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Rajecká „smotánka“

Vážení èitatelia!

Spravodajca mestského múzea sa Vám prihovára po dlhšej odmlke. Posledné èíslo vyšlo v roku 2004. Dôvody, preèo v rokoch 
2005 a 2006 nebol vydaný, už teraz nie sú dôležité.
Zaèali sme znovu, a veríme, že na stránkach muzeálneho spravodajcu budete nachádza� zaujímavé, hodnotné a pútavé 
informácie.
Toto èíslo sa vám dostáva do rúk práve v predvianoèný èas. Vychutnajte si chvíle èítania zaujímavých textov, ktoré sme sa 
snažili doplni� nostalgickými zábermi.
Aj keï sa takýto výtlaèok rodí dos� �ažko, predsa sa snažíme, aby vychádzal aspoò na dosiahnutej úrovni. Ve¾ká vïaka patrí 
predovšetkým našim neúnavným prispievate¾om, bez ktorých by Spravodajca nemohol vychádza�.

MsKS Rajec



V prvej písomnej zmienke sa spomína mesto Rajec už obyvate¾ov v postproduktívnom veku, p o pred v – poèet oby-
v 12. storoèí (r. 1193) [5]. Rajec bol prvou z významnejších vate¾ov predproduktívnom veku) ho môžeme zaradi� medzi 
osád, neskôr miest, na území severného Slovenska. V rovna- najmladšie obce (i mestá) na Slovensku. Z 2928 obcí Sloven-
kom prameni sa uvádza ešte obec Predmier a o 80 rokov star- ska je z tohto h¾adiska na 292 mieste. Podobnú hodnotu uka-
šiu prvú písomnú zmienku má obec Slovenské Pravno   zo v a te ¾a  majú napríklad mestá Vranov nad Top¾ou (64,77) a 
(r. 1113). Prvá zmienka o Žiline sa zachovala z r. 1208.   S p i š sk á  Belá (65,61). Podiel obyvate¾stva predproduktív-
O niekdajších èastiach Rajca Ïurèine a Šuji pochádzajú prvé neho (obyv. od 0-14 rokov) veku je 20,69 %. S celosloven-
písomné zmienky až z r. 1393, t.j. o 200 rokov neskôr. Tieto ského h¾adiska je v tomto ukazovateli opä� relatívne blízke 
obce tvorili najtesnejšie zázemie Rajca a boli k nemu aj ad- mestu Vranov nad Top¾ou (20,71 %). Z tohto h¾adiska je zau-
ministratívne prièlenené. Mesto Rajec sa vyformovalo s ka- jímavé, že identický podiel predproduktívneho veku ako 

2 Rajec má i Rajecká Lesná (20,66 %).tastrom ve¾kým 31,46 km . Ïurèiná má plochu katastrálneho 
2 2 Z h¾adiska prirodzeného pohybu obyvate¾stva (naro-územia 12,5 km  a Šuja 2,42 km .

denie, úmrtie, s�ahovanie) v rámci miest Slovenska sú tiež Obyvate¾stvo bolo tradiène orientované na remeslá a 
zaujímavé ukazovatele. Zo 138 miest Slovenska bol Rajec    spracovanie koží. V 20. storoèí našli obyvatelia zamestnanie 
v poète živonarodených (9,88 ‰) na 49 mieste. Pre porovna-v najväèšom a najvýznamnejšom textilnom závode na výro-
nie uvádzame: Medzev (16,6 ‰) a Dobšiná (16,48 ‰) boli    bu kobercov v Slovene. Komplexnejšie série údajov o oby-
s najvyšším poètom živonarodených a Vysoké Tatry (4,69 ‰) vate¾stve formou sèítania obyvate¾stva sa zaèali realizova� 
a Dudince (3,96 ‰) s najnižším poètom živonarodených.     až v r. 1869 [5], [4]. Vtedy mal Rajec 2666 obyvate¾ov. 
V poète zomretých je opä� podobnos� s Vranovom nad Top-Pod¾a posledného sèítania ¾udu v r. 2001 mal 6074 obyva-
¾ou. V Rajci bol poèet zomretých 6,26 ‰ a vo Vranove nad te¾ov [7]. Poèet mužov bol 2989 (49,2 %) a žien 3085     
Top¾ou 6,17 ‰. Rajec bol v r. 2003 na 10. mieste v tomto uka-(50,8 %). Detí a žiakov ZŠ bolo spolu 1542, z toho 752 chlap-
zovateli. Najnižšiu úmrtnos� malo mesto Spišská Stará Ves cov a 790 dievèat. Èo sa týka stupòa vzdelania je v Rajci naj-
(4,74 ‰) a Námestovo (4,55 ‰). Najvyššiu úmrtnos� mali poèetnejšia skupina obyvate¾ov s uèòovským vzdelaním bez 
mestá Turèianske Teplice (17,00 ‰) a Stupava (17,18 ‰). maturity (1640 obyvate¾ov). V poradí druhú najpoèetnejšiu 
Celkový prírastok (resp. úbytok) obyvate¾stva v Rajci je skupinu s úplným stredným odborným vzdelaním (s maturi-
generovaný hlavne poètom živonarodených. Z tohto h¾adis-tou) tvorí 1038 obyvate¾ov.
ka bol v roku 2003 medzi mestami na 26. mieste s 3,95 ‰. Z bývajúceho obyvate¾stva je spolu ekonomicky 
Najvyšší relatívny celkový prírastok bol v mestách Sliaè aktívnych 3115 ¾udí, 1634 mužov a 1481 žien. Z toho sa na 
(21,25 ‰) a Ve¾ký Šariš (37,30 ‰). Najvyšší úbytok bol       prácu v priemysle orientuje 433 mužov t.j. 26,5 % ekonomic-
v Èiernej nad Tisou (-16,97 ‰) a v meste Vysoké Tatry          ky aktívnych a 426 žien t.j. 28,8 % ekonomicky aktívnych. 
(-23,82 ‰). Obyvate¾stvo je slovenské pod¾a národnosti i materinského 

jazyka.
Od r. 1869 do r. 1950 poèet obyvate¾ov v meste Rajec 

stagnoval v rozmedzí od 2610 do 2865 ¾udí. Po tomto období 
nastal dynamický rast populácie až do r. 2001 (viï graf: 
Poèet obyvate¾ov v Rajci r. 1869 – 2004). Od roku 1952 sa 
zrýchlil rast mesta, kedy poèet obyvate¾ov stúpol na 3000. 
Mesto dosiahlo poèet 4000 obyvate¾ov v r. 1974, 5000          
v r. 1986 a 6000 v r. 2000. Na základe posledných údajov 
poèet obyvate¾ov zaèína znovu stagnova�. K najvyšším prí-
rastkom obyvate¾stva v Rajci prichádzalo medzi sèítaniami 
¾udu, od r. 1980 až do r. 1991, kedy bol priemerný roèný 
prírastok 90,6 obyvate¾ov. V tom období však zároveò pri-
chádza k znižovaniu poètu obyvate¾ov v Ïurèinej zazname-
nané bolo priemerné roèné zníženie o 6,2 obyvate¾ov a v Šuji 
o 4,2. 

Z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR vy-
plýva, že Rajec mal k 31. 12. 2004 presne 6074 obyvate¾ov 
(2992 mužov, 3082 žien). Ïurèiná mala k tomu istému 
termínu 1072 (535 mužov, 537 žien) a Šuja 318 obyvate¾ov 
(163 mužov, 155 žien). 

Rajec je z h¾adiska veku obyvate¾stva mladé mesto. 
Potvrdzujú to vekové ukazovatele z r. 2003. 

Indexom starnutia 65,31 ( = 100·                 ; p o post v – poèet

RAJEC: OBYVATE¼STVO A JEHO RELIGIÓZNA ORIENTÁCIA
Štefan POLÁÈIK

p o post v
p o pred v 

Religiózna štruktúra sa vyznaèuje dominanciou 
rímskokatolíckeho vierovyznania. Jednoznaène to potvr-
dzujú výsledky sèítania ¾udu z r. 1991 aj 2001, ktoré 
realizoval Štatistický úrad SR (viï tabu¾ku). V Rajci sa 
nachádza kostol sv. Ladislava, krá¾a, ktorý sa stal znakom 
cirkevného a symbolom kultúrno-spoloèenského života.     
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Poèet obyvate¾ov v Rajci ( v r. 1869 – 2004)



V archívoch sa spomína až v roku 1368, hoci niektoré písom- Dekanát Rajec: V súèasnosti je Rajec sídlom dekanátu 
né pramene ho zaznamenávali už v roku 1120 [6]. Mesto už Nitrianskej diecézy. Je to výsledok tradiènej duchovnej 
dosiahlo poèet obyvate¾ov 6000. orientácie obyvate¾stva Rajeckej doliny. Do dekanátu patrí 
V období rokov 1991 – 2001 vzrástol poèet o 4,85 %, kedy in- popri farnosti Rajec aj ïalších 8 farností: Èièmany, Faèkov, 

Konská, Lietava, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina a dex rastu ( = 100 ·                     ; p o v r 2001 – poèet obyvate-
Višòové [6]. Z nich má nadregionálny význam farnos� vo 

¾ov v r. 2001, p o v r 1991 – poèet obyvate¾ov v r. 1991) bol 
Višòovom (kostol sv. Mikuláša, biskupa z r. 1783) a najmä 

104,85. Poèet rímskokatolíkov však rástol intenzívnejšie. 
farnos� Rajecká Lesná, kde Kostol Narodenia Panny Márie   

Ich poèet sa zvýšil o 565, èo je nárast o 11,36 % (index 
z r. 1866 bol 7. 9. 2002 vyhlásený za Baziliku Minor.  

111,36). Mesto malo v r. 1991 až 87,36 % rímskokatolíkov.  
Pozoruhodný bol podiel rímskokatolíckych veriacich z cel-

V r. 2001 už dosiahlo rímskokatolícke vierovyznanie podiel 
kového poètu obyvate¾stva dekanátu 94,18 %. Tento podiel 

92,79 %, èo je v mestskom prostredí pozoruhodné. 
bol vyšší zo všetkých dekanátov (na Slovensku je ich celko-

Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa v Rajci prihlásilo   
vo 94) len v štyroch. Dva z nich patria do Nitrianskej diecézy, 

8 obyvate¾ov, ktorí pod¾a cirkevno-administratívnej orga-
ktorá má 15 dekanátov: Èadca (94,62 %) a Varín (96,77 %). 

nizácie patria do Žilinského protopresbyterátu a Prešovskej 
Ïalšie dva dekanáty patria Spišskej diecéze, ktorá má 13 

eparchie. 
dekanátov: Oravský - Trstenský (95,07 %) a Oravský - Ná-
mestovský, ktorý má súèasne najvyšší podiel rímskoka-
tolíkov na Slovensku až 97,64 %. 

V poslednom období sme 
na Slovensku svedkami starnutia 
a v mnohých regiónoch i masívne-
ho znižovania poètu obyvate¾ov. 
Postupne sa zaèína tento trend 
prejavova� aj v Rajci a jeho záze-
mí. Zmena týchto tendencií bude 
závisie� od toho ako budú štátne, 
samosprávne a podnikate¾ské 
subjekty vytvára� optimálne pod-
mienky pre plnohodnotný život 
obyvate¾ov tohto krásneho regió-
nu Slovenska.

Literatúra:

[1]. Atlas cirkví, náboženských spo-
loèností a religiozity Slovenska, (ed.   
Š. Poláèik), Chronos, Bratislava, 2000, 

150 s., ISBN 80-967860-8-3.Druhá najpoèetnejšia cirkev na Slovensku – Evanjelická 
cirkev a. v., bola v meste zastúpená 115 obyvate¾mi. Rajec [2]. Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku, (ed. Š. Poláèik, & V. Judák), 
patrí do Turèianskeho seniorátu a Východného dištriktu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Brati-

slave, Lúè Bratislava, 2005, 270 s., ISBN 80-88696-39-9.Evanjelickej cirkvi a. v. Z ïalších cirkví a náboženských 
spoloèností sú zastúpení: Kres�anské zbory (4), Svedkovia [3]. Demografické údaje za obce, za r. 2004, Štatistický úrad SR.
Jehovovi (2), Bratská jednota baptistov (1), Pravoslávna cir- [4]. Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970  2001, ŠÚ SR 
kev (1) a Starokatolícka cirkev (1). Ateistické obyvate¾stvo Bratislava, 508 s. 
mesta malo v r. 2001 podiel 3,42 % z celkového poètu obyva- [5]. Retrospektívny lexikón obcí ÈSSR 1850  1970, I  II diel, FSÚ na 
te¾ov. Na porovnanie v celoslovenskom meradle je tento základe výsledkov sèítania ¾udu z rokov 1850 - 1970, Praha, 1978, 
podiel 12,96 %. Z h¾adiska najvýznamnejšej Rímskokatolíc- 1184 s.
kej cirkvi sa po stároèia formovala i na severnom Slovensku [6]. Schematizmus Nitrianskej diecézy, Lúè Bratislava pre BÚ Nitra. 
sie� centrálnych miest: sídel farností a dekanátov. Rajec má   2003, 208 s.
i z h¾adiska územnej organizácie tejto cirkvi významné pos- [7]. Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov 2001, Štatistický úrad SR, 
tavenie. Je tiež sídlom farnosti aj dekanátu. Bratislava, 2002.
Farnos� Rajec: Do farnosti okrem Rajca patria filiálky: [8]. Štatistická roèenka Slovenskej republiky 2004, Štatistický úrad 
Ïurèiná, Jasenové, K¾aèe, Malá Èierna, Šuja, Ve¾ká Èierna a SR, VEDA, Bratislava, 2005, 734 s., ISBN 80-224-0827-1.
Zbyòov. Rast obyvate¾stva v obciach priestorovo blízkych 

[9]. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992, Štatistický 
Rajcu (jeho komplement) bol dynamickejší ako v meste, keï úrad SR, ŠEVT, Bratislava, 1994, ISBN 80-88707-01-3.
index rastu týchto obcí bol 113,57. Keï analyzujeme reli-

[10]. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002, Štatistický 
gióznu štruktúru v týchto obciach, žilo v nich až 98,15 % úrad SR, Bratislava, 2003, ISBN 80-8046-228-3.
rímskokatolíkov. Z celkového poètu 3941 obyvate¾ov bolo 
3868 rímskokatolíkov. Index rastu tejto kategórie obyvate¾-
stva bol 115,46.

Tabu¾ka: Religiózna štruktúra Rajca, jeho zázemia (mesta, rímsko-
katolíckej /RK/ farnosti, RK dekanátu) a Nitrianskej diecézy.

p o v r 2001
p o v r 1991
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Poznámka redakcie:
Prišlo do tlaèe v auguste 2005.

Ukazovate¾ 
RK

dekanát
Rajec

Mesto
Rajec

Nitranska
diecéza

RK
farnos�
Rajec

Rímskokatolíci 

Ateisti 

Poèet v r. 2001

v r. 2001

Poèet v r. 2001

Gréckokatolícka cirkev v SR

rok 2001/1991 v % 

rok 2001/1991 v % 

Poèet v r. 1991

v r. 1991

Poèet v r. 1991

Vierovyznanie nepriznali

% podiel rimskokatolíkov

Obyvate¾stvo 

2Plocha km

abs. poèet

abs. poèet

% poèet

% poèet

31,46 70,85 340,31 5 468,06

5 793 9 263 30 578 796 864

6 074 10 015 32 221 813 064

104,85        108,12        105,37        102,03

5 061          8 411        26 992      590 019

5 636          9 504        30 346      674 450

 111,36         112,99         112,43        114,31

87,36           90,80          88,27          74,04

92,79           94,90          94,18          82,95

208              257             927        75 190

3,42             2,57            2,88            9,25

89                98             558        21 477

1,47             0,98            1,73            2,64

8                11               35          1 398



Mesteèko Rajec píše oddávna svoju históriu. Mnoho  ¾avom brehu Rajèianky sa nazývajú Rajecké skaly? V r. 1965 
z nej sa navždy stratilo v zabudnutí pod prachom vekov, ale boli vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Skalné útvary sú aj na 
ve¾a zaujímavého z minulosti Rajca sa dozvedáme z mest- pravej strane rieky, poniže obce Poluvsie, medzi Rajèiankou 
skej kroniky, ktorá zaznamenáva nielen historické udalosti a železnicou, skala Hrádok pri odboèení do Turia, pri ktorej 
mesta, ale píše aj svoj vlastný osud. Pri našich náreèových sa našli stopy po pravekom osídlení a skaly sú aj v poloviènej 
výskumoch sme mali možnos� nahliadnu� do jej zápisov: vzdialenosti Poluvsie – Porúbka. Táto oblas� má èiastoène 
zdá sa, že rokmi dozrieva ako víno a postupne sa z nej stáva charakter krasového územia. Dominantou Rajeckých skál sú  
historicky vzácny dokument. V èase, keï sme sa mali mož- Skalky (779 m n. m.) a 15 m vysoká Kamenná ihla pri Poluv-
nos� s kronikou bližšie zoznámi� (r. 1989) bola kronikárkou sí. Vo svahu Skaliek sú štyri priepastné jaskyne priamo nad 
pani Anna Janèovièová. Vykonávala túto prácu od 1. 3. 1974 kúpaliskom v Rajeckých Tepliciach. Skaly poniže Poluvsia 
a podelila sa s nami o rôzne zaujímavosti súvisiace s prácou sa nazývajú aj Slneèné veže. Nachádza sa tu dostatok men-
kronikára a zápismi v kronike. Takto vznikol nápad priblíži� ších i väèších prameòov s pitnou vodou. Dolomitný piesok 
súèasnému èitate¾ovi niektoré pozoruhodnosti èi zaujímavé sa používa ako vonkajšia omietka domov, známa ako brizo-
fakty súvisiace s históriou Rajca, s jeho obyvate¾mi a ich lit. 
životom, najmä také, na ktoré sa už zabudlo, alebo postupne 
upadávajú do zabudnutia. Po odfúknutí dlhoroèného prachu ... oblas� Rajca je bohatá na krasové útvary? Krasový pra-
ožíva pred nami história. Tá môže by� nielen zaujímavá, ale meò má tri vyvieraèky: v doline Porubského potoka (asi 
v mnohom osožná a nápomocná aj v dnešnom uponáh¾anom 1200 m juhovýchodne od Kamennej Poruby), ïalší je pri-
a modernom svete. Odkryme spolu závoj èasu a poprechá- bližne 1,5 km na severovýchod od Ïurèinej a posledný v do-
dzajme sa po okolí Rajca, prejdime po jeho starých ulièkách, line potoka Rybná (výdatnos� je 50 litrov/sek.). Vchod do 
pristavme sa na rínku... Tu sa vždy môžeme dozvedie�  nieèo tzv. Ïurèianskej jaskyne môžeme nájs� asi 2 km od Ïurèinej 
pozoruhodné a zaujímavé. na severnej strane Sokola (938 m) vo výške asi 770 m; na 

úboèiach Usypanej skaly (1160 m) je priepas� hlboká 7 m, 
Viete napríklad, že ... ktorá má tvar studne v priemere asi poltre�a metra – vchod do 

nej je aj zospodu v podobe takmer 2 m vysokej „gotickej“ 
... Rajec má pomerne priaznivú geografickú polohu a leží brány. Poniže tohto vchodu do priepasti je otvor pomerne 

v nadmorskej výške 455 m? Mesto leží v kotline na osi priestrannej neve¾kej priepastnej jaskyne. Na južnom svahu 
Faèkov – Rajecké Teplice a Rajecká kotlina je považovaná Ïurèanky (866 m) sú dve jaskynky asi 200 m nad horáròou   
za južné pokraèovanie Žilinskej kotliny medzi Strážovskými v Špuntových skalách (dlhé asi 3 m a 12 m smerujúce do 
vrchmi na západnej a Lúèanskou Malou Fatrou na východ- håbky). Boli vytvorené zvetrávaním a rozpustnou èinnos�ou 
nej strane. vody zo snehu. Neïaleko niekdajšej chaty pod vrcholom 

K¾aku sa nachádza vstup do jaskyne, ktorá po 8 m prudko 
... v minulosti bol Rajec centrum remesiel, obchodu, klesá do håbky, nevedno akej. V spodnej èasti západného 

dopravy, kultúry a administratívno-politické stredisko tejto svahu K¾aku sa v kolmej stene nachádza krasový prameò.
oblasti, ktoré sa rozrástlo najskôr na ¾avom brehu Rajèian-
ky? Z istých historických záznamov vyplýva, že stolièní páni ... vrchol K¾aku (1353 m) tvorí spolu s Reváòom (1205 m) 
nemali toto, v minulosti prosperujúce, mesteèko a jeho mest- južné ukonèenie Malej Fatry? Horniny, ktoré sa tu nachádza-
skú radu príliš v láske. Rajec mal urèité výsady mesteèka, jú pochádzajú z choèského príkrovu a spoèívajú na neokóme 
predsa však bol poddaný lietavskému zemepánovi. Konkrét- krížòanského príkrovu. Skalný vrchol K¾aku vytvárajú odol-
ne poddanské záväzky a povinnosti Rajèanov k lietavským né triasové horniny, vytvára sa tu výrazná skalná stena.
zemepánom sú uvedené v urbároch hradného panstva Lieta-
vy z r. 1626, v tzv. „Privilégiách a paktáciách“ z r. 1667 a vo ... ani rajeckej oblasti sa nevyhli zemetrasenia? Starí ¾u-
výkupnej zmluve z poddanstva. dia vraveli, že v Dubnej skale v Porubskej doline bola tmavá 

diera, ktorou vyšiel kohút pustený do jaskyne v ïurèian-
... Rajec má kontinentálnu vnútrozemskú klímu? Roèné skom chotári. Kedysi dávno vraj vytekala touto dierou do 

zrážky sú 800 – 1000 mm. V lete tu bývajú èasté búrky, kru- Porubskej voda, ktorá neskôr prestala tiec�, èosi jej vraj 
pobitie nevynímajúc. Priemerná roèná teplota je iba 5 – 9 °C, zahatalo cestu... Naznaèovalo by to, že nejaké deštruktívne 
v sparách ochladzujú ovzdušie blízke lesy, nad severnými a pohyby vo vnútri zeme nastali. Zaznamenané sú (alebo exis-
južnými prevládajú západné vetry. Snehová pokrývka býva- tujú správy) o nasledujúcich zemetraseniach: 25. 1. 1348 – o-
la od novembra až do marca a dosahovala v priemere 40 cm, kolie Žiliny (pocítili ho až v Nemecku); 5. 6. 1443 (pod¾a 
no v posledných rokoch boli zaznamenané znaèné výkyvy   Seizmologického katalógu Slovenska, ktorý zverejnil Dr. Jo-
z tohto priemerného stavu. zef Martinka v Zborníku Muzeálnej spoloènosti v r. 1929); 

21., 22., 23. 9. 1600 – silné zemetrasenie v údolí Rajèianky; 
... bizarné skalné útvary medzi Rajcom a Žilinou na  16. 11. 1613 (na poludnie) – od Žiliny až po Prievidzu (pocí-

ÈRIEPKY Z KRONIKY RAJCA (1.)         

Miloslav SMATANA 

5SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA 2007



tili ho až v Bratislave); v r.1620 – pomerne silné (museli podzemnými vodami rajeckého krasu a spodnou vodou        
opravova� hrad Streèno); séria menších otrasov pôdy   v  R aj ci  je, resp. azda bolo spojenie, ktoré umožnilo týmto do 
22. 8. 1785, 27. 2. 1786, 3. 12. 1786, v r. 1826 a 1853. Od 15. biela sfarbeným rakom opusti� krasové vody jaskýò a pre-
do 19. 1. 1858 bolo zaznamenaných až 10 otrasov (silné ze- pláva� do studní v Rajci.
metrasenie, ktoré pocítili na Považí, Horehroní, na západ až 
po Moravu, na sever až po Krakov, ba až na východe Nemec- ...v Rajci bola vedená od 15. stor. v slovenskom jazyku 
ka). Toto zemetrasenie malo údajne epicentrum východne od tzv. Rajecká kniha, ktorá sa s najväèšou pravdepodobnos�ou 
Rajca (pod Martinskými ho¾ami, teda pod Malou Fatrou, navždy stratila? Zápisy v nej boli od r. 1485 (teda z èias 
niekde v oblasti Minèola) a narobilo mnoho škody najmä na Mateja Krá¾a!). 20. júna 1914 ju prevzal trenèiansky stoliè-
murovaných domoch, vraj bola poškodená aj veža kostola    ný archivár Pázmany, ktorý v tom èase organizoval v Trenèí-
v Rajci, zvony sa rozkolísali a zazvonili... To¾ko záznamy. ne výstavu pamätihodností. Vzácnu pamiatku sa doteraz 
Viac podrobností možno nájs� aj v èlánku spisovate¾a, rajec- nepodarilo nájs�. Isté indície ukazujú na jej zmiznutie niekde 
kého rodáka Matúša Kavca O zemetrasení v údolí Rajèianky v Budapešti. 
v èasopise Rajèan (è. 6, 1966). Tu uvedieme iba opis posled-
ného zemetrasenia, ako si ho pamätal spisovate¾ov starý otec ... až do polovice 19. stor. boli (okrem pár domov na ná-
(v èase otrasu pôdy mal 26 rokov) a ako ho prerozprával    m estí) v uliciach mesteèka drevené, zrubové domy, a že kry-
M. Kavec: „...Veèer o 20. 15 hod. hus vybehla spod ohniska tina bola na všetkých šind¾ová? V r. 1856 bol v Rajci ve¾ký 
kozuba, na¾akaná zagágala a vybehla do izby, celá chalupa požiar, pri ktorom zhorelo 375 (?) domov.
sa otriasala, obrázky plieskali o stenu a on sa mimovo¾ne 
chytil stola, aby nespadol...“. K tomuto dodávame citát Dr. J. ... v Rajci sa zachovalo len málo starých architektonicky 
Holubyho z èlánku Prechádzky po Minèole (Slovenské zaujímavých a vzácnych budov? Patrí medzi ne napr. mest-
poh¾ady, 8. roè., 1893, s. 483): „...Minèol – trenèiansko-tur- ská radnica, ktorú miestni obyvatelia poznajú aj ako ratúz   
èiansky pohranièný, vyše 1300 m vysoký žulový vrch, poves- (z nem. rathaus). Táto jednoposchodová budova stojí upro-
tný od 15. 1. 1858, lebo bol strediskom silného zemetrasenia, stred námestia a je prístupná zo všetkých strán. Má valený 
ktoré pocítili nielen blízke obce, ale aj ïaleko v okolí, ba podjazd a tzv. podciene – podlubia, ktoré sú po rekonštrukcii 
severozápadne i za Karpatmi...“. zasklené. V polovici minulého storoèia mala aj drevenú vežu 

s hodinami.
... v rajeckých studniach bola objavená jedineèná príro-

Pozn.: Fakty z kroniky uvádzame tak, ako boli zaznamenané. V niektorých 
dovedecká rarita? Išlo o výskyt bielo zafarbeného raka (Nip- prípadoch zápisy upravujeme (najmä kvôli rozsahu), príp. dopåòame 
hargus puteamus), ktorý obýva výluène jaskynné jazierka a našimi postrehmi a poznámkami. 

vody. Tento fakt by dos� presvedèivo naznaèoval, že medzi (Pokraèovanie nabudúce)

RAJECKÝ NÁREÈOVÝ SLOVNÍK

Miloslav SMATANA

1. Ambíciou bádate¾a – dialektológa je predstavi� (druhý, s heslami písmen L – P, vychádza v r. 2005; v súèas-
skúmané náreèie výstižne, èo najpresnejšie a najpreukáza- nosti sa už pracuje na tre�om zväzku a celú sériu zavàši 
nejšie. Znamená to poda� charakteristiku – pod¾a možnosti – zväzok štvrtý).
každej jazykovej roviny dialektu: predstavi� hláskoslovie, Podobne sa na Slovensku doteraz predstavili aj 
systém tvaroslovia a tvorenia slov, bohatstvo lexiky, prípad- väèšie èi menšie náreèové oblasti, èi dokonca menšie mestá 
ne základné princípy syntaxe. Konkrétny obraz náreèia sa alebo obce. Svoje monografie majú napr. oravské, dolnotren-
vari najplastickejšie spodobní a zrete¾ne zvidite¾ní po pre- èianske, šarišské a iné väèšie náreèové celky, poznáme opisy 
zentácii jeho charakteristických lexém v èitate¾sky najvïaè- náreèia v obciach Pohorelá (okr. Brezno), Dlhá Lúka (okr. 
nejšej a najprí�ažlivejšej podobe, t.j. v podobe slovníka; ten Bardejov) a pod. Vyšli i viaceré náreèové slovníky, napr. Ge-
má navyše jedineènú schopnos� – zachyti� dynamický vývin merský náreèový slovník (1982), publikácia Lexika No-
náreèovej lexiky.  vohradu (1975), Vecný slovník dolnotrenèianskych náreèí 

2. Slovenskej dialektológii sa na poli slovenských (1981), Šarišský slovník (2004) a pod.
náreèí ciele naèrtnuté v úvode už èiastoène podarilo splni�:  3. Neutíchajúci záujem o náreèia dokladá tiež edícia 
okrem iného sa prezentovala reprezentatívnym štvorzväz- tzv. krátkych slovníkov náreèia slovenského z 90-tych rokov 
kovým Atlasom slovenského jazyka (vychádzal postupne od minulého storoèia. V približne 20 samostatných zväzkoch    
r. 1968 do r. 1984), ktorý priniesol výsledky výskumu v po- v nej vyšiel výber z lexiky napr. oravských, modrokamen-
dobe dôležitých informácií o èlenení slovenských náreèí   s k ý ch, lokèianskych, modranských, raèianskych, záhorác-
v hláskovej, gramatickej, slovotvornej i lexikálnej rovine kych, šalianskych, ve¾korovnianskych a iných miestnych, 
(bližšie pozri aj v Spravodajcovi mestského múzea, è. 2, oblastných èi teritoriálnych náreèí. Autormi slovníèkov sú 
1995) a celonárodným Slovníkom slovenských náreèí, kto- nielen renomovaní odborníci v oblasti dialektológie a jazy-
rého prvý zväzok spracúvajúci písmená A – K vyšiel v r. 1994 kovedy, ale aj publicisti, literáti, spisovatelia, národopisci, 
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folkloristi, vysokoškolskí pedagógovia a v neposlednom vytrácajú z bežnej každodennej komunikácie a ich historická 
rade aj nadšenci a obdivovatelia svojich (poväèšine) rodných hodnota tak stúpa. 
dialektov. Avšak nie všetky náreèové oblasti Slovenska sú    Pozn.: Pôvodní obyvatelia Rajca a blízkeho okolia 
v doteraz vydaných publikáciách o náreèiach zastúpené zaiste ešte i v súèasnosti poznajú nezvyèajné náreèové slová, 
rovnomerne. Okrem iných chýba medzi nimi aj práca z hor- ktoré by mohli pripravovaný slovník obohati�. Ak sa medzi 
notrenèianskej náreèovej oblasti, ktorú by mohlo reprezen- èitate¾mi nájdu takí, ktorí by mali záujem do slovníka pris-
tova� napríklad náreèie Rajca. pie�, nech sa, prosím, ozvú písomne èi osobne autorovi tohto 
 4. Azda každý z nás môže z vlastnej skúsenosti èlánku (adresa je v redakcii Muzeálneho èasopisu). Zdôraz-
potvrdi�, že nie nadarmo sa na Slovensku hovorí „èo dedina òujeme, že nejde o zámerne pripravovanú výskumnú akciu; 
– to reè iná“. Platí to i o relatívne malej oblasti Rajeckej je to skôr nepriama výzva záujemcom o náreèie, so zámerom 
doliny, ktorej jazykovou (náreèovou) charakteristikou sa zhromaždi�, prezentova�, a tak uchova� pre súèasné i budúce 
zaoberáme v Muzeálnom èasopise. generácie èo najviac z toho, èo ¾ud rajeckej doliny sprevá-
V predchádzajúcich statiach sme opísali na stránkach tohto dzalo možno stovky rokov: svojský a nenapodobite¾ný, origi-
periodika charakteristické náreèové znaky najmä obyvate- nálny jazykový prejav. 
¾ov mesteèka Rajec – ako prirodzeného administratívneho, 7. V ïalšom texte uvádzame prvý výber z pripravo-
kultúrneho i historického centra tejto oblasti – spolu s cha- vaného slovníka rajeckého náreèia. Sú to heslá (náreèové 
rakteristikami náreèí v obciach, ktoré sú do tejto oblasti slová) písmen A – E, prièom v nasledujúcich èíslach èasopisu 
zemepisne i historicky zaèlenené (Ïurèiná, Faèkov, sa v abecednom poradí postupne objavia heslá ïalších pís-
Èièmany, Rajecká Lesná a pod.). Našim finálnym zámerom men. Na záver pridávame zoznam obcí a zoznam ïalších 
je publikova� slovnú zásobu rajeckého náreèového územia   najèastejšie použitých skratiek.
v slovníkovej podobe. V súèasnom štádiu spracúvame Vo výbere zo slovníka a v jeho pracovnej verzii 
bohatý lexikálny materiál a pripravujeme rajecký slovník, využívame nasledujúcu štruktúru výkladu náreèového slova 
presnejšie slovník rajeckého náreèia (príp. slovník náreèia v rámci hesla: na prvom mieste uvádzame náreèový výraz 
Rajeckej doliny), ktorý by priniesol èo možno najucelenejší (tzv. heslové slovo, prièom horným èíslicovým indexom sú 
poh¾ad na lexiku skúmaného areálu. oznaèené homonymá), nasleduje jeho slovno-druhová a 

5. Ak hovoríme o rajeckom náreèovom slovníku   g r am atická charakteristika, za òou význam, príp. viaceré 
z územného aspektu,  máme na mysli zachytenie lexiky celej významy heslového slova, štylistický alebo iný kvalifikátor 
Rajeckej doliny; tá v istom zmysle reprezentuje aj lexiku (oznaèujúci expresívne, ironické, zriedkavé a i. výrazy), vo 
hornotrenèianskych náreèí, ktorých je rajecké náreèia orga- viacerých prípadoch pridávame exemplifikáciu (t. j. doklad o 
nickou súèas�ou. Slovník tohto typu by potom, spolu s už heslovom slove v kontexte, obyèajne vo vete alebo slovnom 
vydaným slovníkom dolnotrenèianskych náreèí, predstavo- spojení) a prípadne aj lexikálne ustálené (menné i slovesné) 
val relatívne kompletnú náreèovú slovnú zásobu ve¾kej spojenia (nasledujú za symbolom *) alebo frazeológiu 
oblasti trenèianskych náreèí, t.j. náreèí bývalej Trenèianskej (nasleduje za znakom ·) a jej vysvetlenie. Ku heslovému 
stolice. slovu môže by� prihniezdované od neho odvodené slovo, 

Rozsahovo nám ide predovšetkým o zachytenie slov najèastejšie zdrobnenina alebo zvelièené podstatné meno. 
typických pre tradièné rajecké náreèie, ktoré súvisia s mate-
riálnou i duchovnou ¾udovou kultúrou tohto regiónu. Èasto Rajecký náreèový slovníksú to slová, ktoré v súèasnej komunikácii bežne nepoèujeme 
(pomenúvajú totiž už nepoužívané reálie a javy), no používa- (1. výber – písmená A – E)
telia rajeckého náreèia ich majú stále uložené v podvedomí. 

APopri týchto zaznamenávame i niektoré bežné názvy, ktoré 
sú blízke spisovnému jazyku, no obsahujú typické hlásko-

advent m. štvortýždòové obdobie pred Vianocamislovné (tvaroslovné) èrty miestneho náreèia. 
agnušèek m. medailónik s obrazom svätca (u katolíkov): 6. Stránky Muzeálneho èasopisu sa tak stávajú mies-
Nosela agnušèek po mame (Rj)tom, kde bude po prvýkrát predstavený výber z pripravova-
aksamiét m. bavlnená tkanina s krátkymi hustými vlasmi ného náreèového slovníka oblasti Rajca. Podkladom pre 
na lícnej strane, zamatzostavenie slovníka bol fond náreèovej kartotéky dialekto-
aláš m. druh likéru: A na picie ponúk¾i domáce, a¾ebo aj logického oddelenia v Jazykovednom ústave ¼. Štúra SAV, 
aláš, to bolo zase také slatké (Rj)materiál z vlastných náreèových výskumov oblasti Rajca a 
alcòa ž. obuv. kožená podložka na kopyto na vystuženie a obcí Rajeckej doliny uskutoènených v r. 1983 – 1995 
zvýšenie priehlavku; pás kože, ktorým sa nadstavuje výška (výsledky boli spracované v kandidátskej práci Jazyková 
kopytasituácia v Rajci; porov. napr. èlánok v Spravodajcovi 
a¾to s. zastar. (nov. aj motor) automobil, auto: Òepúš�aj o mestského múzea, 1998), materiál z tzv. Vážneho matiènej 
ze dvora, vbehòe �i pod a¾to! (Èi)akcie v 30. rokoch minulého storoèia (bližšie pozri v Spravo-
a¾tobus m. autobus: Potom už aj do Èièmán chodzieval dajcovi mestského múzea, è. 1, 1995) a výberovo sme využili 
a¾tobus (Èi)niektoré remeselnícke názvy z diplomovej práce L. Šimuno-
ameò i amen 1. cit. závereèné slovo modlitieb 2. m. i s. vej.
neskl. expr. koniec: Dobehla suseda, že už je s òím ameò (Rj) Ponúkaný výber nech zároveò poslúži ako inšpirácia 
anciáš m.1. expr. zosobnenie zla, èert, diabol (v kliatbach a pre všetkých záujemcov o zachytenie a dokumentovanie 
nadávkach)  2. expr. zlý èlovek 3. samopašné die�a, lapajvzácnych náreèových slov, najmä tých, ktoré sa postupne 
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ancikrist m. expr. zosobnenie zla, èert, diabol (v kliatbach bachor m. 1. expr. ve¾ké brucho 2. tráviace ústroje, vnú-
a nadávkach) tornosti zvierat
ancúk m. mužský al. chlapèenský oblek (panského strihu) banzéga ž. i bangéza remes., rezb. pásová strojová píla,    
aòjel m. 1. náb. nadprirodzená dobrá bytos� 2. expr. dobrý s ktorou sa orezávajú okrúhle predmety: banzéga (Rj)
èlovek: To je aòjel ten tvoj muš, takého treba h¾adac (Rj) bár i báraj spoj. podraï. al. èast.: Bár bi si sa o to staral 
aòje¾ik m.1. náb. malý anjel 2. expr. milé dobré die�a 3. (Rl); Báraj sa to stalo, òenahòeval sa (Ïu); Pojdzem, bár 
medovnikárska figúrka znázoròujúca anjela ma aj òevola¾i (Rj)
aòjelpána s. neskl. náb. katolícka modlitba pri poludòaj- bárakí zám. neurè. hocaký, akýko¾vek: Takto to òedokázal 
šom a veèernom zvonení spravidz bárakí majster (Rj)
ankra ž. mur. železo na upevnenie, resp. stiahnutie múrov baraòica ž. 1. vypracovaná ovèia koža 2. zimná èiapka     
apatéka i apatieka ž. 1. lekáreò 2. liek z baranej al. ovèej kožušiny: Daj si baraòicu, zima je! (Rj) 
apatékár m. lekárnik: Ftedi tu bol ten noví apatékár, už baraòièkár m. iron. garbiar: Veru, bo¾i tu aj še¾ijakí 
òeviem ako sa volal (Rj) baraòièkári (Rj)
ap¾ika ž. obyè. mn. è. výšivka na priehlavku papúè: ap¾iki baviaèka ž. detská hraèka: Daj hej baviaèku do ruki, òech 
(Èi) te¾o òebaèí (Ïu)
arciz¾a ž. jarná záhradná kvetina, bot. narcis (Narcissus) béz m. bot. 1. orgován (Syringa vulgaris): Teho fijalového 
ardza ž. zastar. hrdza: Òehal to na déždži, šetko je to samá bézu natrhaj, ten je voòaví! (Rj) 2. baza èierna (Sambucus 
ardza (Ja) nigra): bez (Èi)
ardzaví príd. zastar. pokrytý hrdzou, hrdzavý: ardzaví bidz na miesce · by� v poriadku, zdravý: Chlapedz bol na 
nožík (Zb) miesce (Ïu) = vyzdravel
árešt m. (aj hárešt) väzenie, žalár: Duho ho òebolo, vrave- bico m.1. býk 2. expr. hrubá nadávka
¾i, že sedzel dzesi v árešce (Vè) bicovina ž. expr. hlúpos�, nezmysel: Takéto bicovini 
armarka ž. drevená skrinka na galantérny tovar pri podo- trepal, jako bez rozumu (Rj)
movom obchode: armarka (Èi) birka ž. klob. kožušina al. vlna z ovce birky; druh vlny      
armeckí m. spodst. obecný sluha, bubeník: Èuš�e, ïe�i, s jemnou srs�ou, ktorá sa používala na výrobu klobúkov:
òepoèujeme, èo hlásá armeckí (Èi) birka (Rj)
asentírka ž. vojenský odvod: Potom išiel na prvú asentír- birkovòík m. bavlnená priadza bez lesku na vyšívanie: 
ku a teho odebra¾i (Rj) birkovòík (Èi)
aštók m. èas� voza, drevený trámik, v ktorom je osadená b¾aèac i baèac nedok. 1. vydáva� b¾aèavý (jaèavý) zvuk 
os: aštók (Rj) (o zvierati): B¾aèa¾i ti oveèki, èo už bo¾i vihladovené od 
auzac m. stol. ozdobne vyrezávaný nadstavec na nábytok: rána (Ïu); Èosi hej budze tej ofci, kec tag baèí (Rl) 
auzac (Rj) 2. pejor. neprimerane krièa�, vykrikova�, vyrevúva�; 

vyspevova�: Reku, èo má vipité, kedz baèí po mòe ako po 
B seberovnej? (Rj); Ožratí bo¾i, vispevova¾i a b¾aèa¾i tam 

skoro do rána (Rj) 3. expr. hlasno plaka�, narieka�: Èože 
1 b¾aèíš, èo ca tatko zbi¾i? (Rl); Òebaè te¾o, aj tebe èosi baba  ž. 1. druh èierneho kysnutého chleba peèeného z na-

kúpim (Rj)sladnutého (buchtového) cesta: Piekavala sa aj baba (Ïu) 
blatnastý príd. (trochu) zblatený: Opatrno muse¾i nadol, 2. v spoj. zemiaková baba (Rj) – na masti peèené jedlo      
takí blatnastí ten jareg bol, moh¾i sa šmiknúdz a prekocic z postrúhaných zemiakov, múky, krúpov, ryže ap.
(Rj); A caha¾i zme, hen, hore Blatnastú do¾inu (Rj)* krvavá baba (Rj) – zemiaková baba s pridaním krvi zo 
blatnivý príd. plný blata, zablatený: blatòivá cesta plná zabíjaèky; struhaòinová baba (Èi) – zemiaková haru¾a, 
vímo¾ov (Rj)ob¾úbené svadobné jedlo

2 b¾inda m. hrèa (obyè. na èele): ¼en sa tresknul o dvere, baba , babica i babicu¾a ž. pôrodná asistentka (obyè. 
takú mal b¾indu, jag moja pasc (Rj)neškolená): Potom už bo¾i viuèené kerési ti šikovné ženi, 
bobona ž. povera: Še¾ijaké boboni veru tu kedisi pozna¾i a¾e vola¾i ih stá¾e babicu¾e, a¾ebo aj babice, babi, ¾ebo 
(Èi)pórodné babi (Ïu); babicu¾a (Èi)
bo¾eòie s. (dlhšie trvajúca) boles� al. choroba: ¼en dostaòe babka ž. 1. matkina al. otcova matka, stará matka: Veru, 
bo¾eòie a už hu treba ratovac (Rj)svoju bapku si aòi òepamatám (Rj) 2. nákovka na kovanie 
bochòík m. kováè. obyè. mn.è. bochníku podobné oblé kosy: bapka (Èi)
železá uprostred ohniska: bochòíki (Rj)bablák m. plechový zvonec pre ovcu: Oveèki ma¾i babláki 
borvintòa ž. stol., rezb. ruèný vrták na vàtanie ve¾kých na krkoch (Èi)
otvorovbabuška ž. dem. 1. expr. mladé dievèa: Poj sem, babuška  
borsuk m. lesné zviera, zool. jazvec obyèajný (Meles moja! (Vè) 2. húsa, húsiatko: Už aj malé babuški sa pás¾i 
meles)ze starú (Vè) 3. obyè. mn.è. bahniatka, jahòady: Uš sú 
boks m. obuv. jemne vypracovaná (obyè. hovädzia al. krásne ti babuški na stromoch (Kp) 4. podbe¾ lieèivý 
konská) koža na výrobu obuvi: koòací boks (Rj)(Tussilago Farfara): Zbiera¾i babuški na èaj (Èi)
božeòík m. zastar. èlen obecného výboru, neskôr obecný báèi m. 1. známy (starší) muž: A¾e báèi Havranech, abi 
al. cirkevný sluha; mestský úradníksce si ten jaèmeò otprata¾i (Rj) 2. otcov al. matkin brat 
brandzo¾a ž. èižm.  spodná èas� obuvi, na ktorú sa priší-bahòiatko s. obyè. mn. è. kvety al. puky rakyty al. osiky, 
vajú zvršky a pribíja podošva i podpätok, výstelka  jahòady
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bránový príd. v spoj. bránové vážisko (Rj) – súèas� brán tekutinu (o nádobách): Gazdziné používa¾i ti benki a¾e aj 
na urovnávanie role šetek ten drevení riat, kím to òezaèalo ciec (Rj) 3. neos. 
brezák m. druh jedlej huby, bot. kozák brezový (Lecci- zateka�: Aj dah je naòiè, už mi tam èeèe (Rj)
nium scabrum) cigáòic dok. klama�, luha�, podvádza�: Mis¾ím si, ná¾e 
breze predl. s G zastar. vyjadruje neúèas�, chýbanie (nie- mòa ti budzeš cigáòic?! (Mè)
koho, nieèoho): Òeobeš¾i bi sa breze mòa (Ïu) cigára i cigárka ž. ovèia koža s krátkou jemnou srs�ou: 
brièka ž. ¾ahký voz na dopravu osôb �ahaný koòmi briè- cigára (Rj); cigárka (Èi)
kový príd.: brièková obruè (Rj) cichosc ž. iba v spoj. typu urobidz òieèo pri cichosci – ne-
bubák m. det. strašiak, strašidlo: Šag doèkaj, ca bubág nápadne, potichu: Zeš¾i sa na tej svadbe ¾en tak pri cichos-
zebere, kedz òebudzeš poslúchac! (Rj) ci (Rj)
bubníèek m. èas� dbanky, drevené vypuklé koliesko ciferka i cíferka ž. zdrob. ozdoba, ornament; èižm. zriase-
pohybujúce sa na topárke: bubòíèek (Rj) ná ozdoba na èižme: cíferka (Rj)
buèac nedok. 1. vydáva� charakteristické zvuky (o hovä- cingá¾ik m. najmenší kostolný zvon, umieráèik: Cingá¾ik 
dzom dobytku) 2. expr. hlasno plaka�, narieka�: Kedz hu zvoòí, gdosi umrel (Èi)
vihrešel zaèala buèac, dal hej po hube, buèala ešèe viac (Rj) ciòec i cviòie� nedok. zunie�, zvoni�: Hádaj, f kerém uchu 
bucha ž. drobný cudzopasný hmyz, zool. blcha obyèajná mi ciòí! (Rj); cviòieï v use (Èi)
(Pulex irritans): bucha (Ïu) búša zdrob. expr. To ïie�a je cinter i cintér m. cintorín: Na cinteri som hu toj vidzela 
ako búša (Èi) – drobné, malé (Rj); Idzem trochu na cintér ešèe popo¾ievac (Rj)
bujak m. 1. plemenný samec hovädzieho dobytka, býk: vi- cintéria i cintária ž. lieèivá bylina horkej chuti, bot. zeme-
kàmené bujaki (Rj) 2. vulg. vášnivý muž (aj v nadávke) bu- žlè (Centaurium)
jaèisko m. zvel. expr. cisnúc nedok. tlaèi�, tisnú�: Naložel si teho kopcom, som 
búraòisko s. zbúraný dom (zvyšky, ruiny po òom): Ostalo mu musel káru pomósc cisnúc (Rj)
už ¾en zaroscené búraòisko (Ïu) citnúc dok. potknú� sa, zakopnú� (o nieèo): Dvíhaj nohi ag 
bvob m. ve¾kozrnná strukovina, bot. bôb (Vicia): Veru, òechcež o èosi citnúc! (Rj)
bvob tu kedisi pestova¾i (Vè) cma ž. tma: Zažòi, vedz je už jakási cma! (Rj)
bvorie s. hromad. borievkový (borovicový porast), borovi- có¾ m. dåžková miera (28 mm): Chomúti bo¾i aj dvaca_dva 
èie: V bvórí ih (huby) našiel (Rj) có¾ové (Rj)
bvórka ž. ihliènatý ker, bot. borievka obyèajná (Juniperus càkac nedok. 1. tiec� prerušovaným slabým prúdom, 
communis) cvrka�: A cez ¾eto ¾en tak càkalo s teho pramienka (Rl) 

2. vyteka� pri dojení (o mlieku): Vièkaj, trochu càka, èosi 
C ešèe nadojíme (Ïu)

curigac nedok. ís� (postupova�) smerom dozadu, cúva�, 
cajgrán m. remes., rezb. závesná skrinka na pracovné nás- ustupova�: Curigal, curigal, aj sa prehodzel aj s káru (Rj)
troje, náèinie curïík m. kút na lavici, ob¾úbené miesto detí: curïík (Èi)
cárek m. oddelené miesto v maštali (pre te¾a, hydinu ap.): cvíèe¾a ž. druh spevavého vtáka, zool. èvíkota severná 
cárek (Èi) (Turdus pilaris)
cedzák i cedák m. hlinený hrniec na mlieko cvi¾ichi m. pomn. druh plátených nohavíc
cekvica ž. popínavá rastlina s ve¾kými dužnatými plodmi a 
plod tejto rastliny, bot. tekvica (Cucurbita) È
ce¾a s. mláïa kravy, te¾a * ceckové ce¾a (Èi) – te¾a (pri-
bližne do 6 týždòov) cicajúce matku To òie že hop na kra- èapica ž. 1. pokrývka hlavy, èiapka 2. vrchný snop na kope 
vu a už je ce¾a (Rj) – nejde to tak ¾ahko uložených snopov: Horní snop vola¾i, že èapica (Rj)
cenkí príd. málo hrubý, tenký: cenkí motúzik (Ïu) èapiec, èapec i èepec m. 1. súèas� ženského kroja, 
cercha ž. 1. ve¾ká hmotnos� nieèoho, �archa 2. �ažkos�, prikrývka hlavy vydatej ženy: Ba, aj èepce sa ftedi nose¾i 
starosti, bremeno (Šu); èapiec (Rj) 2. riedka blana pri bravèových èrevách: 
cesneèka ž. cesnaková polievka: Navare¾i cesneèki a do- èapec (Èi)
bre bolo (K¾) èapota� sa nedok. expr. p¾aèka� sa, èabra� sa: Prestaò sa 
cesnek m. 1. aromatická rastlina, s ktorej aromatické strú- èapota�, celá dláška je mokrá! (Èi)
èiky sa používajú ako pochutina, bot. cesnak (Allium)      èapovaèka ž. remes. pílka al. stroj na vyrezávanie èapov: 
2. drevený kuže¾ovitý kolík, ktorý sa pri súkaní povrazov èapovaèka (Rj)
vkladá medzi nite: cesnek (Rj) èaráky m. pomn. staršie po¾nohospodárske náradie na 
ceta i cetka ž. sestra otca al. matky: Ja že gdo to idze a to jarné kyprenie pôdy: èaráki (Rj) èarákový príd.: èarákoví 
moja cetka v bránke (Kp) zup (Rj)
cícer m. (žart. i cicvor) strukovina podobná hrachu, bot. èeliadka ž. rodina, príslušníci poèetnej domácnosti: Prídze 
Cicer èe¾iatka póbedze, už aj idzem varic (Rj)
cicvor m. 1. druh rastliny, jej semeno sa používalo ako liek èe¾usce ž. pomn. hlavný otvor pece nad ohniskom
proti hlístam, bot. vratiè obyèajný (Tanacetum vulgare) èemer m. choroba z prejedenia, ochvat: Vrave¾i, že musia 
2. žart. cícer 3. expr. hlúpy èlovek (obyè. nadávka) èemer rozetrec (Rj)
ciec i ciesc nedok.  1. prúdi�, tiec�, plynú� (o tekutinách): èereb¾a i èerev¾a ž. malá striebristá sladkovodná ryba, 
Krv mu ciekla (Rj); Èeèe mu z nosa (Rj) 2. prepúš�a� zool. èereb¾a obyèajná (Phoxinus phoxinus): Prf èo tam 
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bolo èereb¾í a rakvoch! (Rj); S èerev¾í sa, bra�e, òenaješ! držka ž. retiazka spájajúca chomút s ojom, držiak: drška (Rj)
(Èi) drukholc m. klob. drevená žehlièka na žehlenie strechy 
èerieslo s. ostrá železná èas� pluhu na zvislé odrezávanie klobúka
zeme duhí príd. (2. st. dukší) majúci ve¾kú dåžku v priestore: Ti 
èerieslá s. pomn. slabiny, podbrušie: Nasip si do plá�eného pa¾ice bo¾i dukšie (Šu) * duhí kabát (Rj) – dlhší teplý zim-
vrecka jaèmeòa, dobre ho rospá¾, prilož na èerieslá a ný kabát
bo¾e_�a prejïe (Èi) du¾a ž. obyè. v mn. è. sorta hrušiek tvarom i farbou podob-
èert m. 1. pekelná bytos� ako stelesnenie zla, diabol: Cho ná plodu dule: Du¾e bo¾i také sladunké hruški (Ïu)
dzel jako èert f_pek¾e (Rj); Aòi èert si òeumis¾el, èo šetko duho prísl. (2.st.dužiej i dukšie) dlhý èas, dlhú dobu: 
urobel (Rj) * èertove rebro (Rj) – bot. papraï (Dryopteris); Ostal u_òih dužiej (Ïu); Druhí raz ih ešèe dukšie èaka¾i 
èertova koža (Rj) – druh pevnej látky z ktorej sa šili noha- (Šu)
vice 2. expr. zlý, zlostný, prefíkaný èlovek (tiež vzdorovité, dužní príd. majúci dlh, dlžný: Ja som mu òeostal òidž 
samopašné die�a) 3. stroj na vyorávanie zemiakov dužní (Rj); Von mi òeòi òiž_dužen (Ïu)
èesák m. 1. hrebeò na koòa 2. kožuš. nástroj na preèesáva- dup¾a ž. 1. podrážka: dup¾a (Rj) 2. druhá alebo 
nie srsti kožušiny: èesák (Rj) dvojnásobná dávka jedla: Bolo mu málo, ešèe išiel na 
èiapka ž. kováè. polookrúhly výènelok v strede vonkajšie- dup¾u (Rj)
ho oblúka podkovy, znemožòujúci vysunutie kopyta: dup¾ofka ž. obuv. èižm. podrážka na èižmy: dup¾ofka (Rj)
èiapka (Rj) duša ž. súèiastka niektorých prístrojov, tu: súèiastka brz-
èiažic sa nedok. by� za�ažko: Jak sa mu òeèiaželo, tak to dového zariadenia: duša (Rj)
urobel (Rj) dúška ž. deb. èas� steny drevených nádob, napr. suda, 
èièac nedok. det. spa�, spinka�: A¾e si sa dobrunko vièièa- putne ap.
lo! (Rj)
èihí cit. vyjadruje pobádanie koní, aby zaboèili do¾ava: E
Èihí bolo do¾eva (Rj)
èloveèisko s. zvel. expr. ¾udský jedinec, bytos�: On ból egreš m. tànistý ovocný ker bot. egreš obyèajný (Grossula-
dobré èloveèisko (Rj) ria uva-crispa): Jój, èo tu bolo kedisi v zahradze egreš-
èunek m. súèiastka krosien, puzdro v tvare loïky na voch! (Rj)
cievku s útkovou ni�ou e¾ektrika, e¾etrika i e¾ektrina ž. nov. elektrika, elektric-

ký prúd
D erár m. štátny majetok

erdžac m. (aj hržac) vydáva� erdžavý zvuk (o koòovi), 
dedzhamer m. kováè. ve¾ké kladivo na vyrovnávanie rechta�: To bol takí oplan, že aj oèul hòedz erdžac teho 
železa: dedzhamer (Rj) koòa, aòi tag bi òebol višiel krèmi (Rj)
deska ž. kus dreva získaný rozpílením kmeòa po dåžke, eroplán m. nov. lietadlo: Jako dzeciská, to zme poziera¾i 
doska: Deski uklada¾i visušic (Rj) kedz eroplán ¾ecel, to bolo èosi! (Rj)
déždž i déšè m. vodné zrážky, dážï: Òeviem èi aj déšè evaòje¾ik m. náb. (aj ¾uterán) príslušník evanjelickej 
òeprídze, akási je spara (Rj) cirkvi: Tu povieme evaòje¾ig, a¾e vraví sa aj ¾uterán (Rj)
díchavièní príd. trpiaci záduchom: díchavièní kvoò (Rj)

Zoznam obcí a ich skratiek:díchaviènosc ž. záduch, astma: Aj koòe ma¾i díchaviènosc 
Èièmany (Èi)(Rj)
Ïurèiná (Ïu)

dláto s. remes. nástroj na dlabanie * uhelné dláto – na Faèkov (Fa)
otvory pre špice (Rj) Jasenové (Ja)

Kamenná Poruba (Kp)dlávic nedok. tlaèi�: Mi zme dláve¾i kapustu minulí tíždžeò 
K¾aèe (K¾)(Rj)
Konská (Ko)dohlobic dok. dokonèi� tlèenie, dotåc�: Dokonèel to jakosi, 
Kunerad (Ku)

hadám o šiestej pos¾ední k¾iòedz dohlobel (Rj) A¾e to Malá Èierna (Mè)
dohlobe¾i! (Rj) – urobili nieèo zle, pokazili to Rajec (Rj)

Rajecká Lesná (Rl)doje¾òica ž. nádoba na dojenie: Na m¾ieko krafské aj ofèie 
Šuja (Šu)bo¾i doje¾òice (Ïu)
Ve¾ká Èierna (Vè)

dopolodòa prísl. v predpoludòajšom èase, predpoludním, Zbýòov (Zb) 
dopoludnia: Už dopoldòa ma¾i šetko hotové (Ïu)

Zoznam ïalších použitých skratiek:dopratac dok. expr. dopravi�, dovies� niekam (obyè. s ná-
bot. – botanický termínmahou), doteperi�: Naèo si dopratal ti zablacené vrecá? 
èast. – èastica(Rj); Òie abi išiel domoch, a¾e takého napitého ho ešèe 
èísl. – èíslovka

sem dopratal (Rj) èižm. – èižmársky výraz
drec nedok. expr. tvrdo pracova�, lopoti�: Dre¾i jako mu¾e, deb. – debnársky výraz

det. – výraz používaný dospelými pri kontakte s de�miaj to òie na svojem (Šu)
dok. – sloveso dokonavého vidudrevisko s. zvel. ve¾ké mohutné drevo: Reku, èo zvláèaš 
expr. – expresívny výraz

také dreviská!? (Šu) garb. – garbiarsky výraz
drieè m. rafadlo na ¾an: drieè (Rj) hromad. – hromadné podstatné meno
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iron. – ironický výraz prísl. – príslovka
jedn. è. – jednotné èíslo remes. – remeselnícky výraz
klob. – klobuènícky výraz rezb. – rezbársky výraz
kolár. – kolársky výraz s. – podstatné meno stredného rodu
kováè. – kováèsky výraz spoj. – spojka
kož. – kožiarsky výraz st. – stupeò
krajè. – krajèírsky výraz stol. –  stolársky výraz
m. – podstatné meno mužského rodu tes. –  tesársky výraz
mn. è. –  množné èíslo tkáè. – tkáèsky výraz
mur. – murársky výraz v spoj. – v spojení
náb. – náboženský výraz vulg. – vulgárny výraz
nedok. –  sloveso nedokonavého vidu zám. – zámeno
nov. – slovo novšieho pôvodu v náreèí zastar. – zastaraný výraz
obuv. – obuvnícky výraz zdrob. – zdrobnenina
ovè. – ovèiarsky výraz zool. – zoologický termín
pejor. – pejoratívny, zhoršujúci výraz zvel. – zvelièené slovo
pomn. – pomnožné podstatné meno ž. – podstatné meno ženského rodu 
predl. – predložka žart – žartovný výraz
príd. – prídavné meno

Pozn.: Niektoré skratky sa nemuseli v prvom výbere zo slovníka objavi�. 

11

DROBNÉ CICAVCE (INSECTIVORA, RODENTIA) 
ŠUJSKÉHO RAŠELINISKA

Ladislav HLÔŠKA

Poèas dvoch vegetaèných sezón rokov 1998 a 1999 pektu sú práve mokraïové biotopy dôležitým stabilizaèným 
prebiehal výskum spoloèenstiev drobných cicavcov (Insec- prvkom krajinnej matrice, s funkciou prirodzeného regu-
tivora, Rodentia), ekologicky viazaných na slatiny s vyso- látora hydrologického režimu v súèasnej kultúrnej krajine. 
kým obsahom báz v Žilinskej a Rajeckej kotline. V rámci Mokrade mierneho pásma patria medzi ekosystémy s najväè-
tohto výskumu sa uskutoènil odchyt drobných cicavcov aj na šou produkciou biomasy.
území PR Šujské rašelinisko. Najvyššiu populaènú hustotu PR Šujské rašelinisko sa rozprestiera v katastri obce 
(49 ex./ha) dosiahol v tomto mokraïovom spoloèenstve Šuja a má výmeru 10,8 ha. Predmetom ochrany sú vzácne 
hraboš po¾ný (Microtus arvalis) v období, kedy jeho poèet- rašelinno-slatinné spoloèenstvá, vyvinuté na aluviálnych 
nos� kulminovala v susediacich agrobiocenózach. Vyššie sedimentoch rieky Rajèianky. O jedineènosti tejto lokality 
denzity dosahoval v èase výskumu aj insektivorný piskor les- svedèí aj fakt, že Šujské rašelinisko bolo na základe svojich 
ný (Sorex araneus). Druhové spektrum drobných cicavcov prírodných hodnôt zaradené do siete lokalít NATURA 2 000. 
skúmanej lokality tvorilo 7 druhov. Spoloèenstvo sa vyzna- Na jeho území sú zastúpené viaceré biotopy európskeho výz-
èovalo pomerne vysokou biodiverzitou (H´ = 2,082) a vyrov- namu, ako napríklad bezkolencové lúky, vlhkomilné vyso-
nanos�ou (E = 0,742), èo podèiarkuje ekostabilizaènú funk- kobylinné lemové spoloèenstvá na porieènych nivách alebo 
ciu mokraïových biotopov v matrici súèasnej kultúrnej slatiny s vysokým obsahom báz, na ktoré sú viazané viaceré 
krajiny. vzácne a zaujímavé živoèíšne spoloèenstvá. 

Výskumu stavovcov mokraïových biotopov sa 
K¾úèové slová: drobné cicavce, populaèná hustota, biomasa, venovali viacerí autori. Kadleèík (1993) vo svojej práci uvá-
veková a sexuálna štruktúra dza preh¾ad materiálu drobných zemných cicavcov slatinné-

ho vápnitého moèiara Rakšianske rašelinisko, ako aj údaje   
Mokraïové spoloèenstvá patria v celosvetovom me- o dominancii zistených taxónov. Kvalitu a druhovú diverzitu 

rítku medzi najviac ohrozené formácie. Na Slovensku zabe- drobných cicavcov zis�oval na slatinnej mokradi v Turèian-
rali v minulosti znaènú èas� rozlohy, od nížinného až po skej kotline Obuch (1994). V práci Stanka & Mošanského 
alpínsky vegetaèný stupeò. Ve¾koplošné odvodòovanie, (1995) sú zhrnuté údaje o abundancii, biodiverzite a ekvita-
�ažba rašeliny a mnohé iné antropické vplyvy, kulminujúce bilite synúzií drobných cicavcov na vodou ovplyvòovaných 
najmä v druhej polovici 20. storoèia, ich rozlohu cite¾ne stanovištiach lužného lesa dolného toku Ondavy (Východo-
zredukovali alebo viedli až k ich úplnému zániku. Mokrade  slovenská nížina). Spoloèenstvá drobných cicavcov pre-
v širšom významne tohto pojmu predstavujú enklávy a refú- chodných rašelinísk Podbeskydskej brázdy skúmali Suchá-
giá mnohých, dnes už vzácnych rastlinných a živoèíšnych nek & Suchánek (2000). Analýzu vybraných populaèných 
spoloèenstiev. Predstavujú širokú škálu vodou podmieòova- parametrov spoloèenstiev drobných cicavcov a niektoré bio-
ných ekotopov a ich sukcesných štádií od vlhkých lúk a sla- cenologické otázky mokraïových biotopov rieši vo svojej 
tín, cez prechodné rašeliniská a vrchoviská, až po fragmenty štúdii Hlôška (2004). Faune stavovcov Šujského rašeliniska 
podhorských lužných lesov. Humolitové pôdne horizonty ra- je venovaná aj práca Bitušíka & Bitušíka (1995).
šelinísk majú nesporný význam aj ako objekt palinologic- Cie¾om predkladanej práce bolo vzorkovaním popu-
kých štúdií pri rekonštrukcii vývoja prírody v najmladšom lácií zisti� aktuálne druhové zloženie, populaènú hustotu 
geologickom období, kvartéri. Z krajinno-ekologického as- (denzitu), biomasu, vekovú a sexuálnu štruktúru spoloèen-
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stiev drobných cicavcov na území PR Šujské rašelinisko. rozlohu viac ako 10 ha a rozprestiera sa na ¾avom brehu pod-
Materiál a metódy horskej rieèky Rajèianka, vo výške cca 475 m n. m. Eutrofná 

Výskum spoloèenstiev mikromamálií prebiehal rašelinná pôda je bohatá na organické látky a dobre zásobená 
vzorkovaním populácií na kvadrátoch s rozmermi 75 x 75 m, minerálnymi látkami, predovšetkým vápnikom. Dominujú-
v èasovom intervale rokov 1998 – 1999. Výskum bol poèas cimi spoloèenstvami bol na väèšej èasti skúmaného územia 
tohto obdobia realizovaný na 6 pokusných plochách v 4 rôz- biotop slatín s vysokým obsahom báz. Na stanovištiach s hlb-
nych typoch biotopov. Na každej pokusnej ploche (kvadráte) šie uloženou hladinou podzemnej vody dominujú trstinové 
bolo rozmiestnených 36 chytacích bodov v štvorcovom spo- spoloèenstvá mokradí (Phragmition). V bylinnej synúzii sla-
ne 15 m, prièom na každom chytacom bode boli exponované tín sú zastúpené viaceré druhy ostríc, ako napr.: Carex daval-
2 malé sklápacie pasce (Pelikán 1975a). Plošná sie� kvadrá- liana, Carex panicea, Carex fusca, Carex flava a i. Ïalej v 
tu, s rovnomerne rozloženými chytacími bodmi, umožòuje bylinnej synúzii boli zastúpené; Eriophorum latifolium, 
získa� pomerne reprezentatívne údaje o èasopriestorovej, Molinia coerulea, Cirsium rivulare, Potentilla erecta, Fili-
pohlavnej a vekovej štruktúre skúmaného spoloèenstva pendula ulmaria, Galium uliginosum, Lotus corniculatus, 
drobných cicavcov, o disperzii jednotlivých druhových po- Lythrum salicaria, Mentha aaquatica, Schoenus ferru-
pulácií a využívaní jednotlivých gradientov prostredia, ako gineus, Menyanthes trifoliata. Vo fytocenózach s dominan-
aj o kompetièných vz�ahoch jednotlivých druhov drobných ciou Phragmites australis boli v bylinnej synúzii prítomné 
hlodavcov a hmyzožravcov. druhy ako napr.: Crepis paludosa, Parnassia palustris, Epi-

Ako návnada sa používala univerzálna návnada, pactis vulgaris, Pinguicula vulgaris a i. (Urbanová 1985).
svojim zložením približne rovnako atraktívna pre insektivor- Výsledky a diskusia
né, herbivorné i omnivorné formy drobných cicavcov. Táto Vzorkovaním populácií drobných cicavcov bolo po-
návnada pozostávala zo zmesi najemno rozomletých vlaš- èas dvoch vegetaèných období rokov 1998 a 1999 zazname-
ských orechov a slneènicového oleja, s prídavkom konzervo- naných celkovo 105 jedincov z dvoch radov a troch èe¾adí. 
vaných sardiniek v rastlinnom oleji. Zmes bola dôkladne Rad hmyzožravce (Insectivora) vo vzorke zastupoval piskor 
rozmixovaná a rozriedená takým množstvom oleja, aby na- obyèajný – Sorex araneus Linné, 1758 a bielozúbka krpatá – 
dobudla kvapalnú konzistenciu. V takto pripravenej kvapal- Crocidura suaveolens (Pallas, 1811), obidva druhy z èe¾ade 
nej zmesi sa potom minimálne po dobu 24 hodín máèali piskorovité (Soricidae). Rad hlodavce (Rodentia) reprezen-
pásiky plstenej tkaniny zelenej farby, s rozmermi približne   tovalo 5 druhov z dvoch èe¾adí. Z toho 4 druhy patrili do 
2 x 1 cm. Pri príprave zmesi na návnadu sa vždy dodržiaval èe¾ade škreèkovité (Cricetidae), a to konkrétne: hrdziak les-
jednotný postup, ako aj hmotnostné pomery jednotlivých ný – Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780); hryzec vod-
komponentov, aby sa tým eliminoval možný vplyv rozdiel- ný – Arvicola terrestris (Linné, 1758); hrabáè podzemný – 
nej návnady. Pokusná plocha bola v teréne vytyèovaná tak, Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836); hra-
aby pokia¾ možno ležala uprostred homogénnej fytocenózy. boš po¾ný – Microtus arvalis (Pallas, 1779). Èe¾aï myšovité 
Príslušné fytocenózy boli v teréne odlišované v spolupráci    (Muridae) bola vo vzorke zastúpená iba jedným druhom: 
s fytocenológom. Odchytová séria na pokusnej ploche pre- ryšavkou krovinnou – Apodemus sylvaticus (Linné, 1758).
biehala kontinuálne po dobu 3 dní a 3 nocí. Na trofickej štruktúre spoloèenstva drobných cicav-

Ulovené exempláre mikromamálií boli spracované cov sa podie¾ali najmä herbivorné až omnivorné hlodavce    
zaužívanými taxonometrickými metódami. Z morfometric- s podielom 67,6 %, na insektivorné formy pripadlo zvyšných 
kých znakov boli zaznamenávané: hmotnos� jedinca v gra- 32,4 % z celkovej vzorky. Nižší podiel hmyzožravých foriem 
moch (s presnos�ou na 0,5 g), dåžka tela (LC) v mm, dåžka k hlodavcom zistil v analyzovanom materiáli drobných ci-
chvosta (LCd) v mm, dåžka zadného chodidla (LTp) v mm a u cavcov zo slatinného rašeliniska aj Kadleèík (1993). Ak však 
radu Rodentia ešte aj dåžka ušnice (LA) v mm (všetky telesné hodnotíme podiely uvedených trofických skupín odchyte-
rozmery merané s presnos�ou na 0,01 mm). Na zis�ovanie ných drobných cicavcov oddelene pre jednotlivé sezóny, 
hmotnosti boli používané pružinové váhy znaèky PESOLA, odhalíme urèité proporcionálne zmeny, prameniace z roz-
na meranie spomenutých morfometrických znakov elektro- dielnych demografických charakteristík zúèastnených dru-
nické posuvné merítko. Pohlavie, veková kategória a stupeò hov a druhovo špecifickej populaènej dynamiky. Poèas 
pohlavnej aktivity boli zis�ované pitvou. Z kvantitatívnych vegetaènej sezóny v roku 1998 bolo na Šujskom rašelinisku 
populaèných parametrov bola zo získaných dát o poèetnosti zaznamenaných celkovo 45 jedincov, patriacich k siedmim 
drobných cicavcov vypoèítaná hektárová denzita (ex./ha).   druhom (Tab. 1). Pomer hlodavcov k hmyzožravcom bol 
K skúmanej ploche sa pripoèítavali hodnoty ORL (observed takmer vyrovnaný. Takéto demografické pomery sú v pod-
range length), rovnajúce sa pruhu zodpovedajúcemu polo- mienkach strednej Európy charakteristické pre populácie 
meru individuálneho okrsku daného druhu (Pelikán et al. drobných cicavcov v situácii, keï sa inak poèetnejšie popu-
1974). Na základe vypoèítaných hodnôt denzity (D) a prie- lácie drobných hlodavcov nachádzajú v latencii, resp. v zos-
mernej èerstvej hmotnosti jedincov (W) sa stanovili hodnoty tupnej alebo vzostupnej fáze gradaènej amplitúdy. Preto sa 

-1 ich podiel v tejto fáze gradaèného cyklu zrete¾ne znižuje a biomasy pod¾a vzorca: B = D . W; v g.ha  (Dykyjová et al. 
podiel hmyzožravcov naopak zvyšuje. Navyše výsledný 1989). Zo štruktúrnych znakov boli zis�ované indexy diver-
pomer do znaènej miery závisí aj do bionómie jednotlivých zity H´ pod¾a Shannona & Weavera (1963) a ekvitability 
druhov drobných cicavcov. Gradaèné cykly sa však objavujú pod¾a Sheldona (1969).
aj u niektorých hmyzožravcov, ako napríklad u piskora les-Charakteristika skúmaného územia
ného (Sorex araneus). V analogických biotopoch slatín s vy-Predmetná lokalita leží v katastrálnom území obce 
sokým obsahom báz bola zistená štvorroèná periodicita Šuja, asi 3 km južne od Rajca. PR Šujské rašelinisko ma 
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su, predstavovanú hodnotou 1200,5 g/ha. V roku 1998, v ob-populaèného cyklu (Hlôška 2004). Práve vïaka zvýšenej po-
dobí nízkej populaènej hustoty, bola u neho zaznamenaná pulaènej hustote tohoto taxónu výrazne vzrástol podiel hmy-
populaèná hustota, zodpovedajúca iba 3 ex./ha. Druhú naj-zožravých foriem vo vzorke skúmaných drobných cicavcov 
vyššiu populaènú hustotu vykazoval v skúmanom spolo-z vegetaènej sezóny roku 1998. Gradaèný cyklus so štvor-
èenstve drobných cicavcov insektivorný piskor lesný (Sorex roènou periódou kulminácie denzity potvrdili aj výskumy 
araneus), prièom v obidvoch sledovaných sezónach sa táto realizované Heikurom (1981). Zvýšenú abundanciu populá-
držala na rovnakej úrovni (Tab. 1). V roku 1998 sa jeho cií piskora lesného na vlhkých mokraïných biotopoch zistili 
populaèná hustota pohybovala na úrovni 15,7 ex./ha, v sezó-aj iní autori (Dudich & Štollmann 1979; Darola & Štollmann 
ne 1999 dosiahla hodnotu 16,7 ex./ha. Uvedené hodnoty po-1981).
pulaènej hustoty sa príliš neodlišujú od hodnôt, ktoré udáva K výraznej zmene vo vzájomnom pomere dvoch zá-
vo svojej práci Pelikán (1975) pre populáciu piskora lesného kladných trofických skupín drobných cicavcov došlo v bio-
v trstinových spoloèenstvách. Biomasa pozitívne koreluje    topoch Šujského rašeliniska v priebehu roka 1999. Prejavila 
s hmotnos�ou skúmaných jedincov a závisí okrem samotnej sa zrete¾nou disproporciou, pod ktorú sa podpísala najmä 
populaènej hustoty aj na vekovej a sexuálnej štruktúre skú-kulminácia poèetnosti lokálnych populácií hraboša po¾ného 

(Microtus arvalis) manej populácie, úživnosti biotopu a taktiež na období výs-. Všetky zaregistrované jedince tohto dru-
kumu a preto vykazuje urèité medziroèné a medzisezónne hu patrili k doèasnej zložke miestnej taxocenózy drobných 
odchýlky. Medzi druhy s menším zastúpením v spoloèenstve cicavcov, ktoré sem imigrovali z blízkych agrocenóz. Takéto 
drobných cicavcov sa zaradil hrabáè podzemný (Microtus imigrácie sú v gradujúcich populáciách hrabošov èastým a 
subterraneus) s populaènou hustotou 4,7 ex./ha a biomasou dnes už aj všeobecne známym biologickým javom, ktorého 
58,8 g/ha (rok 1998). Nižšie hodnoty boli u spomenutého hlavnou príèinou je prehustenie jedincov na malej ploche a 
druhu zaznamenané v roku 1999. K vzácnym èlenom spolo-silnejúce negatívne vplyvy vnútrodruhovej kompetície        
èenstiev drobných cicavcov patrili v období realizácie výs-o priestor a zdroje. Iba malé percento skúmaných jedincov 
kumu dva druhy; ryšavka krovinná (Apodemus sylvaticus) a hraboša po¾ného patrilo k stálej (sedentárnej) zložke 
bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens). Výskyt hryzca lokálnej populácie sledovaného rašeliniska. Kratochvíl et al. 
vodného (Arvicola terrestris) v biotopoch slatinného rašeli-(1959) vo svojej rozsiahlej štúdii uvádza, že asi 4 % zo skú-
niska je pravdepodobne èastejší, avšak použitá metóda výs-maného súboru populácii hraboša preferuje a trvalejšie osí-

     kumu a ve¾kos� odchytávacieho zariadenia má silne selek-d¾uje aj biotopy mokraïového charakteru. Vo vzorke drob-
 tívny úèinok a nehodí sa na odchyt tohto hrabošovitého ných cicavcov, získanej v roku 1999, bolo zastúpených iba 

hlodavca s väèšími telesnými rozmermi.14 exemplárov hmyzožravcov, ktoré reprezentoval piskor 
Veková a sexuálna štruktúra populáciílesný (Sorex araneus), èo predstavovalo v celkovej vzorke 

dominantných druhovpodiel 19,4 %. Hlodavce zastupovali v analyzovanej vzorke 
Na podrobnejší rozbor vekovej a sexuálnej štruktúry 3 druhy a vo vzorke tvorili podiel až 80,6 %. Okrem najpo-

boli použité vzorky dvoch dominantných èlenov spoloèen-èetnejšieho hraboša po¾ného boli v posudzovanej vzorke 
stva drobných cicavcov a síce piskora lesného (n = 33) a zastúpené ešte ïalšie dva druhy hrabošovitých hlodavcov; 

(n = 52)(Clethrionomys glareolus) hraboša po¾ného . Zatia¾ èo u prvého z nich bola po-hrdziak lesný  a hrabáè podzemný 
(Microtus subterraneus) pulaèná hustota (denzita) v oboch rokoch viac menej identic-, ktorých populaèná hustota však 

ká, u druhého bol zaznamenaný nieko¾konásobný nárast bola nižšia ako u premnoženého hraboša  po¾ného (Tab. 1).
denzity v dôsledku premnoženia v roku 1999. 

Vo vzorke piskora lesného bolo pohlavie 
spo¾ahlivo determinované u 33 jedincov. Z toh-
to poètu bolo 18 jedincov samièieho pohlavia, 
ostávajúcich 15 jedincov bolo samèieho pohla-
via. Štatistické testovanie naznaèeného rozdielu 
v pomere pohlaví nepotvrdilo významnú od-
chýlku od pomeru 1 : 1 (P > 0,05). Pri posudzo-
vaní vekového zloženia lokálnej populácie 
piskora bola zistená prevaha subadultných 
jedincov (n = 25) nad dospelými, pohlavne 
dospelými jedincami (n = 8), ktorá sa ukázala 
by� aj štatisticky významná (P < 0,01). Jedná sa 
o bežný demografický jav, ktorý sa v našich 
podmienkach uplatòuje v populáciách piskora 
lesného v mesiacoch jún a júl v reprodukènom 
období, kedy dorastajú jednotlivé kohorty 
nižších vekových tried a postupne nahrádzajú    
v populácii staršie vekové skupiny.Najvyššia populaèná hodnota bola poèas dvojroènej 

Vzorku hraboša po¾ného tvorilo 52 jedincov, ale len periódy výskumu zistená u hraboša po¾ného (Microtus arva-
u 49 z nich mohlo by� spo¾ahlivo urèené pohlavie. Z tohto lis) v gradaènom roku 1999, kedy dosiahla hodnotu až        
poètu bolo 15 samíc a 34 samcov. Z uvedeného vyplýva zre-49 ex./ha. Vzh¾adom k faktu, že bol dominantným èlenom 
te¾ná prevaha jedincov samèieho pohlavia v sledovanej spoloèenstva mikromamálií, dosahoval aj najvyššiu bioma-

Tab. 1. Druhové zloženie, ve¾kos� vzorky (n), populaèná hustota v ex./ha (H)
            a biomasa v g/ha (B) spoloèenstiev drobných cicavcov slatiny s vysokým
            obsahom báz (PR Šujské rašelinisko, 1998-99)
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Tab. 2. Biometrické údaje dvoch dominantných èlenov synúzie 
drobných cicavcov Šujského rašeliniska.

Vysvetlivky: masc. – samec, fem. – samica, n – rozsah výberu, LC – priemerná dåžka tela v mm,
                    LCd – priemerná dåžka chvosta v mm, LTP – priemerná dåžka zadného chodidla v mm
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Jedná sa o známe a zberate¾sky ob¾úbené motýle, kuklia v riedkych zámotkoch pri povrchu zeme. Ich ve¾kos� 
ktorých je na svete popísaných v rámci celej èe¾ade vyše 1200 býva rôzna. Niektoré majú výraznú pošvu „cuciaku“ (napr. druh 
druhov. Táto èe¾aï zahròuje ve¾mi populárne motýle, ktoré sú Agrius convolvuli Linnaeus, 1758). 
snom každého zaèínajúceho entomológa. Je to skupina mohut- Vajíèka sú pomerne ve¾ké, oválneho tvaru, zvyèajne 
ných a „huòatých“ motý¾ov, ktoré patria k druhom stredne bledo žlté, alebo s odtieòom do zelena.
ve¾kým, až väèším. Tieto motýle majú dlhé a pevné krídla, Z územia Európy je známych asi 33 druhov. Na území Sloven-
vïaka èomu sú ve¾mi dobrí letci. Dokážu prekona� na svojich skej republiky bolo popísaných v rámci tejto èe¾ade 20 druhov. 
cestách i tisíce kilometrov. Preto niektoré druhy patria k tzv. Niektoré sú ve¾mi hojné, iné pomerne zriedkavé, až enormne 
�ažným motý¾om, alebo „migrantom“. vzácne. Èas� druhov, ktoré sú hojné môžu niekedy spôsobi� 

Telo motý¾ov býva robustné, torpédovitého tvaru. škody menšieho rozsahu. V Rajeckej doline sme zatia¾ zistili 15 
Predné krídla bývajú mohutné, úzke a zvyèajne sú pri hrote druhov z tejto èe¾ade motý¾ov. Jedná sa o nasledujúce z nich:
špicaté. Na prednom okraji sú s pevnými žilkami. Farba krídel 

  1.  Mimas tiliae Linnaeus, 1758 lišaj lipovýbýva hlavne tmavšia, iba u niektorých druhov môže ma� bledšie 
  2.  Smerinthus ocellata Linnaeus, 1758 lišaj pávooký(zvyèajne hnedé) sfarbenie. Zadné krídla, ktoré sú pomerne 
  3.  Laothoe populi Linnaeus, 1758 lišaj topo¾ovýmalé oproti predným, mávajú obyèajne ve¾mi pestrú a elegan-
  4.  Agrius convolvuli Linnaeus, 1758 lišaj pupencový

tnú kresbu. Niektoré druhy majú krídla až sklovito priesvitné.  
  5.  Acherontia atropos Linnaeus, 1758 lišaj smrtkový 

V tropických oblastiach sa vyskytujú druhy, ktoré majú ve¾mi (lišaj smr�kový = smrtihlav)
dlhý cuciak a slúžia ako ope¾ovaèe tropických, pralesných   6.  Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 lišaj orgovánový
rastlín s hlbokým kalichom.   7.  Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758 lišaj borovicový

  8.  Hemaris fuciformis Linnaeus, 1758 lišaj zemolezovýHúsenice sú stredne ve¾ké, až väèšie. Bývajú vždy 
  9.  Macroglossum stellatarum Linnaeus, 1758 lišaj marinkovýholé, majú šestnás� nôh a na konci tela na poslednom èlánku 
10.  Proserpinus proserpina Pallas, 1772 lišaj pupalkovýmajú typický rožtek, ktorý je charakteristický pre túto skupinu. 
11.  Daphnis nerii Linnaeus, 1758 lišaj oleandrový

Niektoré z týchto húseníc sú ve¾mi pestro, ba až krik¾avo sfar-
12.  Hyles euphorbiae Linnaeus, 1758 lišaj mlieènikový

bené. Húsenice sa živia rôznymi rastlinami. 13.  Hyles gallii Rotemburg, 1775 lišaj lipkavcový
Kukly sú uložené vo¾ne v zemných komôrkach, ktoré 14.  Deilephila elpenor Linnaeus, 1758 lišaj vàbkový

bývajú niekedy dos� hlboko v zemi. Inokedy sa niektoré druhy 15.  Deilephila porcellus Linnaeus, 1758 lišaj vrbicový

LIŠAJOVITÉ MOTÝLE (SPHINGIDAE Leach, 1829 = 
 

[Latreille, 1802])
RAJECKEJ DOLINY

OKÁÒOVITÉ MOTÝLE (SATURNIIDAE Walker, 1855)  RAJECKEJ DOLINY

Karol KØÍŽ

Karol KØÍŽ

Okáòovité motýle, alebo „okáne” sú známa a znaène je zakrpatené, a preto neprijímajú zvyèajne potravu. Ich život je 
atraktívna i keï nepoèetná èe¾aï našich noèných motý¾ov.  preto relatívne krátky, lebo žijú iba zo zásob, ktoré získali v štádiu 
U tejto èe¾ade zvyèajne samèeky lietajú cez deò. Ojedinele sa húsenice.
môžeme stretnú� cez deò i so samièkami, ale tieto sú zvyèaj- Húsenice týchto druhov sú obyèajne pestro sfarbené, 
ne aktívne až v noci. Niekedy môžeme priláka� v noci na pomerne ve¾ké, chlpaté a dos� èasto majú na povrchu tela brada-
svetlo i samèeka. vièky rôznej farby. Niektoré druhy z tejto èe¾ade sa chovajú umele 

Tieto motýle patria ku krásnym a bizarným druhom. pre ve¾mi dobré a kvalitné hodvábne vlákno (podobne ako hod-
Vo svete je to dos� poèetná èe¾aï a zatia¾ je celkove popísa- vábnik – priadka morušová = Bombyx mori Linnaeus, 1758). Iné 
ných asi 1200 druhov. Z územia Európy je známych 9 druhov. druhy bývajú niekedy oznaèované ako škodcovia niektorých 
Na území Slovenskej republiky boli zatia¾ popísané 4 druhy kultúrnych plodín. 
motý¾ov z tejto èe¾ade. Väèšina jedincov sa vo svete vysky- Vo všeobecnosti je táto skupina motý¾ov dobre známa a 
tuje v oblasti južnej a juhovýchodnej Ázie, tropickej Afriky a zberate¾sky ve¾mi atraktívna. Niektoré druhy z tejto skupiny pa-
južnej Ameriky. tria medzi najväèšie motýle sveta - napr. Attacus atlas Linnaeus, 

Jedná sa o stredne ve¾ké až väèšie motýle s hrubším 1758 a Attacus edwardsi patria tiež medzi nich. Zvyèajne sa Atta-
a robustnejším chlpatým telom. Kresba krídel je zvyèajne cus atlas zvykne oznaèova� za druhého najväèšieho motý¾a sveta 
vždy s ve¾kými „okami” na krídlach, z èoho pochádza i názov po more Thysania agrippina Cramer, 1776. 
týchto motý¾ov. Oká bývajú èasto priesvitné v strednej èasti, Na území Rajeckej doliny smer zistili nasledujúce dva druhy z tej-
takže vytvárajú isté „okienko”. Samèeky sa vyznaèujú ve¾- to èe¾ade motý¾ov.  
kými, hrebeòovitými tykadlami, prièom u niektorých druhov  1.  Saturnia pavonia Linnaeus, 1758 okánik menší
majú tieto krídla až vzh¾ad listu paprade. V týchto tykadlách  2.  Aglia tau Linnaeus, 1758 okánik bukový
majú samèeky receptory, ktorými sú schopní zachyti� Poznámka: Druh okánik bukový Aglia tau Linnaeus, 1758 sa niekedy zara-
„feromóny” samièiek i na viac kilometrov (udáva sa 11, ba až ïuje do samostatnej èe¾ade motý¾ov, ktorá nemá zatia¾ slovenský názov. Jej 

latinský názov je Syssphingidae Hampson, 1892.13 – 14 kilometrov !). Ústne ústrojenstvo dospelých jedincov 
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