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Dobrý deň, moje meno je Andrej Kvas, som doktorandom na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene. Dovoľte mi prosím odprezentovať príspevok, ktorý vznikol v spolupráci s doktorom Rožnovským a inžinierom Borsányim, s názvom Influence of meteorological factors on brown hare's abundance in Slovakia and the Czech Republic in 2001 - 2008.



Introduction

• former Czechoslovakia, the main game species

• caught numbers representing several hundred thousands

• the substantial financial profits for local hunting associations

• Present: many changes in landscape structure,

changes in land management (agriculture)

• another important cofactor is climatic conditions

• wet weather makes the species more prone to diseases

• rabbit vs hare

• a small decrease in the number of hares in recent years = the effect of weather
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Zajac poľný, bol v bývalom Československu v minulosti hlavnou poľovnou zverou. Úlovky tohoto druhu zveri sa počítali na státisíce a nikto nepochyboval o tom, že lov zajačej zveri predstavoval veľký finančný prínos do pokladní poľovníckych združení. Po vzniku poľnohospodárskych družstiev došlo k vykúpeniu pozemkov od malých, súkromných poľnohospodárov, čo úplne zmenilo vzhľad krajiny. V súčasnosti, systém hospodárenia v krajine však znížil jeho početnosť natoľko, že v rámci poľovníctva sa stáva hospodárenie so zajačou zverou skôr raritou ako pravidlom.Krajinná štruktúra pravdepodobne najviac ovplyvňuje početnosť zajacov, avšak na zajačiu zver významnou mierou pôsobia aj klimatické faktory. Zvlášť vyššia náchylnosť ku chorobám je preukázaná vo vlhkejšom počasí, čo je pravdepodobne podmienené tým, že zajac pochádza zo šuchších oblastí. Na rozdiel od králika, ktorý je taktiež náchylný ku viacerým ochoreniam, zajac si nevytvára suchú a teplú podzemnú noru. Je preto vysoko pravdepodobné, že práve malý pokles zajačej populácie v posledných rokoch bol do značnej miery spôsobený vplyvom počasia.



Brown hare abundance 

Number of hares hunted in SR in 1968 – 2011

(Hlaváčová, 2013)

Number of hares hunted in CzR in 1966 – 2011

(Matoušková, Ernst, 2013)
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Populácia európskych zajacov sa na miestnej a regionálnej úrovni veľmi líšia.    Aj v Českej Republike a naSlovensku boli taktiež výrazne vyššie ako v súčasnosti o čom svedčia aj množstvá ulovených zajacov v SR a ČR na grafoch.



Materials and Methods
Hunting area in the CzR - The Hunting association (HA) Postoupky – Hradisko

• Since 1970, the brown hare, together with the pheasant, represented the prominent game species

• The HA Postoupky – Hradisko has an area of 691ha. It is situated in the central Moravia, near the

town of Kroměříž.

• 50 % of the area are lowlands

• 50% of the area consists of moderately undulated landscape

• The concerned climatic region is warm, with more than 50 summer days.

• The average temperature in January does not drop under -3°C.

Hunting area in the SR - district Hlohovec

• The hunting ground area in the district Hlohovec is 22 753 ha

• There are present our two most common ones: the pheasant and the brown hare.

• The town of Hlohovec with its surroundings is situated in the warm climatic region of Slovakia.

• The annual precipitation sum is 558 mm.

• The annual precipitation course shows a maximum in July (82 mm), with minimums in January and

February (31 mm).
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V Mysliveckom spolku Postoupky – Hradisko sa zajačia zver loví už mnohé roky. Už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia patrila zajačia zver po zveri bažantej k najvýznamnejšej poľovnej zveri. Napriek poklesu početnosti zajacov, sa aj dnes v tomto MS uvažuje so zajačou zverou ako jedným z najvýznamnejších poľovných druhov zveri. MS má v súčasnosti výmeru 691ha a nachádza sa na území strednej Moravy neďaleko mesta Kroměříž. Z celkovej výmery revíru tvorí približne 50 % roviny. Práve túto plochu zasiahla v roku 1997 povodeň, ktorá mala decimujúci účinok na populáciu zajačej zveri v MS. Druhá polovica poľovného revíru je tvorená mierne zvlnenou krajinou. Sledované územie je podľa klimatologickej klasifikácie stanovené  v klimatickej oblasti teplej, kde je viac ako 50 letných dní (deň s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac). Priemerné januárové teploty tu neklesnú pod -3°C, čo predstavuje územie s miernymi zimami.Poľovná plocha okresu Hlohovec je 22 753 ha. Z malej zveri sú tu zastúpené dva druhy, bažant obyčajný a zajac poľný. V súčasnosti sa zajačia zver vyskytuje vo všetkých poľovných združeniach okresu, loví sa však len v siedmich združeniach.Okolie Hlohovca patrí do teplej oblasti Slovenska. Ročný úhrn zrážok 558 mm. V ročnom chode zrážok je maximum v júli (82 mm) a minimum v januári a februári (31 mm). V zime utvárajú tuhé zrážky snehovú pokrývku, ktorá nemá trvalý ráz, čiže býva přerušovaná.



Methods

•Shot numbers in the hunting grounds HA Postoupky – Hradisko and Hlohovec 

district (per 100 ha).

•The meteorological data were provided by the Czech and the Slovak 

Meteorological Institutes:

- stations Holešov (temperature and precipitation), 

- Hlohovec (precipitation), Jaslovské Bohunice (temperature).

•Monthly air temperature and precipitation total, in the years from 2001-2008.

•Evaluated the deviation of the monthly temperature and the percentage of 

monthly precipitation related to the long term average.

•Positive (prosperous) year: shot numberof hares at least 1.2 times higher, 

compared to the shot number in the preceding year.

•Evaluation based on thermopluviograms.
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Podkladom pre vyhodnocovanie vplyvu meteorologických faktorov na počty ulovených zajacov boli výsledky odlovu v poľovnom revíre MS Postoupky – Hradisko a okrese Hlohovec. Meteorologické údaje sme prevzali od Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu, zo staníc Holešov (teplota aj zrážky), Hlohovec (zrážky) a Jaslovské Bohunice (teplota). Vyhodnocovali sme priemernú mesačnú teplotu vzduchu a mesačné úhrny zrážok za roky 2001 až 2008. Hodnotili sme odchýlku priemernej mesačnej teploty vzduchu (január až december) od dlhodobého priemeru mesačných teplôt vzduchu a percento úhrnu mesačných zrážok z dlhodobého priemeru mesačných úhrnov atmosférických zrážok (1961-90). Za priaznivý zajačí rok sme považovali ten rok, kedy odlov predstavoval minimálne 1,2-násobok odlovu v predošlom roku.Sumárne bioklimatologické hodnotenie pôsobenia teploty vzduchu a zrážok sme uskutočnili prostredníctvom termopluviogramov.



Results and discussion

Prosperous years:
Postoupky Hradisko (2003, 2004, 2006), the district Hlohovec (2001, 2003, 2004).
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Na grafe môžeme vidieť počty ulovených zajacov v MS Postoupky – Hradisko a okrese Hlohovec v rokoch 2001 až 2008. Najpočetnejšie odlovy boli v roku 2007. Naopak najnižšie odlovy (mimo špecifického roku 2003, kedy bol v MS Postoupky Hradisko rok s extrémne nízkymi zimnými teplotami) v rokoch 2003 a 2004. V roku 2003 účinok silných mrazov v MS Postoupky Hradisko znásobila aj strata potravy pre zajačiu zver, keďže následkom mrazov vymrzli oziminy a v letných mesiacoch prevládalo suché a horúce počasie. Ako sme uviedli v metodike, za priaznivý zajačí rok sme považovali rok, kedy odlov predstavoval minimálne 1,2-násobok odlovu v predošlom roku. Zistili sme, že za obdobie rokov 2001 až 2008 boli v MS Postoupky hradisko 3 priaznivé roky (2003, 2004, 2006). V tom istom období boli v okrese Hlohovec 3 priaznivé roky (2001, 2003, 2004).



Termopluviograms for the months of April to May (2001 – 2008)
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Pomocou termopluviogramov (tento a nasledujúci slide) sme vyhodnotili pôsobenie zrážok a teploty vzduchu na populáciu zajačej zveri. Na tomto slide (pre mesiace apríl až máj, čiže malé reprodukčné obdobie) sa najviac priaznivých zajačích rokov nachádza v štvrtom kvadrante. Z toho vyplýva že najlepšie podmienky pre zajačiu zver sú počas suchého teplého roku. Ostatné roky boli oproti dlhodobému priemeru taktiež s vyššou teplotou, ale množstvom zrážok alebo inými nezistenými faktormi výrazne nepodporovali rast zajačej populácie v SR ani v ČR.



Termopluviograms for the months of March to August (2001 – 2008)
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Opäť, ale pre obdobie marec až auguste (veľké reprodukčné obdobie) sa najviac priaznivých zajačích rokov nachádza v štvrtom kvadrante, čiže suchom a teplom. Celkovo však môžeme zhodnotiť že roky 2001 až 2008 boli výrazne teplejšie v porovnaní s dlhodobým priemerom, nakoľko ani jeden z rokov sa nenachádza v prvom a druhom kvadrante.



Conclusion

The prominent meteorological factors influencing the brown hare population

are temperature and precipitation.

The most obvious impact was during the reproduction period (March to 

August), especially in April and May.

Brown hare abundance is favourably stimulated by warm and dry weather.

In case when these two prerequisites are not met, young hares die in high

numbers as the result of sub-cooling.
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A čo sme zistili? Ako sa predpokladalo z predošlých výskumov, najväčší vplyv majú na populáciu zajačej zveri z meteorologických faktorov teplota a zrážky. Zrážky a teplota majú najväčší vplyv počas obdobia rozmnožovania (marec až august), najvýraznejšie však počas mesiacov máj a apríl. Práve v týchto mesiacoch, keď zajačice vrhajú mladé zajace priamo na zem, priaznivo pôsobí na početnosť zajačej zveri teplejšie a suchšie počasie. Dá sa predpokladať, že ak nie sú splnené tieto dve podmienky (teplo a sucho), mladé zajace hynú vo veľkých počtoch na podchladenie.



Thank you for your attention!

Credit: FLPA / Alamy Stock Photo
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Ďakujem za pozornosť!Andrej Kvasandrejkvas33@gmail.com




