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Abstract 

The first comprehensive national survey of otter distribution (single–shot mapping) in Slovakia was 

accomplished in winter 2007/2008. The mapping was carried out using modified standard IUCN/OSG 

methodology – searching for presence marks of the otter in a network of quadrates. Results were 

obtained from 275 quadrates of the Databank of Slovak Fauna (DSF) (64% out of 429 DSF quadrates). 

The second mapping was carried out in winter 2008/2009 in 54 DSF quadrates (12.6% out of 429 

quadrates). During both surveys the otter distribution was recorded in a total of 292 quadrates (88.7% 

out of checked quadrates; 61% out of all 429 quadrates in the Slovak Republic), in 36 quadrates (1% 

and 8%, respectively) otters were not recorded. The third one–off otter mapping of the whole Slovak 

territory (in all 429 quadrates) was carried out in summer 2010 with the “standard” method, 349 

quadrates (81.4%) were positive and 80 quadrates (18.7%) were negative. The otter occurs in most 

parts of the country with the exception of parts of the Western and South–Eastern lowlands of 

Slovakia.  
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Úvod 

Vydra riečna (Lutra lutra L.) patrí aj na Slovensku medzi chránené konfliktné druhy 

živočíchov, ktorým je potrebné venovať pozornosť nielen z hľadiska praktickej ochrany 

prírody, ale tiež z pohľadu biológie ochrany prírody (ochranárskej biológie, angl. 

Conservation biology) (napr. Temple a Terry 2007, 2009, Urban et al. 2011a) ako 

multidisciplinárneho vedného odboru, ktorý poskytuje teoretické základy a praktické rady pre 

ochranu všetkých foriem biodiverzity (napr. Soulé 1985, 1986; Primack 2004; Robinson 

2006; Groom et al. 2006; van Dyke 2008). Poznanie aktuálneho i historického rozšírenia je 

základom kvalitnej prípravy a úspešnej realizácie manažmentových ochranárskych opatrení. 

Efektívny ochranársky manažment vydry riečnej sa nezaobíde bez poznania jeho stavu 

a distribúcie, ekologických nárokov a príčin ohrozenia (Urban et al. 2011a).  
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Vydra riečna je zaradená v prílohách II (Druhy živočíchov a rastlín, významné z hľadiska 

Spoločenstva, ochrana ktorých si vyžaduje určenie osobitných území ochrany) a IV (Druhy 

živočíchov a rastlín, významné z hľadiska Spoločenstva, ktoré si vyžadujú prísnu ochranu) 

Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prírodných biotopov, voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín (the Council Directive 92/43/EEC of May 21, 1992 on 

the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), tzv. smernice o biotopoch 

(EC Habitats Directive). Jej cieľom je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu európsky 

významných biotopov a populácií európsky významných druhov rastlín a živočíchov. 

V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. (v znení neskorších doplnkov 

a úprav) sa stav ochrany druhu považuje za priaznivý, „keď údaje o populačnej dynamike 

druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený 

areál druhu sa nezmenšuje a pravdepodobne sa ani v dohľadnej budúcnosti nebude zmenšovať 

a existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký biotop na dlhodobé 

udržanie jeho populácie“ (Anonymus 2002). Na základe uvedenej smernice musia členské 

štáty EÚ realizovať aj monitoring rozšírenia populácie vydier a každých šesť rokov 

vypracovať správu o vykonaní opatrení podľa tejto smernice (tzv. reporting). 

Napriek vyššie uvedenému sa jednorazové celoslovenské mapovanie tohto druhu na celom 

území Slovenska uskutočnilo až v roku 2007. Z predošlých rokov jestvuje viacero máp 

rozšírenia vydry na Slovensku, ktoré však boli vyhotovené z rôznych podkladov. Napríklad 

v rokoch 1962–1963 prebehla na stránkach časopisu Poľovníctvo a rybárstvo anketa o vydre, 

ktorej výsledky s protichodnými informáciami a názormi zhrnul Podhradský (1964). 

Podstatná časť výsledkov uvedenej ankety o rozšírení vydry riečnej bola prebratá aj do 

monografie cicavcov Slovenska (Feriancová–Masárová a Hanák 1965; obr. 1).  

 

Obr. 1. Rozšírenie vydry riečnej na Slovensku v roku 1964 (Feriancová–Masárová a Hanák 1965). 

Fig. 1. Occurrence of Eurasian otter in Slovakia in 1964 (Feriancová-Masárová a Hanák 1965). 
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Aj väčšina ďalších údajov o rozšírení vydry na území Slovenska zo začiatku druhej polovice 

20. storočia pochádza z celoslovenských dotazníkových akcií (napr. Hell a Cimbal 1978; Hell 

1980). V rokoch 1971 – 1978 uskutočnil Voskár (1982) prieskum rozšírenia, populačnej 

hustoty a vybraných aspektov bionómie i ekológie vydry na celom východnom Slovensku 

a na základe jeho výsledkov navrhol niektoré konkrétne opatrenia ochrany. Počas neho 

napríklad nezistil pobytové znaky vydry v povodiach Uh – Latorica – Bodrog (obr. 2). 

 

Obr. 2. Rozšírenie vydry riečnej na východnom Slovensku v rokoch 1971–1978 (Voskár 1982). 

Fig. 2. Otter distribution in eastern Slovakia in 1971–1978 (Voskár 1982). 

 

Po začatí tzv. Akcie Vydra, dlhodobého programu výskumu a ochrany tohto druhu, sa 

rozbehlo aj jeho intenzívnejšie mapovanie s cieľom získavať objektívne, aktuálne informácie 

o rozšírení vydry a o stave jej populácie na území Slovenska a jeho regiónov, vrátane 

ohrozujúcich faktorov a na ich základe priebežne vypracovať a realizovať opatrenia zamerané 

na ochranu a stabilizáciu jej populácie (napr. Kadlečík 1990a, b, 1992; Kadlečík a Urban 

1997). Okrem toho sa uskutočnilo aj niekoľko tzv. Táborov v rámci akcie vydra, počas 

ktorých sa zmapovali niektoré oblasti  Slovenska (pozri napr. Urban et al. 2011a). Mapovania 

však prebiehali len vo vybraných regiónoch (napr. orografických celkoch, povodiach, 

veľkoplošných chránených územiach), nie na celom území Slovenska. Súhrnné celoslovenské 

výsledky výskumu vydry riečnej na národnej úrovni, vrátane mapového znázornenia jej 

rozšírenia, spracovali na základe výsledkov vyššie uvedených regionálnych a lokálnych 

mapovaní, prieskumov a výskumov napríklad Kadlečík (1992, 1994a, b); Kadlečík a Urban 
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(1995a, b, 1997, 1998) a Urban (1995a, b). Tieto údaje boli prebraté aj do prehľadových máp 

rozšírenia vydry, vrátane Atlasu krajiny SR (Krištín et al. 2002), programu záchrany vydry 

(Urban & Kadlečík 2001; obr. 3) i návrhu  referenčného areálu pre daný druh, zaslaného 

Európskej komisii v zmysle článku 17 Smernice o biotopoch (reporting) (obr. 4). 

 

Obr. 3. Rozšírenie vydry riečnej na Slovensku v rokoch 1974–2001 (Urban & Kadlečík 2001). 

Fig. 3. Otter distribution in Slovakia 1974–2001 (Urban & Kadlečík 2001). 

 

 

Obr. 4. Referenčný areál vydry riečnej na Slovensku.  

Fig. 4. Reference otter range in Slovakia used for reporting. 
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Vychádzajúc z uvedeného nedostatku celoslovenských údajov, celospoločenskej požiadavky 

i požiadaviek smernice o biotopoch, sme od zimy 2007/2008 uskutočnili na Slovensku tri 

jednorazové mapovania vydry riečnej. Ich cieľom bolo získať aktuálne údaje pre: (1) 

pripravovaný atlas cicavcov Slovenska; (2) stanovenie stavu druhu; (3) prípadne pre korekcie 

referenčného areálu druhu. 

Metodika 

Pri mapovaní bola použitá mierne upravená štandardná metóda IUCN/SSC Otter Specialist 

Group, založená na vyhľadávaní pobytových znakov vydry (trusových a pachových značiek, 

stôp a pod.) v rámci siete kvadrátov (cf. Reuther et al. 2000; Urban a Adamec 2007). Keďže 

v našich podmienkach sú bežne zaužívané kvadráty Databanky fauny Slovenska (DFS) 

približne 10 × 12 km, vychádzajúce zo stredoeurópskej siete a založené na zemepisných 

súradniciach vymedzujúcich mapové polia (kvadráty), mapovali sme v týchto kvadrátoch 

a nie v štvorcoch  10 × 10 km (UTM; WGS 84). Dĺžka kontrolovaných úsekov bola 300 m. 

V prípade zistenia pobytového znaku, resp. znakov vydry už v prvom kvadrante daného 

kvadrátu, sa považoval celý kvadrát za „pozitívny“ a ostatné kvadranty sa už (v dôsledku 

časovej aj finančnej náročnosti) nekontrolovali. Začínali sme kvadrantom, ktorý bol najbližšie 

k trase presunu, nie kvadrantom „a“. Pokiaľ sme ani na jednej zo 4 lokalít v danom kvadráte 

nezistili pobytové znaky vydry, vybrali sme ďalšie 2 vhodné lokality v rámci celého kvadrátu, 

ktoré sme skontrolovali. V prípade negatívneho výsledku aj na týchto dvoch lokalitách 

(celkovo na 6 skontrolovaných lokalitách v celom kvadráte) sme daný kvadrát považovali za 

„negatívny“ (Urban a Adamec 2007).  

Overovanie metodiky prebehlo v mesiacoch september – október 2007 (pozri napr. Urban 

2007, 2008, 2009, 2010b). Vlastné mapovanie realizovali od októbra 2007 do apríla 2008 

najmä zamestnanci (zoológovia a strážcovia) Štátnej ochrany prírody SR, pedagógovia a 

študenti Katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici a niektorí ďalší odborníci popri iných prácach v teréne a v rámci 

monitoringu ČMS BIOTA. Spolu bolo zmapovaných (vzhľadom na viaceré nepriaznivé 

skutočnosti, podrobnejšie pozrite napr. Urban et al. 2008) 275 kvadrátov Databanky fauny 

Slovenska (64,1 % zo všetkých 429 kvadrátov na území Slovenska). 

V zime 2008/2009 prebehlo mapovanie v 54 kvadrátoch, v ktorých nebola vydra (vzhľadom 

na vyššie uvedené príčiny) mapovaná počas predošlého mapovania.  

Tretie mapovanie sa uskutočnilo od júna do októbra 2010 rovnakou metodikou. Počas tohto 

mapovania však bola kontrolovaná štandardná 600 m dĺžka daných úsekov. Zmapovaných 

bolo všetkých 429 kvadrátov, nachádzajúcich sa na území Slovenska, resp. zasahujúcich na 

toto územie. V prípade kvadrátov, v ktorých sa nachádzajú Územia európskeho významu 
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(ÚEV), vyhlásené aj pre ochranu vydry riečnej, boli kontrolované lokality volené prioritne 

v týchto územiach (napr. Urban et al. 2010, 2011a).  

 

Výsledky a diskusia 

Mapovanie 2007-2008 

Zo zmapovaných 275 kvadrátov Databanky fauny Slovenska v jeseni a zime 2007/2008 bolo 

pozitívnych (boli v nich zistené pobytové znaky vydry) 259 kvadrátov (94,2 % zo 

skontrolovaných, resp. 60,4 % zo všetkých kvadrátov) a v 16 kvadrátoch (5,8 % zo 

skontrolovaných, resp. 3,7 % zo všetkých kvadrátov) neboli zaznamenané pobytové znaky 

vydry riečnej (obr. 5). 

 

Obr. 5. Výsledky mapovania vydry riečnej na Slovensku v zime 2007/2008. 

Fig. 5. Results of the Slovak national otter survey in winter 2007/2008. 

 

Pobytové znaky vydry neboli (z organizačno–technických dôvodov) zisťované najmä v 

severnej časti východného Slovenska,v horných častiach povodí Topľa, Ondava, Laborec, ako 

aj na západnom Slovensku,v stredných častiach povodí riek Váh a Nitra, prípadne na tokoch 

Morava a Malý Dunaj. 

Výskyt vydry bol zaznamenaný v celých povodiach riek Hron, Ipeľ, Slaná, Hnilec, Hornád, 

Poprad a Dunajec. Jej pobytové znaky boli zistené v horných častiach povodí Váhu, s 

pritokmi Kysuca, Turiec, Orava, Rajčianka; Nitry; Torysy; Cirochy. Nesúvislo sme jej výskyt 

zaznamenali na tokoch Morava, Bodrog a Latorica (Urban et al. 2008). 
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Mapovanie 2008-2009 

Počas mapovania v zime 2008/2009 bolo pozitívnych 33 z 54 kontrolovaných kvadrátov (61,1 

% z kontrolovaných, 7,7 % zo všetkých 429 kvadrátov na území Slovenska) a negatívnych 

bolo 21 kvadrátov (38,9 %; 4,9 %) (obr. 6). 

 

Obr. 6. Výsledky mapovania vydry riečnej na Slovensku v zime 2008/2009. 

Fig. 6. Results of the Slovak national otter survey in winter 2008/2009. 

 

Počas oboch mapovaní v zimách 2007/2008, resp. 2008/2009 bolo skontrolovaných len 328 

kvadrátov Databanky fauny Slovenska (76,5 % zo všetkých 429 kvadrátov). Pozitívnych bolo 

292 kvadrátov (89 % zo všetkých kontrolovaných kvadrátov; 68 % zo všetkých 429 

kvadrátov na Slovensku) a negatívnych bolo 36 kvadrátov (11 %; 8,4 %) (Urban 2010a; 

Urban et al. 2011a, b).  

 

Mapovanie 2010 

Počas tohto mapovania sme výskyt vydry zaznamenali v 349 kvadrátoch (81,4 % zo všetkých 

429 kvadrátov, nachádzajúcich sa, resp. zasahujúcich na územie Slovenska) a 80 kvadrátov 

(18,7 %) bolo negatívnych  (Urban 2010a). Toto mapovanie bolo vôbec prvé celoplošné na 

území Slovenska, kedy sa v relatívne krátkom čase (5 mesiacov) malým tímom ľudí 

zmapovali všetky kvadráty a kontrolovali 600 m úseky. 
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V referenčnom areáli je uvedených 369 kvadrátov DFS ako pozitívnych (86 % zo všetkých 

429 kvadrátov). V 36 (8,4 % zo všetkých kvadrátov, resp. 9,8 % z kvadrátov, ktoré boli 

pozitívne v referenčnom areáli) z nich neboli počas tohto mapovania zaznamenané pobytové 

znaky vydry riečnej. V 21 kvadrátoch (4,9 % zo všetkých kvadrátov), ktoré sú v referenčnom 

areáli udávané ako negatívne, sme zaznamenali pobytové znaky vydry riečnej (obr. 7). 

 

Obr. 7. Výsledky mapovania vydry riečnej na Slovensku v roku 2010 a ich porovnanie s referenčným 

areálom. 

Fig. 7. Comparison of results of the Slovak national otter surveys in 2010 with reference otter range 

used for reporting. 

 

Vydra riečna sa v súčasnosti vyskytuje na väčšine (cca na 80 % vodných tokov a plôch) 

územia Slovenska. Pravidelne sme ich nachádzali najmä na podhorských riekach stredného, 

severného a severovýchodného Slovenska a na ich prítokoch. Druh chýba najmä v niektorých 

oblastiach  nížinatej a pahorkatinovej časti západného a juhovýchodného Slovenska (Urban 

2010a, Urban et al. 2011a). Na západnom Slovensku (napr. v Podunajskej nížine, Trnavskej 

pahorkatine) nebol zistený v upravených a v mnohých prípadoch znečistených tokoch, bez 

pobrežnej vegetácie, alebo s výrazne redukovanou vegetáciou a nepriechodnými objektami 

(priepustami a mostami).  

V rokoch 2010–2011 sme napríklad počas výskumu zameraného na problematiku ekologickej 

integrity krajiny a konektivity biotopov v širšom okolí Piešťan (k. ú. Piešťany, Drahovce, 

Jalšové, Sokolovce, Ratnovce, Banka, Moravany nad Váhom, Hubina, Ducové, Modrovka, 

Horná Streda, Brunovce, Pobedim, Bašovce, Veľké Orvište a Malé Orvište; kvadráty DFS 
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7372, 7373, 7472, 7473) skontrolovali štandardnou metódou 600 m úseky na vybraných 98 

lokalitách (4 pod mostami na rieke Váh, 7 pod mostami na Vážskom kanáli, 15 na brehoch 

rieky Váh bez technických diel, 12 na Vážskom kanáli bez technických objektov, 12 pod 

mostami na prítokoch Váhu, 5 pod mostami na ostatných kanáloch, 18 na brehoch prítokov 

Váhu bez technických objektov, 15 na brehoch vodných nádrží, 10 na brehoch štrkovísk). Ani 

na jednej z nich neboli zaznamenané pobytové znaky vydry, hoci šlo o pestrú škálu biotopov 

v rôznych typoch krajiny Trnavskej pahorkatiny a Považského Inovca. Najbližšie k uvedenej 

oblasti sme trusové značky vydry riečnej v povodí rieky Váh zistili na pravostrannom prítoku 

Vlára, nad Drietomou, resp. na brehoch vodnej nádrže Kráľová a na brehoch Váhu pri Seredi 

(Urban et al. 2011a).   

Výsledky mapovania ukazujú, že vydra sa v súčasnosti vyskytuje aj v oblastiach, odkiaľ 

nebola v predošlých rokoch zaznamenaná. Kým do roku 1965 bol jej výskyt známy len v 84 

kvadrátoch DFS (19,5 % zo všetkých kvadrátov Slovenska) (Urban et al. 2012), počas 

mapovanie v roku 2010 bola zistená v 369 kvadrátoch (86 %), čo predstavuj nárast o 285 

kvadrátov. Na základe výskumu populačno–genetickej štruktúry a demografickej histórie 

vydier na Slovensku (n = 65 jedincov) a v Českej republike (n = 132 jedincov) sa ukázalo, že 

v druhej polovici 20. storočia došlo k úplnej izolácii časti českej populácie vydry riečnej, 

zatiaľ čo slovenská populácia zostala čiastočne napojená na relatívne kontinuálny areál vydry 

v strednej a východnej Európe (Hájková 2007; Hájková et al. 2007). Výsledky dvoch rôznych 

programov potvrdili recentný pokles početnosti populácií vydry v Českej republike i na 

Slovensku, pričom k najvýraznejšiemu poklesu početnosti došlo pravdepodobne medzi 

sedemdesiatymi a polovicou deväťdesiatych rokov minulého storočia (Hájková 2007). Hoci 

v súčasnosti sa početnosť aj areál vydry v ČR a SR zväčšuje, výsledky genetických analýz 

poukazujú na nízku efektívnu veľkosť populácií a vydra riečna je naďalej veľmi zraniteľným 

druhom, citlivým na akékoľvek výraznejšie demografické zmeny (Urban et al. 2011a). 

Je škoda, že jednorazové mapovania na celom území Slovenska neprebehli už skôr, ako tomu 

bolo napríklad v Českej republike, pretože z ich výsledkov je možné vyhodnotiť šírenie sa 

vydier do nových oblastí (napr. Toman 1992, Kučerová et al. 2001, Poledník et al. 2007). 

Rozširovanie sa vydry sme na Slovensku potvrdili napríklad v povodí rieky Hron, kde sa 

v lete 1996 uskutočnilo mapovanie v 48  kvadrátoch (152 kvadrantoch) DFS. V lete a jeseni 

2010 a v zime 2011/2012 boli opätovne skontrolované všetky tieto kvadráty a kvadranty. 

Kým v roku 1996 bolo pozitívnych 35 kvadrátov (72,9 % zo všetkých skontrolovaných 

kvadrátov) a 72 kvadrantov (47,4 % zo všetkých skontrolovaných kvadrantov), v roku 2010 

a v zime 2011/2012 bolo pozitívnych 45 kvadrátov (93,7 %), 115 kvadrantov  (75,7 %) v roku 

2010  a 119 kvadrantov (78,3 %) v zime 2011/2012 (Urban & Svitok in prep.). 
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K rozšíreniu vydier na Slovensku neprispeli žiadne reštitúcie, hoci sa podobné, ničím 

nepodložené fámy o vypúšťaní jedincov z odchovov do voľnej prírody, čo údajne následne 

spôsobuje vysokú populačnú hustotu vydier a úbytok rýb v pstruhových vodách,  objavujú 

najmä v rybárskych periodikách (Urban et al. 2011a).  

 

Súhrn 

Prvé jednorazové mapovanie rozšírenia vydry na Slovensku sa uskutočnilo v zime 2007/2008. 

Prebiehalo štandardnou IUCN/OSG metódou – vyhľadávaním pobytových znakov vydry v 

sieti kvadrátov.  Zmapovaných bolo 275 kvadrátov Databanky fauny Slovenska (DFS) (64 % 

zo všetkých 429 DFS kvadrátov). Druhé mapovanie sa uskutočnilo v zime 2008/2009 v 54 

kvadrátoch (12,6 % zo všetkých 429 kvadrátov), ktoré predtým neboli zmapované. Počas 

oboch mapovaní bol výskyt vydry zaznamenaný v 292 kvadrátoch (88,7 % z mapovaných 

kvadrátov; 61 % zo všetkých 429 kvadrátov), v 36 kvadrátoch (1 %, resp. 8 %) nebol výskyt 

vydry zaznamenaný. Tretie mapovanie prebehlo v lete 2010 vo všetkých 429 kvadrátoch. 

Pozitívnych bolo 349 kvadrátov (81,4 %) a negatívnych 80 kvadrátov (18,7 %). 

Vydra riečna sa v súčasnosti vyskytuje na väčšine územia Slovenska, okrem častí nížin na 

západnom a juhovýchodnom Slovensku.  
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