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ZHRNUTIE 

 

Jedna z mnohých kontroverzií týkajúcich sa veľkých šeliem súvisí s poznaním ich stavu 

(rozšírenie, počty a populačné trendy). Hlavná časť tohto problému je, ktorá informácia je 

"správna", keď rôzne záujmové skupiny ponúkajú nesúrodé informácie. Počty vlkov je 

skutočne ťažko určiť, pretože vyplývajú z neistoty určenia počtu vlkov zo stôp a znakov, ako 

aj dodatočné komplikácie súvisiace so zarátaním tých istých vlkov viac ako raz, ak sa pohybujú 

medzi poľovnými revírmi. V snahe riešiť tieto problémy bolo v niektorých častiach Európy 

vynaložené značné úsilie zapojiť rôzne zainteresované strany (poľovníci, lesníci, chovatelia 

hospodárskych zvierat, prírodovedci) do spoločného vytvorenia vedomostí pomocou silných a 

objektívnych prístupov, ktoré maximalizujú úsilie prostredníctvom "občianskeho výskumu" 

(citizen science). 

Na základe týchto ponaučení sme vyvinuli projekt na riešenie konfliktov medzi 

zúčastnenými stranami, vyplývajúci z rozdielneho vnímania početnosti vlkov. Slovensko bolo 

logickým cieľom, kvôli významu vlčej populácie a pokračujúcim kontroverziám, týkajúcim sa 

manažmentu lovu vlka. Výsledný jednoročný projekt, ktorý sa začal v novembri 2013, bol 

jednou z pilotných akcií pre veľké šelmy na úrovni populácie, vyvinutý v rámci projektu 

Support to the European Commission's policy on large carnivores under the Habitats Directive 

– phase 2 (contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B.3). Projekt bol financovaný Európskou 

komisiou, realizovaný Istituto di Ecologia Applicata v Ríme, pod vedením Large Carnivore 

Initiative for Europe (IUCN/SSC LCIE). 

Akcia bola realizovaná ako kooperatívne úsilie organizácií Slovak Wildlife Society, 

Slovenský poľovnícky zväz, LESY Slovenskej republiky, NP Veľká Fatra a TANAP a Animal 

Ecology Group, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. 
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Terénna práca prebiehala od decembra 2013 do júna 2014, ale najintenzívnejšie v 

období január – február. Zúčastnilo sa jej cca 60 ľudí vrátane vyškolených dobrovoľníkov, 

poľovníkov, lesníkov, zamestnancov národných parkov, ekológov, výskumníkov a študentov. 

Príležitosti pre stopovanie boli obmedzené nezvyčajne miernou zimou s nízkou snehovou 

pokrývkou. Pre genetickú analýzu bolo zozbieraných 112 neinvazívnych vzoriek: 60 moč, 50 

trus a 2 vzorky srsti. 

Využiteľné genotypy boli získané zo 46 (41%) vzoriek. Potvrdilo sa, že na skúmanom 

území bolo v čase zberu vzoriek minimálne 20 rôznych vlkov. Tieto zvieratá boli členmi 

najmenej piatich a prípadne až deviatich samostatných rodinných skupín (svoriek). Bola zistená 

relatívne vysoká genetická diverzita, porovnateľná so záznamom vo veľkej dinárskej populácie 

vlka. Nebol nájdený žiadny dôkaz o hybridizácii medzi vlkmi a psami. Na základe genetických 

údajov a za predpokladu, že priemerná veľkosť svorky je päť jedincov, bol počet jednotlivcov 

v skúmanej oblasti odhadnutý na 20 až 45 jedincov. Avšak, dostatočné údaje k analýze mark-

recapture neboli, takže vyššie číslo je menej spoľahlivé a vyžaduje ďalší výskum. 

Táto pilotná akcia úspešne splnila svoj účel: testovacie postupy a identifikovanie 

problémov, zatiaľ čo získanie dostatočných výsledkov demonštrovalo potenciálnu užitočnosť 

postupov a poskytlo príležitosti naučiť sa a vytvoriť model na regionálnej, národnej alebo 

cezhraničnej úrovni. Sme presvedčení, že projekt pripravil pôdu pre ďalší výskum vlkov na 

Slovensku s využitím molekulárnej genetiky, ktorý by tvoril základ pre manažment tohto druhu 

na úrovni populácie. 
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ÚVOD 

 

Jedna z mnohých diskusií okolo veľkých šeliem súvisí s vedomosťami o ich stave 

(rozšírenie, počty a populačné trendy). Súčasťou tohto konfliktu je jednoducho nedostatok 

vedomostí z oblastí, kde neboli vykonané žiadne terénne prieskumy. Avšak, hlavná časť sa týka 

sporu o tom, ktoré znalosti by sa mali počítať najviac, lokálne (neodborné) znalosti sú často 

kladené do opozície proti vedeckým poznatkom, alebo sú ponúkané nesúrodé informácie 

rôznymi skupinami zainteresovaných strán. Počty vlkov je skutočne ťažké určiť, pretože 

vyplývajú z neistoty vo výklade počtu vlkov zo stôp a znakov, ako aj pridanú komplikáciu 

rovnakých vlkov zarátaných viac ako raz, ak sa pohybujú medzi poľovnými revírmi. 

V snahe riešiť tieto problémy, bolo vynaložené značné úsilie v niektorých častiach 

Európy (napr. severských a pobaltských krajinách) zapojiť rôzne zúčastnené strany (poľovníci, 

lesníci, chovatelia hospodárskych zvierat, prírodovedci) do kogenerácie vedomostí pomocou 

silných a objektívnych prístupov, ktoré maximalizujú úsilie prostredníctvom "občianskeho 

výskumu" (angl. „citizen science“). Táto kombinácia využíva značné dobrovoľné pracovné sily, 

ktoré môžu mobilizovať organizácie zúčastnených strán a efekt "viacero očí" široko 

rozptýlených pozorovateľov, popri zachovaní a zvýšení spoľahlivosti dát. Môže tak prispieť k 

zníženiu konfliktov cez relatívnu platnosť rôznych znalostných foriem a informácia je 

hodnoverná a generovaná kooperatívnom spôsobom. 

Na základe týchto poučení sme vyvinuli projekt na riešenie konfliktov medzi 

zúčastnenými stranami vyplývajúci z rozdielneho vnímania početnosti vlkov. Výsledný 

jednoročný projekt, ktorý sa začal v novembri 2013, bol jedným z pilotných podujatí pre veľké 

šelmy na úrovni populácie vyvinutý v rámci projektu Support to the European Commission's 

policy on large carnivores under the Habitats Directive – phase 2 (contract no. 
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07.0307/2013/654446/SER/B.3). Projekt ako taký bol financovaný Európskou komisiou a 

realizovaný Istituto di Ecologia Applicata, Rím, pod vedením Large Carnivore Initiative for 

Europe (IUCN/SSC LCIE). 

Naším cieľom bolo intenzívne pracovať s poľovníkmi a inými zainteresovanými 

stranami v rámci skúmanej oblasti a získať počty miestnej vlčej populácie. V nadväznosti na 

tradičné stopovanie na snehu, doplnené o fotopasce, na efekte pridal prvok neinvazívneho 

genetického odberu vzoriek na získanie objektívneho odhadu skutočnej veľkosti populácie v 

skúmanej oblasti. Vzorky moču, trusu a srsti sú zhromažďované počas stopovania na snehu 

alebo na lesných cestách a môžu byť použité na overenie druhov (v prípadoch, keď sa vlčie a 

psie stopy podobajú) a identifikovanie jednotlivých vlkov, ich pohlavia a príbuzenského 

vzťahu. Získanie viac vzoriek od rovnakých zvierat, tiež umožňuje monitorovanie svoriek. 

Zameranie na Slovensko bolo logické, kvôli významu ako rozloha štátu (Kutal & Rigg 

2008) a pokračujúce kontroverzie medzi zúčastnenými stranami týkajúce sa riadenia lovu vlka 

(Rigg 2008). Vedenie výskumu v blízkosti štátnych hraníc, tiež poskytuje potenciál 

organizovať zber vzoriek v susednej krajine, aby sa získal pohľad do rozsahu cezhraničných 

pohybov vlka. 

Akcia bola realizovaná ako kooperatívne úsilie medzi organizáciami Slovak Wildlife 

Society, Slovenský poľovnícky zväz, LESY Slovenskej republiky, organizácie Štátnej ochrany 

prírody SR a Animal Ecology Group, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana (partner v 

nedávno dokončenom projekte SloWolf – LIFE08 NAT/SLO/000244). Zapojením niekoľkých 

zainteresovaných strán v procese spoločnom generovaní dát, projekt mal za cieľ demonštrovať 

potenciálnu užitočnosť prístupov v malom meradle a poskytnúť príležitosti naučiť sa a vytvoriť 

model na regionálnej, národnej alebo cezhraničnej úrovni.  

Práca vytvorená v tomto projekte zahŕňala štyri rôzne úlohy: 
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• Zapojenie kľúčových zúčastnených strán a orgánov do aktivít projektu; 

• Vykonávanie terénnych prác so zapojením miestnych poľovníkov, lesníkov, 

pracovníkov národného parku a dobrovoľníkov; 

• Genotypizácia vlkov v skúmanej oblasti neinvazívnym odberom vzoriek DNA; 

• Spustenie seminára s účasťou zainteresovaných strán na prezentovanie a interpretáciu 

výsledkov genetickej analýzy a ich dôsledky pre monitorovanie. 

 

Cieľom pilotnej akcie bolo získať vysoko kvalitné dáta miestnej populácie vlkov v 

skúmanej oblasti s prehľadným a pevným základom, ktorý nie je napadnutý rôznymi 

zainteresovanými stranami. Demonštrácia prístupu najmodernejšej techniky k zlepšeniu 

vedomostí o stave populácie veľkých šeliem by mala prispieť k vytvoreniu kritického 

hodnotenia tradičných metód a dúfajme, že otvorí cestu pre lepšie metódy a spoluprácu v 

generovaní dát v budúcnosti. 
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ŠTUDIJNÁ OBLASŤ 

 

Ako referenčné územie výskumu sme vybrali región Liptov na severe Slovenska, 

hraničiaci s Poľskom. To zahŕňa časti troch národných parkov (TANAP - SKUEV0307; 

NAPANT - SKUEV0302 a SKUEV0310; a Veľká Fatra NP - SKUEV0238), rovnako ako 

pastviny, kde nastávajú konflikty kvôli predácii vlka na hospodárske zvieratá počas sezóny 

pasenia (Rigg et al. 2011). Blízkosť hraníc s Poľskom je predpokladom pre potenciálny 

cezhraničný prvok výskumu. 

 

 
Obrázok 1. Študijná oblasť na území Tatier. 
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ZAPOJENIE ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

 

Koncept projektu bol prerokovaný s riaditeľom sekcie ochrany prírody a krajiny na 

Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 13. novembra 201. Na tomto stretnutí, 

boli prezentované plánované aktivity, ktoré boli predložené skupine dotknutých subjektov pre 

veľké šelmy, ktorej členovia predstavujú poľovníkov, lesníkov, personál chránených oblastí, 

ekológov, výskumníkov a ďalších. Skupina a relevantné agentúry boli následne informované o 

začatí projektu a pozvaní na účasť. 

Diskusia s výkonným riaditeľom Slovenského poľovníckeho zväzu sa konala na 

seminári zúčastnených strán v Bruseli 5. decembra 2013, kde bola dohodnutá spolupráca. Dňa 

31. januára 2014 sme zástupcovi zväzu dodali skúmavky a zberné protokoly. Dňa 6. februára 

zväz uskutočnil interné stretnutie svojich členov a zástupcov v referenčnej skúmanej oblasti, 

aby diskutovali o projekte a prebrali zberné sady. Materiál na zber vzoriek a inštrukcie boli 

poskytnuté zamestnancom Tatranského národného parku, Národného parku Veľká Fatra a 

Tatranského národného parku (Poľsko) rovnako ako zamestnancom štátneho podniku LESY 

Slovenskej republiky.  

Po dokončení genetických analýz, boli výsledky prezentované a prediskutované na 

seminári v kanceláriách Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave 14. novembra 2014. 

Okrem zástupcov zväzu a Slovenskej poľovníckej komory, sa stretnutia zúčastnili aj 

zamestnanci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného 

prostredia SR, ako aj zástupcovia poľovníkov z troch okresov v rámci študijnej oblasti 

(Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Martin). Spätná väzba bola prevažne pozitívna a bola 

vyjadrená ochota preskúmať budúce možnosti pre posilnenie účasti poľovníkov na 

monitoringu, prípadne prieskumu na národnej úrovni.  
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MATERIÁL A METODIKA 

 

Návrh štúdie 

Použili sme simulácie v programe MARK (White & Burnham, 1999) na odhad 

požadovaného vzorkovania. Predpokladali sme prítomnosť 5 až 10 svoriek, každá po 5 vlkov v 

študijnej oblasti s s očakávanou genotypom úspešnosťou 50%, simulovali sme rôzne intenzity 

odberu na preskúmanie očakávaných intervalov spoľahlivosti. Vykonali sme 200 simulácií pre 

každú kombináciu parametrov, a použili C ^ = 2 extrabinomialnu variáciu. Výsledky sú 

uvedené v tabuľke 1. Snaha bola získať minimálne 130 až 150 vzoriek, ktoré by mali (s 

náhodným vzorkovaním) poskytnúť približne 18–35% interval spoľahlivosti. 

 

Tabuľka 1: Výsledky simulácií mark-recapture naplánované pre vzorkovanie. 

 

Study Study Study Study 
size size size size     
(packs)(packs)(packs)(packs)    

Sim. N Sim. N Sim. N Sim. N 
animalsanimalsanimalsanimals    

Sim. N Sim. N Sim. N Sim. N 
samplessamplessamplessamples    

Samp. Samp. Samp. Samp. 
intervalsintervalsintervalsintervals    

Nsamples/ Nsamples/ Nsamples/ Nsamples/ 
intervalintervalintervalinterval    

Mean est. Mean est. Mean est. Mean est. 
NNNN    

Exp. Exp. Exp. Exp. 
s.e.(N)s.e.(N)s.e.(N)s.e.(N)    

Exp. Exp. Exp. Exp. 
95%CI95%CI95%CI95%CI    

Conf. Conf. Conf. Conf. 
intervalintervalintervalinterval    

Gen. Gen. Gen. Gen. 
successsuccesssuccesssuccess    

Plan. N Plan. N Plan. N Plan. N 
samp. samp. samp. samp.     

15 15 15 15     75757575    225 6 38 76.10 3.07 70 70 70 70 ----    82828282    7.99%7.99%7.99%7.99%    50% 450450450450    

15 15 15 15     75757575    150 6 25 76.85 4.61 68 68 68 68 ----    86868686    11.11.11.11.88%88%88%88%    50% 300300300300    

15 15 15 15     75757575    112.5 6 19 78.32 10.61 57 57 57 57 ----    99999999    26.82%26.82%26.82%26.82%    50% 225225225225    

10 10 10 10     50505050    150 6 25 50.14 2.80 45 45 45 45 ----    56565656    11.06%11.06%11.06%11.06%    50% 300300300300    

10 10 10 10     50505050    100 6 17 51.45 5.47 41 41 41 41 ----    62626262    21.05%21.05%21.05%21.05%    50% 200200200200    

10 10 10 10     50505050    75 6 13 51.42 8.45 35 35 35 35 ----    68686868    32.54%32.54%32.54%32.54%    50% 150150150150    

5555    25252525    80 6 13 26.13 1.87 22 22 22 22 ----    30303030    14.1314.1314.1314.13%%%%    50% 160160160160    

5555    25252525    65 6 11 26.11 2.39 21 21 21 21 ----    31313131    18.12%18.12%18.12%18.12%    50% 130130130130    

5 5 5 5     25252525    40 6 7 27.11 6.49 14 14 14 14 ----    40404040    47.40%47.40%47.40%47.40%    50% 80808080    

 

 

Prioritná analýza pomohla vybrať, ktoré vzorky treba zahrnúť v prípadoch, keď bolo 

zozbieraných niekoľko vzoriek v rovnaký deň v rovnakej lokalite. 
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Práca v teréne a zber vzoriek 

Stopovanie na snehu, umiestňovanie fotopascí a odber vzoriek pre genetické analýzy 

začali koncom decembra 2013 a pokračovali až do júna 2014, ale najintenzívnejšie boli v 

období január – február. Celkovo sa zúčastnilo cca 60 ľudí vrátane vyškolených dobrovoľníkov, 

poľovníkov, lesníkov, personálu národného parku, ekológov, výskumníkov a študentov (pozri 

Prílohu 1). Snahe trochu bránila neobvykle mierna zima s nedostatkom snehu na stopovanie. 

Vzorky však boli v skúmanej oblasti zozbierané a tým boli získané fotky vlkov pomocou 

fotopascí na niekoľkých rôznych lokalitách (pozri Prílohu 2). 

 

Uskladnenie vzorky a kontrola kvality 

Vzorky trusu boli odobraté do 1,5 ml skúmaviek naplnených konzervačným DET, ktorý 

zachováva cieľovú DNA a spôsobuje, že vzorky môžu byť zaslané poštou, pretože sú netoxické 

a nehorľavé. Vzorky moču boli odoberané do 50 ml nádob naplnených s EDTA-Etanol-NaOH 

zmesou určenou pre zachovanie cieľovej DNA. Trus a moč boli udržiavané zmrazené pred 

prepravou do laboratória. Vzorky srsti boli uložené do papierových obálok, vysušené na 

vzduchu a skladované pri izbovej teplote. 

Každá skúmavka so vzorkou alebo uzatvárateľné plastové vrecko, v ktorom prišla 

skúmavka (pre 1,5 ml skúmavky), boli označené štítkom pre vstup terénnych dát a uchovanie 

údajov so vzorkou a pre vzorky srsti boli na obálky napísané údaje. Tiež bol zaznamenaný 

odhadovaný vek trusu, pretože sme zistili, že vek trusu má podstatný vplyv na zvýraznenie 

očakávanej úspešnosti.  

Použili sme špecializované laboratóriá pre extrakciu DNA z neinvazívnych vzoriek, kde 

sme presadzovali prísne pravidlá pokiaľ ide o pohyb osôb, techniky a materiálu, aby sa 

zabránilo kontaminácii a predišlo nesprávnemu riadeniu. Pipetové špičky s aerosólovými 
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uzávermi boli použité pre všetky kvapalné prevody. Po vstupe do laboratória boli údaje o 

vzorke zapísané do relačnej databázy a čiarové kódy boli použité na sledovanie vzoriek 

prostredníctvom procesu genotypu, aby sa eliminovalo ručné zadávanie dát. Každý rozhodujúci 

krok v analýze bol zdokumentovaný fotografiou na "vychytanie" možných chýb. 

 

Genotyp a individuálne ID určenie 

Boli zisťované genotypy vzoriek na 16 psovitých šelmách neviazanými autozomálnymi 

mikrosatelitmi v jednom PCR multiplexe (AHT137, AHTh171, AHTh260, AHTk211, 

AHTk253, CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU030, INU055, REN162C04, 

REN169D01, REN169O18, REN247M23, REN54P11) a Amelogenin lokus, ktorý bol použitý 

pre určenie pohlavia. Predbežné testy ukázali, že tento marker set nedáva konkrétne PCR 

produkty pre DNA domácej alebo divej raticovej zveri (nepublikované údaje). Loci AHTh260, 

AHTk2011 a CXX279 boli vynechané z následného rozboru kvôli problémom genotypu, čím 

sa získalo celkovo 13 loci a pohlavnú ID lokusu užitočnú pre individuálne ID. 

Dodržiavali sme veľmi prísne režimy pre manipuláciu so vzorkami a analýzu, aby sa 

vylúčila možnosť kontaminácie. V prvom procese preverovania bola každá vzorka 

amplifikovaná s plným genotypovým PCR protokolom dvakrát a analyzovala sa na 

automatickom sekvenátore (Applied Biosystem ABI 3130xl Genetic Analyzer). Vzorky, ktoré 

neposkytli žiadne konkrétne produkty PCR v tejto fáze, boli odstránené; ostatné boli určené až 

osemkrát, pričom spoľahlivosť genotypu sa kontrolovala s prístupom Reliotype maximum-

pravdepodobnosti po každom kole určovania genotypu. 

Genotypy potom boli spárované pomocou softvéru MisBase, aby sa zistilo, či patrí 

rovnakému zvieraťu alebo zvieraťu s už známym genotypom. Ak bol genotyp spoľahlivo 

spárovaný s inou spoľahlivou genotypovou vzorkou, bol prijatý aj v prípade, že spoľahlivosť 



 
 
 

Zapojenie zainteresovaných strán na monitoringu vlka na Slovensku | 13 
 

genotypu bola stále pod hranicou 0,98 (pretože pravdepodobnosť spoľahlivého spárovania do 

spoľahlivej genotypej vzorky v prítomnosti chýb je marginálna). Ak vzorka nie je spárovaná 

do inej spoľahlivej vzorky, analýza sa opakuje až do dosiahnutia hodnoty spoľahlivosti 0,98, 

alebo vyradenia po 8 opakovaniach, ak nebola dosiahnutá táto hodnota. Ak bol index kvality 

vzorky nižší ako 0,4, ešte nespárované vzorky boli tiež vyradené, pretože kvalita DNA bola 

príliš nízka pre zabezpečenie spoľahlivého genotypu. 

Vzhľadom k tomu, že je použité veľké množstvo mikrosatelitních markerov vo vzťahu 

k predpokladanému počtu zvierat v študijnej oblasti, dovolili sme určitú nezhodu medzi 

vzorkami. Avšak neboli povolené žiadne priame inkompatibility (rozdielne alely medzi 

vzorkami). Aby sme sa vyhli problému nesprávneho individuálneho určenia z dôvodu 

falošných alel, stanovili sme si minimálnu hranicu dvoch jasných pozorovaní alely v 

samostatných PCR / sekvenátor výpočtoch predtým, ako bola alela považovaná za "pravú". 

 

Rozšírené určenie genotypu pre “referenčné” vzorky 

Najvýraznejšia ("referenčná") vzorka každého jednotlivého zvieraťa bola 

amplifikovaná za použitia panela ďalších 9 mikrosatelitních markerov (C09_250, C20_253, 

CPH12, CPH5, CPH7, CPH8, CPH9, Cxx_121, FH2010) pre pôvod a analýzu hybridizácie, 

čím sa dosiahol celkový počet využiteľných mikrosatelitních markerov 21. Ďalší pohlavný-ID 

lokus (SRY) bol použitý k dvojitej kontrole označenia pohlavia. Rovnaký postup pre 

zabezpečenie kvality bol použitý pre sekciu individuálne-ID a bol tiež použitý pre rozšírenú 

sekciu. 
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Genetická diverzita 

Použili sme program Arlequin (Excoffier & Lischer 2010) na výpočet genetickej 

allelickej diverzity, očakávanej a pozorovanej heterozygotnosti a test významných odchýliek 

od rovnováhy Hardy-Weinberg. Porovnali sme odhad genetickej diverzity s genetickou 

diverzitou veľkej populácie vlkov v severnom Dinárskom pohorí (Skrbinšek, nepublikované). 

Tiež sme vypočítali pravdepodobnosť identity a pravdepodobnosti identity pre súrodencov pre 

každý lokus (Waits et al. 2001), na stanovenie sily našej skupiny lokusov pre rozlíšenie 

jednotlivých zvierat. 

 

Test hybridizácie s domácimi psami 

Hybridizácia so psami je veľkou hrozbou pre ochranu vlka v mnohých oblastiach 

(Godinho et al. 2011). Použili sme genotypy 50 domácich psov a 50 referenčných vlkov z 

Dinárskeho pohoria, ako známe zoskupenie vzoriek na určenie, či sú zistené psovité šelmy 

naozaj vlci. Použili sme Bayesiánske zhlukovanie v programe Structure (Pritchard et al. 2000). 

 

Pôvod a príbuzenské určenie 

Pôvod a príbuzenské určenie nám umožní identifikovať rodinné skupiny a odhad počtu 

svoriek prítomných v študovanej oblasti, aj keď sú dáta rozptýlené na spoľahlivý odhad mark-

recapture. Použili sme program Colony (Jones & Wang 2010) na súčasné priradenie pôvodu, 

príbuzenského priradenia a určenia rodinnej skupiny (svorky) v tejto oblasti. 
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VÝSLEDKY 

 

Zber vzoriek a výsledok určenia genotypu 

Zbierali sme 112 neinvazívnych genetických vzoriek vlkov zo Slovenska na analýzu: 

60 vzoriek moču, 50 vzoriek trusu a 2 vzorky srsti. Aj keď sme prioritne vykonali analýzu, 

pretože sa očakávalo viac vzoriek, nakoniec sme extrakciu DNA spravili zo všetkých vzoriek. 

 

 

Obrázok 2. Geografické rozloženie zozbieraných vzoriek. 
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Úspešne sme získali genotypy z 54 vzoriek (48%). Ďalších 8 vzoriek malo problémy a 

boli vyradené (zmiešané genotypy, nespoľahlivé genotypy aj po 8 opakovaniach), tým pádom 

sme celkovo získali 46 užitočných vzoriek (41%). 

 

 

Obrázok 3. Geografické rozloženie úspešne určených genotypových vzoriek. 

 

 

Jednotlivé zvieratá a recapture 

V odobratých vzorkách sme identifikovali 20 rôznych zvierat (minimálny počet vlkov 

v tejto oblasti), ktoré boli zachytené 1–9 krát. Jedenásť z týchto zvierat bolo opätovne 

zaznamenaných ("recapture"), napríklad boli identifkované z viac ako jednej vzorky. Avšak 

veľa zaznamenaných bolo v jeden deň na jednej snehovej stopovej dráhe. Po eliminovaní 
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takýchto „pseudorecaptures“ ostali k dispozícii iba 4 efektívne záznamy recapture pri 4 

zvieratách, čo neumožnilo akékoľvek pokusy namodeláciu mark-recapture. 

 

 

Obrázok 1: Umiestnenie vzoriek jednotlivých zistených vlkov. Čiary spájajú vzorky rovnakého zvieraťa v 
chronologickom poradí. 

 

Obrázok 2: Príklad nesúladu medzi pseudorecapture vzorkami a efektívnymi recapture vzorkami. Hoci dvaja 
vlci boli zaznamenaní niekoľkokrát v danej oblasti na obrázku, tieto vzorky pochádzajú z jedného 
niekoľkodňového stopovania. Tu nie sú žiadne efektívne recapture vzorky v týchto dátach. 
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Genetická diverzita 

Dáta genetickej diversity sú ukázané v tabuľke 2. 

Tabuľka 2: Genetická diverzita indexy, informačný obsah a výsledky skúšok pre lokus z testov rovnováhy Hard-
Weinberg. Ind / Par - Lokus bol použitý pre individuálne ID a pôvod (Ind), alebo len pre pôvod (Par). N – Počet 
jedincov; A - Alelická rozmanitosť; Ae - Efektívny počet alel; Ho - Pozorovaná heterozygotnosť; He - 
Očakávaná heterozygotnosť; HW_p - Hodnota rovnovážneho Hardy-Weinberg testu; PI - Pravdepodobnosť 
identity; Cm_PI - Kumulatívna pravdepodobnosť identity; PIsib - Pravdepodobnosť identity príbuzných; 
Cm_PIsib - Kumulatívna pravdepodobnosť identity pre príbuzných. 

Locus Ind/Par N A Ae Ho He HW_p PI Cm_PI PIsib Cm_Pisib 

AHTh171 Ind 20 6 4.57 0.85 0.80 0.99 0.07 0.06807 0.38 0.37951 

REN169D01 Ind 19 5 4.46 0.95 0.80 0.60 0.07 0.00510 0.38 0.14574 

AHT137 Ind 20 6 3.60 0.85 0.74 0.08 0.11 0.00055 0.42 0.06109 

INRA21 Ind 20 6 3.45 0.70 0.73 0.15 0.11 0.00006 0.43 0.02610 

REN162C04 Ind 20 4 3.28 0.80 0.71 0.31 0.13 7.90E-06 0.44 0.01143 

INU030 Ind 19 4 3.27 0.47 0.71 0.06 0.13 1.01E-06 0.44 0.00502 

AHTk253 Ind 16 4 2.91 0.69 0.68 0.71 0.15 1.50E-07 0.46 0.00233 

REN54P11 Ind 20 5 2.88 0.75 0.67 0.56 0.14 2.16E-08 0.46 0.00108 

FH2848 Ind 20 5 2.52 0.55 0.62 0.43 0.18 3.95E-09 0.50 0.00054 

REN169O18 Ind 20 5 2.14 0.50 0.55 0.06 0.23 9.14E-10 0.55 0.00030 

REN247M23 Ind 15 4 2.09 0.67 0.54 0.62 0.27 2.42E-10 0.56 0.00017 

INU055 Ind 20 5 1.61 0.35 0.39 0.68 0.38 9.25E-11 0.66 0.00011 

C20_253 Par 20 6 3.92 0.80 0.76 0.88 0.09 8.56E-12 0.40 0.00004 

CPH8 Par 19 4 3.52 0.68 0.74 0.92 0.12 1.04E-12 0.43 0.00002 

Cxx_121 Par 20 6 3.25 0.70 0.71 0.94 0.13 1.31E-13 0.44 8.28E-06 

CPH7 Par 20 5 3.17 0.80 0.70 0.87 0.13 1.67E-14 0.44 3.67E-06 

C09_250 Par 20 4 3.21 0.65 0.71 0.19 0.14 2.34E-15 0.44 1.63E-06 

CPH9 Par 20 7 2.68 0.55 0.64 0.06 0.14 3.38E-16 0.48 7.80E-07 

CPH12 Par 19 3 2.52 0.68 0.62 0.60 0.23 7.71E-17 0.51 3.97E-07 

CPH5 Par 18 4 1.59 0.44 0.38 1.00 0.39 3.04E-17 0.67 2.66E-07 

FH2010 Par 19 4 1.39 0.21 0.29 0.03 0.51 1.56E-17 0.75 1.98E-07 

Priemer   4.86 2.95 0.65 0.64      
 

Skupina lokusov použitých na odlíšenie jednotlivých zvierat mala značnú účinnosť: 

pravdepodobnosť dvoch nepríbuzných zvierat, ktoré zdieľajú rovnaký genotyp je 9,25 × 10-11 

a s rovnakou pravdepodobnosťou pre príbuzných bola 1,1 × 10-4, takže nesprávne priradenie 

bolo veľmi nepravdepodobné. Nezistili sme žiadne odchýlky od rovnováhy Hardy-Weinberg. 

Genetická rozmanitosť sa zdala byť značná a porovnateľná s genetickou diverzitou 

pozorovanou vo veľkej populácii vlkov v severnom Dinárskom pohorí (Tabuľka 3, spárované 

vzorky t-test p = 0,250). 
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Tabuľka 3: Porovnanie očakávanej heterozygotnosti medzi severným Dinárskym pohorím (Slovinsko a 
Chorvátsko) a na Slovensku. Tento rozdiel nie je štatisticky významný (spárované vzorky t-test p = 0,250). 

Locus Dinaric Mts. Slovensko 

AHT137 0.83 0.74 

AHTh171 0.70 0.80 

AHTk253 0.74 0.68 

C09_250 0.77 0.71 

C20_253 0.80 0.76 

CPH12 0.70 0.62 

CPH5 0.74 0.38 

CPH7 0.52 0.70 

CPH8 0.60 0.74 

CPH9 0.46 0.64 

Cxx_121 0.73 0.71 

FH2010 0.70 0.29 

FH2848 0.76 0.62 

INRA21 0.67 0.73 

INU030 0.72 0.71 

INU055 0.72 0.39 

REN162C04 0.55 0.71 

REN169D01 0.73 0.80 

REN169O18 0.52 0.55 

REN247M23 0.81 0.54 

REN54P11 0.67 0.67 

Priemer 0.69 0.64 

s.d. 0.10 0.14 
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Hybridizácia so psami 

Analýza štruktúry nepreukázala hybridizáciu medzi vlkmi a psami v oblasti Tatier. 

Všetky zistené psovité šelmy sa potvrdili ako vlci (Obrázok 6). 

 

Obrázok 6: Znázornená štruktúra pre analýzu hybridizácie vlk-pes, K = 2. 1 - referenční vlci, Severné Dinárske 
pohorie.; 2 - referenční psi; 3 - zistené psovité šelmy na Slovensku. Každý stĺpec je individuálny, pomer zelená / 
červená ukazuje odhad pravdepodobnosti zaradenia ako pes / vlk. Vzorky referenčných psov tiež obsahujú 
niekoľko československých vlčiakov. 

 

Genetická vzdialenosť medzi dinárskymi a karpatskými vlkmi 

Hoci dinársky aj slovenský vlk patria jasne k vlkom, bola tam značná štruktúra medzi 

slovenským a Dinárskym pohorím (Obrázok 7, spárované Fst = 0,145). Vzhľadom k veľkej 

geografickej vzdialenosti medzi oboma populáciami a nepriaznivým prostredím, ktoré medzi 

nimi ležia, bol tento výsledok očakávaný. 

 

Obrázok 7: Znázornená štruktúra pre analýzu genetickej štruktúry medzi slovenským a Dinárskym pohorím, K = 
3. 1 - dinárski vlci; 2 - Referenční psi; 3 - Slovenskí vlci. Každý stĺpec je individuálny, pomer modrá / zelená / 
červená ukazuje odhad pravdepodobnosti zaradenia do skupiny dinársky / pes / slovenský.  
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Analýza pôvodu a štruktúra svorky v oblasti 

Vo vzorkách sme identifikovali 9 skupín nepríbuzných alebo málo príbuzných zvierat 

(Obrázok 8). Zatiaľ čo 5 sú jasné svorky, sú tam tiež 4 nepríbuzné alebo málo príbuzné zvieratá, 

ktoré sú buď rozptýlené jedince (samotári) alebo členovia ďalších rezidentných svoriek, 

od ktorých máme málo vzoriek. Vzhľadom na to, že intenzita vzoriek bola pomerne nízka a 

nájsť samotárov je ťažšie, ako rezidentné zvieratá, väčšina z týchto zvierat pravdepodobne patrí 

do ďalších svoriek. 

 

 

Obrázok 8: Rodinná štruktúra zistená genetickou analýzou. Identifikované boli 5 jasných svoriek (súrodenci 
alebo rodičia / páry potomkov) a 4 nepríbuzné alebo málo príbuzné jednotlivé zvieratá, ktoré môžu byť buď 
členmi ďalšej svorky alebo jednotliví samotári. Vzhľadom k tomu, že intenzita vzoriek bola nízka a nájsť 
rozptýlené jedince je ťažšie, ako rezidentné zvieratá, väčšina z týchto zvierat pravdepodobne patrí do ďalších 
svoriek 
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Priestorová štruktúra dobre korešponduje s predpokladanou rodinnou štruktúrou a 

ukazuje, že v tejto oblasti je pravdepodobne 5 až 9 rezidentných svoriek (Obrázok 9). 

 

 

Obrázok 9: Rodinné skupiny a nepríbuzní jednotlivci (červené línie), možné oblasti svoriek (čierne línie). Plné 
línie – zistené rodinné štruktúry, prerušované línie – zistení nepríbuzní jednotlivci. Oblasť svoriek v elipsách je 
~ 450 km2, čo zodpovedá teritóriu vlka v Dinárskom pohorí stanoveným cez GPS telemetriu. 

 

Mapa tiež ukazuje, že svorky sú rozšírené na oboch stranách Liptovskej kotliny, ktorá 

pretína stred študijnej oblasti a zdá sa, že pôsobí ako čiastočná ekologická bariéra (rieka, vodná 

nádrž, poľnohospodárske oblasti, ľudské sídla) oddeľujúca habitatov vlkov. 
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DISKUSIA 

 

Cieľom tohto pilotného projektu bolo vykonať predbežný prieskum vlčej populácie v 

malej študijnej oblasti na Slovensku s využitím molekulárnej genetiky. Kým cieľom štúdie bolo 

získať hrubé dáta o vlčej populácii na Slovensku, bolo to hlavne koncipované ako "overenie 

koncepcie", ktorého cieľom bolo na miestnej úrovni demonštrovať použiteľnosť a užitočnosť 

molekulárnej genetiky na získanie stabilných, dôveryhodných vedeckých údajov o vlkoch vo 

voľnej prírode. Projekt mal taktiež za cieľ budovať dôveru medzi rôznymi zainteresovanými 

stranami, ktoré sa zaoberajú manažmentom vlka a katalyzovať vznik väčšej siete 

zainteresovaných osôb, čo by mohlo slúžiť ako východiskový bod pre budúcnosť a rozsiahlejšie 

genetické prieskumy slovenských vlkov. 

Hoci bol projekt limitovaný, a to ako aj v dobe trvania aj pre finančné zdroje, pekne 

demonštroval potenciál nástrojov molekulárnej genetiky pre mapovanie populácií zvierat vo 

voľnej prírode. Aj napriek relatívne nízkemu počtu odobratých vzoriek sa nám podarilo získať 

dôležité výsledky. Zistili sme, že v čase zberu vzoriek bolo v oblasti najmenej 20 rôznych vlkov.  

Tiež bolo zistené, že tieto zvieratá sú členmi najmenej piatich a prípadne až deviatich 

rôznych rodinných skupín (svorky). Na základe genetických výsledkov a za predpokladu, že 

priemerná veľkosť svorky je päť jedincov (Rigg 2008), môžeme zhruba odhadnúť počet vlkov 

v študovanej oblasti na 20 až 45 jedincov. Avšak, aj keď spodné číslo je presné (skutočný počet 

genotypových jedincov), horné číslo je predbežný odhad, pretože chýba štatistická robustnosť, 

ktorú by poskytla metóda mark-recapture. 

Problém so štúdiami mark-recapture je, že kriticky závisia od počtu opätovne 

zozbieraných vzoriek na odhadnutie celkovej veľkosti populácie. To však bolo najmenej 

úspešnou súčasťou našej práce. Plánovali sme úzku spoluprácu s miestnymi poľovníkmi pre 
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odber vzoriek, avšak napriek početným stretnutiam a jednaniam, spolupráca sa neuskutočnila 

často na miestnej úrovni a od poľovníkov sme získali len malý počet odobratých vzoriek. 

Drvivá väčšina vzoriek bola zozbieraná ďalšími dobrovoľníkmi, väčšinou v priebehu 

intenzívneho stopovania na snehu. To má často za následok, že sa zhromaždí viacero vzoriek z 

rovnakých zvierat na malej ploche a / alebo krátkom časovom úseku, čo nie je dostatočné ako 

recapture za účelom analýzy dát. Počet efektívnych recapture bol teda nízky a bránil tak 

analýze mark-recapture. Tento nedostatok zdôrazňuje aj význam a obtiažnosť zapojenia 

miestnych poľovníkov. Nevýhoda bola v tom, že sa konal celoštátny zber genetických vzoriek 

pre medveďov hnedých v rovnakom čase a poľovníci boli menej ochotní podieľať sa na ďalšej 

štúdii. Táto situácia sa zhoršila o neobvykle miernou zimou s malou snehovou pokrývkou. 

Kolegom v Poľsku, ktorým sme poskytli skúmavky na vzorky sa nepodarilo zhromaždiť žiadne 

vzorky pre nedostatok vlčích pobytových znakov v oblastiach, kde by ich za normálnych 

okolností bolo možné nájsť. 

Druhá otázka a starostlivé zváženie pri navrhovaní budúcich štúdií je voľba oblasti pre 

odber vzoriek. Vzhľadom ku krátkej dobe na plánovanie a realizáciu, sme vybrali oblasť, o 

ktorej sme boli presvedčení, že by mohla byť primerane monitorovaná vzhľadom na obmedzené 

dostupné zdroje. Pretože táto oblasť sa pretína s údolím rieky obývaným ľuďmi, ktoré sa zdá 

ako čiastočná prekážka v pohybe vlkov, pravdepodobne sme zahrnuli viac fragmentov teritórií 

vlčej svorky, namiesto odobratí vzoriek v súvislom priestore (habitat patch). To by mohlo viesť 

k podceneniu požadovaného úsilia odberu vzoriek. Hoci toto nemá žiadny vplyv na naše 

výsledky, zdôrazňuje to okrajový efekt, ktorý je problém v relatívne menších výskumoch. 

Na záver treba spomenúť, že pilotná akcia úspešne splnila svoj účel: testovacie postupy 

a identifikácia problémov, no napriek tomu získanie dostatočných výsledkov preukázali 

hodnotu metodiky. Sme presvedčení, že pripravila cestu pre budúce štúdium slovenských vlkov 
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vo veľkom meradle pomocou molekulárnej genetiky, ktorá by slúžila ako základ pre vedecky 

založený manažment tohto druhu v Západných Karpatoch. 
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PRÍLOHY 

Príloha 1: Fotografie zo stretnutí a práce v teréne 

Nasledujúce fotografie ukazujú plánovanie a stretnutia s poľovníkmi, lesníkmi, 

dobrovoľníkmi a študentami, ako aj stopovanie na snehu, zber vzoriek a inštaláciu fotopasce. 
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Príloha 2: Fotografie vlkov z fotopascí 

Nasleduje výber snímok vlkov z fotopascí v študijnej oblasti zozbierané od 

zamestnancov a dobrovoľníkov Slovak Wildlife Society, poľovníkov a pracovníkov NP. 
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