Maximálna nameraná šírka koryta
bola 6,9 m a minimálna 4,2 m. Substrát bol kamenitý, tvorený aj ílom a bahnom. Ma-
ximálna zistená výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,9 m a najmenšia 0,28 m.
Na oboch brehoch, aj ďalej od brehu je hustý stromovitý porast. Stupeň vyrušovania
ľuďmi je stredný. Zastúpenie jednotlivých pohlaví a maximálne parametre namerané
u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 8.
Lokalita č. 10: Krškany (obec)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 160 m, dĺžka sledovaného úseku bola
200 m. Zatienenie je 60 % až 80 %. Maximálna nameraná šírka koryta bola 4,2 m
a minimálna 1,7 m. Substrát bol kamenitý, miestami tvorený hrubým štrkom alebo
bahnom. Maximálna zistená výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,6 m
a najmenšia 0,19 m. Na ľavom brehu sa nachádza pás stromov, ďalej od brehu sa
nachádza pole. Na pravom brehu je pás stromov a rodinné domy so záhradami. Stupeň
vyrušovania ľuďmi je veľmi vysoký. Zastúpenie jednotlivých pohlaví a maximálne
parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 9.
Lokalita č. 11: Krškany (za dedinou)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 160 m. Dĺžka sledovaného úseku bola
350 m. Zatienenie bolo 60 % až 80 %. Maximálna nameraná šírka koryta bola 3,7 m
a minimálna 2,8 m. Substrát bol kamenitý, miestami tvorený hrubým štrkom alebo
bahnom. Maximálna nameraná výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,58 m
a najmenšia 0,22 m. Pokračuje pás stromov po obidvoch stranách brehov a za ním je
pole. Stupeň vyrušovania ľuďmi bol zhodnotený ako vysoký. Zastúpenie pohlaví
a maximálne parametre namerané u každého pohlavia sú zobrazené v tab. 10.
Lokalita č. 12: Kalinčiakovo (za dedinou)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 160 m, dĺžka sledovaného úseku bola
300 m. Zatienenie bolo pomerne slabé, 20 % až 50 %, tvorené z väčšej častia prevažne
bylinami a krovinami. Stromový pás chýba po oboch brehoch dosť výrazne. Ma-
ximálna nameraná šírka koryta je 4,7 m a minimálna 3,7 m. Substrát kamenitý, mies-
tami tvorený hrubým štrkom alebo bahnom. Maximálna nameraná výška vodnej
hladiny v sledovanej lokalite bola 0,75 m a najmenšia 0,25 m. Stupeň vyrušovania
ľuďmi bol veľmi vysoký. Na tejto lokalite sa v obidvoch rokoch nepodarilo odchytiť
žiadneho jedinca.
Lokalita č. 13: Pukanský potok (prítok)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 270 m. Dĺžka sledovaného úseku bola
300 m. Zatienenie bolo 95 % až 100 %, tvorené hustým líniovým porastom stromovej
vegetácie. Maximálna nameraná šírka koryta bola 2,4 m a minimálna 1,1 m. Substrát
bol tvorený prevažne hrubým štrkom alebo ílom, na niektorých miestach bol kamenitý.
Maximálna nameraná výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,55 m a naj-
menšia 0,12 m. Na obidvoch brehoch je pás stromov, na ľavej aj pravej strane ďalej od
brehu sa nachádza pole. Stupeň vyrušovania ľuďmi je vysoký. Na tejto lokalite sa
v obidvoch rokoch nepodarilo odchytiť žiadneho jedinca.
Lokalita č. 14: Jabloňovka (prítok)

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 350 m. Dĺžka sledovaného úseku bola
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300-500 m. Zatienenie bolo 80 % až 90 %. Maximálna nameraná šírka koryta bola 3,5 m
a minimálna 1,13 m. Substrát bol tvorený prevažne hrubým štrkom alebo bahnom, na
niektorých miestach bol kamenitý. Maximálna nameraná výška vodnej hladiny v sle-
dovanej lokalite bola 0,6 m a najmenšia 0,12 m. Na ľavom brehu sa nachádza les, a na
pravom brehu je hustý pás stromov, za ktorým sa nachádza komunikácia a zasa
pokračuje les. Zastúpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého
pohlavia sú zobrazené v tab. 11.
Lokalita č. 15: Prítok z oblasti Chlievisk

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 260 m. Dĺžka sledovaného úseku bola
350 m. Zatienenie bolo premenlivé, okolo 50 %. Maximálna šírka koryta bola 2 m
a minimálna bola 1,2 m. Substrát bol prevažne kamenitý, na mnohých miestach bah-
nitý. Maximálna zistená výška vodnej hladiny v sledovanej lokalite bola 0,39 m a naj-
menšia 0,13 m. Pokračuje pás stromov, na ľavom brehu sa nachádza prirodzený porast,
na pravom brehu línia stromov a za ním pole. Na tejto lokalite sa v obidvoch rokoch
nepodarilo odchytiť žiadneho jedinca.

POČETNOSŤ A POHLAVNÁ ŠTRUKTÚRA SKÚMANEJ POPULÁCIE

V sezóne 2007 v mesiacoch júl a august bolo odchytených 257 rakov. Všetky je-
dince boli determinované ako rak riečny (Astacus astacus). Z celkového počtu bolo 103
samcov (40,08 %), 133 samíc (51,75 %) a 21 juvenilných jedincov (8,17 %). V roku
2008 bolo odchytených 270 jedincov, z toho 150 samcov (55,56 %), 105 samíc
(38,89 %) a 15 juvenilných jedincov (5,55 %).

Najpočetnejšie populácie rakov boli zistené na lokalite č. 14: Jabloňovka (prítok),
kde bolo v roku 2007 odchytených 74 jedincov, v roku 2008 bol počet jedincov raka
riečneho 51. Tiež na lokalite č. 2: Vodný mlyn Bohunice, kde bolo v roku 2007 od-
chytených 60 jedincov a v roku 2008 – 50 jedincov raka riečneho. Počet ulovených je-
dincov v jednotlivých lokalitách je zobrazený v grafe 1.

Zastúpenie pohlaví na všetkých lokalitách v oboch rokoch je zosumarizované
v grafe 2, zastúpenie na jednotlivých lokalitách v grafoch 3 (rok 2007) a 4 (2008).

MORFOMETRIA

Maximálna nameraná dĺžka tela rakov v roku 2007 (od rostra po telson) bola 140
mm u samcov, 117 mm u samíc. Maximálna nameraná hmotnosť bola 130 g u samcov
a 70 g u samíc. Najdlhšie klepeto meralo 130 mm. U jedincov odchytených v roku
2008 bola zaznamenaná maximálna dĺžka tela tiež 140 mm u samcov a 111 mm
u samíc a maximálna hmotnosť 100 g u samcov a 58 g u samíc. Najdlhšie klepeto,
ktoré meralo 100 mm, mal práve rak s najvyššou hmotnosťou.

Vzhľadom k tomu, že morfológia biotopov vo všetkých úsekoch má viaceré
spoločné a veľmi podobné znaky vychádzam z teoretického predpokladu, že je možné
považovať všetky odchytené jedince za jednu populáciu. Vo všetkých lokalitách bolo
dohromady nameraných 253 samcov a 238 samíc.
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Výsledok analýzy veľkostnej frekvencie rakov je v grafe 5. Tridsaťšesť jedincov z
tohto súboru ešte nedosiahlo v čase prieskumu pohlavnú zrelosť, merali menej ako 70
mm a boli mladšie ako 3 roky. Zvyšok „populácie“ predstavovali pohlavne zrelé je-
dince s veľkosťou od 90 do 125 mm.

BIOMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA
RAKA RIEČNEHO V POVODÍ SIKENICE

Medzi jednotlivými nameranými údajmi bola zisťovaná závislosť. Korelácie boli
počítané pre každé pohlavie zvlášť.

Korelácie dĺžky tela a hmotnosti má podobne u samcov aj u samíc exponenciálny
priebeh pre obe pohlavia (graf 6). U samíc v porovnaní k samcom má krivka miernejší
priebeh, z čoho vyplýva, že samice dosahujú v priemere menšiu hmotnosť.
Z obrázka tiež vyplýva, že samce v sledovanej populácii dorastajú do väčšej dĺžky.

Korelácie dĺžky tela k šírke karapaxu u obidvoch pohlaví vykazujú lineárnu závis-
losť (graf 7). Z obrázka vyplýva, že nielen samce v sledovanej populácii dorastajú
v priemere do väčšej dĺžky, ale pri porovnaní so samicami je ich karapax v priemere
širší k dĺžke tela.

Korelácie dĺžky tela k dĺžke pravého a ľavého klepeta má podobne u samcov aj u
samíc exponenciálny priebeh pre obe pohlavia (graf 8). Z grafu je zrejmé, že u samcov
k dĺžke tela v priemere o niečo viac narastá aj dĺžka oboch klepiet.

Závislosť dĺžky tela k šírke pravého a ľavého klepeta ako u samcov aj u samíc
ukazuje lineárnu závislosť (graf 9). Opäť vidíme, že u samcov má priamka rýchlejšie
stúpajúci charakter, čo dokazuje, že samce majú v porovnaní k takej istej dĺžke samíc
v priemere širšie klepetá.

Závislosť dĺžky ľavého klepeta k šírke ľavého klepeta u samcov a samíc v populácii
ukazuje lineárnu závislosť (graf 10) a tak isto korelácie dĺžky pravého klepeta k šírke
pravého klepeta u samcov a samíc v populácii ukazujú lineárnu závislosť (graf 11).
Z obidvoch grafov vyplýva, že v sledovanej populácii u samcov je šírka klepiet
v priemere väčšia k dĺžke tela, ako u samíc.

DISKUSIA

Študované územie ešte nebolo systematicky preskúmané z hľadiska výskytu raka
riečneho, takže som svoje údaje z terénu nemohla porovnať s doterajšími zisteniami.
Keď beriem do úvahy celé sledované územie, tak z mojich výsledkov vyplýva, že sa
rakom v tomto sledovanom území najviac darí v lokalitách, kde charakter krajiny sa
najviac približuje prirodzenému biotopu, tok má prirodzený charakter s dostatočným
prietokom a dostatočnou brehovou vegetáciou, kde väčšinou ide o porasty jelše s mo-
hutnými koreňmi, ktoré vytvárajú prostredie pre úkryt a v ktorých je stupeň vyrušova-
nia ľuďmi nižší. BITUŠÍK (1987) uvádza, že takýto prirodzený charakter toku je
základným predpokladom bohatého oživenia vodnými organizmami a udržania jeho
biologickej aktivity.
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Všeobecne je známe, že množstvo ulovených rakov na jednu pascu je ovplyvnené
nielen typom pasce, ale tiež dennou dobou, teplotou vody a ročným obdobím (HAMRIN
1987, LAURENT 1998). Podľa KOZÁKA et al. (1998) je optimálna teplota v letných mesia-
coch 18 – 21 °C a limitná teplota na vývoj pohlavných orgánov v tom istom období je
15 °C. Na druhej strane voda s teplotou dlhodobo prevyšujúcou 25 °C je pre raka
riečneho letálna. V práci niektorých autorov vyšli presne opačné výsledky. KILMA-
JEROVÁ (2006) uvádza, že od prameňa po časť Dolina je hustota výskytu rakov porov-
nateľne nižšia (1–2 raky na 100 m toku), napriek tomu, že sa táto časť javí ako ideálna
pre ich život. Potok tu preteká lesom, čiže vodná hladina je zatienená, dno je kamenité
a nedochádza k priamemu antropickému znečisteniu, ani vyrušovaniu rakov oby-
vateľmi. Dôvodom je zrejme prístup k potrave. V časti Dolina je potrava dostupnejšia,
pretože obyvatelia vyhadzujú mäsité zvyšky do potoka. Preto aj relatívne malá časť po-
toka je schopná uživiť veľa rakov.

Za najjednoduchšiu metódu pri love rakov sa považuje metóda odlovu do ruky. Je
použiteľná len v plytkých tokoch (WESTMAN 1991). Mne sa táto metóda neosvedčila
vôbec, pri každom jej použití som odišla s nulovými hodnotami. Využívala som hlavne
metódu vnadenia na návnadu, pretože sa mi vždy výborne osvedčila. Je vhodná do
rôzne hlbokej vody a umožňuje chytiť viac rakov za kratší čas. Chytala som na vlasec
na zahnívajúce rybie mäso a pomáhala som si rybárskym podberákom.
WESTMAN (1991) opisuje metódu odlovu do račích pascí za najefektívnejšiu. Zároveň
uvádza a spolu s ním aj HOLDICH et al. (1999) malú schopnosť týchto pascí udržať
nalovené raky a doporučujú častejšie vyberanie.

Medzi lokality s najpočetnejším zastúpením raka patrili: lokalita č. 14 - Jabloňovka
(prítok), lokalita č. 2 - Vodný mlyn Bohunice, lokalita č. 1 - Pri Horáreni Štampoch,
lokalita č. 8 - Horšianska dolina (ihrisko). Zaujímavá bola lokalita č. 5 - Vináry, na
ktorej som v sezóne 2007 odchytila 34 jedincov, čím sa javila ako jedna z lepších
lokalít. Avšak v roku 2008 som napriek opakovaným pokusom a zväčšeniu úseku neod-
chytila ani nepozorovala ani jedného jedinca raka riečneho. Jednou z príčin tohto javu
mohol byť príliv veľkej vody v jarných mesiacoch, čo spôsobilo bahnitejší substrát
a nadmerne zakalenú vodu. Taktiež som odpozorovala v roku 2008 vyšší stupeň
vyrušovania ľuďmi, niekoľko krát som videla kúpať sa na týchto miestach ľudí a deti
z okolitých obcí.

Najviac zastúpených jedincov som mala s veľkosťou okolo 9 cm až 12,5 cm. Ma-
ximálnu nameranú dĺžku u samcov som zistila 14 cm, u samíc 11,7 cm. V porovnaní
s výsledkami iných autorov v tečúcich vodách boli v niektorých prípadoch zistené
vyššie hodnoty maximálnych dĺžok, napr. HUDAČIN (2001) 13,6 cm a POHORENCOVÁ

(2008) až 19 cm (v obidvoch prípadoch samce). V stojatých vodách SMUTNÝ & ĎURIŠ
(1998) a HUDEC et al. (1994), zistili maximálnu dĺžku v nádrži Starina 12 cm, SMUTNÝ

& ĎURIŠ (1988) v nádrži Šance (ČR) 10,27 mm u samíc a 12,06 cm u samcov.
V roku 2007 som na dvoch lokalitách zistila nepomerný rozdiel v zastúpení oboch

pohlaví. Na lokalite č. 5 - Vináry som odchytila 10 samcov a 20 samíc a na lokalite č.
14 Jabloňovka (prítok) sa podarilo odchytiť 27 samcov a 45 samíc.

Prevahu samíc zistili tiež VOTRUBEC (1931) a HUDEC et al. (1994). Takéto prípady
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sú zaznamenávané výnimočne a v prírodných podmienkach je pomer pohlaví väčšinou
vyrovnaný (KRUPAUER 1982). Častejšie sa stáva, že počet ulovených samcov prevyšuje
počet samíc. ĎURIŠ et al. (2001) uvádza, že vyššie zastúpenie samcov je možné dať do
súvislosti z vyššou aktivitou samcov v priebehu celého teplého obdobia roka. Súvisí
to s pohlavnou aktivitou samcov, pričom samice sa po párení uchyľujú do úkrytov,
kde kladú vajíčka. Aj VOTRUBEC (1931) uvádza, že samice trávia v úkrytoch oveľa
viac času, ako samce.

Výskyt raka riečneho sa mi úplne nepotvrdil na 4 lokalitách počas obidvoch sezón
a to na lokalite č. 7 - Jalakšová (obec), na lokalite č. 12 - Kalinčiakovo (obec), na
lokalite č. 13 - Pukanský potok a na lokalite č. 15 - Prítok z oblasti Chlievisk. Prvé tri
lokality majú vysoký stupeň vyrušovania ľuďmi, kedže sa nachádzajú v blízkosti ľud-
ských obydlí a tiež vysokú pravdepodobnosť výskytu rôznych chemických látok využí-
vaných v domácnostiach. Vo všetkých štyroch lokalitách bolo prostredie, aj priamo
rieka, zaťažené komunálnym odpadom, najmä plastovými fľašami rôzneho pôvodu a
igelitovými obalmi. Okrem toho sa lokalita č. 15 nachádza v oblasti zaťažovanej hlavne
poľnohospodárstvom. Rak riečny ako ohrozený a chránený druh je taktiež citlivý na
znečistenie rôzneho druhu, hoci názory na raka ako indikátora čistej vody sa líšia.
(HUDEC 1994), (STLOUKAL& HARVÁNEKOVÁ 2005). Niektorí autori spomínajú všetky
druhy rakov ako čiastočne adaptabilné, iní ich opisujú ako veľmi citlivého tvora na
akékoľvek znečistenie. POHORENCOVÁ (2008) uvádza, že niektoré výsledky v sledovaní
ukázali, že splaškové vody z kanalizácie nie sú jedovaté, ale hnojivá a pesticídy sú pre
raky toxické.

Zistila som veľmi tesný stupeň závislosti u oboch pohlaví medzi hmotnosťou
a dĺžkou tela. U samíc v porovnaní k samcom má krivka trošku miernejší priebeh,
z čoho vyplýva, že samičky dosahujú v priemere menšiu hmotnosť. Korelácie dĺžky
tela k šírke karapaxu u obidvoch pohlaví vykazujú lineárnu závislosť, pričom u samcov
je karapax v priemere širší k dĺžke tela. Závislosť dĺžky tela k dĺžke pravého a ľavého
klepeta má podobne u samcov aj u samíc exponenciálny priebeh pre obe pohlavia.
U samcov je vyššia závislosť medzi dĺžkou tela a klepetom, ako u samíc. Závislosť
dĺžky tela k šírke pravého a ľavého klepeta u samcov aj u samíc ukazuje lineárnu závis-
losť, pričom vyšlo, že samce majú v porovnaní k takej istej dĺžke samíc v priemere
širšie klepetá. Korelácie dĺžky ľavého klepeta k šírke ľavého klepeta u samcov a samíc
v populácii ukazujú lineárnu závislosť a tak isto korelácie dĺžky pravého klepeta k šírke
pravého klepeta u samcov a samíc v populácii ukazujú lineárnu závislosť. U samcov
vyšla šírka obidvoch klepiet v priemere o niečo väčšia k dĺžke tela, ako u samíc v sle-
dovanej populácii.

Podobné výsledky vo svojej práci (čo sa týka štatistiky) zistila aj KARKOŠKOVÁ
(2009). Porovnávala také isté parametre. Rovnako zistila veľmi tesný stupeň závislosti
u oboch pohlaví medzi hmotnosťou a dĺžkou tela ako aj korelácie dĺžky tela k šírke
karapaxu u obidvoch pohlaví u nej vykazujú lineárnu závislosť.

HARVÁNEKOVÁ (2005) zistila lineárny priebeh závislosti medzi postorbitálnou
dĺžkou hlavohrude a celkovou dĺžkou tela a kvadratický priebeh závislosti medzi
dĺžkou hlavohrude a celkovou dĺžkou tela, dĺžkou tela a dĺžkou pravého klepeta.
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HUDEC et al. (2001) zistili exponenciálny priebeh závislosti u oboch pohlaví pri ko-
relácii dĺžky tela a hmotnosti, lineárny priebeh pri korelácii dĺžky tela a dĺžky
hlavohrude, mocninový priebeh pri korelácii dĺžky tela a dĺžky klepeta.

Zaznamenaný exponenciálny priebeh vzťahu hmotnosti a dĺžky tela korešponduje
aj napriek nižšiemu počtu odchytených jedincov aj s údajmi STLOUKAL &
HARVÁNEKOVÁ (2005) a HUDEC et al. (2001). Podobné výsledky dosiahli iní autori aj
pokiaľ sa týka vzťahu medzi dĺžkou tela a dĺžkou klepeta, resp. dĺžky rostra a celkovej
dĺžky tela (STLOUKAL & HARVÁNEKOVÁ 2005), (HUDEC et al. 2001). Pokiaľ ide o dĺžku
klepiet, rozdiely sa zväčšujú vekom medzi oboma pohlaviami. Starší samci majú väčšie
klepetá oproti samiciam. Preto rozdielnu dĺžku klepeta u samcov a samíc REITEROVÁ
& HUDEC (2002) považujú za pohlavný dimorfizmus. Na základe malého počtu od-
chytených jedincov v jednotlivých kohortách si nie sú úplne istí výpovednou hodnotou
tohto znaku. Podobne to je aj v prípade odchytených jedincov na skúmaných lokalitách.

Tesná lineárna závislosť medzi dĺžkou a hmotnosťou vykazuje exponenciálny
priebeh rastu hmotnosti v závislosti od dĺžky tela veľmi podobne ako uvádza vo svojej
práci aj ĎURIŠ et al. (2001). Zistili však znateľné spomalenie rastu a odklon od expo-
nenciály u rakov s dĺžkou nad 120 mm, kým podľa našich výsledkov sa tento jav pre-
javil u samcov s dĺžkou tela nad 110 mm a u samíc nad 95 mm. Exponenciálny priebeh
rastu potvrdili aj HUDEC et al. (2001), REITEROVÁ & HUDEC (2002) a POHORENCOVÁ
(2008).

Podiel jedincov s poškodeným či regenerovaným klepetom vyjadruje mieru vnútro-
druhovej konkurencie v populácii. Strata klepiet je najčastejšie dôsledkom stretu
s predátormi, agresivitou kopulujúcich samcov a vnútrodruhovej konkurencie ĎURIŠ
et al. (2001). V mojej práci najviac poškodených jedincov bolo na lokalitách č. 2 -
Vodný mlyn Bohunice č. 1 - Pri horáreni Štampoch č. 3 - Bohunice ihrisko (16 až
23 %).U ostatných lokalít bolo poškodenie od 0 do 10 %.
Množstvom poškodených jedincov sa tiež zaoberal ĎURIŠ et al. (2001) v Čechách. Zistil
poškodenie u 15,3 % až 28,1 %. Nižšiu vnútrodruhovú konkurenciu, vyjadrenú
podielom jedincov s poškodenými či regenerovanými klepetami dáva do súvisu s abun-
danciou a intenzitou odlovu rakov na lokalite. Ak to platí, tak vnútrodruhová konkuren-
cia je na lokalitách Palcmanská Maša (24,51 %), Malé Vihorlatské jazero (16,66 %)
vysoká a na lokalite Úhorná (12,81 %) vykazuje priemernú vnútrodruhovú konkuren-
ciu.

ZÁVER

V rokoch 2007-2008 bol v rámci diplomovej práce zmapovaný výskyt raka
v povodí rieky Sikenica vrátane jej významnejších prítokov v okrese Levice a Banská
Štiavnica. Všetky jedince boli determinované ako rak riečny (Astacus astacus, viď obr.
1 a 2). Bolo urobených spolu 33 odberov na 15 lokalitách. Celkovo za celé obdobie
výskumu bolo odchytených 527 jedincov raka riečneho. Z toho predstavovalo 253
samcov, samíc 238 a juvenilných jedincov 36. V populácii mali prevahu pohlavne zrelé
jedince s veľkosťou 90 až 120 mm.
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Najpočetnejšie populácie rakov boli zistené na lokalite č. 14 Jabloňovka, kde bolo
v roku 2007 odchytených 74 jedincov a roku 2008 bolo ulovených 51 jedincov raka
riečneho a na lokalite č. 2: Vodný mlyn Bohunice, kde bolo v roku 2007 chytených 60
jedincov. V roku 2008 to bolo 50 jedincov raka riečneho.

V teréne bol zisťovaný zároveň aj aktuálny charakter toku na sledovaných
lokalitách spolu s charakterom krajiny, kde sa preukázalo, že rakom viac vyhovujú
horné časti toku s relatívne čistou vodou, úseky ktoré majú prírodný charakter s dosta-
točným prevzdušnením a nižším stupňom vyrušovania ľuďmi. Nevyhovujú im spodné
časti tokov s viditeľným antropogénnym znečistením, s výrazným bahnitým substrátom
dna a chýbajúcou pobrežnou stromovou vegetáciou, z čoho vyplýva aj malé zatienenie
hladiny a veľké prehrievanie vody v letnom období.

Na viacerých lokalitách sa ukázala pomerne vysoká početnosť populácie. Vzhľa-
dom k tomuto faktu odporúčam opakovať sledovania aj v budúcnosti, z dôvodu za-
chovania populácie, jej lepšej, účinnejšej ochrany a poprípade aj jej zosilnenia
v slabších úsekoch vodného toku.
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Tab. 1–11
Zastúpenie pohlaví a maximálne parametre namerané u každého pohlavia
na jednotlivých lokalitách
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Tab. 9

Krškany (obec)
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Tab. 11

Jabloňovka (prítok)
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Graf 8. Vzťah dĺžky tela k dĺžke pravého a ľavého klepeta u samcov a samíc v populácii
raka riečneho
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Graf 9. Vzťah dĺžky tela k šírke pravého a ľavého klepeta u samcov a samíc v populácii
raka riečneho z povodia Sikenice
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Obr. 1. Rak riečny
(Astacus astacus).

Foto K. Kukučková

Obr. 2. Návrat od-
chytených jedincov

do prirodzeného
prostredia.

Foto K. Kukučková


