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ÚVOD

Gustáv Maurícius Reuss1 bol vzdelaním síce lekár, 
no dielo, ktoré napriek krátkemu životu zanechal, 
dokazuje, že to bol mimoriadne usilovný a plodný 
polyhistor. Vďaka tlačou vydanej knihe „Května Slo-
venska“ (Reuss 1853) je aj širokej odbornej verej-
nosti známy predovšetkým ako botanik, no obsah 
stoviek strán jeho rukopisnej pozostalosti2 dovo-
ľuje G. Reussa označiť aj ako historika, archeológa, 
etnografa, jazykovedca či dokonca ako prozaika3. 
Nakoniec, vďaka podrobnej kapitole o faune, kto-
rá sa nachádza v rozsiahlom rukopise „Opis městeč-
ka Velká Řevúca zvaného I-ní a II-hý díl 1853 a 1854. V. 
Řevúca“ (Reuss 1853–1854), môžeme tohto plodné-
ho autora označiť aj ako zoológa, napriek tomu, že 
do súpisov zoológov Slovenska nebol zaradený (na-
príklad Okáli et al. 1996). Ornitologická časť vyššie 
spomenutej kapitoly bola analyzovaná v samostat-
nom článku o vtákoch okolia Revúcej (Uhrin & Mlí-
kovský 2011), v záujme sprístupnenia ďalších zo-
ologických údajov z tohto rukopisu, predkladáme 
tieto odbornej verejnosti v tomto príspevku.

Zoologická kapitola rukopisu „Opis městečka 
Velká Řevúca“

Celý rukopis má viac ako 570 nečíslovaných strán 
(veľký formát s rozmermi 280×195 mm) a pred-
stavuje podrobnú regionálnu monografiu o mes-
te Revúca a jeho okolí. Dielo písané v slovakizova-
nej češtine a v latinčine má šesť základných kapitol 
(Úvod, I. Politický dějepis, II. Cirkevní dějepis, III. Při-
rodopis, IV. Zdravopis, V. Místopis). Zoologická časť 
sa na 13 rukopisných stranách v podobe paragrafo-
vaných odstavcov nachádza v kapitole „III. Přírodopis, 
I. Živočichopis (Zoologia)“. Obsahuje úvodný odstavec 
(§ 1) a kapitoly o cicavcoch (§§ 2 až 6), kapitoly „Ptác-
tvo“ (§§ 7 až 11), „Plazy (Reptilia)“ (§ 13) a „Ryby (Pis-
ces)“ (§ 14) a paragrafy o bezstavovcoch (§§ 15 až 23). 
Na základe údajov z podrobnejšej botanickej časti 
diela (Kochjarová & Kliment 2002), predpokladá-
me, že aj zoologické údaje sa územne viažu na ob-
lasť Gemera.

V iných častiach tohto rozsiahleho rukopisu sú zo-
ologické informácie veľmi zriedkavé, našli sme len 
dve takéto miesta. Na strane 8 je krátka zmienka 
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o vtákoch na vrchu Kohút nad Revúcou. Druhým 
miestom je podrobnejší opis tej istej lokality, kde sa 
nachádza aj samostatný malý odstavec „Živočícho-
pis“. Obidva tieto krátke texty prepisujeme nižšie 
ešte pred prepisom samotnej zoologickej kapitoly 
rukopisu.

Podobne ako pri spracovaní ornitologickej časti 
tohto diela (Uhrin & Mlíkovský 2011), aj tu dodr-
žiavame v prepise rukopisu s výnimkou vedeckých 
(latinských) mien druhov (tie píšeme kurzívou) 
úpravu a ortografiu tak ako text zapísal autor (vrá-
tane podčiarknutí častí textu či chýbajúcej diakriti-
ky a iných rukopisných prvkov). Nečitateľné alebo 
nie úplne presne rozlúštené časti textu sú uvede-
né v hranatých zátvorkách. Pre ľahšiu orientáciu 
v texte sú názvy kapitol a paragrafy uvedené tuč-
ným písmom. V číslovaných poznámkach pod čia-
rou je uvedený názor na aktuálny druhový status 
jednotlivých taxónov a prípadné ďalšie poznámky 
(napríklad miestopisné a bibliografické vysvetliv-
ky, kultúrne alebo historické kontexty). Taxono-
mický status spomínaných druhov uvádzame podľa 
v súčasnosti akceptovaných diel (napríklad Hůrka 
2005, Kočárek et al. 2005, Wilson & Reader 2005, 
Speybroeck et al. 2010, Pastorális et al. 2013), slo-
venské mená sú uvedené podľa aktuálnych názvo-
sloví príslušných taxonomických skupín (Ferianc 

1947, 1975, Krištín 2000, Reiprich 2000, Lupták 
2003, Hůrka 2005, Koščo & Holčík 2008).

PREPIS ZOOLOGICKEJ ČASTI RUKOPISU

Na Kohútu4 dle [nečit.] zpráv běhávaly bílé srny5 
a Kohauty jináče Tětrovy6, odkud snad naše Hola 
„Kohaut“ jméno obsáhla. Nad tak velkými pustati-
nami se vznášeli divé a dravé ptáky: orlové, mišáky, 
jastraby atd. [s. 8]

Živočíchopis Lahodný. Kdo se na ostrovida neví 
vzpametati, kterého někdy Šesták střelák byl za-
bil, neví mnoho. Vlků a lišek mnoho. Mědvědu má-
lo. Divé svině jsau vystřelané. Srny lécau7. Z Hadů: 
Anguilla fragilis8 na Turnách nad Zdychavou9, a mezi 
borovicami Vipera Berus10. Pstruhy11 a jelce12 a mře-
ny13 jen v Zdychavce14, P. Apollo přichodí na Kohau-
tu ale zřídka15. Tětrovy a [?]ské ptáky, hustěji. Soj-
ky všude skřečí, atd. [z opisu vrchu Kohút]

III Přírodopis
I Živočichopis.

(Zoologia)
§ 1.

Živočichopis Řevúcký je v mnohém ohledu cele 
zameškaný, tak že co se i poddá, jen stručně a na 
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1 Gustáv M. Reuss sa narodil 4. 1. 1818 v Revúcej, kde 12. 1. 1861 vo veku 43 rokov zomrel. Gymnáziá absolvoval v Rožňave a v Le-
voči, študoval aj na evanjelickom lýceu v Bratislave. Medicínu absolvoval na vysokých školách v Pešti a vo Viedni. S výnimkou 
krátkeho obdobia v rokoch 1848–1849, kedy bol správcom vojenskej nemocnice v Miškovci, pôsobil najmä v Revúcej, kde bol 
lekárom, vrátane výkonu funkcie mestského lekára. Detailné biografické informácie je možné nájsť v samostatných životopisoch 
(napríklad Ormis 1861, Gallo 1969, Hrabovec 1988).
2 V pozostalosti sa eviduje viac ako 25 rôzne obsiahlych rukopisov G. M. Reussa (Kliment 1990, Kochjarová & Kliment 1988, 2002); 
len časť tohto rukopisného diela vyšla v upravenej podobe oveľa neskôr tlačou (Reuss 1982, 1984). 
3 Podrobné rozbory vedných a kultúrnych oblastí, ktorým sa G. Reuss venoval, boli spracované v niekoľkých samostatných ana-
lýzach: botanika (Purkyně 1859, Hendrych 1953, Buffa 1953, Magic 1972, 1988, Kochjarová & Kliment 2002, Guttová 2003), ná-
rodopis (Němcová 1859, Skutil 1935, Urbancová 1976, 1977), jazykoveda (Palkovič 1994), beletria (Urbancová 1984, Srpoň 1993, 
Ferko 1996, Herec & Ferko 2001). 
4 Kohút (1409 m n. m.) je vrch v hrebeni Stolických vrchov nad mestom Revúca, v zoologickej časti rukopisu je to najčastejšie uvá-
dzaná konkrétna lokalita [spravidla v tvare „Kohaut“]. Reuss sa ďalej v texte vyjadruje k etymológii názvu tohto vrchu a uvádza, 
že meno dostal podľa výskytu kohútov hlucháňa (Tetrao urogallus; pozri aj Uhrin & Mlíkovsý 2011). 
5  Srnec lesný (Capreolus capreolus). Reuss uvádza, že sa jednalo o biele srny. Albinotické jedince u tohto druhu je možné pozorovať 
vzácne ale pravidelne aj v súčasnosti.
6 Ornitologické údaje z rukopisu boli analyzované v samostatnej práci (Uhrin & Mlíkovský 2011).
7 Reuss na vrchu Kohút menuje súčasný alebo minulý výskyt rysov (Lynx lynx), vlkov (Canis lupus), líšok (Vulpes vulpes), medveďov 
(Ursus arctos), diviakov (Sus scrofa) a srncov (Capreolus capreolus). 
8 Slepúch východný (Anguis colchica). Systematika a fylogeografická história slepúchov bola dlhú dobu nejasná. Na základe os-
tatnej analýzy žije na území Slovenska forma „colchicus“ (Gvoždík et al. 2010), ktorej vernakulárne slovenské meno ešte nie je 
ustálené. Reuss použil rodové vedecké meno „Anguilla“, čo je ale úhor a teda nie plaz.
9 „Turná nad Zdychavou“. Takmer určite sú to skalné útvary miestami vežovitého tvaru severne od obce Muránska Zdychava, 
v súčasnosti sa tu nachádza prírodná rezervácia Zdychavské skalky. Túren v gemerskom nárečí znamená veža (Orlovský 1982). 
10 Vretenica obyčajná (Vipera berus).
11 Pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario).
12 Nejasné, môže to byť jalec tmavý (Leuciscus idus), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) alebo jalec hlavatý (Squalius cephalus). 
Posledné dva druhy žijú aj v sledovanej oblasti (Zontág 2006).
13 Nejasné, niektorý z druhov mreny, žijúcich na Slovensku, m. severná (Barbus barbus), m. škvrnitá (B. peloponnesius), v regióne 
žijú obidva druhy (Zontág 2006).
14 Zdychavka, horská riečka, ktorá pramení v západných svahoch vrchu Kyprov (1391 m) a tečie južným smerom cez obce Murán-
ska Zdychava, Revúčka a Revúca, kde sa ako ľavostranný prítok vlieva do rieky Muránka (Sičáková 1996). 
15 Jasoň červenooký (Parnassius apollo).
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krátce sa připomenouti může. O ptacích (ornitho-
logia) je od mého otce celá kniha sepsaná, kterau 
však, když toto píši pod rukau nemám16.

§ 2.

Z kmena Cicavcau sa Nedopiry (vespertilio)17 při-
poměnuti mohau. [Jen] nedopier obecný (Vesper-
tilio murinus Schreb) jak v lesích, tak i v střechách 
[nečit.]18. Tak ned. Slaninožráč (Vespertilio noctula) 
s předešlým19. Dále N. ušatý (Vesp. auritus Schreb) 
s dlauhyma ušami, v starých domech na starých 
múroch přebývá20. Tak i Rhinolophus ferrum equi-
num (Schreb) Šironosec plochý přichází21.

Ze dravců (Ferae) se připomínau:22

1.) Kočka divá (Felis Catus [nečit.] Schr)23 barvy še-
dá, po hřbte černo-pruhovaná. Bydlí u nás Zřídka 
v lesích na Kohautu a na Rejdové24, kdež na zajíce, 
srnčata a ptáky střeží.

2.) Kočká domácí (Felis Catus domesticus Sch) raz-
ličné barvy a velmi častá.25

3.) Kočka ostrovid čili rys (Felis Lynx)26 někdy se 
i v okolí Revúci nalezala, teď však vykapala. Ostatní 

Šesták nad Skalkau27 zabil. V Tisovci řidčeji přichá-
zí, a u nás nepamatati, by sa [nečit.] z Kohauta byla 
dolu odvážila sestaupiti. Leta 1801 byl jeden v Ti-
sovci zabit.

Z psací rodiny (Canis) se připomene.28

1.) Pes liš čili liška (Canis Vulpes Schreb) v našich le-
sauch nebývá řídká. [Krcha] jeji bývá znamenitau 
kožišinau.29

2.) Pes Vlk (Canis lupus L.)30 velmi nepokoji i dnes li-
dí, ale zvláště stado naše. Tak předešlau zimu 1851 
– 1852 při lahodné zimě, sa odvažili dvojimi [nečit.] 
P. Bankárku hned níže kostnice při křížu o 7 hodině 
věčer na koči vězaní, napadnauti. Velmi mocného 
[S.] Hermanového z Bartové31, kopova z po před oči 
preč vzali, a roztrhali. Te samé zimě na Skalce sr-
nu zabili. V letě 1851 dva sa pasúcí koně na Rovny32 
roztrhali. V letě 1852 na Kohútu mnoho ovec roztr-
hali [a. r. d.] Zver tento Revúci do tohto času nikdy 
nepřestal zněpokojovati. L. 1853–54 v Dolině33 10 
vlků lovilo horáře, ktorý sa ledvá obranil. Na jar za-
bili 2 koně pod Vidinou34 se pasaucích.

16 V úvodnom texte zoologickej časti rukopisu spomína G. Reuss knihu svojho otca o vtákoch. Toto dielo sa dosiaľ nikde nenašlo 
a zostáva nevyriešenou záhadou histórie slovenskej ornitológie. Detaily k tomu sú uvedené v práci Uhrin & Mlíkovský (2011).
17 Netopiere (Chiroptera).
18 Pravdepodobne netopier obyčajný (Myotis myotis). Druhová interpretácia sa opiera o Reussom uvedené slovenské druhové meno 
„obecný“; Vespertilio murinus (večernica pestrá) je samostatný a platný druh, jeho vedecké meno však najmä v staršej literatúre 
bolo používané na rôzne druhy / rody netopierov (detaily uvádzajú napríklad Rydell & Baagøe 1994). 
19 Raniak hrdzavý (Nyctalus noctula). G. Reuss tu použil zaujímavé meno druhu „slaninožráč“, ktoré nebolo dosiaľ zaznamenané 
ani v prehľadoch ľudových mien netopierov Slovenska (Uhrin 1996, 1999).
20 Ucháč (Plecotus sp.). Dnes sa nedá jednoznačne determinovať, ktorý z dvoch druhov rodu (P. auritus, P. austriacus), vyskytujú-
cich sa na Slovensku, by to mohol byť. V oblasti Gemera žijú obidva druhy (Danko & Krištofík 2012a, b). 
21 Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum).
22 Ferae v modernej taxonómii, založenej aj na molekulárnych znakoch, predstavuje skupinu cicavcov, ktorá zahŕňa šelmy (Carni-
vora) a šupinavce (Pholidota). Reuss samozrejme chápal meno výlučne vo vzťahu k šelmám.
23 Mačka divá (Felis silvestris).
24 Rejdová, obec v Stolických vrchoch v údolí rieky Slaná, leží na východnom úpätí vrchu Stolica (1477 m). 
25 Mačka domáca (Felis catus).
26 Rys ostrovid (Lynx lynx). 
27 Skalka, miesto na východnom okraji mesta Revúca s charakteristickou skalou, podľa ktorej je miesto pomenované (Krško 2001). 
Nachádzala sa tu zemianska kúria pôvodom z roku 1745. 
28 Čeľaď psovité (Canidae).
29 Líška obyčajná (Vulpes vulpes). 
30 Vlk (Canis lupus).
31 Pravdepodobne ide o železiarskeho podnikateľa Samuela Hermana (*? – †?). Bol správcom Muránskej únie, účastinnej spoloč-
nosti z Revúcej, ktorá podnikala v železiarstve. Bartová bol bývalý hámor tejto spoločnosti v Revúcej, ktorý sa nachádzal južne od 
mesta (v súčasnosti tu je futbalový štadión) (Dubovský 1989, 1996, 2004). 
32 Pravdepodobne Roveň pod sedlom Burda na Muránskej planine (k. ú. Tisovec), na čo odkazuje aj opis v inom rukopise G. Reussa, 
Letopis gemerské stolici z roku 1858: „Fabová hola Muránčanům, Bukov djel Tisovčanům a Smrekovica Březňančanům zvaná nejvyšší 
představuje holu celé Rymavy, a jest v samém zadu tohože údolí odmrštěna. Vyniká na nejzadnějším konci, odkud brda východní a 
západní sestupují. Přes ni vede velice odporná, ale nejbližší cesta do Boci. R. 1803 tu nová baně na železo byla vynalezená odkud se na 
Pólhoru do kr. maší vozila. Hola táto od okolí Píly a niže se co obdlauhlá výsočina na obzoru představuje všecka četinou porostlá a pas-
tvinami pokrytá. Na samém vrcholu Roveň zvanau se příští potok Rovňový zvaný, jenž s Zpluzlým spojený, Rymavě přívod dávají. Výsost 
jeho obnáší dle c. k. měřičů: 760°.“ Terénne meno Roveň je ale v regióne bežné a zaznamenané bolo aj v katastroch obcí Muránska 
Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muráň a Revúca (Krško 2001).
33 Dolina, miestny názov lokality; pravdepodobne dolinka v pramennej oblasti rieky Zdychavka pod Kohútom.
34 Zrejme sa nejedná o regionálny názov z bezprostredného okolia Revúcej (cf. Krško 2001). Je možné, že ide o obec Vidiná severne 
od Lučenca. Ak je to skutočne tak, potom sa jedná o zaujímavý údaj z hľadiska rozšírenia vlka, dnešný areál tejto šelmy do lučenec-
kej oblasti zasahuje len okrajovo (Krištofík et al. 2012b).



3.) Pes domácí (Canis familiaris L) V Řevúci se roz-
dílná odrodky poskytují. Tu nacházime kopov, vy-
žly, valaské psi, vlkodlavy čili masárské psi. Nej-
hlavnější pro náš obchod, jsau valaské psi které 
ovce ostříhají.35

R. 1857 v 18 Decembr. v Muráně36 zastřelili vlka 
ohromné velkosti Nejméně 120 [nečit.] vážiti mohl. 
Právě toho dne sa tu potuloval v spodku při ovcách 
[nečit.], a běžicí poštář na [nečit.], že [nečit.] traubil, 
a on žeby [nečit.] banoval.37

§3.

Vydra obecná (Lutra vulgaris Schr)38 noční zvíře, ve 
vodách žijící z ryb a žáb žije. U nás ji často do saka 
lapí. Tak se dlauhy čás při studny kdež Zdychavka 
s Muráňským potokom39 se spojuje, zdržovali.

Tchor obecný (Mustela putorius L) i teráz naše kůry, 
holuby a [nečit.] dusí.40

Tchor Lasica (Mustela vulgaris L) na polích častý.41

Tchor Kuna (Mustela martes L) bývá v lesech, jeji ci-
cha je [nečit.].42

Tchor skalní čili Kuna skalní (Mustela Foina) mezi 
mezi skalami a v domech.43

Jazvec obecný (Meles vulgaris)44 řídčeji okolo nás 
přichodí, častěji na Honťanských vrchoch45. Tak 
1851 byl od Morice Kellnera46 baníka v Tisovci jaz-
vec zastřelen.

Medvěd obecný (Ursus arctos)47 u nás se macom 
i mravunčiakom zve. Ač právě on za našich časů už 
zřídka přichází, předce sa tu i tam zjaví. Tak L. 1852 
nad Muráňem městem 2 voly zabil; téhož leta byla 
v augustě polovačka na muráňských vrchoch, kdež 
na Kníže Koburga48 přišel ohromný medvěd, avšak 
trubau odplašen.

Tento samý byl od Dobšinčanu bubny ven z chotá-
ra vyplašen, a dlauhy čas se na Muraňu zdržoval, 
odkudto však polovačkau na Hron a do Liptova za-
hnán jest. Tak l. 1851 hned z jaty mezi Mokrau Lau-
kou49 a Revuci v spodku v dolině jiný vytahoval. Na 
Hronu se častěji s nimu potýkati musejí. L. 1853 sa 
[více] na Kohautu zjevilo.

Jež evropejský (Erinaceus europaeus) zřídka v le-
sich.50 Má i ušatý (Er. auritus) se u nás nalezati.51

Krtica evropejská (Talpa europaea) mnoho škody 
dělá.52

Sysel obecný (Sorex araneus)53 Obecný, zvláště na 
Lichardové54
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35 Pes domáci (Canis lupus familiaris; Canis familiaris). 
36 Muráň, obec severne od Revúcej.
37 Odstavec má v rukopise podobu poznámky na okraji, ktorú zrejme Reuss dopísal až pri neskoršom redigovaní textu.
38 Vydra riečna (Lutra lutra). 
39 Sútok riek Zdychavka a Muránka sa dnes nachádza na južnom okraji mesta Revúca.
40 Tchor tmavý (Mustela putorius). 
41 Pravdepodobne lasica obyčajná (Mustela nivalis). Druhová interpretácia sa opiera o Reussom uvedené druhové meno „Lasica“.
42 Kuna lesná (Martes martes). 
43 Kuna skalná (Martes foina). 
44 Jazvec lesný (Meles meles). 
45 Nie je jasné, čo týmto pomenovaním Reuss myslí. Môže ísť o nešpecifikované pohoria v Hontianskej alebo Gemersko-malohont-
skej župe.
46 Veľmi pravdepodobne Móric Kellner (*1819, Liptovský Mikuláš – †6. 2. 1902, Hnilec), úradník, ktorý v rokoch 1847–1848 
a 1850–1860 pôsobil v hutách v blízkych obciach Pohronská Polhora a Hronec (Maťovčík 1989).
47 Medveď hnedý (Ursus arctos).
48 Filip Ferdinand Mária Koburg (Coburg) (*28. 3. 1844, Paríž – †2. 7. 1921, Coburg), podnikateľ, veľkostatkár, generál, cestovateľ, 
čestný predseda Uhorskej geografickej spoločnosti. Na Horehroní bol správcom veľkého rodového majetku, najčastejšie sa zdržia-
val v Pohorelej, v muránskej oblasti často organizoval poľovačky. 
Najstarší brat známejšieho Ferdinanda Maximiliána Koburga (Coburg) (*26. 2. 1861, Viedeň – †14. 8. 1948, Coburg), ktorý bol bul-
harským cárom. Obidvaja šľachtici boli aktívni prírodovedci, no Reuss sa teoreticky mohol stretnúť len s Filipom, na potvrdenie 
tejto úvahy však chýbajú akékoľvek dôkazy. Podrobnosti o rode Koburg a vzťahoch ich členov ku Gemeru z rôznych hľadísk refe-
rujú napríklad Lángoš (1971, 1973), Chudík & Jarunková (1978), Maťovčík (1989), Bevilaqua (1997), Korn (1999), Návoy (1999), 
Holec (2001, 2014), Fečková et al. (2006), Hykisch (2007), Hlodák (2009), Urban (2011) a ďalší.
49 Mokrá Lúka, obec južne od mesta Revúca. 
50 Jež bledý (Erinaceus roumanicus). Pôvodná, aj Reussom uvádzaná forma europaeus sa chápala širšie; neskôr sa vyčlenil samo-
statný druh E. concolor vrátane poddruhu roumanicus. Na základe moderných faunistických znalostí a morfologickej a genetickej 
analýzy sa ukázalo, že E. europeaus je západoeurópsky (na Slovensku zasahuje len do jeho západnej časti; Krištofík 2012b), E. 
roumanicus je východoeurópsky a E. concolor žije od Malej Ázie ďalej na východ (napríklad Bolfíková & Hulva 2012). 
51 Zrejme jež ušatý (Hemiechinus auritus), pôvodne opísaný ako Erinaceus auritus. Reussova úvaha o možnom výskyte je nesprávna, 
druh v Európe nežije (Wilson & Reader 2005). 
52 Krt obyčajný (Talpa europaea). 
53 Piskor obyčajný (Sorex araneus). Druhová intepretácia vychádza z Reussom použitého vedeckého mena, ktoré jasne odkazuje 
na piskora. Ako slovenské však použil Reuss meno „sysel obecný“, čo je syseľ obyčajný (Spermophilus citellus). Toho ale v svojom 
súpise neuvádza, aj keď v jeho období to musel byť relatívne bežný a známy druh. 
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— vodní (Sorex fodiens) Při potůčkách a řekách.55

§4.

Z rodiny Hlodavců (Glires) se nalezají:56

Zajíc obecný (Lepus timidus) předtim častější, nyní 
se často pobívá.57

Zajíc Králik (Lepus Cunniculus) často v stajnach 
chovaný58

Bobr obecný (Castor Fiber)59 možno že někdy se i u 
nás nalezal, teď však ani znaku o něm. Z dějepisu 
víme, že za Maťáš Krále se ve Zvolenské ještě Bob-
ry chytali60. V Uhorské teď jen okolo vtoku Tisy do 
Dunaje přichodí.

Hraboš vodní (Hypudacus amphibius) velkosti pot-
kana při vodách se zdržuje.61

Hraboš nivni (Hyp. arvalis) drobná myš, po polích 
zboží ubírá.62

Myš lesní (Mus sylvaticus) v lesích.63

— domovní (Mus musculus) všudy v domích.64

— Potkan (Mus rattus) zvláště okolo mlynoch.65

— [vandrovná] (Mus decumanus) velkosti potkana, 
s ní se míchá.66

Vevěrice obecná (Sciurus vulgaris) zřídka v lesech.67

Že by sa škreček obecný (Cricetus vulgaris) u nas 
byl našel nevím. Naposledy i z mýš více vývodku se 
nalezne.67

§5.

Z plemena Jednokopytníků (Solidungula) 
přichazejí:69

Kůň obecný (Equus Caballus) ktorého odrodky jsau 
přemnohé a ak jak jinde sa i unás měnící. Do našich 
krajů se nejlépe hodí, naši vlastní konové. [Tokoš] 
jsou nízké, okrauhlé, ale vydržné tak že jestli se 
do velikanských vozau zapráhnau, zdá se býti ne-
možným je utáhnauti. Vytrvalost, rezkost, hybkost 
a pracnost jsau zvláštní vlastnosti našich koní.70

Kůň osel (Equus asinus) se řídčeji u nás potřebují.71

Tak i Kůň oslice (Equus hinnus) ještě méně se 
upotřebúvá.72

Z plemena mnohokopytniků sem patří:73
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54 Nejasný miestopisný názov. Lichardovú dolinu (v rôznych podobách mena) evidujú Krško (2001) v k. ú. Revúca aj Gerláková 
(2005) v Muránskej doline.
55 Dulovnica väčšia (Neomys fodiens).
56 Reuss do tohto paragrafu zaradil hlodavce (Rodentia) aj dvojitozubce (Lagomporpha), teda rady, ktoré aj dnes tvoria nadrad 
Glires. 
57 Zajac poľný (Lepus europeaus). Druhová intepretácia vychádza z Reussom použitého slovenského mena. Použité vedecké meno 
odkazuje na zajaca beláka (Lepus timidus), čo je sibírsky druh, ktorý na Slovensku nežije. V strednej Európe žije jeho izolovaná 
populácia v Alpách (Mitchell-Jones et al. 1999). 
58 Záznam sa týka domestikovaných foriem králika divého (Oryctolagus cuniculus). 
59 Bobor eurázijský (Castor fiber). 
60 Reuss tu odkazuje na dobu, kedy v Uhorsku vládol Matej Korvín (Matej I.) (*23. 2. 1443, Kluž – †6. 4. 1490, Viedeň), ale je veľmi 
pravdepodobné, že v poznámke čerpal z diela Mateja Bela (*24. 3. 1684, Očová – †29. 8. 1749, Bratislava). Ten vo svojom opise 
Zvolenskej stolice v známych „Notitia Hungariae“ z roku 1736 (Bel 1736) uvádza, že veľké bobry sa lovili na strednom Hrone pri 
Banskej Bystrici kvôli mäsu (detaily o diele M. Bela sú uvedené v prácach Drdoš 1984, Matulay 1987, Maliniak 2009, 2011, Urban 
et al. 2011).
61 Hryzec vodný (Arvicola amphibius).
62 Hraboš poľný (Microtus arvalis). Druhová interpretácia sa opiera o kombináciu Reussom uvedeného rodového slovenského 
a druhového vedeckého mena ako aj opisu habitatu („po polích“). 
63 Nejasné, niektorý z druhov rodu ryšavka (Apodemus). Vzhľadom na syntopický výskyt aspoň dvoch druhov v regióne (Krištofík 
& Danko 2012) je možná druhová zámena, pričom nie je jasné, či G. Reuss rozličné druhy rodu odlišoval. 
64 Myš domová (Mus musculus).
65 Potkan tmavý (Rattus rattus). Pôvodne ázijský druh, ktorý sa pravdepodobne spoločne s rozvojom dopravy dostal aj do Európy. 
Výskyty na Slovensku sa viažu k jeho západnej časti, pričom súčasný status druhu nie je jasný, opiera sa o staršie, nejasné alebo 
paleontologické nálezy (Krištofík 2012c). Je veľmi pravdepodobné, že Reuss výskyt neuviedol správne a záznam sa v skutočnosti 
viaže na potkana hnedého (R. norvegicus). 
66 Potkan hnedý (Rattus norvegicus). Druhový status sa opiera o Reussom uvedené synonymum druhu (decumanus).
67 Veverica obyčajná (Sciurus vulgaris).
68 Chrček poľný (Cricetus cricetus). Reuss druh priamo ako súčasť fauny okolia Revúcej neuvádza, čo zodpovedá terajším znalos-
tiam o historickom aj aktuálnom areáli na Slovensku (Krištofík 2012a). 
69 Nepárnokopytníky (Perissodactyla).
70 Kôň domáci (Equus caballus). 
71 Zrejme somár domáci (Equus asinus). Archeologické alebo etnografické (napríklad Podolák 1965, Beranová 1980, Cílek & Horá-
ček 1990, Dvořáková 2007, Fabiš & Bielichová 2014) doklady ukazujú, že využívanie somárov na Slovensku bolo relatívne bežné 
najmä v jeho južnej časti. Preto Reussov záznam o využívaní somárov aj v oblasti Revúcej neprekvapí.
72 Mul (hinnus), kríženec samca somára a samice koňa (kobyly). Opakom toho je mulica (mulus), ktorá je výsledkom kríženia samice 
somára a samca koňa (žrebca).
73 Párnokopytníky (Artiodactyla).



Svině divá (Sus scrofa) teď už cele u nás vyhynu-
la, avšak ještě před 10 letách se množství na Mu-
ráňských vrchoch nalezali, a i v Revúci na Lichar-
dové. Vyhynuti tohoto příčina byla, že velké skázy 
dělali.74

Svině domašní (Sus domesticus) se všeobecně cho-
vá, a daří.75

§6.

Z rodiny Přežuvavců (Ruminantia) nalezám:76

Vůl domášní (Bos Taurus) obecně užívaný77

Vůl Byvol (Bos Bubalus) u nás se nechová78. Vůl Tur 
čili zubr (Bos [nečit.]) někdy i tu za pozdných časů 
byvaval, což jména dědin Turec, Turčok ad. značně 
dokazují.79

Kozel krotký i Košut, cap (Capra Hircus) poněvádž 
hory kazí se zřídka tříme.80

Ovce obecná (Ovis aries) se i teď pěstuje.81

Jelen obecný (Cervus elaphus) nepřichazí82, šak i J. 
Daněk (Dama) nevím že bych je byl viděl83, a však: 

Jelen srnec (Cervus Capreolus) zvláště samice srna 
zvaná je i teď v naších horách častá84

§ 13.

Plazy (Reptilia)

Jaštěr slepý (Triton palustris) jedovatý.85

Mlok zemský (Salamandra [nečit.])86

Rosnica zelená (Hyla viridis) hojně v Kaupeli87, u nás 
zelená žabka.88

Zába obecná (Rana esculenta) všudy v močarinách89

— Zelní (— temporaria) v záhradauch90

Z pokolení hadů mnoho máme, však o toto u nás nik 
ještě sa nikdo nepostaral.

Úzovka jedovatá (Vipera Berus) jeden z nejjedova-
tějších na celom Uhorsku. Okolo nás sa na Kohútu 
v smrečine zdržuje Já z nich l. 1851 na samém vr-
cholu mezi borovnicami 2 viděl, a zabil. Často sta-
tok uštikne. Barva jeho je u nás šedo-brunatá [ne-
čit.] [okombičným] pásem na hřbtu, a po bocích 
drobné fleky. Hlava šupinatá. Jináče sa tu i krátkým 
hadem jmenuje. Zviře toto lenivé, ráději na sebe 
staupiti dá, nežby se vzdálilo od člověka. Zdáližby 
se dolu zo [nečit.] spauštěl, nevím.91

Vřetenák lámlivý (Anguis fragilis) Uděřením se na 
kusy rozpadne92. Nejvíce těchto hadů sem na Tur-
nách nad Zdychavau viděl.

Kravodoj obecný (Coluber Natrix) okolo domách, při 
maštalích sa zdržuje.93
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74 Diviak lesný (Sus scrofa). 
75 Sviňa domáca (Sus domesticus).
76 Prežúvavce (Ruminantia) sú podradom párnokopytníkov (Artiodactyla), 
77 Tur domáci (Bos taurus).
78 Pravdepodobne domestikovaná forma byvola vodného (Bubalus bubalis), o jej využívaní na území Slovenska neexistujú žiadne 
hodnoverné informácie.
79 Text odkazuje na zubra (Bison bonasus). V minulosti na území Slovenska zrejme rozšírený druh, čo dokladajú paleontologické 
údaje (napríklad Németh et al. 2017). Druh tu zrejme vyhynul v priebehu stredoveku, čomu zodpovedá aj tradovaný údaj, že po-
sledného zubra na našom území ulovil kráľ Matej Korvín (Pčola 2012). Reuss na tomto mieste uvažuje, že názvy niektorých dedín 
v regióne (uvádza „Turec“ a „Turčok“) sú odvodené z pôvodného mena tohto párnokopytníka (tur). Rovnakú alternatívu etymolo-
gického pôvodu diskutuje v analýze hydronýmie povodia rieky Turiec Krško (2003).
80 Koza domáca (Capra aegagrus hircus).
81 Ovca domáca (Ovis aries).
82 Jeleň lesný (Cervus elaphus). Reussova poznámka o tom, že jeleň sa v okolí Revúcej nevyskytuje, zodpovedá vtedajšej realite. 
V čase vzniku jeho rukopisu totiž bol jeleň na Slovensku takmer vyhynutý (Nečas 1959, Krištofík et al. 2012c) a ako vzácneho ho 
v Gemerskej župe hodnotili aj Bartholomaeides (1806–1808) a Beauregard (1871). V Gemeri sa neskôr (od roku 1851) jelene rôz-
neho pôvodu (severné Maďarsko, Ukrajina, Chorvátsko) introdukovali v koburgovských majetkoch (Molnár 2004). 
83 Daniel škvrnitý (Dama dama). V druhej polovici 19. storočia, teda v období keď vznikol Reussov rukopis, sa podstatná časť po-
pulácie danielov na Slovensku nachádzala ešte v zverniciach (vrátane zverníc v Gemeri) po ich vysadení na územie krajiny (Molnár 
1981, Krištofík et al. 2012a). 
84 Srnec lesný (Capreolus capreolus).
85 Mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris).
86 Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra).
87 Kúpele, v minulosti známe výletné a rekreačné miesto obyvateľov Revúcej (Dubovský 1989, 1996). Leží v severozápadnej časti 
mesta pri Dolinskom potoku (dnes Kúpeľná ulica). 
88 Rosnička zelená (Hyla arborea). 
89 Nejasné. Použité vedecké meno odkazuje na skokana zeleného (Rana esculenta), ktorý ale v oblasti Gemera nie je bežný (napr. Lác 
1963), vernakulárne meno skôr odkazuje na bežnú ropuchu obyčajnú (Bufo bufo).
90 Skokan hnedý (Rana temporaria).
91 Vretenica obyčajná (Vipera berus). 
92 Slepúch východný (Angius colchica). Pozri aj poznámku č. 8.
93 Užovka obojková (Natrix natrix). 
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O hadoch by sa tu ještě mnoho dalo předložiti, 
kdyby sme byli s našim krajem oboznámeni. Oko-
lo Kaupeli sa nalezá drobný meděni had, ale jedo-
vitý a srditý. O hadoch kteréby [nečit.] [nečit.], po-
tom s hřebenami ozdobené byli, se mnoho bají. To 
samé i o jejich velikosti stojí. Tak jedna němá, když 
do Hamra94 na vodu šla, tam vtedy ještě při dřeve-
nom mostu zabila ozrutnýho hada, od kterého sa 
celé město bálo, neboť děti na vodu jdami přehánal. 
Tak na Paulosových bánach sa jeden zdržoval, kte-
rý mnoho obyvatelů přehánal.

Z ještěric zaznamenaté slušno:

Jaštěrice obecná (Lacerta agilis) všudy95

— zelená (— viridis) zřídka.96

§ 14.

Ryby (Pisces)97

V našich vodách, které jen z potůčkoch záležejí, 
málo se nalezá ryb. Které však jsau, bývají chutné, 
a z husta lovené. Často v zimě z Tisy se sem donaše-
jí, a na placi předávají98. Vizme tedy, co máme:

Pstruh bohatý (Salmo fario) u nás častý. Najlepšé 
jsau ze Zdychavky. Tak i v Dolině mnoho pstruhů 
bývá ač právě jsau menší brunatější, ale i chutnější. 
V muráňské vodě se na 2–3 [nečit.] vychovají. Tak l. 
1852 v Aug. byl niže Mašy99 na 2 ½ [nečit.] pstruh 
lapen, kterýho ja sám viděl. V Mokráňské dolině100 
též mnoho pstruhů, pod Kohútom v Dolině, kdež 
Parajka101 teče, není ryb. Lapaji sa nejvice do sak a 
do ruk.102

Okřem pstruhau ještě sa u nás Slíže ([Fundutis])103, 
Hlaváče104, Mřenky105, Jalce106 a masné mreny (Bar-
bus minor)107 nalezají. Coby Vřeten108 byl nevím. 
Zřídka přichodí mieň obecný (Anguilla fluviatilis)109. 
Na Hronu Lipňa podobné jsau, [nečit.] přichodí (Co-
regonus Thymallus)110. Lipovka malá rybka na 2–3´´ 
červené bodky na hlavě111

§ 15.

Prstenovité (Annulata) čili Žizaly112

sem patří:

Truboň potoční (Tubifex vimentorum Müll) na 
spústě potoků trubky dělá.113

94 Nejasné, môže sa jednať o niektorý z hámrov v okolí mesta Revúca, lokalizovaných na rôznych miestach (Dubovský 1989, 1996).
95 Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis). 
96 Jašterica zelená (Lacerta viridis). 
97 Ryby (Osteichthyes).
98 Poznámka, dokladajúca fakt, že v Revúcej kedysi bývali rybné trhy.
99 Maša, bývalý hámor na južnom okraji mesta Revúca, označovaný aj Kiešková (Dubovský 1989, 1996); ležal v ústí Kieškovského 
potoka do Muránky (v súčasnosti ulica Maša). 
100 Nejasné, „Mokráňská dolina“ môže byť niektorá z doliniek medzi Revúcou a Mokrou Lúkou, ktorými vtekajú do Muránky jej 
ľavostranné prítoky.
101 Parajka, lúka a poľovnícka chata pod vrchom Kohút. Reuss v texte hovorí o Parajke ako o potoku, ide zrejme o pramenný prítok 
Zdychavky, ktorý sa volá Pstružný potok.
102 Pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario).
103 Nejasné, možno slíž obyčajný (Barbatula barbatula). 
104 Niektorý z dvoch druhov rodu, žijúcich na Slovensku, hlaváč obyčajný (Cottus gobio) alebo hlaváč pásoplutvý (C. poecilopus). 
V predmetnom regióne žijú obidva druhy (Uhrin & Hapl 2004, Zontág 2006). 
105 Nejasné, české „mřenka“ odkazuje na slíža obyčajného (Barbatula barbatula).
106 Pozri poznámku 12.
107 Pozri poznámku 13.
108 Najpravdepodobnejšie mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi). Na druhový status odkazuje Reussom použité vernakulárne 
meno („vřeten“), ktoré v Gemeri ako ľudové zaznamenal Ferianc (1947). V súčasnosti v povodí Slanej relatívne bežný druh (Zontág 
2006).
109 Pravdepodobne úhor európsky (Anguilla anguilla). Na túto druhovú interpretáciu odkazuje použité vernakulárne meno „mieň“, 
ktoré ako lokálne meno zaznamenal v Gemeri aj Ferianc (1947). Použité vedecké meno je mladším synonymom platného mena 
(Anguilla fluviatilis Heck & Kner, 1858). 
110 Lipeň tymianový (Thymallus thymallus).
111 Nejasné, môže ísť o plosku pásavú (Alburnoides bipunctatus) alebo čerebľu pestrú (Phoxinus phoxinus). Na druhový status pou-
kazuje opis farebnosti (oranžová až červená farba je prítomná u oboch druhov) a uvedené rozmery (2–3 palce = 5,1–7,6 cm), zod-
povedajúce bežnej veľkosti týchto malých rybiek (Baruš & Oliva 1995). Obidva druhy aj v súčasnosti žijú v povodí Slanej (Zontág 
2006). Reussom použité lokálne meno „lipovka“ sa však dosiaľ nezaznamenalo (Ferianc 1947, Balážiková 1988).
112 Kmeň obrúčkavce (Annelida), pre ktorý Reuss použil staršie vedecké meno Annulata. V tradičnom členení obsahuje triedy mno-
hoštetinavce (Polychaeta), máloštetinavce (Oligochaeta) a pijavice (Hirudinea). Reussom použitý termín „žizaly“ (tradičnejšie 
v tvare „žížaly“) v ľudovej tradícii predstavuje dážďovky a viaže sa teda k triede Oligochaeta.
113 Najpravdepodobnejšie bežný máloštetinavec Tubifex tubifex s neustáleným slovenským menom (napríklad tubifex bahenný, 
baheník červený, v akvaristickej praxi často nitenka obyčajná). V rámci rodu Tubifex existuje viacero ťažko determinovateľných 
druhov (napríklad Beauchamp et al. 2001).
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Hlísta zemská (Lumbricus terrestris)114

Pijavice lékařská (Hirudo medicinalis) u nás se roz-
traušeně tu a tam nelezá v bahnách.115

— Krvožízniva (— sanguisuga) čili koňská, která 
časteji přichodí s předešlau116

§ 16.

Z rodiny Tvrdožníkovitých (Crustaea) Skorupnici117 

Beruška pivniční (Porcelio asellus) na mnohých 
místech118, tak i

— zední (Oniscus murarius) s predešlým na 
murech119

Ostúň obecný (Asellus vulgaris) v studnách plavě120

Rák potoční (Astacus fluviatilis) zřídka na Zdy-
chavce, ale více v Muráňské vody, z [nečit.] se v le-
tě lape.121

§ 17.

Z rodiny Pavukovců (Arachnoidea)122

 (Astoma parasiticum) na chrobákoch drob-
ný červený.123

Roztoč vrabců (Acarus passerinum) na vrabcech 
cizopasný124

— srabu (Acarus scabei) srab dělá.125

Klešták psí (Ixodes Ricinus) psům se prilepuje126

— ovčí (Ixodes reduvius) na volúh a ovcech.127

Račíček Knihový (Chelifer cancroides) pod kameny 
a v knihách.128

Pavúk křížlavý (Epeira diadema) u nás největší.129

— domašní (Aranea domestica)130 a okřem těchto 
mnohé jiné dosud nevyšetřené.

§ 18.

Členovci (Insecta) Chrobaky131

K dvojkřídelcům (Diptera) přislauchají:132

 (Hippobosca equina) Konům pod chvost se-
dá, u nás se koňskau muchau zove133

Mucha [třidoticí] (Musca vomitoria) velká, na maso 
larvy klade134

— zlatá (Musca Caesar) zvláště lajna miluje135

— domášni (— domestica) v izbách všudy136

114  Dážďovka obyčajná (Lumbricus terrestris).
115 Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis).
116 Pijavica konská (Haemopis sanguisuga).
117 Kôrovce (Crustacea).
118 Žižiavka obyčajná (Porcelio scaber) z radu rovnakonôžky (Isopoda). Reussom použité meno „beruška“ odkazuje na české meno 
pre lienku, čo je ale chrobák z inej živočíšnej skupiny (Coleoptera).
119 Žižiavka múrová (Oniscus asellus).
120 Pravdepodobne žižavica vodná (Asellus aquaticus).
121 Rak riečny (Astacus astacus), rad desaťnožce (Decapoda). Reussom použité vedecké meno je synonymom.
122 Pavúkovce (Arachnoidea alebo Arachnida). Reuss sem správne zahrnul zástupcov radov roztoče (Acarina), šťúriky (Pseudo-
scorpionida) a pavúky (Aranea). 
123 Druh roztoča, roztočník (Trombidium parasiticum), rad zamatkovce (Trombidiformes). V larválnom štádiu parazituje hlavne 
na muchách.
124 Pravdepodobne niektorý druh roztočov rodu Dermanyssus (klieštikovec), možno D. passerinus, ktorého taxonomický status je 
ale nejasný (Mašán et al. 2014). Sú to nápadné roztoče, napríklad v kurínoch parazituje D. gallinae; vďaka tomu zrejme neunikol 
ani Reussovi.
125 Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei), pôvodca ochorenia svrab (scabies). Záznam svedčí o výskyte tohto kožného ochorenia 
v popisovanej oblasti.
126 Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Zaujímavé je, že autor uvádza len jedného hostiteľa (psy), pričom tento kliešť je bežný aj na 
ľuďoch.
127 Tiež kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), autorom použité vedecké meno je synonymum. 
128 Šťúrik obyčajný (Chelifer cancroides). Autorom použité slovenské meno poukazuje na vizuálnu podobu s malým rakom.
129 Pravdepodobne pavúk križiak obyčajný (Araneus diadematus).
130 Pavúk kútnik domový (Tegenaria domestica).
131 Hmyz (Insecta). Reuss tu použil zmes terminológie. Hmyz patrí medzi článkonožce (Arthropoda), na čo odkazuje použité meno 
„členovci“. Použité meno „chrobaky“ predstavuje v tomto prípade skôr všeobecný a druhovo nešpecifikovaný ľudový výraz pre 
hmyz ako názov pre jeden z radov hmyzu.
132 Rad dvojkrídlovce (Diptera).
133 Mucha, kuklorodka konská (Hippobosca equina). Živí sa krvou koní a hovädzieho dobytka.
134 Mucha, bzučivka červenohlavá (Calliphora vomitoria).
135 Mucha, bzučivka zlatá (Lucillia caesar).
136 Mucha domová (Musca domestica).
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— masárska (— carnaria)137

Ovad koňsky (Oestrus equi)138 

— volecí (— bovis)139

— ovčí (— ovis)140

 (Stomozys calcitrans) velkosci domácí mu-
chy, však popelatá, a velmi štípa, zvláště když prše-
tí má. Často se do domích dostává141

 (Tabanus bovinus) koně, voly přenasledují, 
a tak velice štípají, až krev vystupuje.142

 (Tipula oleracea)143

Komár pisklavý (Culex pipiens)144

§ 19.

K motylovitým (Lepidoptera) a to k Dvouletům 
(Diurna)145

 (Hesperia Comma)146

 (Polyommatus Pruni)147

 (Argynnis latonia)148

 (Vanessa urticae)149

 (— Antiopa) sem ještě u nás neviděl.150

 (– Io)151

 (— Cardui)152

 (Nymphalis populi)153

 (— Iris)154

 (Pieris Cardamines)155

 (— Brassicae)156

 (— Crategi)157

(Colias Rhamni)158

 (Parnassius Apollo) motýl tento řídky a utě-
šený jak na Kohautu, tak i na zámku Muráňskem 
přichází. Já sem jej na poshledním místě hromadu 
viděl, z Kohúta mi donešen byl.159

Motýl Otakárek (Papilio machaon) zřídka.160

§ 20.

Ze Súmračniních motylu161

 (Sphinx euphorbiae) utěšený.162

 (— convolvuli) zřídka.163

137 Mucha, mäsiarka obyčajná (Sarcophaga carnaria).
138 Mucha, strečok konský (Gastrophilus equi).
139 Mucha, strečok hovädzí (Hypoderma bovis).
140 Mucha, strečok ovčí (Oestrus ovis).
141 Mucha, bodavka chlievová (Stomoxys calcitrans), nepríjemne bodajúci hmyz.
142 Ovad hovädzí (Tabanus bovinus), parazit hovädzieho dobytka.
143 Tipuľa kapustová (Tipula oleracea).
144 Komár piskľavý (Culex pipiens).
145 Rad motýle (Lepidoptera). Použité meno Diurna je odvodené z latinského diurnus (denný), čo malo poukazovať na dennú ak-
tivitu uvádzaných motýľov. Názov sa však nevžil, aj keď podobný ekvivalent (Rhopalocera) je stále zo zotrvačnosti používaný. 
V súčasnosti sú denné motýle radené do nadčeľade Papilionoidea a ekologický parameter aktivity v priebehu dňa nemá oporu 
v systéme (napr. Pastorális et al. 2013). 
145 Súmračník bieloškvrnný (Hesperia comma).
146 Ostrôžkár slivkový (Satyrium pruni).
147 Perlovec malý (Issoria lathonia).
148 Babôčka pŕhľavová (Aglais urticae).
149 Babôčka osiková (Nymphalis antiopa). Je zaujímavé, že Reuss tento druh, ktorý je jeden z najbežnejších denných motýľov, ne-
pozoroval.
150 Babôčka pávooká (Aglais io).
151 Babôčka bodliaková (Vanessa cardui).
152 Bielopásovec topoľový (Limenitis populi).
153 Dúhovec väčší (Apatura iris).
155 Mlynárik žeruchový (Anthocharis cardamines).
156 Mlynárik kapustový (Pieris brassicae).
157 Mlynárik ovocný (Aporia crataegi).
158 Žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni).
159 Jasoň červenooký (Parnassius apollo). Reussom uvedené údaje o jasoňovi ako aj ďalšie údaje o denných motýľoch boli použité vo 
faunistickej práci o motýľoch Národného parku Muránska planina (Panigaj 2004).
160 Vidlochvost feniklový (Papilio machaon).
161 Reuss rozčlenil motýle s inou ako dennou aktivitou na súmračné a nočné. Do tejto skupiny nepatrí čeľaď súmračníkovité (Hes-
periidae; nadčeľaď Papilionoidea). Lišaje, ktoré označil za súmračné, patria k tzv. nočným druhom, ku ktorým patrí väčšina ostat-
ných motýľov, napr. čeľade morovité (Noctuidae), chlpatkovité (Erebidae), priadkovcovité (Lasiocampidae).
162 Lišaj mliečnikový (Hyles euphorbiae).
163 Lišaj pupencový (Agrius convolvuli).
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 (– Atropos) v Revúci ještě nespozor164

Z nočních:

Mura jasenová (Noctua fraxini)165

— [vdaná] (— sponsa)166

— značená (— gamma)167

Burovec hedvabný (Bombyx mori) zřídka se chová168

— mníška (— monacha)169

— různý (— dispar)170

— obalečný (— neustria)171

— pávooký větší (— pavonia major, minor media) 
velmi zřídka.172

§ 21.

Ze Žilnokřídelcův (Hymenoptera)173

Čmela zemní (Bombus terrestris)174

— kamní (— lapidarius)175

Osa obecná (Vespa muraria)176

— Sršen (— Crabro)177

Mravec červený (Myrmica rubra)178

— drobny (Ponera coarctata) černý179

— ovocní (Formica rufa)180

— krvní (— sangvinea)181

Osinka Růži (Cynips Rosae)182

— dubová (Quercus baccarum)183

— listová (— Quercus folii)184

Černáč brnčící (Urocerus gigas) cele černá velká185

Ze Siťokřídelcův (Neuroptera)186

Útlín zlatoočí (Hemerobius perla)187

Klepoň dřevní (Psocris pulsatorius) ve starém 
drevě188

Mravcojed divotvorný (Myrmeleo formicarius)189

 (Aeschna grandis)190

 (Agrion virgo) u nás [nečit.] v lúka.191

164 Lišaj smrtihlav (Acherontia atropos). Text za druhovým menom bol autorom prečiarknutý aj v rukopise. Pravdepodobne si do-
datočne uvedomil, že motýľa v Revúcej pozoroval. To by nebolo zvláštne, pretože tento migrant z južnej Európy je/bol dosť častý, 
zvykne atakovať úle včiel, preto by nemal ujsť pozornosti.
165 Stužkavec modrý (Catocala fraxini).
166 Stužkavec dubový (Catocala sponsa).
167 Mora gama (Autographa gamma).
168 Priadka morušová (Bombyx mori). Reuss uvádza, že priadka morušová sa občas v regióne chovala. Je to v súlade aj so zázna-
mami v kronikách z mesta Tisovec, kde sa uvádza dosť rozšírený chov ešte v rokoch 1924 a 1925 (Hutka & Uhrin 2011), po druhej 
svetovej vojne chovy postupne zanikli.
169 Mníška obyčajná (Lymantria monacha).
170 Mníška veľkohlavá (Lymantria dispar).
171 Priadkovec obrúčkatý (Malacosoma neustria).
172 Okáň menší (Saturnia pavonia).
173 Blanokrídlovce (Hymenoptera).
174 Čmeľ zemný (Bombus terestris).
175 Čmeľ skalný (Bombus lapidarius). Slovenské meno „kamní“, ktoré použil Reuss odkazuje asi na prídavné meno kamenný.
176 Nejasné, ale najpravdepodobnejšie osa obyčajná (Vespula vulgaris). Na túto druhovú identifikáciu odkazuje Reussom použité 
slovenské meno. Druhové vedecké meno „muraria“ je u našich blanokrídlovcov známe len u samotárskej včely Chalicodoma mura-
ria, pričom je málo pravdepodobné, že by ju G. Reuss poznal. 
177 Sršeň obyčajný (Vespa crabro).
178 Mravec bodavý (Myrmica rubra).
179 Mravec zemný (Ponera coarctata).
180 Mravec hôrny (Formica rufa).
181 Mravec lúpežný (Formica sanguinea).
182 Hrčiarka ružová (Diplolepis rosae).
183 Hrčiarka dubová (Cynips quercus-baccarum).
184 Hrčiarka listová (Cynips quercus-folii).
185 Pílovka veľká (Urocerus gigas).
186 Sieťokrílovce (Neuroptera), dnes používaný názov radu je Plannipenia.
187 Nejasné. Vzhľadom na použité slovenské druhové meno „zlatoočí“ by sa mohlo jednať o zlatoočku obyčajnú (Chrysoperla carnea).
188 Pavoš domová (Trogium pulsatorium). Druh je v súčasnosti zaradený do samostatného radu pavši (Psocoptera).
189 Mravcolev obyčajný (Myrmeleon formicarius).
190 Šidlo veľké (Aeshna grandis). Reuss medzi sieťokrídlovce zaradil na tomto mieste (možno na základe podobnosti v stavbe a ner-
vatúre krídiel) aj zástupcov radu vážky (Odonata).
191 Hadovka obyčajná (Calopteryx virgo).
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192 Ide o rad hmyzu, ktorý pôvodne zahŕňal bzdochy (Heteroptera) a rovnakokrídlovce (Homoptera).
193 Voška slivková (Hyalopterus pruni). Patrí do radu voškovky (Sternorrhyncha), ktorý býva radený aj ako podrad radu Hemiptera.
194 Ploštica posteľná (Cimex lectularius), ektoparazitická bzdocha (Heteroptera), ktorá v období vzniku rukopisu bola zrejme dosť 
rozšírená.
195 Rovnokrídlovce (Orthoptera). Reuss okrem tradične vnímaných rovnokrídlovcov, čo sú kobylky (Ensifera) a koníky (Caelifera), 
zaradil do tejto skupiny aj šváby a ucholaky, ktoré tvoria samostatné rady, Blattaria resp. Dermaptera. 
196 Koník červenokrídly (Psophus stridulus).
197 Kobylka zelená (Tettigonia viridissima).
198 Kobylka hryzavá (Decticus verrucivorus). Autorom uvádzané ľudové meno „koník“ je zoologicky zavádzajúce, ide o kobylku.
199 Svrček domový (Acheta domesticus).
200 Svrček poľný (Gryllus campestris).
201 Medvedík obyčajný (Gryllotalpa gryllotalpa). Zvláštne je použité rodové meno „štír“, ktoré odkazuje na šťúry alebo škorpióny, 
s ktorými ale tento druh nemá nič spoločné. 
202 Šváb obyčajný (Blatta orientalis), patrí do radu šváby (Blattaria). Záznam svedčí o zrejme početnom výskyte tohto škodcu 
v domácnostiach.
203 Ucholak obyčajný (Forficula auricularia), patrí do radu ucholaky (Dermaptera).
204 Rad chrobáky (Coleoptera).
205 Lienka sedembodková (Coccinella septempunctata). Reuss uvádza, že túto lienku ľudovo v regióne volajú „chrobáčik Pána Boha“ 
[upravené]. To odkazuje na známu ľudovú riekanku „pánbožkova kravička, kde je tvoja mamička, …“, ktorej pôvod je zrejme veľmi 
starý bez možnosti vystopovať pôvodného autora.
206 Lienka štrnásťškvrnná (Coccinula quatordecimpustulata).
207 Chrobák skočka obyčajná (Altica oleracea), pričom Reuss tu použil zvláštnu zmes mien (nie je to voš). Zaujímavý je údaj o výsky-
te na kapuste, pretože tento druh chrobáka sa kapustovitými rastlinami neživí (Hůrka 2005).
208 Nejasné, možno lykožrút borovicový (Ips sexdentatus).
209 Nosánik lieskový (Curculio nucum).
210 Nosánik ovocný (Apion frumentarium).
211 Zrniarka hrachová (Bruchus pisorum).
212 Pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria). Aj v súčasnosti je ľudové meno tohto chrobáka „španielska muška“, Reussom použité 
slovenské rodové meno „lienka“ je nesprávne.
213 Májka obyčajná (Meloe proscarabeus).
214 Múčiar obyčajný (Tenebrio molitor).
215 Roháč obyčajný (Lucanus cervus).
216 Zlatoň obyčajný (Cetonia aurata).
217 Chrúst obyčajný (Melolontha melolontha).

 § 22.

Z Polokřídelců (Hemiptera)192

Mšice stromů (Aphis Pruni)193

Ploštice postelní (Cimex lectularius) a jiné mnohé 
ploštice.194

Z Pravokřídelců (Orthoptera)195

Skočka cvrčící (Acrydium stridulum) na Kohútu 
hojně196

Kobylka zelená (Locusta viridissima)197

— obecná (— verrucivora) u nás Koník zvaná.198

Cvrček domašní (Gryllus domesticus)199

— polní (— campestris)200

Štír krtonohý (Gryllotalpa vulgaris) u nás 
medvjadok.201

Šváb smrdutý (Blatta orientalis) velmí častý v do-
mích celé [krdely].202

Škvor Ucholák (Forficula auricularia) u nas 
Chucholák.203

§ 23.

Ze Zlomenokřídelců (Coleoptera)204

 (Coccinela 7punctata) u nás P. Bohau 
chrobáčik.205

 (— 14punctata)206

 (Haltica oleracea) na Kapusty voš obecná207

Lykožrút Sosnokaz (Hylurgus ligniperda) v jedlách, 
stromy kazí.208

Klikoroh lískový ([Rynchoum] nucum) v oříšcích209

Pilus obilní (Apion frumentarium)210

Hrašník obecný (Bruchus Pisi)211

Lienka zlatozelená (Lytta vesicatoria) u nás Špaňel-
ská mucha212

Olejín modrý (Meloe proscarabeus)213

Múčnik drobitel (Tenebrio molitor)214

Roháč dubní (Lucanus cervus)215

Bedrunka zlatá (Cetonia aurata)216

Chrust obecný (Melolontha vulgaris)217
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Przník lajní (Geotrupes stercorarius) Hovnival218

Hnojník lajní (Aphodius fimetarius)219

Komolec vlasecí (Dermestes lardarius) mol.220

— Kožejed (— Pellio)221

Hrobář smrdutý (Necrophorus Vespillo)222

Červotoč dřevní (Anobium pertinax) umíráček.223

Jásavin svatojanský (Lampyris noctiluca) Svatojan-
ská muška.224

ZHODNOTENIE

Detailný rozbor zdrojov informácií, ktoré G. Reuss 
pri tvorbe zoologickej časti svojho rukopisu pou-
žil, je uvedený v rozbore jeho vtáčej zložky (Uhrin 
& Mlíkovský 2011). Z tejto analýzy vyplýva, že veľ-
mi pravdepodobne sa opieral o opis Gemerskej sto-
lice od Ladislava Bartolomeidesa225 (Bartholoma-
eides 1806–1808), čo naznačuje predovšetkým 
podobná nomenklatúra a samotné radenie taxó-
nov (od cicavcov ku bezstavovcom). Druhým prav-
depodobným zdrojom (českých mien taxónov) bola 
Božena Němcová226, ktorá Reussa minimálne dva-
krát priamo v Revúcej navštívila. Na tomto mies-
te je možné doplniť ďalší informačný zdroj, ktorý 
Gustáv Reuss použil. Je ním takmer určite opis Zvo-
lenskej stolice Mateja Bela v známych „Notitia Hun-
gariae novae historico-geographica …“ z roku 1736. 
Reuss v časti o cicavcoch totiž v súvislosti s bob-
rom (Castor fiber) cituje takmer doslovne informá-
cie v tomto diele uvedené.

Gustáv Reuss vo svojom zozname uviedol popri 
vtákoch minimálne 167 ďalších taxónov (druhov 
či rodov) živočíchov, z ktorých sa nám podarilo pri 
zohľadnení ich súčasného systematického posta-
venia interpretovať celkom 165 taxónov. Z tohto 
počtu bezstavovce predstavujú väčšinu (100 dru-
hov; 62 %), zvyšok predstavuje 64 druhov či rodov 

stavovcov (ryby, obojživelníky, plazy a cicavce), cel-
kový prehľad počtov taxónov v jednotlivých skupi-
nách je uvedený v tabuľke 1.

Pri väčšine druhov uviedol Reuss aj vernakulárne 
mená, tie chýbajú (ak nerátame opakujúce sa rodo-
vé označenia) len u 29 druhov bezstavovcov. Tieto 
„oficiálne“ mená (uvedené pred vedeckým menom) 
majú prevažne český pôvod, prípadne sú posloven-
čené alebo inak modifikované. V niektorých prí-
padoch autor uviedol priamo aj slovenský ekviva-
lent (napríklad vůl / zubor, kočka ostrovid / rys, liš 
/ liška). Okrem bežných mien, známych v českom 
aj slovenskom jazyku sa v tomto zozname vysky-
tuje aj niekoľko unikátnych mien, ktoré môžu byť 
aj Reussovými novotvarmi (napríklad slaninožráč 
– Nyctalus, vřetenák – Anguis, przník – Anoplotru-
pes, lipovka – Alburnoides alebo Phoxinus, račíček 
– Chelifer, a iné). V jedenástich prípadoch použil 
Reuss aj alternatívne mená, ktoré uviedol za vedec-
kými. V niektorých prípadoch ide zrejme o lokálne 
mená, ktoré si zapísal a vďaka tomuto rukopisu sa 
zafixovali (napríklad hovnival – Anoplotrupes, chu-
cholák227 – Forficula, medvjadok228 – Gryllotalpa, 
umíráček – Hadrobregmus). V dvoch prípadoch ide 
o modifikácie bežne používaných ľudových mien 
(svätojánska muška – Lympyris noctiluca a pánbož-
kova kravička – Coccinella semptempunctata229).

Autor vo svojom súpise uvádza viac-menej zná-
me a často aj bežné druhy živočíchov v jeho dobe. 
V mnohých prípadoch ide o druhy s nejakým hospo-
dárskym významom (škodcovia v poľnohospodár-
stve, domácnostiach, zdravotní a veterinárni škod-
covia a podobne: myš, potkan, ovady, svrab). Cenné 
je aj to, že Reuss do zoznamu zaradil aj domesti-
kované formy, vďaka čomu sa uchovala evidencia 
o ich užívaní a chove v regióne. Z tohto pohľadu je 
veľmi málo informácií o chove priadky morušovej 
či o využívaní somárov alebo mulov / mulíc v tejto 
časti Slovenska. Na druhej strane však vo svojom 

218 Lajniak lesný (Anoplotrupes stercorosus).
219 Lajniačik obyčajný (Aphodius fimetarius).
220 Kožiar domový (Dermestes lardarius). Reuss nesprávne poznamenáva, že je to „moľ“, pravdepodobne však možno vychádza 
z poznatku, že larvy tohto druhu robia škody v látkach, kožušinách alebo kožiach podobne ako larvy (húsenice) motýľov (molí). 
Pritom samotné mole v prehľade neuvádza, hoci temer určite sa v domoch vyskytovali.
221 Kožiar škvrnitý (Attagenus pellio).
222 Hrobárik obyčajný (Nicrophorus vespillo).
223 Črvotoč umrlčí (Hadrobregmus pertinax). Druhové meno aj Reussom uvedené ľudové meno („umíráček“) vychádza z biológie 
tejto skupiny. Samce niektorých druhov červotočov pri vŕtaní chodbičiek v dreve rytmicky klopkajú čelom hlavy o stenu chodby, 
čo pripomína tikot hodiniek. Ľudia verili, že tento zvuk ohlasuje blízke úmrtie v dome.
224 Svietivka svätojánska (Lampyris noctiluca). Ľudové meno „svätojánska muška“ je aj v súčasnosti všeobecne používané.
225 Ladislav Bohuslav Bartolomeides (* 16. 11. 1754, Klenovec – † 18. 4. 1835, Ochtiná) – slovenský pedagóg, historik, geograf, teo-
lóg, evanjelický kňaz, osvietenec, učiteľ a prírodovedný bádateľ (Okáli et al. 1996).
226 Božena Němcová (4. 2. 1820, Wien – † 21. 1. 1862, Praha) – česká etnografka a spisovateľka. V rokoch 1852 a 1855 navštívila 
Gustáva Reussa v Revúcej (detaily k tomuto sú uvedené v práci Uhrin & Mlíkovský 2011).
227 Identicky v gemerskom nárečovom slovníku (Orlovský 1982).
228 Známa je podoba „medvedjanko“ (Orlovský 1982).
229 Pozri poznámky č. 205 a 224.
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zozname neuvádza napríklad včelu medonosnú 
(Apis mellifera), hoci včelárstvo (brtníctvo) v tej do-
be bolo bežne rozšírené. Za povšimnutie stojí fakt, 
že medzi bezstavovcami nespomenul ani jeden 
druh z kmeňa mäkkýše (Mollusca), hoci v tej dobe 
museli byť známe zo záhrad alebo z okolia vodných 
tokov. Na druhej strane ale uviedol relatívne vyso-
ký počet druhov (26) motýľov.

Pri väčšine druhov nie sú v zozname uvedené 
žiadne ďalšie biologické či faunistické údaje. Na-
príklad lokalita je uvedené len v približne 40 prí-
padoch, väčšinou ide o miestne lokality v Revú-
cej a v jej okolí (Muráň, Muránka, Muránsky hrad, 
Skalka, Zdychavka). Vôbec najčastejšie uvedenou 
lokalitou je vrch Kohút nad Revúcou. Konkrétne 
dátumy pozorovaní sú uvedené len v 16 prípadoch 
a s výnimkou vlastného pozorovania Vipera berus 
na Kohúte (v roku 1851) sa jedná o poľovnícke (Ca-
nis lupus, Capreolus capreolus, Lynx lynx, Meles me-
les, Ursus arctos) alebo rybárske informácie (Salmo 
trutta). Za faunisticky pozoruhodné je možné pova-
žovať záznamy o výskyte aj dnes nie bežných dru-
hov hmyzu. Je to napríklad roháč obyčajný (Lucanus 
cervus), pri ktorom je otázne, kde v tej dobe v Revú-
cej a okolí rástli staré duby, v ktorých sa chrobák 
vyvíja. Zaujímavé sú aj údaje o výskyte jasoňa čer-
venookého (Parnassius apollo), ktoré dokumentujú 
kontinuálny výskyt v regióne.

Napriek svojim nedostatkom je Reussov súpis fauny 
okolia Revúcej významným dokumentom, doklada-
júcim vtedajšiu úroveň poznania a každopádne je 
dokladom o výskyte uvedených druhov živočíchov 
v tomto regióne.
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