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Ochrana hraboša severského

Mokrade sú vnímané najmä ako biotopy vodného vtáctva, 
ale poskytujú domov aj niekoľkým druhom cicavcov, 
ktoré sa prispôsobili životu vo vodnom 
alebo podmáčanom prostredí.

Hraboš severský panónsky (Microtus oeconomus me-

helyi) – poddruh hraboša severského (Microtus oecono-

mus) s endemickým výskytom v západnej časti Panónskej 
nížiny obýva močiare, bažiny, luhy alebo brehy s hustou ve-
getáciou. Jeho nároky na prostredie sú vysoko špecifické. 
Uprednostňuje stanovištia s pravidelným vodným režimom 
(stabilná hladina podzemnej vody, pravidelné záplavy) a so 
súvislými porastmi vlhkomilnej vegetácie, prevažne ostríc 
(Carex sp.), vytvárajúcich na podmáčanom teréne vyvý-
šené útvary – bulty. 

Hlavnou príčinou jeho 
ohrozenia je strata vhod-
ných biotopov vplyvom zin-
tenzívnenia poľnohospo-
dárskej výroby, lesného 
hospodárstva a regulácií 
vodných tokov v minulom 
storočí, ako napríklad in-
tenzívne meliorácie, budo-
vanie odvodňovacích sys-
témov, vysúšanie mokradí, 
rozorávanie lúk, opúšťanie 
tradičného využívania lúk a 
mokradí na kosenie. 

V dôsledku odvodnenia 
sa priemerná výška vodnej 
hladiny v niektorých úze-
miach podstatne znížila, v 
iných je dnes vodný režim 
umelo regulovaný. Prirodze-
né sezónne výkyvy vodnej 
hladiny sú teraz silno po-
tlačené, v dôsledku čoho sa zmenšili plochy periodicky 
zaplavovaných území, trstín a ostríc. Mnohé pôvodné 
mokrade zostali bez vody a namiesto vzácnych druhov 
potom zarastajú burinou. 

Pre ochranu hraboša severského je potrebné znovu 
zaviesť na Podunajsku tradičné spôsoby hospodárenia, 
obnoviť kosenie vlhkých lúk a trstinových porastov a 
začať obnovovať jeho pôvodné biotopy – mokrade a 
brehové porasty.  

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) 
sa preto v projekte LIFE+ Ochrana hraboša severského 
panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi) venuje pre-
dovšetkým obnove mokradí v tých územiach, v ktorých 
sa druh ešte vyskytuje. Projektovými lokalitami sú územia 
európskeho významu Martovská mokraď, Listové jazero, 
Dunajské trstiny, Dunajské luhy, Severný Bodický kanál, 

Alúvium Starej Nitry, Čilížske močiare, Číčovské luhy, 
Hrušov, Šúr, Biskupické luhy, Pohrebište. 

Plánované projektové aktivity

Medzi najvýznamnejšie projektové aktivity patrí obnova 
Čilížskeho potoka v celej jeho dĺžke 33,5 km aj s priľah-
lými mokraďami Číčovskej oblasti. V súčasnosti je voľný 
prietok vody v Čilížskom potoku len v jeho hornej časti 
vzhľadom na sériu zásahov vodného hospodárstva a poľ-

nohospodárstva, vykonaných v priebehu minulého storo-
čia. Odvedením jeho vôd do Chotárneho kanála a kanála 
Vrbina sú dve tretiny potoka úplne vyschnuté. 

Štúdie vypracované projektovým partnerom Vý-
skumným ústavom vodného hospodárstva sa využijú ako 
základ pre plánovanie a realizáciu revitalizačných opatre-
ní – optimalizácie vodného režimu v projektovom území. 
Technickými opatreniami v miestach križovania potoka s 
týmito dvomi kanálmi docielime opätovné zavodnenie su-
chej spodnej časti potoka. Tak isto vybudujeme niekoľko 
menších stavidiel na menších odvodňovacích kanáloch 
priľahlých mokradí smerujúcich do Čiližského potoka. To 
umožní zadržanie vody nahromadenej počas daždivého 
obdobia v mokradiach. 

Na základe mapovania aktuálneho výskytu a stavu 
populácie, ktorým sa zaoberá projektový partner Prírodo-
vedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vy-
berieme ďalšie lokality pre zlepšenie životných podmienok 
hraboša severského. Výstavbou prehrádzok a priepustov 
na malých kanáloch a odvodňovacích priekopách slúžia-
cich na odvodňovanie mokradí, docielime zamokrenie 
ďalších cenných území. 

Lúky a pasienky boli v minulosti na Podunajskej nížine 
veľmi rozšírené. Nachádzali sa v oblastiach s vysokou hla-
dinou podzemnej vody a chudobnými pôdami nevhodnými 
pre ornú pôdu. Tieto lúčne mokrade predstavovali takisto 

významné biotopy hraboša severského panónskeho. Po-
čas trvania projektu chceme obnoviť pôvodné trvalé trávne 
porasty vysievaním semien tráv a bylín typických pre túto 
oblasť a zavedením pravidelného manažmentu kosením a 
mulčovaním na ploche najmenej 100 ha. 

Väčšina lokalít výskytu hraboša severského panón-
skeho leží mimo záplavového územia.  Husté porasty 
trstiny tu urýchľujú sedimentáciu a zanášanie mokradí, 
čo po dlhšom čase vyúsťuje do zmeny ekosystémov na 

suché biotopy. V minulosti bol 
manažment trstín a brehových 
porastov bežným spôsobom 
využívania krajiny. Trstina 
sa sekala a zbierala ako kon-
štrukčný materiál na výrobu 
striech, stavieb a plotov. Tento 
spôsob využívania krajiny mal 
pozitívny dosah na kvalitu trs-
tiny, diverzifikáciu brehových 
porastov a na odoberanie živín 
a biomasy z mokradí. Trstino-
vým porastom v projektovom 
území chýba takáto starost-
livosť už po celé desaťročia. 
Preto sa pokúsime obnoviť 
tradičný spôsob obhospo-
darovania týchto porastov v 
regióne, a to zavedením ich 
pravidelného kosenia na plo-
che minimálne 150 ha.

Orná pôda predstavuje ba-
riéru pre prirodzené migrácie 

tohto druhu hraboša, a tak došlo v intenzívne využívanej 
krajine k postupnej fragmentácii jeho populácie na nie-
koľko izolovaných malých populácii, čo môže spôsobiť 
vyhynutie celej jeho populácie v dôsledku genetických 
deformácií. Vysádzaním stromov a krov pôvodných druhov 
a vytváraním pásov trávnatých porastov alebo vyššieho 
bylinného porastu vytvoríme pozdĺž vodných tokov, sta-
rých riečnych ramien, vlhkých depresií v krajine viac ako 
8 km biokoridorov. Úlohou týchto koridorov bude funkč-
ne prepojiť izolované populácie hraboša severského pre 
zabezpečenie výmeny genetických informácií a umožniť 
spontánne šírenie tohto druhu do nových lokalít a obno-
vených biotopov. Viac informácií o projekte nájdete na 
www.dunaj.broz.sk/microtus.

Projekt sa začal 1. januára 2010 a potrvá do 31. decem-
bra 2015. Partnermi projektu sú: Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislave, Ministerstvo životného prostredia SR, 
Národný park Neusiedler See – Seewinkel z Rakúska, Zdru-
ženie Pisztráng Kör z Maďarska a Spoločnosť pre štúdium 
a ochranu cicavcov z Holandska. Projekt LIFE08/NAT/
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*Microtus oeconomus mehelyi sa realizuje vďaka finanč-
nej podpore Európskej komisie – programu LIFE 
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Číčovské luhy – biotop hraboša severského (Microtus oeconomus), foto: K. Tuhárska
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