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Abstract: In frames of the monitoring and inventory research of the crayfish 
populations in Slovakia, individual catchments and orographic units were 
searched for the presence of crayfish species. In mountain areas of Western 
Slovakia (Biele Karpaty Mts and Myjavská pahorkatina highlands), several new 
sites of crayfish were occurrence were found and existing ones were confirmed. 
Analysis of population structure revealed improper age structure at some sites 
with missing young generations of crayfish. No invasive crayfish species were 
reported in the region.
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ÚVOD

V rámci monitorovania stavu populácií rakov a ich 
biotopov pre potreby pravidelného reportingu sta-
vu chránených druhov (Stloukal et al. 2013) boli 
počas roku 2013 skúmané populácie rakov v oblas-
ti západného Slovenska. Okrem lokalít predpísa-
ných monitorovacou schémou sme sa zamerali aj na 
mapovanie a inventarizačný výskum rakov ďalších 
lokalít s cieľom zistiť čo najpodrobnejšie údaje o ich 
výskyte a stave populácií.

Skúmaná oblasť má pomerne bohatú riečnu sieť a 
dostatkom vody a viacerými vodnými nádržami – 
napriek tomu v oblasti bola vykonaná zatiaľ jediná 
predbežná štúdia výskytu rakov (Stloukal 2008).

Poznatky o rozšírení rakov na území Slovenska 
nie sú ucelené. Najviac preskúmané sú oblasti na 
východnom Slovensku (Hudec 1992, 1994; Hu-
dec et al. 2001), v Malých Karpatoch (Stloukal 
et al. 2004, Stloukal & Harváneková 2005) a v 
gemerskej oblasti (Stloukal & Vitázková 2011). 

Z územia CHKO Biele Karpaty existuje niekoľko 
údajov o výskyte raka riečneho z roku 2002, kde 
bol tento druh pozorovaný na 11 lokalitách: po-
tok Chvojnica pri Lopášove, rieka Myjava pod VN 
v Starej Myjave, sútok potokov Tŕstie a Kostolník 
pri Starej Turej, horný úsek potoka Bošácka vrá-
tane prítokov, Predpolomský potok (okres Nové 
Mesto nad Váhom), horný úsek potoka Drietomica 
(okres Trenčín), horný úsek potoka Súčanka (okres 
Trenčín), potok nad Správou CHKO Biele Karpaty, 
Selecký potok v Považskom Inovci, horný úsek po-
toka Machnáč (okres Trenčín) a potok Teplička v 
Trenčianskych Tepliciach. Ďalšie existujúce údaje z 
územia Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny sú 
staršieho dáta, často sa zakladajú len na informá-
ciách od miestnych rybárov či obyvateľov, prípad-
ne pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Takéto in-
formácie však nie sú až na výnimky dôveryhodné, 
keďže k nim často chýba presná lokalizácia ziste-
ného výskytu a dátum pozorovania, nehovoriac o 
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dokladovom materiáli a spoľahlivom určení pozo-
rovaného druhu. 

Rak riečny Astacus astacus (Linnaeus, 1758) je jedi-
ným doteraz pozorovaným druhom na území Bie-
lych Karpát a Myjavskej pahorkatiny. Je to na Slo-
vensku najbežnejší druh, ktorý sa vyskytuje sa v 
najrôznejších biotopoch – od podhorských poto-
kov s kamenitým dnom, cez bahnité odvodňovacie 
kanály s pomaly tečúcou vodou až po jazerá, ryb-
níky, či priehrady so stojatou vodou. Je pomerne 
tolerantný voči organickému znečisteniu, aj keď 
tradične je považovaný za indikačný druh kvality 
vodných ekosystémov (Hudec 1994; Kozák et al. 
1998). 

MATERIÁL A METÓDY

Bolo preskúmaných 25 potenciálne vhodných loka-
lít pre výskyt rakov v oblasti Bielych Karpát a My-
javskej pahorkatiny.

Prieskum jednotlivých lokalít spočíval v prehľadá-
vaní vhodných úkrytov ako sú priestory pod ka-
meňmi, korene stromov, hromady lístia a konárov v 
toku, ako aj betónové panely či iný materiál využí-
vaný na spevnenie brehov a reguláciu tokov, ktoré 
raky s obľubou využívajú ako úkryty. Pozorované 
raky boli odchytávané manuálne, do ruky alebo po-
mocou kovového sitka.

Prítomnosť rakov je možné zistiť aj podľa pobyto-
vých znakov, preto sme pri výskume hľadali aj ne-
priame dôkazy o prítomnosti rakov, ako sú exúvie, 
exkrementy predátorov (vydria riečna) s obsahom 
úlomkov karapaxu či končatín rakov, vyhrabaný 
substrát v mieste úkrytu, stopy na bahnitom dne 
ako aj nory vyhĺbené v bahnitých brehoch.

Skúmaná oblasť sa nachádza na moravsko–slo-
venskom pomedzí, tvorí ho orografický celok Bie-
le Karpaty, ktorý je súčasťou vonkajších Západných 
Karpát. Je budovaný predovšetkým flyšovými se-
dimentmi magurského príkrovu. Menšiu časť po-
horia tvorí členitejšie bradlové pásmo s prevahou 
vápencov. V tejto časti sa nachádza aj niekoľko jas-
kýň. Najvyššími vrchmi v skúmanej oblasti sú Veľ-
ká Javorina 970 m n. m. (Biele Karpaty) a Bradlo 
543 m n. m. (Myjavská pahorkatina). Celá oblasť 
patrí hydrologicky do povodia Moravy a Váhu. V ob-
lasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny pre-
vládajú bukové, prípadne bukovo-hrabové lesy, v 
oblasti Myjavskej pahorkatiny je typické extenzív-
ne využívanie krajiny (kosené lúky, pastva) a kopa-
ničiarske osídlenie (Kuča et al. 1992)

Raky boli lovené manuálne pomocou sitka a hydro-
biologickej sieťky. Po zmeraní biometrických para-
metrov a fotodokumentácii boli vypustené na pô-
vodnom mieste odchytu.

Výskum sa konal v rámci monitorovacieho projek-
tu v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a na 
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Obrázok 1. Mapa zisteného výskytu rakov v oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny – všetky nálezy boli rak 
riečny Astacus astacus.
žlté kosoštvorce– pozitívny nález; biele krúžky – lokality s potenciálom výskytu rakov; čierne trojuholníky – lokality bez ziste-
ného výskytu rakov



321Folia faunistica Slovaca 18 (3) 2013: 319–322

základe výnimky zo zákona o ochrane prírody ude-
lenej Ministerstvom životného prostredia SR.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

– Zborský potok, 49°10´7,58˝S, 18°16´54,28˝V

Informáciu o výskyte rakov v minulosti publikoval 
Mikač (2013), podľa ktorého z tokov spravovaných 
organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v 60. 
rokoch 20. storočia vylovili na jednej akcii 17 kg ra-
kov. Výskyt rakov bol potvrdený aj v roku 2013.

– Váh nad Púchovom, 49°7´36,10˝S, 18°20´13,14˝V

Pri náhlom poklese vodnej hladiny v dôsledku  
prevádzky vodnej nádrže sme zistili v koryte Vá-
hu desiatky rakov riečnych, stav populácie možno 

hodnotiť ako veľmi dobrý, keďže v toku boli všetky 
vekové triedy rakov. 

– potok v Nemšovskej doline,  48°59´21˝S, 18°3´57˝V

V priebehu roka 2013 bola opakovane bola ziste-
ná početná populácia rakov riečnych na viacerých 
úsekoch toku, veková štruktúra populácií je dobrá.

– potom medzi Hornou a Dolnou Súčou, 
48°58´1,58˝S, 18°0´30.87˝V

Zistili sme relatívne početnú populáciu rakov rieč-
nych, ktorá však mala nevyhovujúcu vekovú štruk-
túru, nakoľko prevažovali veľké jedince (až do 
15 cm), ale v toku sme nezaznamenali ani jedné-
ho jedinca menšieho ako 7 cm. Je nutné opakova-
né pozorovanie na zistenie reprodukčnej aktivity 
populácie.

Obrázok 2. Samica raka riečneho dosahujúca hornú hranicu veľkosti, Sučiansky potok, 15. 8. 2013.

Obrázok 3. Samica raka riečneho s typickým sfarbením klepiet, potok Nemšovka, 15. 8. 2013



322 Stloukal E et al.: Crayfish in mountains of western Slovakia

– Drietomica, 48°55´9,01˝S, 17°56´35,72˝V

V toku sme zistili početnú populácie rakov všet-
kých vekových tried, stav populácie a biotopu je 
veľmi dobrý. 

– potok pod vodnou nádržou Stará Turá, 
48°48´31,79˝S, 17°35 4́1,22˝V

Početná populácia rakov riečnych s dobrou veko-
vou štruktúrou, ktorá využíva ako úkryty spevne-
né dno a brehy v toku pod vodnou nádržou.

– potok nad Vrbovcami, hranica Myjavskej a Chvoj-
nickej pahorkatiny, 48°48´59,12˝S, 17°29´11,52˝V

Potok s veľmi početnou a dobre vekovo štruktúro-
vanou populáciou rakov, ktorej stav monitorujeme 
od roku 2008.

Spolu bolo v oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pa-
horkatiny skúmaných 25 lokalít, na ktorých sme v 
10 prípadoch zistili prítomnosť rakov riečnych As-
tacus astacus (mapa v obr. 1). Lokality, na ktorých 
raky zistené neboli možno rozdeliť na dve skupi-
ny – s potenciálom  výskytu rakov (kde kvalita bio-
topu umožňuje prítomnosť rakov a pri opakovanej 
kontrole je pravdepodobné, že raky tam budú zis-
tené) a lokality, kde je nereálne očakávať bez zá-
sadnej zmeny (zlepšenia) kvality vody návrat ra-
kov. K lokalitám so zlou kvalitou vody bez možnosti 
výskytu rakov patrí predovšetkým Bošácka, silno 
znečistená komunálnym odpadom a potok v údolí 
Červeného Kameňa, ktorý je znečistený odpadový-
mi látkami z mliekarenského priemyslu ako aj ko-
munálnym odpadom. Podobne niektoré ďalšie toky 
sú sú postihnuté vypúšťaním odpadov, resp. difúz-
nymi zdrojmi znečistenia pochádzajúceho z poľno-
hospodárskej výroby a domového odpadu, ktoré sa 
prejavujú neprítomnosťou rakov (potoky nad Led-
nickými Rovňami) alebo sa prejavujú na nevhodnej 
štruktúre populácií rakov.

Napriek relatívne veľkému územiu s množstvom 
tokov doteraz neboli publikované s výnimkou 

niekoľkých popularizačných článkov žiadne rele-
vantné informácie o rakoch v Bielych Karpatoch a 
Myjavskej pahorkatine, preto žiaľ chýba možnosť 
porovnania stavu populácií v dlhšej časovej línii.
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