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Abstract. Research on small terrestrial mammals in the alpine zone of the Nízke Tatry (Low Tatra) Mts.
was carried out between 2011 and 2014. During 377 trapping sessions performed in this period, a total
of 206 individuals were recorded using the capture-mark-recapture (CMR) method. The most frequently
recorded species were Chionomys nivalis mirhanreini and Microtus tatricus, followed by Microtus
agrestis, Clethrionomys glareolus, Apodemus flavicollis, Sorex araneus, and S. minutus. The presence
of Clethrionomys glareolus in the alpine zone, in places without vegetation, with a continuous coverage
of bare rocks refutes the allegations that this species is restricted to the sub-alpine zone covered by the
dwarf pine. A similar pattern of seasonal dynamics of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus
was found in the alpine zone, which might be a consequence of their overpopulation at lower altitudes.
The signs of sexual activity of Chionomys nivalis observed in the autumn months (September–October)
suggest that – contrary to previous studies – the species can remain sexually active even after the August
peak. Our hypothesis is that the extended sexual activity of the species is a result of its synanthropisation
and migration into nearby buildings. Due to the insufficient performance of the trapping method, there was
some uncertainty in the quantitative estimation of Eulipotyphla population densities. Out of all species
recorded, Microtus agrestis was the least trapped, suggesting that the alpine zone represents a suboptimal
sink habitat for this species.
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ÚVOD
Štúdie drobných zemných cicavcov sú významné pre lepšie pochopenie modelov priestorovej
a temporálnej populačnej dynamiky, nakoľko ich pohyblivosť vykazuje veľké rozdiely, ako
v čase, tak aj v priestore (Yoccoz & Ims 2004). Práve priestorové rozdelenie mnohých druhov
závisí od distribúcie potrebných zdrojov, hoci to nemusí byť len potrava, ale taktiež prítomnosť
úkrytov, ktoré sú v extrémnych stanovištiach nevyhnutné (Pimm & Rozenzweig 1981). Medzi
takéto extrémne stanovištia môžeme na našom území zaradiť práve vysokohorské biotopy.
Heterogénny charakter prostredia v alpínskom stupni a výrazné striedanie habitatových prvkov
na relatívne malom území v dôsledku rýchlo sa meniacej nadmorskej výšky musí mať zákonite
vplyv na skladbu a dynamiku synúzií drobných cicavcov (Miklós & Kolbová 2006).
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Charakteristické pre koexistujúce druhy mikromamálií je rozdelenie populácie do jednotlivých
mikrostanovíšť ako reakcia na štrukturálne prvky ich životného prostredia (Dueser & Shugart
1979). Využívanie rôznych mikrohabitatov je jedným zo spôsobov, ktorými drobné cicavce
znižujú konkurenčný tlak (Carnes & Slade 1982).
Drobným zemným cicavcom vysokých pohorí Slovenska, konkrétne v oblasti Nízkych Tatier, bola už v minulosti venovaná značná pozornosť, pričom najrozsiahlejší výskum zameraný
na ekologické charakteristiky drobných zemných cicavcov v Nízkych Tatrách robili Hanzák
& Rosický (1950) ešte v 50. rokoch 20. storočia. Zdôrazňujú špecifické podmienky tohto prostredia a ich vplyv na populácie cicavcov, vytvárajúce u nich vlastnosti, s ktorými sa v nížinách
nestretávame. Prítomnosť hraboša snežného v ľadovcovej kotline pod Derešmi a pod Chopkom
uvádzajú Štollmann (1968) a Dudich (1970). V oblasti PR Chabenec robili viacročný výskum
Štollman & Dudich (1990), pričom zaznamenali 15 druhov drobných cicavcov. V Ďumbierskych Nízkych Tatrách potvrdilo výskyt Apodemus flavicollis v nadmorských výškach nad
1700 m viacero autorov (Ambros 1990, Dudich 1990, Štollmann & Dudich 1990). Pri štúdiu
mikromammalií subalpínskeho pásma NPR Ďumbier zistil Bitušík (1996) prítomnosť troch
druhov piskorov (Sorex araneus, S. minutus, S. alpinus).
Napriek uvedeným štúdiám, hraboš snežný tatranský, Chionomys nivalis mirhanreini
(Schaefer, 1935), a hraboš tatranský, Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952), patria medzi druhy,
u ktorých sú v podmienkach Slovenska k dispozícii len obmedzené demografické informácie.
Hlavným cieľom tejto štúdie bolo zistiť druhové zastúpenie drobných zemných cicavcov v alpínskom stupni na lokalite Chopok-Dereše a tiež určiť ich základné ekologické charakteristiky
(ako dynamiku početnosti, pohlavnú a vekovú štruktúru a priestorovú aktivitu) v priebehu
vegetačných období s dôrazom na dva spomínané druhy.
MATERIÁL, METODIKA A SLEDOVANÉ ÚZEMIE
Drobné zemné cicavce (Rodentia a Eulipotyphla) boli odchytávané do živolovných pascí typu Chmela
s využitím metódy CMR (capture-mark-recapture). Jedince odchytené prvýkrát boli označené metódou
toe-clipping. Výskum bol realizovaný v priebehu troch rôznych vegetačných období (jún–október) v ôsmich
odchytových sériách, počas rokov 2011–2014. Každá séria trvala 5–6 nocí. Na ploche bolo použitých
80 pascí, ktoré boli sieťovito (do štvorca) rozložené každých cca 15 m, pričom veľkosť skúmanej plochy
bola 16.200 m2 (127×127 m). Pasce boli kladené na povrch terénu alebo do prirodzených priestorov pod
skalami a vnadené zmesou ovsených vločiek, kusov jabĺk, búrskych orechov a slnečnicových jadier.
Kontroly boli vykonávané dvakrát denne. Po odchytení boli jedince odvážené, odmerané, bolo určené
pohlavie, pohlavná aktivita, prípadne iné špecifické znaky (zranenia), vizuálne bola zisťovaná prítomnosť vonkajších parazitov. Za pohlavne aktívne samce boli považované tie, ktoré mali testes v skrotálnej
polohe a samice s otvorenou vagínou, gravidné alebo s výraznými mliečnymi bradavkami (v laktácii)
(Feriancová-Masárová & Hanák 1965).
Na základe údajov o hmotnosti a dĺžke tela jedincov boli určené vekové skupiny pre populáciu hraboša
snežného podľa Adamcovej (2004): junior – dĺžka tela do 115 mm, hmotnosť do 30 g; adult – dĺžka tela
115–125 mm, hmotnosť 30–45 g; senior – dĺžka tela nad 125 mm, hmotnosť nad 45 g).
Odchytené jedince Apodemus flavicollis boli zaradené do vekových kategórií podľa Baláža (2010),
ako juvenilné – mladé jedince, ktoré ešte nedosiahli rozmery dospelých jedincov (dĺžka tela do 90 mm,
hmotnosť do 20 g), majú juvenilné sfarbenie srsti; nedospelé, subadultné – pohlavne nezrelé jedince,
ktoré už ale dosahujú rozmery dospelých jedincov; adultné – pohlavne zrelé dospelé jedince (dĺžka tela
od 90 mm, hmotnosť od 20 g).
Jedince Clethrionomys glareolus boli tiež kategorizované ako nedospelé (dĺžka tela do 95 mm,
hmotnosť do 25 g) a dospelé (dĺžka tela od 95 mm, hmotnosť od 25 g) (Baláž 2010). Metodiky na
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Obr. 1. Pohľad na alpínsky stupeň lokality Chopok-Dereše v Národnom parku Nízke Tatry. Polygón
vyznačuje výskumnú plochu (foto M. Dorková).
Fig. 1. View of the alpine level of Chopok-Dereše in the Nízke Tatry National Park. The polygon denotes
the research area (photo by M. Dorková).

Obr. 2. Kamenná sutina s blokmi na lokalite Chopok-Dereše; typický biotop hraboša snežného, Chionomys
nivalis (foto M. Dorková).
Fig. 2. Stone scree with rock blocks at Chopok-Dereše; a typical habitat of the snow vole, Chionomys
nivalis (photo by M. Dorková).
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určenie vekových skupín pre jednotlivé druhy sa líšia, nakoľko odzrkadľujú morfologické a ekologické
odlišnosti druhov.
Grafické vyhodnotenie pomeru pohlaví, pohlavnej aktivity a vekových skupín bolo vytvorené len pre
rok 2012, nakoľko v tomto roku sa uskutočnilo najviac odchytových sérií a výsledky sú tak lepšie porovnateľné. Výnimkou je vyhodnotenie pohlavnej aktivity Chionomys nivalis, v ktorom sa uviedla prítomnosť
pohlavne aktívnych jedincov v neskorých jesenných mesiacoch v rokoch 2012 a 2013.
Výskum bol uskutočnený v Národnom parku Nízke Tatry na južných svahoch pod vrcholom Derešov
(2003 m n. m.), na hlavnom hrebeni v skupine Ďumbiera medzi sedlom Poľany a Chopkom (48° 57’ N,
19° 35’ E; obr. 1, 2).
Najvyššie položené časti hrebeňa Nízkych Tatier siahajú do alpínskeho vegetačného pásma, v ktorom
je situovaná aj skúmaná plocha (Turis & Jasík 2007). Drsná klíma v týchto miestach zapríčiňuje, že tu už
nerastú žiadne vyššie stromy ani kríky. Spomedzi drevín dokážu prežiť len miniatúrne, k zemi pritlačené
vŕby (Salix retusa, Salix herbacea), alebo nízke kríčky brusnice drobnolistej (Vaccinium gaultherioides).
Prevažujú byliny trávovitého vzhľadu, napr. kostrava nízka (Festuca supina), tomka alpínska (Anthoxanthum alpinum), psinček pyrenejský (Agrostis pyrenaica), ale môžeme tu nájsť aj typické, výrazne sfarbené
vysokohorské druhy, ako jastrabník alpínsky (Hieracium alpinum), zvonček alpínsky (Campanula alpina),
kamzičník chlpatý (Doronicum stiriacum) alebo prvosienka najmenšia (Primula minima).
Najvyššie položená meteorologická stanica na Chopku vo výške 2000 m n. m. udáva priemernú ročnú
teplotu vzduchu –1,2 °C (Turis & Jasík 2007) . Snehová pokrývka v hôľnych oblastiach trvá až 130 dní
v roku. V zatienených ľadovcových kotloch na severnej strane Ďumbiera sneh pokrýva pôdu až 200 dní
a miestami pretrváva aj do polovice júla (Midriak 1994).

VÝSLEDKY A DISKUSIA
V priebehu výskumu (2011–2014) bolo odchytených 206 jedincov drobných cicavcov, pričom
celkove bolo zaznamenaných 377 odchytov. Z radu Rodentia to boli druhy Chionomys nivalis
(Martins, 1842), Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952), M. agrestis (Linnaeus, 1758), Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), Apodemus flavicollis (Melchior, 1843), z radu Eulipotyphla
druhy Sorex araneus (Linnaeus, 1758) a S. minutus (Linnaeus, 1766). Početnosť druhov drobných
zemných cicavcov v jednotlivých odchytových sériách znázorňuje obr. 3.
Medzi odchytenými druhmi bola zaznamenaná pomerne vysoká početnosť taxónov, ktoré
nie sú typicky horské (napr. dominancia druhu Apodemus flavicollis predstavovala v roku 2012
až 27 % a Clethrionomys glareolus 17 %). Mnohí autori (Golley et al. 1975, Pucek 1983,
Flowerdew et al. 1985, Mazurkiewicz 1971, Mazurkiewicz & Rajska-Jurgiel 1998) pritom
potvrdzujú, že optimálnym stanovišťom spomenutých taxónov v strednej Európe sú úrodné
listnaté a zmiešané lesy.
Počas štyroch rokov sa dynamika populácie týchto druhov výrazne menila. Kým v roku 2011
neboli oba druhy zaznamenané, v r. 2012 patrili medzi najpočetnejšie druhy a v nasledujúcom
roku sa opäť nevyskytovali. V odchytových sériách z r. 2014 bol však druh A. flavicollis znovu
vysoko eudominantným taxónom (D=38,4 %) pričom bol opäť odchytávaný aj hrdziak lesný
(C. glareolus).
Populácie A. flavicollis vo vyšších vegetačných stupňoch sú veľmi závislé od potravných
a klimatických podmienok v tom ktorom roku (Trubenová 2006). Takto sa môžu populačné
hustoty dosiahnuté v jednotlivých rokoch navzájom veľmi odlišovať. Jedince väčšinou nedokážu
prežiť zimné obdobie a ojedinelé prípady prezimovania jedincov môžu byť zaznamenané po
výnimočne veľkej úrode semien drevín v predchádzajúcej jeseni a súčasne miernej zime (Jurčovičová & Trubenová 2007). Miklós & Kolbová (2006) uvádzajú, že druh sa dostáva nad
hornú hranicu lesa len pri nadmernej početnosti v nižších polohách, do prostredia s kosodrevi22

nou a vysokým podielom lúčneho habitatu. Sládek & Mošanský (1985) zas popisujú možnosti
rozšírenia druhov netypických pre dané prostredie aj neúmyselne antropickou činnosťou. Vysokohorská turistika, šport a s tým súvisiaca výstavba zariadení, vytvárajú možnosti rozšírenia
druhu aj do týchto polôh, pričom množstvo odpadkov môže poskytovať bázu pre obživu (Sládek
& Mošanský 1985). Aj jeden z najbežnejších lesných druhov C. glareolus je známy tým, že
sa správa synantropne a počas premnoženia obsadzuje aj menej vhodné, suchšie plochy, kde
nastáva priestorová kompetícia s inými druhmi drobných cicavcov, napríklad s A. flavicollis
(Droźdź 1966). Mazurkiewicz (1986) tvrdí, že kosodrevina je pre tento druh zrejme jediným
obývateľným typom vegetácie nad montánnym pásmom. Taktiež podľa Martínkovej et al.
(2004) je výskyt C. glareolus limitovaný porastmi kosodreviny a subalpínske pásmo je hornou
hranicou jeho rozšírenia. Žiak & Kocian (1995) odchytávali tento druh v moréne, no len na
miestach, kde sa odchytový kvadrát prekrýval s porastom kosodreviny.
Podľa našich výsledkov je však C. glareolus často zaznamenávaný aj v alpínskom pásme
v prostredí bez porastu kosodreviny s vysokou pokryvnosťou skál. Náš poznatok tak potvrdzuje
širokú ekologickú plastickosť tohto druhu (Bocchini & Nieder 1994).
V odchytových sériách v r. 2012 bol pomer pohlaví C. glareolus výrazne naklonený v prospech
samcov. Podľa Baláža (2010) a Žiaka & Kociana (1996) to pravdepodobne súvisí s väčšou
aktivitou samcov a hlavne vyhľadávaním samíc na začiatku reprodukčného obdobia. Naopak
samice sa pravdepodobne v tom čase starajú o potomstvo a tým pádom sú ich okrsky značne
menšie. Všetky odchytené samice boli pohlavne aktívne (obr. 4).

Obr. 3. Dynamika početnosti drobných cicavcov v jednotlivých odchytových sériách na lokalite ChopokDereše počas rokov 2011–2014.
Fig. 3. Population dynamics of small mammals in the trapping series at Chopok-Dereše in 2011–2014.
Vysvetlivky / legend: Af – Apodemus flavicollis, Cg – Clethrionomys glareolus, Chn – Chionomys nivalis,
Mt – Microtus tatricus, Sa – Sorex araneus, Sm – Sorex minutus, Ma – Microtus agrestis.
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Prevaha dospelých jedincov C. glareolus v r. 2012 bola najvýraznejšia v júni a v júli, v čase
najintenzívnejšieho rozmnožovania (obr. 5). Tento druh prechádza na samostatný spôsob života
približne vo veku 25–26 dní (Kubík 1965). V tomto veku je jeho hmotnosť okolo 11 g a jedince
sú zatiaľ pohlavne neaktívne. Niektoré pohlavne dospievajú najskôr pri hmotnosti približne
15–16 g (Turček 1953). Zejda (1966) zistil, že hmotnosť je v užšom vzťahu s pohlavnou aktivitou ako s vekom. Ďalej tvrdí, že pohlavne aktívne jedince sú v priemere o 5 g ťažšie ako
jedince neaktívne. U jedincov, ktoré ešte neboli zapojené do reprodukčného procesu, hmotnosť
zvyčajne neprekračuje 21 g (Gliwicz 1983). Dva rovnako staré jedince, z ktorých jeden je
pohlavne aktívny a druhý inaktívny, sa navzájom líšia o 5 g, čo je s ohľadom na priemernú
hmotnosť jedincov 20 g značný rozdiel (Zejda 1961).
Podľa našich výsledkov z r. 2012 v druhej polovici leta prevládali mladé jedince, ktoré sa
pravdepodobne rozmnožujú až po prezimovaní. Pohlavne nedospelé jedince v prvých mesiacoch svojho života zvyšujú hmotnosť aj v súvislosti so stúpajúcim vekom, ale ak dosiahnu
hmotnosť okolo 20 g a pohlavne nedospejú, začína ich hmotnosť stagnovať, bez ohľadu na
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Obr. 4–7. Pomer pohlaví, pohlavná aktivita a vekové skupiny vybraných druhov vo vybraných odchytoch.
4 – pomer pohlaví a pohlavná aktivita Clethrionomys glareolus v roku 2012. 5 – vekové skupiny Clethrionomys glareolus v roku 2012. 6 – pomer pohlaví a pohlavná aktivita Chionomys nivalis v rokoch 2012
a 2013. 7 – pomer pohlaví a pohlavná aktivita Microtus tatricus v rokoch 2012 a 2013.
Figs. 4–7. Sex ratio, sexual activity and age groups in selected small mammal species in selected trapping
series. 4 – sex ratio and sexual activity in Clethrionomys glareolus in 2012. 5 – age groups in Clethrionomys
glareolus in 2012. 6 – sex ratio and sexual activity in Chionomys nivalis in 2012 and 2013. 7 – sex ratio
and sexual activity in Microtus tatricus in 2012 and 2013.
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ďalej stúpajúci vek (Zejda 1962). Naopak jedince, ktoré sa po období pohlavnej aktivity znova
vracajú do štádia inaktivity, opäť postupne strácajú na hmotnosti (Turček 1953). Preto pri rozdelení jedincov do vekových skupín bola okrem dĺžky tela a hmotnosti ako kritérium použitá
aj pohlavná aktivita.
Celkove mala početnosť jednotlivých druhov (najmä Chionomys nivalis a Microtus tatricus)
počas roka 2012 stúpajúcu tendenciu s vrcholom početnosti v neskorších letných mesiacoch
(obr. 3). Pravdepodobne je to spôsobené pribúdaním mladých jedincov, ako aj lepšou dostupnosťou potravy, keďže snehová pokrývka v hôľnych oblastiach trvá až 130 dní v roku a miestami
pretrváva aj do polovice júla (Midriak 1994). Tým je lokálne spomaľovaný rast bylín a obmedzujú sa možnosti nájdenia kvalitnej potravy. Dôležitým faktorom vzrastu populácie Chionomys
nivalis je pravdepodobne aj dozrievanie plodov Vaccinium myrtillus, ktoré spolu so zelenými
časťami tvoria výraznú zložku potravy (Kocianová-Adamcová et al. 2011). Početnosť samcov
hraboša snežného rástla od jari do jesene, u samíc gradovala v letných mesiacoch (obr. 6).
Výrazná prevaha samcov môže byť zapríčinená energeticky náročným spôsobom rozmnožovania v extrémnych podmienkach, ktoré pravdepodobne vplýva aj na dĺžku života samíc
(Vlasák 1986). Ako tvrdia Žiak et al. (2003), pre samce môže byť eliminujúcim obdobie jarného
párenia, prípadne po ňom, čo vysvetľuje nárast početnosti samcov od júna do augusta, kedy
ich výskyt dosahoval maximum. Ako konštatuje Kratochvíl (1956), v auguste pravdepodobne
sezóna rozmnožovania vrcholí a po auguste už pohlavná aktivita jedincov slabne. Naše výsledky
však poukazujú na to, že aj v neskorých jesenných mesiacoch (september, október) väčšina
odchytených jedincov stále vykazovala znaky pohlavnej aktivity. Je možné, že je to zapríčinené
synantropizáciou druhu a jeho sťahovaním sa do blízkych stavieb. Na rozdiel od neskorších
mesiacov bola vo vzťahu k samcom v júni a júli pozorovaná prevaha, príp. vyrovnanosť pohlavne
aktívnych samíc. Túto skutočnosť potvrdzuje Kratochvíl (1981), ktorý pripúšťa, že samce by
mohli pohlavne dospievať neskôr ako samice. Ďalej tvrdí, že sezóna rozmnožovania sa u hraboša
snežného začína zrejme v máji alebo v júni, často ešte pod snehovou pokrývkou.
Zastúpenie Microtus tatricus dosahovalo najvýraznejšie hodnoty v augustových odchytových
sériách, kedy predstavoval druhý najčastejšie odchytávaný druh (obr. 3). K významným faktorom
ovplyvňujúcim populačnú dynamiku patrí sociálna organizácia, ktorá úzko súvisí s priestorovou a pohlavnou aktivitou. Sociálna štruktúra populácie sa mení pravdepodobne v závislosti
od druhu, ale aj typu a kvality habitatu (Montgomery & Gurnell 1985). Microtus tatricus je
oveľa plastickejší ako sa predpokladalo, keďže okrem jedľovo-bukového pásma obýva aj pásmo
subalpínske a alpínske (Štolmann & Dudich 1985). Podiel druhu na skladbe synúzií drobných
zemných cicavcov Západných Tatier uvádzajú vo výškovom rozmedzí 900–1600 m. Pelikán
(1955) pozoroval jeho výrazný podiel na skladbe synúzií v kosodrevine, na horských lúkach
v subalpínskom aj alpínskom pásme, zatiaľ čo v lesnom pásme úplne chýbal.
Podľa Jurdíkovej et al. (2000), druh využíva širokú škálu stanovíšť, pričom jeho rozmiestnenie je ostrovčekovité, na úrovni celého distribučného rozsahu, ako aj v obsadenosti pohorí.
Táto fragmentácia môže byť dôsledkom výškovej štruktúry alebo aj heterogenity prostredia
(Martínková & Dudich 2003). Takisto hustota populácie výrazne ovplyvňuje prejavy sociálneho
správania jedincov (Pilchová 2007).
Nárast početnosti samcov bol pozorovaný od júla do augusta (obr. 7). Vtedy bol zaznamenaný
aj najväčší počet pohlavne aktívnych jedincov, hoci v porovnaní s Chionomys nivalis a Clethrionomys glareolus bol ich počet omnoho menší. Po auguste už samce nevykazovali znaky
pohlavnej aktivity a celkove ich počet rapídne klesol. Napriek nižšiemu zastúpeniu samíc je
počet tých, ktoré boli pohlavne aktívne, zrovnateľný so samcami.
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Baláž & Ambos (2010) pozorovali rozmnožovanie druhu od apríla do septembra, no ako
ďalej uvádzajú, pre nehostinnosť prostredia máva druh iba dva vrhy po tri mláďatá. Dĺžka
prežívania pri tomto druhu je približne 14–18 mesiacov, pričom je taktiež výrazne ovplyvnená
vysokohorským podnebím (Baláž & Ambos 2010).
U zástupcov radu Eulipotyphla je možná určitá neistota v kvantitatívnych populačných ukazovateľoch, spočívajúca v nerovnakej účinnosti odchytových zariadení. Malé druhy vážiace iba
niekoľko gramov, sa lepšie chytajú do padacích zemných pascí, než do drevených živolovných.
Početnosť menších druhov býva takto podhodnotená, čo sa môže týkať aj druhu Sorex minutus
(Anděra & Horáček 2005). Sorex araneus sa vyskytoval vo všetkých odchytových sériách,
okrem júna 2012 a v septembri naopak patril medzi najpočetnejšie druhy. V súvislosti s populačnou dynamikou piskorov uvádza Turček (1951) pokles početnosti S. araneus v jesenných
mesiacoch, ktorý by mal súvisieť so striedaním populácií (vymieranie starých jedincov). Naopak
Pelikán (1955) zaznamenával jesenný pokles početnosti, ovplyvnený aj vymieraním mladých
jedincov, ktoré je spôsobené hlavne parazitmi. Zastúpenie Microtus agrestis bolo veľmi nízke,
bol zaznamenaný len jeden jedinec, ktorý bol ulovený v odchytovej sérii v roku 2012 a bol identifikovaný ako pohlavne aktívny samec. Práve pre tento druh môžeme vysokohorské prostredie
alpínskeho stupňa označiť za suboptimálne prostredie (tzv. sink habitat; Žiak et al. 2003).
ZÁVER
Počas odchytových sérií v rokoch 2011–2014, bolo zaznamenaných 377 odchytov siedmych druhov drobných zemných cicavcov a celkove sa podarilo odchytiť 206 jedincov. Prítomnosť druhu
Clethrionomys glareolus v alpínskom pásme na miestach bez vegetácie so súvislou pokryvnosťou
skál vyvracia tvrdenia niektorých autorov, podľa ktorých je tento taxón vo vysokohorskom prostredí viazaný na porasty kosodreviny. Naše zistenie tak dokazuje širokú ekologickú plastickosť
druhu C. glareolus. Bola zistená súbežná fluktuácia výskytu resp. absencie druhov Apodemus
flavicollis a Clethrionomys glareolus v jednotlivých rokoch, ktorá môže súvisieť so zvýšenou
početnosťou populácie v nižších nadmorských výškach. Vykazovanie znakov pohlavnej aktivity
druhu Chionomys nivalis v jesenných mesiacoch (september – október) odporuje doterajším
tvrdeniam, že v auguste pravdepodobne sezóna ich rozmnožovania vrcholí. Podľa našich predpokladov by príčinou predĺženej sexuálnej aktivity mohla byť synantropizácia druhu v týchto
podmienkach a jeho sťahovanie sa do blízkych stavieb. Pri druhu Microtus agrestis bol počas
všetkých odchytových sérií odchytený len jeden jedinec. Pre tento druh možno vysokohorské
prostredie alpínskeho stupňa označiť za suboptimálne (tzv. sink habitat).
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