
mes:'ts ké múzeul

-
-

ISSN 1335-0692



FOTOGRAFIE Z DEPOZITU MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI

Vážení čitatelia!

Spravodajca mestského múzea sa Vám prihovára po dlhšej odmlke. Posledné číslo vyšlo v roku 2004. Dôvody, prečo v rokoch
2005 a 2006 nebol vydaný, už teraz nie sú dôležité.
Začali sme znovu, a veríme. že na stránkach muzeáLneho spravodajcu budete nachádzať zaujímavé. hodnotné cl pútavé
informácie.
Toto číslo sa vám dostáva do rúk práve vpredvianočnýčas. Vychutnajte si chvíle čítania zaujímavých textov, ktoré sme sa
snažiLi dopLniťnostalgickými zábermi.
Aj keď a takýto výtlačok rodi dosťťažko. pred a sa snažíme. aby vychádzal cl poň na dosiahnutej úrovni. Veľká vďaka patrí
predovšetkým našim neúnavnýmprispievateľom, bez ktOlých by Spravodajca nemohoL vychádzat

MsKSRCljec



RAJEC: OBYVATEĽSTVOA JEHO RELIGIÓZNA ORIE TÁCIA
Štefan POLÁČIK

V prvej písomnej zmienke sa spomína mesto Rajec už
v 12. storočí (1'. 1193) [5]. Rajec bol prvou z významnejších
osád, neskôr miest, na územi severného Slovenska. V rovna
kom prameni sa uvádza ešte obec Predmier a o 80 rokov star
šiu prvú písomnú zmienku má obec Slovenské Pravno
(r. 1113). Prvá zmienka o Žiline sa zachovala z r. 1208.
O niekdajších častiachRajca Ďurčinea Šuji pochádzajú prvé
písomné zmienky až z r. 1393, t.j. o 200 rokov neskôr. Tieto
obce tvorili najtesnejšie zázemie Rajca a boli k nemu aj ad
ministratívne pričlenené. Mesto Rajec sa vyformovalo s ka
tastrom veľkým 31,46 krn2

• Ďurčiná má plochu katastrálneho
územia 12,5 km2 a Šuja 2,42 km2

•

Obyvatel'stvo bolo tradične orientované na remeslá a
spracovanie koží. V 20. storočí našli obyvatelia zamestnanie
v najväčšom a najvýznamnej šom textilnom závode na výro
bu kobercov v Slovene. Komplexnejšie série údajov o oby
vateľstve formou sčítania obyvateľstva sa začali realizovať

až v r. 1869 [5J, [4]. Vtedy mal Rajec 2666 obyvateľov.

Podľa posledného sčítania ľudu v r. 2001 mal 6074 obyva
teľov [7]. Počet mužov bol 2989 (49,2 %) a ži n 3085
(50,8 %). Detí a žiakov ZŠ bolo spolu 1542, z toho 752 chlap
cov a 790 dievčat. Čo sa týka stupňa vzdelania je v Rajci naj
početnejšia skupina obyvateľov učňovskýmvzdelaním bez
maturity (1640 obyvateľov). V poradí dmhú najpočetnejšiu

skupinu s úplným stredným odborným vzdelaním (s maturi
tou) tvoti 1038 obyvatelov.

Z bývajúceho obyvateľstva je spolu ekonomicky
aktívnych 3115 ľudí, 1634 mužova 1481 žien. Z toho sa na
prácu v priemysle orientuje 433 mužov t.j. 26,5 % ekonomic
ky aktívnych a 426 žien t.j. 28,8 % ekonomicky aktívnych.
Obyvateľstvo je slovenské podľa národnosti i materinského
jazyka.

Od r. 1869 do r. 1950 počet obyvateľov v meste Rajec
stagnoval v rozmedzí od 2610 do 2865 ľudí. Po tomto období
nastal dynamjcký rast populácie až do r. 2001 (viď graf:
Počet obyvateľov v Rajci r. 1869 - 2004). Od roku 1952 sa
zrýchlil rast mesta, kedy počet obyvateľov stúpol na 3000.
Mesto dosiahlo počet 4000 obyvateľov v r. 1974, 5000
v r. 1986 a 6000 v r. 2000. Na základe posledných údajov
počet obyvateľov začína znovu stagnovať. K najvyšším prí
rastkom obyvateľstva v Rajci prichádzalo medzi sčítaniami

l udu, od r. 1980 až do r. 1991, kedy bol priemerný ročný

prírastok 90,6 obyvateľov. V tom období však zároveň pri
chádza k znižovaniu počtu obyvateľovv Ďurčinej zazname
nané bolo priemerné ročné zníženie o 6,2 obyvateľova v Šuji
04,2.

Z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR vy
plýva, že Rajec mal k 31. 12. 2004 presne 6074 obyvateľov

(2992 mužov, 3082 žien). Ďurčiná mala k tomu istému
terminu 1072 (535 mužov, 537 žien) a Šuja 318 obyvateľov

(163 mužov, 155 žien).
Rajec j z hľadiska veku obyvateľstvamladé m sto.

Potvrdzujú to vekové ukazovatele zr. 2003.

Indexom starnutia 65,31 (= 100· ~ ~ ~~:~ : ;p opost v-počet

obyvatel'ov vpostproduklivnom veku, p opred v - počet oby
vate/ov predproduktivnom veku) ho môžeme zaradiť medzi
najmladšie obce (i mestá) na Slovensku. Z 2928 obcí Sloven-
kaje z tohto hľadiska na 292 mieste. Podobnú hodnotu uka
zovateľa majú napríklad mestá Vranov nad Topľou (64,77) a
Spišská Belá (65,61). Podiel obyvateľstva predproduktív
neho (obyv. od 0-14 rokov) veku je 20,69 %. S celosloven
ského W'adiska je v tomto ukazovateli opäť relatívne blízke
mestu Vranov nad Toplou (20,71 %). Z tohto hľadiskajezau

jímavé, že identický podiel predproduktívneho veku ako
Rajec má i Rajecká Lesná (20,66 %).

Z hľadiska prirodzeného pohybu obyvateľstva (naro
denie, úmrtie, sťahovanie) v rámci miest Slovenska sú tiež
zaujímavé ukazovatele. Zo 138 miest Slovenska bol Rajec
v počte živonarodených (9,88 %0) na 49 mieste. Pre porovna
nie uvádzame: Medzev (16,6 %0) a Dobšiná (16,48 %0) boli
s najvyšším počtomživonarodenýcb a Vysoké Tatry (4,69 %0)
a Dudince (3,96 %0) s najnižším počtom živonarodených.
V počte zomretýcbje opäť podobnosťs Vranovom nad Top
ľou. V Rajci bol počet zomretých 6,26 %0 a vo Vranove nad
Topľou 6,17 %0. Rajec bol vr. 2003 na 10. mieste v tomto uka
zovateli. Najnižšiu úmrtnosť malo mesto Spišská Stará Ves
(4,74 %0) a Námestovo (4,55 %0). Najvyššiu Úlnltnosť mali
mestá Turčianske Teplice (17,00 %0) a Stupava (17,18 %0).
Celkový prírastok (resp. úbytok) obyvateľstva v Rajci je
generovaný hlavne počtom živonarodených. Z tohto b1'adis
ka bol v roku 2003 medzi mestami na 26. mieste s 3,95 %0.
Najvyšší relatívny celkový prírastok bol v mestách Sliač

(21,25 %0) a Veľký Šariš (37,30 %0). Najvyšší úbytok bol
v Čiemej nad Tisou (-16,97 %0) a v meste Vysoké Tatry
(-23,82 %0).

Počet obyvateľov v Rajci (v r. 1869 - 2004)
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Relieiózna štruktúra sa vyznacuJe dominanciou
rímskokatolíckeho vierovyznania. Jednoznačne to potvr
dzujú výsledky čítania ľudu z r. 1991 aj 2001, ktoré
realizoval Štatistický úrad SR (vid' tabuľku). V Rajci sa
nachádza kostol sv. Ladislava, kráľa, ktorý sa stal znakom
cirkevného a symbolom kultúrno-spoločenskéhoživota.
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Pozl1lÍmka redakcie:
Prišlo do tlače v auguste 2005.
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Mesto RK RK
NitranskaUkazo\'atcl' Rajec farnosť dekanát

diecézaRajec Rajec

Plocha km l 31,46 70,85 340,31 5468,06

Počet v r. 1991 5793 9263 30578 796864
Obyvateľstvo Počet v r. 200 I 6074 IO 015 32221 813064

rok2001/1991 v% 104,85 108,12 105,37 102,03

Počet v r. 1991 5061 8411 26992 590019

Rimskokatolici Počel v r. 200 I 5636 9504 30346 674450

rok 2001/1991 v % 111,36 112,99 112,43 114,31

vr. 1991 87,36 90,80 88,27 74,04
% podiel rimskokatoHkov

vr. 2001 92,79 94,90 94,18 82,95

abs. počet 208 257 927 75190
Ateisti

3,42 2,57 2,88 9,25% počet

abs. počet 89 98 558 21477
Vierovyznanie nepriznali % počet 1,47 0,98 1,73 2,64
Gréckokatolícka cirkev v SR 8 II 35 1398

V archívoch sa spomína až v roku 1368, hoci niektoré písom
ne pramene ho zaznamenávali už v roku 1120 [6]. Mesto už
dosiahlo počet obyvateľov6000.
V období rokov 1991 - 200 l vzrástol počet 04,85 %, kedy in-

dex rastu (= 100· P o v r 200 I ;p o v r 200I-počet obyvale-
povrl991

I'ov VI: 2001,po vr I99I-počelobyvalel'ov VI: 1991) bol
104,85. Počet rímskokatolíkov však rástol intenzívnejšie.
Ich počet sa zvýšil o 565. čo je nárast o 11,36 % (index
111,36). Mesto malo v r. 1991 až 87,36 % rimskokatolikov.
V r. 200 I už dosiahlo rímskokatolícke vierovyznanie podiel
92,79 %, čo je v mestskom prostredi pozoruhodne.
Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa v Rajci prihlásilo
8 obyvateľov, ktorí podľa cirkevno-administratívnej orga
nizácie patria do Žilinskeho protopresbyterátu a Prešovskej
eparchie.

Tabl/ľka: ReligióZJla štruktúru Rajca,jeho zázemia (meMa, ril1/Sko
katolickej IRK!JamoMi, RK dekallátll) a Nitriam;kej diecé;;}'.

Druhá najpočetnejšia cirkev na Slovensku ~ Evanjelická
cirkeva. v., bola v meste zastúpená 115 obyvateľmi. Rajec
patrí do Turčianskeho seniorátu a Východného dištriktu
Evanjelickej cirkvi a. v. Z ďalších cirkvi a náboženských
spoločností sú zastúpení: Kresťanské zbory (4), Svedkovia
Jehovovi (2), Bratskájednota baptistov (l), Pravoslávna cir
kev (1) a Starokatolícka cirkev (l). Ateistické obyvateľstvo

mesta malo vr. 2001 podiel 3,42 %zcelkovehopočtuobyva
teľov. Na porovnanie v celoslovenskom meradle je tento
podiel 12,96 %. Z hľadiska najvýznamnejšej Rímskokatolíc
kej cirkvi sa po stáročia fonnovala i na severnom Slovensku
sieť centrálnych miest: sídel farností a dekanátov. Rajec má
i z hradiska územnej organizácie tejto cirkvi významné pos
tavenie. Je tiež sídlom farnosti aj dekanátu.
FanlO!!.'f' Rajec: Do farnosti okrem Rajca patria filiálky:
Ďurčiná, Jasenové, Kl'ače, Malá Čierna,Suja, Vel'ká Čierna a
Zbyňov. Rast obyvatel'stva v obcíach priestorovo blízkych
Rajcu Ucho komplement) bol dynamickejší ako v meste, ked'
index rastu týchto obcí bol 113,57. Keď analyzujeme reli
gióznu štruktúru v týchto obciach, žilo v nich až 98, IS %
rímskokatolíkov. Z celkového počtu 3941 obyvatel'ov bolo
3868 rímskokatolíkov. Index rastu tejto kategórie obyvateľ

stva bol 115,46.

Dekanát Rajec: V súčasnosti je Rajec sídlom dekanátu
Nitríanskej diecézy. Je to výsledok tradičnej duchovnej
orientácie obyvateľstva Rajeckej doliny. Do dekanátu patrí
popri farnosti Rajec aj ďalších 8 farností: Čičmany, Fačkov,

Konská, Lietava, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina a
Višňové [6]. Z nich má nadregionálny význam farnosť vo
Višňovom (kostol sv. Mikuláša, biskupa z r. 1783) a najmä
farnosť Rajecká Lesná. kde Kostol Narodenia Panny Márie
z r. 1866 bol 7. 9. 2002 vyhlásený za Baziliku Minor.
Pozoruhodný bol podiel rímskokatolíckych veriacich z cel
kového počtu obyvateľstvadekanátu 94,18 %. Tento podiel
bol vyšší zo všetkých dekanátov (na Slovensku je ich celko
vo 94) len v štyroch. Dva z nich patria do Nitrianskej diecézy,
ktorá má IS dekanátov: Čadca (94,62 %) a Varín (96,77 %).
Ďalšie dva dekanáty patria Spišskej diecéze, ktorá má 13
dekanátov: Oravský - Trstenský (95,07 %) a Oravský - Ná
mestovský, ktorý má súčasne najvyšší podiel rímskoka
tolikov na Slovensku až 97,64 %.

V poslednom období sme
na Slovensku svedkami starnutia
a v mnohých regiónoch i masívne
ho znižovania počtu obyvateľov.

Postupne sa začína tento trend
prejavovaťaj v Rajci ajeho záze
mí. Zmena týchto tendencii bude
závisieť od toho ako budú štátne,
samosprávne a podnikateľské

subjekty vytvárať optimálne pod
mienky pre plnohodnotný život
obyvateľov tohto krásneho regió
nu Slovenska.

Literatúra:

111. Atlas cirkví, náboženských spo
lobw.\·tí a religiozity SlovelIska, (cd.
S. Poláčik), Chronos, Bratislava, 2000,
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ČRIEPKY Z KRONIKY RAJCA (1.)
Miloslav SMATANA

Mestečko Rajec píše oddávna svoju históriu. Mnoho
z nej sa navždy stratilo v zabudnutí pod prachom vekov ale
veľa zaujímavého z minulosti Rajca sa dozvedáme z mest
skej kroniky, ktorá zaznamenáva nielen historické udalosti
mesta, ale píše aj svoj vla tný osud. Pri našich nárečových

výskumoch srne mali možnosť nahliadnuť do jej zápisov:
zdá sa, že rokmi dozrieva ako víno a postupne sa z nej stáva
historicky vzácny dokument. V čase, keď sme sa mali mož
nosť s kronikou bližšie zoznámiť (r. 1989) bola kronikárkou
pani Anna JanČovičová.Vykonávala túto prácu od 1. 3. 1974
a podelila sa s nami o rôzne zaujímavosti súvisiace s prácou
kronikára a zápismi v kronike. Takto vznikol nápad priblížiť

súčasn'mu čitateľovini ktor' pozoruhodnosti či zaujímavé
fakty súvisiace s históriou Rajca, s jeho obyvateľmi a ich
životom, najmä také, na ktoré sa už zabudlo, alebo postupne
upadávajú do zabudnutia. Po odfúknutí dlhoročného prachu
ožíva pred nami história. Tá môže byť nielen zaujímavá, ale
v mnohom osožná a nápomocná aj v dnešnom uponáhľanom

a modemom svete. Odkryme spolu závoj času a poprechá
dzajme sa po okolí Rajca, prejdime po jeho starých uličkách,

pristavme sa na rínku... Tu sa vždy môžeme dozvedieť niečo

pozoruhodné a zaujímavé.

Viete napríklad, že ...

... Rajec má pomeme priaznivú geografickú polohu a leží
v nadmorskej výške 455 m? Mesto leží v kotline na osi
Fačkov - Rajecké Teplice a Rajecká kotlina je považovaná
za južné pokračovanieŽilinskej kotliny medzi Strážovskými
vrchmi na západnej a Lúčanskou Malou Fatrou na východ
nej strane.

... v minulosti bol Raj c c ntrum remesiel, obchodu,
dopravy, kultúry a administratívno-politické stredisko tejto
oblasti, ktoré sa rozrástlo najskôr na ľavom brehu Rajčian

ky? Z istých historických záznamov vyplýva, že stoliční páni
nemali toto, v minulosti prosperujúce, mestečko ajeho mest
skú radu príliš v láske. Rajec mal určité vý ady mestečka,

predsa však bol poddaný lietavskému zemepánovi. Konkrét
ne poddan ké záväzky a povinnosti Rajčanov k lietav kým
zemepánom sú uvedené v urbároch hradného panstva Lieta
vy z r. 1626, v tzv. "Privilégiách a paktáciách" z r. 1667 a vo
výkupnej zmluve z poddanstva.

... Rajec má kontinentálnu vnútrozemskú klímu? Ročné

zrážky sú 800 - 1000 mm. V lete tu bývajú časté búrky, kru
pobitie nevynímajúc. Priernemá ročná teplotaje iba 5 - 9°C,
v sparách ocWadzujú ovzduši blízk 1 sy nad s vemými a
južnými prevládajú západné vetry. Snehová pokrývka býva
la od novembra až do marca a dosahovala v priemere 40 cm,
no v posledných rokocb boli zaznamenané značné výkyvy
z tohto priernemého stavu.

... bizarné kalné útvary medzi Rajcom a Žilinou na

ľavom brehu Rajčianky sa nazývajú Rajecké skaly? V r. 1965
boli vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Skalné útvary sú aj na
prav j strane rieky, poniže obce Poluvsie, medzi Rajčiankou
a železnicou, skala Hrádok pri odbočení do Turia, pri ktorej
sa našli stopy po pravekom osídlení a skaly sú aj v polovičnej

vzdialenosti Poluvsie - Porúbka. Táto oblasť má čiastočne

charakter krasového územia. Dominantou Rajeckých skál sú
Skalky (779 mn. m.) a 15 m vysoká Kamenná ihla pri Poluv
sí. Vo svahu Skaliek sú štyri priepastné jaskyne priamo nad
kúpaliskom v Rajeckých Tepliciach. Skaly poniže Poluvsia
sa nazývajú aj Slnečné veže. achádza sa tu dostatok men
ších i väčších prameňov s pitnou vodou. Dolomitný piesok
sa používa ako vonkajšia omietka domov, známa ako brizo
lit.

... oblasť Rajcaje bohatá na krasové útvary? Krasový pra
meň má tri vyvieračky: v doline Porubskébo potoka (asi
1200 m juhovýchodne od Kamennej Poruby), ďalší je pri
bližne 1,5 km na severovýchod od Ďurčinej a posledný v do
line potoka Rybná (výdatnosť je 50 litrov/sek.). V~hod do
tzv. Durčianskejjaskyne môžeme nájsť asi 2 km od Durčinej

na sevemej strane Sokola (938 m) vo výške asi 770 m; na
úbočiach Usypanej skaly (1160 m) je priepasť hlboká 7 ro
ktorá má tvar studne v priemere asi poltreťa metra - vchod do
nej je aj zospodu v podobe takmer 2 m vysokej "gotickej"
brány. Poniže tohto vchodu do priepasti je otvor pomeme
priestrannej nevel'kej priepastnej jaskyne. a južnom svahu
Ďurčanky (866 m) sú dve jaskynky asi 200 m nad horárňou

v Špuntových skalách (dlhé asi 3 m a 12 m smerujúce do
Wbky). Boli vytvorené zvetrávaním a rozpustnou činnosťou
vody zo snehu. Neďaleko niekdajšej chaty pod vrcholom
Kl'aku sa nachádza vstup do jaskyne, ktorá po 8 m prudko
klesá do híbky, nevedno akej. V podnej časti západn 'ho
svahu Kľaku sa v kolmej stene nachádza krasový pram ň.

... vrchol Kl'aku (1353 m) tvorí spolu sReváňom (1205 m)
južnéukončenieMalej Fatry? Horniny, ktoré sa tu nachádza
jú pochádzajú z chočského príkrovu a spočívajú na neokóme
krížňanskéhopríkrovu. Skalný vrchol Kľaku vytvárajú odol
né tria ové horniny, vytvára sa tu výrazná skalná stena.

... ani rajeckej oblasti sa nevyhli zemetrasenia? Starí ľu

dia vraveli že v Dubne} skale v Porubskej doline bola tmavá
diera, ktorou vyšiel kohút pustený do jaskyne v ďurčian

skom chotál;. Kedysi dávno vraj vytekala touto dierou do
Porubskej voda, ktorá neskôr prestala tiecť, čosi jej vraj
zahatalo cestu... Naznačovalo by to, že nejaké deštruktívne
pohyby vo vnútri zem nastali. Zaznam nané sú (alebo exis
tujú správy) o nasledujúcich zemetraseniach: 25.1.1348-0
kolie Žiliny (pocítili ho až v Nemecku); 5. 6. 1443 (podl'a
Seizmologického katalógu Slovenska, ktorý zverejnil Dr. Jo
zefMartinka v Zborníku Muzeálnej spoločnosti v l: 1929);
21., 22., 23. 9. 1600 - silné zemetrasenie v údolí Rajčianky;
16. 11. 1613 (na poludnie) - odŽiliny ažpo Prievidzu {pocí-
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tili ho až v Bratislave),' v r.1620 - pomerne silné (museli
opravovať hrad Strečno)' séria menších otrasov pôdy
22.8. 1785,27.2.1786,3.12. 1786, v ľ. 1826a 1853. Od 15.
do 19. 1. 1858 bolo zaznamenaných až 10 otrasov (silné ze
metrasenie, ktoré pocítili na Považí, Horehroní, na západ až
po Moravu, na sever ažpo Krakov, ba až na východe Nemec
ka). Toto zemetrasenie malo údajne epicentrum východne od
Rajca (pod Martinskými hoľami, teda pod Malou Fatrou,
niekde v oblasti Mincola) a narobilo mnoho škody najmä na
murovaných domoch, vraj bola poškodená aj veža kostola
v Rajci, zvony sa rozkolí ali a zazvonili... Toľko záznamy.
Viac podrobností možno nájsť aj v článku spisovateľa, rajec
kého rodáka Matúša Kavca O zemetrasení v údolí Rajčianky
v časopise Rajčan (č. 6, 1966). Tu uvedieme iba opis posled
ného zemetrasenia ako si ho pamätal spisovateľov starý otec
(v čase otrasu pôdy mal 26 rokov) a ako ho prerozprával
M. Kavec: " ... Večer o 20. 15 hod. hus vybehla spod ohniska
kozuba, naľakaná zagágala a vybehla do izby, celá chalupa
sa otriasala, obrázky plieskali o stenu a on sa mimovoľne

chytil stola, aby nespadol... H. K tomuto dodávame citát Dr. J.
Holubyho z článku Prechádzky po Minčole (Slovenské
poW'ady, 8. roč., 1893, s. 483):" ...Minčol- trenčiansko-tur

čiansky pohraničný, vyše 1300 m vysoký žulový vrch, poves
tný od 15. 1. 1858, lebo bol strediskom silného zemetrasenia,
ktoré pocítili nielen blízke obce, ale aj ďaleko v okolí, ba
severozápadne i za Karpatmi... H.

... v rajeckých studniach bola objavená jedinečná príro
dovedecká rarita? Išlo o výskyt bielo zafarbeného raka (Nip
hargus puteamus), ktorý obýva výlučne jaskynné jazierka a
vody. Tento fakt by dosť presvedčivo naznačoval, že medzi

podzemnýmj vodami rajeckého krasu a spodnou vodou
v Rajcije resp. azda bolo spojenie ktoré umožnilo týmto do
biela sfarbeným rakom opustiť krasové vody jaskýň a pre
plávaťdo studní v Rajci.

...v Rajci bola vedená od 15. stor. v slovenskom jazyku
tzv. Rajecká kniha, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou
navždy stratila? Zápisy v nej boli od r. 1485 (teda z čias

Mateja Kráľa!). 20. júna 1914 ju prevzal trenčiansky stolič

ný archivár Pázmany, ktorý v tom čase organizoval v TrenčÍ

ne vý tavu pamätihodností. Vzácnu pamiatku sa doteraz
nepodarilo náj ť. Isté indície ukazujú najej zmiznutie niekde
v Budapešti.

... až do polovice 19. stor. boli (okrem pár domov na ná
mestí) v uliciach mestečka drevené zrubové domy, a že kry
tina bola na všetkých šindľová? Vr. 1856 bol v Rajci veľký
požiar, pri ktorom zhorelo 375 (?) domov.

... v Rajci sa zachovalo len málo starých architektonicky
zaujímavých a vzácnych budov? Patrí medzi ne napr. mest
ská radnica, ktorú miestni obyvatelia poznajú aj ako ratúz
(z nem. rathaus). Táto jednoposchodová budova stojí upro
str d náme tia a je prístupná zo všetkých strán. Má valený
podjazd a tzv. podciene - podlubia, ktoré sú po rekonštrukcii
zasklené. V polovici minulého storočiamala aj drevenú vežu
s hodinami .

Pozn.: Fakty z kronit..y uvádzame tak, ako boli zaznamenané. V niektOlých
prípadoch zápisy upravujeme (najmä kvôli rozsahu), príp. dopÍiíame
našimi postrehmi apoznámkami.

(Pokračovanienabudúce)

, , "W' ,

RAJECKY NARECOVY SLOVNIK
Miloslav SMATANA

l. Ambíciou bádateľa - dialektológa je predstaviť

skúmané nárečie výstižne, čo najpresnejšie a najpreukáza
nejšie. Znamená to podať charakteristiku - podľa možnosti
každej jazykovej roviny dialektu: predstaviť hláskoslovie,
systém tvaroslovia a tvorenia slov, bohatstvo lexiky, prípad
ne základné princípy syntaxe. Konkrétny obraz nárečia sa
vari najpla tickejšie spodobní a zreteľne zviditeľní po pre
zentáciijeho charakteristických lexém v čitateľsky najvd'ač

nejšej a naj príťažlivej šej podobe, t.j. v podobe slovníka; ten
má navyšejedinečnú schopnosť- zachytiť dynamický vývin
nárečovej lexiky.

2. Slovenskej dialektológii sa na poli slovenských
nárečí ciele načrtnuté v úvode už čiastočne podarilo splniť:

okrem iného sa prezentovala reprezentatívnym štvorzväz
kovýmAtlasom slovenského jazyka (vychádzal postupne od
r. 1968 do r. 1984), ktorý priniesol výsledky výskumu v po
dobe dôležitých informácií o členeni slovenských nárečí

v hláskovej, gramatickej, slovotvornej i lexikálnej rovine
(bližšie pozri aj v Spravodajcovi me tského múzea, Č. 2,
1995) a celonárodným Slovníkom slovenských nárečí, kto
rého prvý zväzok spracúvajúci písmená A-K vyšiel v ľ. 1994

(druhý, s heslami písmen L - P, vychádza v r. 2005; v súčas

nosti sa už pracuje na treťom zväzku a celú sériu zavŕši

zväzok štvrtý).
Podobne sa na Slovensku doteraz predstavili aj

väčšie či menšie nárečové oblasti, či dokonca menšie mestá
alebo obce. Svoje monografie majú napr. oravské, dolnotren
čianske, šarišské a iné väčšie nárečové celky, poznáme opisy
nárečia v obciach Pohorelá (okr. Brezno), Dlhá Lúka (okr.
Bardejov) a pod. Vyšli i viaceré nárečové slovníky, napr. Ge
merský nárečový slovník (1982), publikácia Lexika 0

vohradu (1975), Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí

(1981), Šarišský slovník (2004) a pod.
3. eutíchajúci záujem o nárečia dokladá tiež edícia

tzv. krátkych slovníkov nárečia slovenského z 90-tych rokov
minulého storočia. V približne 20 samostatných zväzkoch
v nej vyšiel výber z lexiky napr. oravských, modrokamen
ských, lokčianskych modranských, račianskych, záhorác
kych, šalianskych, veľkorovnianskych a iných miestnych,
oblastných či teritoriálnych nárečí. Autormi slovníčkov sú
nielen renomovaní odborníci v oblasti dialektológie a jazy
kovedy, ale aj publicisti, literáti, spisovatelia, národopisci,
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folkloristi, vysokoškolskí pedagógovia a v neposlednom
rade aj nadšenci a obdivovatelia svojich (poväčšine) rodných
dialektov. Avšak nic všetky nárečové oblasti Slovenska sú
v doteraz vydaných publikáciách o nárečiach zastúpené
rovnomerne. Okrem iných chýba medzi nimi aj práca z hor
notrenčianskej nárečovej oblasti, ktorú by mohlo reprezen
tovať napríklad nárečie Rajca.

4. Azda každý z nás môže z vlastnej skúsenosti
potvrdiť, že nie nadanno sa na Slovensku hovorí "čo dedina
- to reč iná". Platí to i o relatívne malej oblasti Rajeckej
doliny, ktorej jazykovou (nárečovou) charakteristikou sa
zaoberáme v Muzeálnom časopise.

V predchádzajúcich statiach sme opísali na stránkach tohto
periodika charakteristické nárečové znaky najmä obyvate
ľov mestečka Rajec - ako prirodzeného administratívneho,
kultúrneho i historického centra tejto oblasti - spolu s cha
rakteristikami nárečí v obciach, ktoré sú do tejto oblasti
zemepisne i historicky začlenené (Ďurčiná, Fačkov,

Čičmany, Rajecká Lesná a pod.). Našim finálnym zámerom
je publikovaťslovnú zásobu rajeckého nárečového územia
v slovníkovej podobe. V súčasnom štádiu spracúvame
bohatý lexikálny materiál a pripravujeme rajecký slovník,
presnejšie slovník rajeckého nárečia (príp. slovník nárečia

Rajeckej doliny), ktorý by priniesol čo možno najucelenejší
pohľad na lexiku skúmaného areálu.

5. Ak hovoríme o rajeckom nárečovom slovníku
z územného aspektu, máme na mysli zachytenie lexiky celej
Rajeckej doliny; tá v istom zmysle reprezentuje aj lexiku
homotrenčianskych nárečí, ktOlých je rajecké nárečia orga
nickou súčasťou. Slovník tohto typu by potom, spolu s už
vydaným slovníkom dolnotrenčianskychnárečí, predstavo
val relatívne kompletnú nárečovú slovnú zásobu veľkej

oblasti trenčianskych nárečí, t.j. nárečí bývalej Trenčianskej
stolice.

Rozsahovo nám ide predovšetkým o zachytenie slov
typických pre tradičné rajecké nárečie, ktoré súvisia s mate
riálnou i duchovnou ľudovou kultúrou tohto regiónu. Často
sú to slová, ktoré v súčasnej komunikácii bežne nepočujeme

(pomenúvajú totiž už ncpoužívané reálie ajavy), no používa
telia rajeckého nárečia ich majú stále uložené v podvedomí.
Popri týchto zaznamenávame i niektoré bežné názvy, ktoré
sú blízke spisovnému jazyku, no obsahujú typické hlásko
slovné (tvaroslovné) črty miestneho nárečia.

6. Stránky Muzeálneho časopisu sa tak stávajú mies
tom, kde bude po prvýkrát predstavený výber z pripravova
ného nárečového slovníka oblasti Rajca. Podkladom pre
zostavenie slovníka bol fond nárečovej kartotéky dialekto
logického oddelenia v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV,
materiál z vlastných nárečových výskumov oblasti Rajca a
ohcí Rajeckej doliny uskutočnených v r. 19~3 - 1995
(výsledky boli spracované v kandidátskej práci Jazyková
situácia v Rajci; porov. napr. článok v Spravodajcovi
mestského múzea, 1998), materiál z tzv. Vážneho matičnej

akcie v 30. rokoch minulého storočia (bližšie pozri v Spravo
dajcovi mestského múzea,č. 1,1995) a výberovo sme využili
niektoré remeselnícke názvy z diplomovej práce L. Šimuno
vej.

Ponúkaný výber nech zárovcň poslúži ako inšpirácia
pre všetkých záujemcov o zachytenie a dokumentovanie
vzácnych nárečových slov, najmä tých, ktoré sa postupne

vytrácajú z bežnej každodennej komunikácie a ich historická
hodnota tak stúpa.

Pozn.: Pôvodní obyvalelia Rajca a blízkeho okolia
zaisle ešte i vsúčasnosti poznajú nezvyčajnénárečovéslová,
ktoré by mohli pripravovaný slovník obohalit'. Ak sa medzi
čitatef'mi nájdu lakí, ktorí by mali záujem do slovníka pris
piel: nech sa, prosím, ozvú písomne či osobne alllorovi tohto
člállku (adresa je v redakcii Muzeálneho časopisu). Zdôraz
fiujeme, že nejde o zámeme pripravovanú výskumnú akciu;
je Io skôr nepriama výzva záujemcom o nárečie, so zámerom
zhromaždil: prezentoval: a lak uchovat'pre súčasné i budúce
generácie čo najviac z loho, čo f'ud rajeckej doliny sprevá
dzalo možno slovky rokov: svojský a nenapodobilef'ný, origi
nálnyjazykovýprejav.

7. V ďalšom texte uvádzame prvý výber z pripravo~

vaného slovníka rajeckého nárečia. Sú to heslá (nárečové

slová) písmen A- E, pričom v nasledujúcich číslach časopisu

sa v abecednom poradí postupne objavia heslá ďalších pís
men. Na záver pridávame zoznam obcí a zoznam ďalších

najčastejšiepoužitých skratiek.
Vo výbere zo slovníka a v jeho pracovnej verzii

využívame nasledujúcu štruktúru výkladu nárečového slova
v rámci hesla: na prvom mieste uvádzame nárečový výraz
(tzv. heslové slovo, pričom horným čísl icovým indexom sú
označené homonymá), nasleduje jeho slovno-druhová a
gramatická charakteristika, za ňou význam, príp. viaceré
významy heslového slova, štylistický alebo iný kvalifikátor
(označujúci expresívne, ironické, zriedkavé a i. výrazy), vo
viaceIých prípadoch pridávame exemplifikáciu (t.j. doklad o
heslovom slove v kontexte, obyčajne vo vete alebo slovnom
spojení) a prípadne aj lexikálne ustálené (menné i slovesné)
spojenia (nasledujú za symbolom *) alebo frazeológiu
(nasleduje za znakom .) a jej vysvetlenie. Ku heslovému
slovu môže byť prihniezdované od neho odvodené slovo,
najčastejšie zdrobnenina alebo zveličenépodstatné meno.

Rajecký nárečový slovník
(I. výber - písmená A - E)

A

advent m. štvortýždňové obdobie pred Vianocami
agnušček m. medailónik s obrazom svätca (u katolíkov):
Nosela agnušček po mame (Rj)
aksamiét m. bavlnená tkanina s krátkymi hustými vlasmi
na lícnej strane, zamat
aláš m. druh likéru: A na picie pOl1líkl'i domáce, al'ebo aj
aláš, Io bolo zase laké slalké (Rj)
alcňa ž. obuv. kožená podložka na kopyto na vystuženie a
zvýšenie priehlavku; pás kože, ktorým sa nadstavuje výška
kopyta
al'to s. zasl(/}; (nov. aj motor) automobil, auto: JÍlepúšt'aj o
ze dvora. vbelllie t'i pod arto! (Či)

al'tobus m. autobus: Potom už aj do Cičmáll chodzieval
al'lOblls (Či)

ameň i amen l. cil. záverečné slovo modlitieb 2. m. i s.
neskl. exp'; koniec: Dobehla suseda, že užje s ňím ameií (Rj)
anciáš m.l. exp'; zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach a
nadávkach) 2. e:..-p': zlý človek 3. samopašné dieťa, lapaj
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ancikrist m. expr. zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach
a nadávkach)
ancúk m. mužský al. chlapčenský oblek (panského strihu)
aňjel m. 1. "áb. nadprirodzená dobrá bytosť 2. exp!: dobrý
človek: To je aiijel ten Ivoj muš, takého treba hl'adac (Rj)
aňjel'ik m.l. /láb. malý anjel 2. exp!: milé dobré dieťa 3.
medovnikárska figúrka znázolŤlujúca anjela
aňjelpána s. /lesk/. /láb. katolicka modlitba pri poludi'laj
šom a večernom zvonení
ankra Ž. mw: železo na upevnenie, resp. stiahnutie múrov
apatéka i apatieka Ž. I. lekáreň 2. liek
apatékár m. lekárnik: Ftedi tu bol ten /loví apatéká/; už
I/eviem ako sa volal (Rj)
apl'ika ž. úbyč. mn. č. výšivka na priehlavku papúč: ap/'iki
(Či)

arcizľa Ž. jarná záhradná kvetina, bot. narcis (Narcissus)
ardza Ž. zastal: hrdza: Ňehalto na déždži, šetko je to samá
ardza (Ja)
ardzaví príd. zastar. pokrytý hrdzou, hrdzavý: ardzaví
1I0žík (Zb)
árešt m. (aj hárešt) väzenie, žalár: Du/IO ho iíebolo, vrave
I'i, že sedzel dzesi v árešce (VČ)

armarka Ž. drevená skrinka na galantérny tovar pri podo~
movom obchode: armarka (Či)

arrneckí m. spodst. obecný sluha, bubeník: Čllšt'e, ďeťi.
iíepočujeme, čo Másá armeckí (Či)
asentírka ž. vojenský odvod: Potom išiel na prvú asel1tír~

kll a teho odebral'i (Rj)
aštók m. časť voza, drevený trámik, v ktorom je osadená
os: oštôk (Rj)
auzac m. stol. ozdobne vyrezávaný nadstavce na nábytok:
auzac (Rj)

B

babal Ž. l. druh čierneho kysnutého chleba pečeného z na~

sladnutého (buchtového) cesta: Piekavala sa aj baba (Ďu)
2, v spoj. zemiaková baha (Rj) - na masti pečené jedlo
z postrúhaných zemiakov, múky, krúpov, ryže ap.
'" krvavá baba (Rj) ~ zemiaková baba s pridaním krvi zo
zabíjačky; strullmíillová baba (Či) - zemiaková harul'a,
obľúbené svadobné jedlo
baba:' babica i babicul'a ž. pôrodná asistentka (obyč.

neškolená): Potom už boli" víučené kerési ti šikovné ženi,
al'e volal'i ih stál'e babicule, alebo aj babice, babi, lebo
pôrodllé babi (Ďu); babicula (Či)
babka Ž. I. matkína al. otcova matka, stará matka: Veru,
svoju bapku si míi /iepamalám (Rj) 2. nákovka na kovanie
kosy: bopka (Či)
bablák m. plechový zvonec pre ovcu: Ovečkimal'i babláki
110 krkoch (Či)

babuška Ž. dem. 1. exp': mladé dievča: Poj sem, babuška
moja! (VČ) 2. húsa, húsiatko: Už aj malé babuški sa pásl'í
ze starú (Vč) 3. ohyč. mn.č. bahniatka, jahňady: UŠ slÍ
krásne li babuški na stromoch (Kp) 4. podbel' liečivý
(Tussilago Farfara): Zbieral'i babllški IIa čaj (Či)

báči m. 1. známy (starší) muž: Al'e báči Havranech, abi
sce si tenjačmeiíotpratal'i (Rj) 2. otcov al. matkin brat
bahňiatko s. ohyč. mII. Č. kvety al. puky rakyty al. osiky,
jahňady

bachor m. I. expr. veľké brucho 2. tráviace ústroje, vnú
tornosti zvierat
banzéga Ž. i bangéza remes., rezb. pásová strojová píla,
s ktorou sa orezávajú okrúhle predmety: banzéga (Rj)
bár i báraj spoj. podraď. al. čast.: Bár hi si sa o Io staral
(RI); Báraj sa to sIalo, iíena/u1eval sa (Ďu); Pojdzem, bár
ma aj ,kvolal'i (Rj)
bárakí zám. neurč. hocaký. akýkoľvek: Takto to iíedokázal
spravidz bárakí majster (Rj)
baraňica ž. I. vypracovaná ovčia koža 2. zimná čiapka

z baranej al. ovčej kožušiny: Daj si baraliicu, zima je! (Rj)
baraňičkárm. iron. garbiar: Veru, bol'i tu aj šel'ijakí
barQlíičkári (Ri)
baviačka Ž. detská hračka: Daj hej baviačkudo mki, ,íech
telo l1ebačí (Ďu)
béz m. bat. 1. orgován (Syringa vulgaris): Tehofljalového
bézll nalrhaj, tef/je v0/1aví! (Rj) 2. baza čierna (Sambucus
nigra): bez (Či)

bidz na miesee . byt' v poriadku, zdravý: Chlapedz bol na
miesce (Ďu) = vyzdravel
bico m.l. býk 2. exp': hrubá nadávka
bieovina Ž. exp/: hlúpost', nezmysel: Takéto bicovini
trepal, jako bez rozumu (Rj)
birka Ž. klob. kožušina al. vlna z ovce birky; druh vlny
S jemnou srsťou, ktorá sa používala na výrobu klobúkov:
birka (Rj)
birkovňík m. bavlnená priadza bez lesku na vyšívanie:
birkoVlíík (Či)

bl'ačae i bačae nedok. I. vydávať bľačavý Gačavý) zvuk
(o zvierati): Bl'ačal'i ti ovečkí, čo už bol'i vihladovené od
rána (Ďu); Čosi hej budze tej ofci, kec tag bačí (Rl)
2. pejO/: neprimerane kričať, vykrikovať, vyrevúvat';
vyspevovať: Reku, čo má vipité, kedz baN po I1l1íe ako po
seberovnej? (Rj); OŽl'alí bol'i, vispevoval'i a bl'ačal'i lam
skoro do rána (Rj) 3. exp': hlasno plakat', nariekať: Čože

bl'ačíš, čo ca talko zbil'i.? (RI); Ňebač lelo, aj lebe čosi

kúpim (Ri)
blatnastý príd. (trochu) zblatcný: Opatrno musel'i nadol,
takí blatnaslí len jareg bol, molll'i sa šmikmídz a prekocie
(Rj); A cahal'i zme, hen, hore Blatnaslú dol'illu (Rj)
blatnivý príd. plný blata, zablatený: blat,iivá cesIa plná
vímolov (Rj)
bl'inda m. hrča (obyč. na čele): Ľen sa Iresknul o dvere,
takú mal bl'indll, jag moja pase (Rj)
bobona ž. povera: Šel'ijaké boboni veru III kedisi poznal'i
(Či)
bol'eňie s. (dlhšie trvajúca) bolesť al. choroba: Dell doslCl1íe
bol'e/iie a už hli treba ratovae (Rj)
bochňík m. kováč. obYČ. mll.č. bochníku podobné oblé
železá uprostred ohniska: bocll1iíki (Rj)
borvintňa ž. stol., rezb. ručný vrták na vŕtanie vel'kých
otvorov
borsuk m. lesné zviera, zool. jazvce obyčajný (Meles
melcs)
boks m. ohuv. jemne vypracovaná (obyč. hovädzia al.
konská) koža na výrobu obuvi: kOlíací boks (Rj)
božeňík m. zaslO/: člen obecného výboru, neskôr obecný
al. cirkevný sluha; mestský úradník
brandzol'a Ž. čižm. spodná časť obuvi, na ktorú sa priši.
vajú zvršky a pribíja podošva i podpätok, výstelka
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bránový príd. v spoj. bránové vážisko (Rj) - súčasť brán
na urovnávanie role
brezák m. druh jedlej huby, bot. kozák brezový (Lecci
nium scabrum)
breze predf. s G zastm: vyjadruje neúčasť, chýbanie (nie
koho, niečoho): fÍ/eobešl'i bi sa breze mim (6u)
brička ž. ľahký voz na dopravu osôb ťahaný koňmi brič

kový príd.: bričková obruc.t (Rj)
bubák 11/. det. strašiak, strašidlo: Šag dočkaj, ca bubág
zebere, kedz ,íeblldzeš poslúehac! (Rj)
bubníček III. časť dbanky, drevené vypuklé koliesko
pohybujúce sa na topárke: bllbiííček (Rj)
bučae neJak. l. vydávať charakteristické zvuky (o hovä
dzom dobytku) 2. e.xp,; hlasno plakať, nariekať: Kedz hu
vilu'ešel začala bllčac, dal hej po hube, bučala ešče viac (Rj)
bucha ž. drobný cudzopasný hmyz, zool. blcha obyčajná

(pulex irritans): bucha (Ďu) búša zdrob. exp,; To ďiel'aje

ako búša (Či) - drobné, malé
bujak III. I. plemenný samce hovädzieho dobytka, býk: vi
khllené bujaki (Rj) 2. vulg. vášnivý muž (aj v nadávke) bu
jačisko m. zvel. exp';
búraňisko s. zbúraný dom (zvyšky, ruiny po ňom): Ostalo
už !'en zaroseellé búraiÍisko (Ďu)
bvob m. veľkozrnná strukovina, bOl. bôb (Vicia): Veru,
bvob tu kedisi pestoval'i (VČ)
bvorie s. hromad. borievkový (borovicový porast), borovi
čie: V bvóri ih (huby) našiel (Rj)
bvórka ž. ihličnatý ker, bat. borievka obyčajná (Juniperus
communis)

c

cajgrán m. remes., rezb. závesná skrinka na pracovné nás
troje, náčinie
cárek 11/. oddelené miesto v maštali (pre teľa, hydinu ap.):
eórek (Či)
cedzák i cedák /1/. hlinený hrniec n3 mlieko
cekvica ž. popínavá rastlina s veľkými dužnatými plodmi a
plod tejto rastliny, bat. tekvica (Cucurbita)
cel'a s. mláďa kravy, teľa * ceckové ce!'a (Či) - teľa (pri
bližne do 6 týždiíov) cicajúce matku To iíie že hop na kra
vu a užje celCI (Rj) - nejde to tak ľahko

eenkí príd. málo hrubý, tenký: cenkí motlÍzik (Ďu)
cercha ž. I. vcľká hmotnosť niečoho, ťarcha 2. ťažkosť,

starosti, bremeno
eesnečka Ž. cesnaková polievka: Navarel'i cesnečki a do
bre bolo (lU')
cesnck m. I. aromatická rastlina, S ktorej aromatické strú
čiky sa používajú ako pochutina, bat. cesnak (Allium)
2. drevený kužeľovitý kolík, ktorý sa pri súkaní povrazov
vkladá medzi nite: cesnek (Rj)
ceta í cetka Ž. sestra otca al. matky: Ja že gdo to idze a to
moja cetka v bránke (Kp)
cícer m. (žart. i cievor) strukovina podobná hrachu, bat.
Cicer
cicvor III. I. druh rastliny, jej semeno sa používalo ako liek
proti hlístam, bol. vratič obyčajný (Tanacetum vulgare)
2. žart. cícer 3. exp'; hlúpy človek (obyč. nadávka)
ciee i ciese nedok. I. prúdiť, tiecť, plynUť (o tekutinách):
Krv illU ciekla (Rj); Čeče mu z 110sa (Rj) 2. prepúšťať

tekutinu (o nádobách): Gazdzillé používa!'i ti benki al'e aj
šelek teli drevení riat, kím to iíezačalo ciec (Rj) 3. neos.
zatekať: Aj dahje nGlíič, už mi tam čeče (Rj)
cigáňic dok. klamať, luhať, podvádzať: Misl'ím si, nál'e
mila ti bl/dzeš cigáilic?! (Mč)
cigára i cigárka ž. ovčia koža s krátkou jemnou srsťou:

cigóra (Rj); cigórka (Či)
ciehosc ž. iba v spoj. typu urobidz Jiiečo pri cichosci - ne
nápadne, potichu; Zešti sa na tej svadbe !'el1 tak pri cichos
ci (Rj)
cifcrka i cífcrka ž. zdrob. ozdoba, ornament; čižm. zriasc
ná ozdoba na čižme: dferka (Rj)
cingáľik m. najmenší kostolný zvon, umieráčik: Cingátik
zvo,íí, gdosi umrel (Či)

ciňec i cviňiet' nedok. zunieť, zvoniť: Hádaj,fkerém uchu
mi ciiíí! (Rj); cvilíied' v use (Či)

cinter i cintér III. cintorín: Na cinteri som hli toj vidzela
(Rj); Idzem trochu na cintér ešče popoľievac (Rj)
cintéria i cintária Ž. liečivá bylina horkej chuti, bat. zeme
žlč (Centaurium)
cisnúe nedok. tlačiť, tisnúť: Na{ože{ si leho kopcom, som
illU mlIsei káru pomóse cismíe (Rj)
citnúc dok. potknúť sa, zakopnúť (o niečo): Dvíhaj fIoIli ag
iíechcež o čosi citmie! (Rj)
ema Ž. tma: Zažili, vedzje užjakási ema! (Rj)
cól' m. dÍžková miera (28 mm): CllOmľtti bol'i aj dvaca_dva
cólové (Rj)
cŕkae nedok. 1. tiecť prerušovaným slabým prúdom,
cvrkať: A cez telo te/l lak dkalo s teho prall/ie/lka (RI)
2. vytekať pri dojení (o mlieku): Vičkal', IIVc!lU dka, čosi

ešče nadojíme (Ou)
curigac nedok. ísť (postupovať) smerom dozadu, cúvať,
ustupovať: Curigal, cl/rigal, aj sa prehodzel aj s káru (~j)

curd'ík m. kút na lavici, obľúbené miesto detí: curd'ík (Ci)
cvíčel'a ž. druh spevavého vtáka, zool. čvíkota severná
(Turdus pilaris)
cvil'ichi m. pomn. druh plátených nohavíc

Č

čapica Ž. I. pokrývka hlavy, čiapka 2. vrchný snop na kope
uložených snopov: Horní snop volati, že čapica (Rj)
čapice, čapcc i čepec m. I. súčasť ženského kroja,
prikrývka hlavy vydatej ženy: Ba, aj čepce sa jiedi noseti
(Šu); čapiee (Rj) 2. riedka blana pri bravčových črevách:

čapec (Ci)
čapotať sa nedok. e.:r:p,; pľačkať sa, čabrať sa: Prestail sa
čapolat: celá dláškaje mokrá! (Či)

čapovačka ž. remes. pilka aL stroj na vyrezávanie čapov:

čapovačka (Rj)
čarákym. pomn. staršie poľnohospodárske náradie na
jarné kyprenie pôdy: čaráki (Rj) čarákový príd.: čarákoví

ZlIp (Rj)
čeliadka ž. rodina, príslušníci početnej domácnosti: Prídze
čel'iatka póbedze, už aj idzem varic (Rj)
čel'usce ž. pomn. hlavný otvor pece nad ohniskom
čemer m. choroba z prejedenia, ochvat: Vravel'i, že musia
čemer rozetree (Rj)
čercbl'a i čerevl'a Ž. malá striebristá sladkovodná ryba,
zool. čerebl'a obyčajná (Phoxinus phoxinus): P,fčo tam
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bolo čerebl'ia rakvoeh! (Rj); S čerevf'i sa, braťe, /ief/aješ!
(Či)
čerieslo s. ostrá železná časť pluhu na zvislé odrezávanie
zeme
čerieslá s. pomn slabiny, podbrušie: Nasip si do pláľeného

vreckajačmelia, dobre ho rospál; prilož na čerieslá a
boleja prejďe (Či)

čert 1/l. l. pekelná bytosť ako stelesnenie zla, diabol: Cho
dzeljako čertfyekl'e (Rj); A,ii čert si ileumis!'el, čo šetko
lIrobel (Rj) * čerlOve rebro (Rj) - bol. papraď (Dryopteris);
čeriava koža (Rj) - druh pevnej látky z ktorej sa šili noha
vice 2. exp': zlý, zlostný, prefikaný človek (tiež vzdorovité,
samopašné dieťa) 3. stroj na vyorávanie zemiakov
česák m. I. hrebeň na koňa 2. kOžI/š. nástroj na prečesáva

nie srsti kožušiny: česák (Rj)
čiapka ž. kováč. polookfÚhly výčnelok v strede vonkajšie
ho oblúka podkovy, znemožňujúci vysunutie kopyta:
čiapka (Rj)
čiažie sa nedok. byť zaťažko: Jak sa mu /iečiaželo, lak tO
llrobel (Rj)
čičac nedok. del. spať, spinkal': Al'e si sa dobrunko vičiča·

lo! (Rj)
čihí cil. vyjadruje pobádanie koní, aby zabočili dol'ava:
Čihi bolo doťeva (Rj)
človečisko s. zve/. exp/: I'udský jedinec, bytosť: On ból
dobré človečisko (Rj)
čunek m. súčiastka krosien, puzdro v tvare loďky na
cievku s útkovou niťou

D

dedzhamer m. kováč. vel'ké kladivo na vyrovnávanie
železa: dedzhamer (Rj)
deska ž. kus dreva získaný rozpílením kmeňa po dížke,
doska: Deski Itkladal'i visl/šic (Rj)
déždž i déšč 1/1. vodné zrážky, dážď: Ňeviem či aj déšč
lieprídze, akási je spara (Rj)
díchaviční príď. trpiaci záduchom: díehavični kVOIi (Rj)
díchavičnosc ž. záduch, astma: Aj kOlie mal'i díchavičnosc
(Rj)
dláto s. remes. nástroj na dlabanic * IIhelné dláto - na
otvory pre špice (Rj)
dlávic nedok. tlačiť: Mi zme dlável'i kapuslu minlllí lÍždželi
(Rj) .
dohlobic dok. dokončíť tlčeníe, dotlel': Dokonc5ello jakosi,
hadám o šieslej pos!'ední kl'iliedz doh/obe! (Rj) A!'e Io
doh/obel'i! (Rj) - urobili niečo zle, pokazili to
dojel'ňiea ž. nádoba na dojenie: Na m!'ieko krajské aj oJčie
bol'i dojetMee (Ďu)

dopolodňaprísl. v predpoludňajšom čase, predpoludním,
dopoludnia: Už dopold/ia mal'i šelko halové (Ďu)
dopratae dok. exp/: dopraviť, doviesť niekam (obyč. s ná
mahou), doteperiť: Načo si dopratal li zablacené vreeá?
(Rj); Ňie abi išiel domoch, al'e takého napilého ho ešče
sem dopratal (Rj)
dree nedok. expl: tvrdo pracovať, lopotiť: Drel'i jako mIl!'e,
aj Io Me na svojem (Su)
drevisko s. zve/. vel'ké mohutné drevo: Rekll, čo zvláčaš

také dreviská!? (Su)
drieč m. rafadlo na ľan: drieč (Rj)

držka Ž. retiazka spájajúca chomút s ojom, držíak: ďrška (Rj)
drukholc m. klob. drevená žehlička na žehlenie strechy
klobúka
du hí príď. (2. st. dukší) majúci vel'kú dížku v priestore: Ti
pal'ice bol'i duHie (Su) * dulú kabát (Rj) - dlhší teplý zim
ný kabát
dul'a Ž. obyč. v mn. Č. sorta hrušiek tvarom i farbou podob
ná plodu dule: Dufe bol'i také sladullké hruški (Ďu)
duhu prisl. (2.st.dužiej i dukšie) dlhý čas, dlhú dobu:
Osial II Mh dllžiej (Ďu); Druhi raz ih ešče dllkšie čakal'i
(Šu) -
dužní prid. majúci dlh, dlžný: Ja som 111111ieoSlal1iidž
dUŽllí (Rj); Von mi iÍeiíi iÍiž duželi (Ďu)
dup!'a ž. I. podrážka: dupla (Rj) 2. druhá alebo
dvojnásobná dávka jedla: Bolo mu málo, ešče išiellla
dup!'1I (Rj)
dupl'ofka Ž. obuv. čižm. podrážka na čižmy: dup!'ojka (Rj)
duša Ž. súčiastka niektorých prístrojov, tu: súčiastka brz
dového zariadenia: duša (Rj)
dúška Ž. deb. časť steny drevených nádob, napr. suda,
putne ap.

E

egreš m. tŕnistý ovocný ker bat. egreš obyčajný (Grossula
ria uva-crispa): Jój, čo tli bolo kedisi v zahradze egreš
vach! (Rj)
el'ektrika, eľetrika i el'ektrina Ž. /IOV. elektrika, elektric
ký prúd
erár m. štátny majetok
erdžae m. (aj hržae) vydávať erdžavý zvuk (o koňovi),

rechtať: To balloki oplan, že aj OČlll luiedz erdžac teho
kOIia, mii lag bi liebol višiel krčnú (Rj)
eroplán m. nov. lietadlo: Jako dzeciská, to zme pozieral'i
kedz eropláll !'ecel, to bolo čosi! (Rj)
evaňjel'ik m. náb. (aj I'uterán) príslušník evanjelickej
cirkvi: nl povieme eVClfijefig, a!'e vravi sa aj !'ulerán (Rj)

Zoznam obcí a ich skratiek:
Čičmany (Či)

Ďurčiná (Ďu)
Fačkov (Fa)
Jasenové (Ja)
Kamenná Pomba (Kp)
Kľače (Kl')
Konská (Ko)
Kunerad (Ku)
Malá Čiema (Mč)

Rajec (Rj)
Rajecká Lesná (Rl)
Šuja (Šu)
Veľká Čiema (Vč)

Zbýňov (Zb)

Zoznam ďalších použitj'ch skratiek:
bot. - botanický tcnnín
čast. - častica

čis1. - číslovka

čiŽm. - čižmársky výraz
dcb. - debnársky výraz
det. - výraz používaný dospelými pri kontakte s dct'mi
dok. - sloveso dokonavého vidu
cxpr. - expresivny výraz
garbo - garbiarsky výraz
hromad. - hromadné podstatné meno
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iron. - ironický výraz
jedn. č. - jednotné číslo

klob. - klobučnícky výraz
kolár. - kolársky výraz
kováč. - kováčsky výraz
kož. - kožiarsky výraz
krajč. - krajčírsky výraz
m. - podstatné meno mužského rodu
mn. Č. - množné číslo

mur. - murársky výraz
náb. - náboženský výraz
nedok. - loveso nedokonavého vidu
nov. - lovo novši ho pôvodu v nárečí

obuv. - obuvnícky výraz
ovČ. - ovčiarsky výraz
pejoľ. - pejoratívny, zhor'ujúci výraz
pomn. - pomnožné podstatné meno
pred!. - predložka
príd. - prídavné meno

prís!. - príslovka
reme . - reme elnícky výraz
rezb. - rezbár ky výraz
s. - podstatné meno tredného rodu
spoj. - spojka
st. - stupeň

to!. - tolársky výraz
te . - tesár ky výraz
tkáč. - tkáčsky výraz
v spoj. - v spojení
vulgo - vulgárny výraz
zám. - zámeno
zastar. - za taraný výraz
zdrob. - zdrobnenina
zoo!. - zoologický termín
zve!. - zveličené lovo
ž. - podstatné meno ženského rodu
žart - žartovný výraz

Pozn.: Niektoré kratÁ)I sa nemu eli v prvOlIl výbere zo slovníka objavit:

DROBNÉ CICAVCE (INSECTIVORA, RODENTIA)
ŠUJSKÉHO RAŠELINISKA

Ladislav HLÔŠKA

Počas dvoch vegetačných sezón rokov 1998 a 1999
prebiehaL výskum spoLočenstiev drobných cicavcov (Insec
tivora, Rodentia), ekologicky viazaných na sLatiny s vyso
kým obsahom báz v tWnskej a Rajeckej kotline. V rámci
tohto výskumu sa uskutočniLodchyt drobných cicavcov aj na
území PR Šujské rašelinisko. Najvyššiu populačnú hustotu
(49 ex.lha) do iahoL v tomto mokrad'ovom spoLočenstve

hraboš porný (Microtus arvalis) v období, kedy jeho počet

n.osť kulminovala v susediacich agrobiocenózach. Týššie
denzity dosahoval v čase výskumu aj insektivornýpiskor les
ný (Sorex araneus). Druhové pektrum drobných cicavcov
skúmanej lokality tvorilo 7 druhov. Spoločenstvo sa vyzna
čovalopomerne vy okou biodiverzitou (H' =2,082) a vyrov
nanosťou (E = 0,742), čo podčiarkuje ekostabiLizačnú/unk

eiu mokrad'ových biotopov v matrici súčasnej kultúrnej
krajiny.

Kľtíčo,'é slová: drobné cicavce, populačná hustota, biomasa,
veková a sexuálna štruktúra

Mokrad'ové spoločenstvápatria v celosvetovom me
rítku medzi najviac ohrozené fonnácie. Na Slovensku zabe
rali v minulosti značnú čast rozlohy, od nížinného až po
alpínsky vegetačný stupeň. Veľkoplošné odvodňovanie,

ťažba rašeliny a mnohé iné antropické vplyvy, kulminujúce
najmä v druhej polovici 20. storočia, ich rozlohu citeľne

zredukovali alebo viedli až k ich úplnému zániku. Mokrade
v širšom významne tohto pojmu predstavujú enklávy a refú
giá mnohých, dnes už vzácnych rastlinných a živočíšnych

spoločenstiev. Predstavujú v irokú škálu vodou podmieňova

ných ekotopov a ich sukcesných štádií od vlhkých lúk a sla
tín, c z prechodn' raš liniská a vrchoviská, až po fragmenty
podhorských lužných lesov. Humolitové pôdne horizonty ra
šelinísk majú nesporný význam aj ako objekt palinologic
kých štúdií pri rekonštrukcii vývoja prírody v najmladšom
geologickom období, kvartéri. Z krajinno-ekologického as-

pektu sú práve mokrad'ové biotopy dôležitým stabilizačným

prvkom krajinnej matrice, s funkciou prirodzeného regu
látora hydrologického režimu v súčasnej kultúrnej krajine.
Mokrade mierneho pásma patria medzi eko ystémy s najväč
šou produkciou biomasy.

PR Šuj ké rašelinjsko a rozprestiera v katastri obce
Šuja a má výmeru 10,8 ha. Pr dmetom ochrany sú vzácne
rašelinno-slatinné spoločenstvá, vyvinuté na aluviálnych
sedimentoch rieky Rajčianky. O jedjnečno ti tejto lokality
svedčí aj fakt, že Sujské rašelinisko bolo na základe svojich
prírodných hodnôt zaradené do siete lokalít NATURA 2000.
Naj ho území sú zastúpené viaceré biotopy urópskeho výz
namu, ako napríklad bezkolencové lúky, vlhkomilné vyso
kobylinné lemové poločenstvá na poriečnych nivách alebo
slatiny s vysokým obsahom báz na ktoré sú viazané viaceré
vzácne a zaujímavé živočíšne spoločenstvá.

Výskumu tavovcov mokrad'ových biotopov sa
venovali viacerí autori. Kadlečík (1993) vo svojej práci uvá
dza prehľad materiálu drobných zemných cicavcov slatinné
ho vápnitého močiara Rakšianske rašelinisko, ako aj údaje
o dominancii zistených taxónov. Kvalitu a druhovú diverzitu
drobných cicavcov zisťoval na slatinnej mokradi v Turčian

skej kotline Obuch (1994). V práci Stanka & Mošanského
(1995) sú zhrnuté údaje o abundancii biodiverzite a ekvita
bilite synúzií drobných cicavcov na vodou ovplyvňovaných

stanovištiach lužného lesa dolného toku Ondavy (Východo
slovenská nížina). Spoločenstvá drobných cicavcov pre
chodných rašelinísk Podbeskydskej brázdy skúmali Suchá
nek & Suchánek (2000). Analýzu vybraných populačných

parametrov spoločenstievdrobných cicavcov a niektoré bio
cenologické otázky mokrad'ových biotopov rieši vo svojej
štúdii Hlôška (2004). Faun tavovcov Šujského raš liniska
je venovaná aj práca Bitušíka & Bitušíka (1995).

Cieľompredkladanej práce bolo vzorkovaním popu
lácii zistiť aktuálne druhové zloženie, populačnú hustotu
(denzitu) biomasu, vekovú a sexuálnu štruktúru spoločen-
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stiev drobných cicavcov na území PR Šujské rašelinisko.
Materiál a metódy

Výskum spoločenstiev mikromamálií prebiehal
vzorkovaním populácií na kvadrátoch s rozmermi 75 x 75 m
v časovom intervale rokov 1998 - 1999. Výskum bol počas
tohto obdobia realizovaný na 6 pokusných plochách v 4 rôz
nych typoch biotopov. Na každej pokusnej ploche (kvadráte)
bolo rozmiestnených 36 chytacích bodov v Vtvorcovom spo
ne 15 m, pričom na každom chytacom bode boli xponovan'
2 malé sklápacie pasce (Pelikán 1975a). Plošná sieť kvadrá
tu, s rovnomerne rozloženými chytacími bodmi, umožňuje
získat pomerne reprezentatívne údaje o časopriestorovej,

pohlavnej a vekov j štruktúre skúmaného spoločenstva

drobných cicavcov, o disperzii jednotlivých druhových po
pulácií a využívaní jednotlivých gradientov prostredia, ako
aj o kompetičných vzťahoch jednotlivých druhov drobných
hlodavcov a hmyzožravcov.

Ako návnada a používala univerzálna návnada,
svojim zlož nim približn rovnako atraktívna pr ins ktivor
né, herbivorné i omnivorné formy drobných cicavcov. Táto
návnada pozostávala zo zmesi najemno rozomletých vlaš
ských orechov a slnečnicového oleja s prídavkom konzervo
vaných sardiniek v rastlinnom oleji. Zme bola dôkladne
rozmixovaná a rozriedená takým množstvom oleja aby na
dobudla kvapalnú konzistenciu. V takto pripravenej kvapal
nej zmesi sa potom minimálne po dobu 24 hodín máčali

pásiky plstenej tkaniny zelenej farby, s rozmermi približne
2 x l cm. Pri príprav zmesi na návnadu sa vždy dodržiaval
jednotný postup, ako aj hmotnostné pomery jednotlivých
komponentov, aby sa tým eliminoval možný vplyv rozdiel
nej návnady. Pokusná plocha bola v teréne vytyčovaná tak,
aby pokiaľ možno ležala uprostred homogénnej fytocenózy.
Príslušné fytocenózy boli v teréne odlišované v spolupráci
s fytocenológom. Odchytová éria na pokusnej ploche pre
biehala kontinuálne po dobu 3 dní a 3 nocí.

Ulovené exempláre mik:romamálií boli pracované
zaužívanými taxonometrickými metódami. Z morfometric
kých znakov boli zaznamenávané: hmotno ť jedinca v gra
moch (s presnosťou na 0,5 g), dížka tela (LC) v mm, dižka
chvosta (LCd) v mm, dÍžka zadného chodidla (LTp) v mm a u
radu Rodentia ešte aj dížka ušnice (LA) v mm (všetky telesné
rozmery merané s presnosťou na 0,01 mm). Na zisťovanie

hmotnosti boli používané pružinové váhy značky PESOLA,
na meranie spomenutých morfometrických znakov elektro
nické posuvné merítko. Pohlavie, veková kategória atupeň
pohlavnej aktivity boli zisťované pitvou. Z kvantitatívnych
populačných parametrov bola zo získaných dát o početnosti

drobných cicavcov vypočítaná hektárová denzita (ex.lha).
K skúmanej ploche sa pripočítavalihodnoty ORL (observed
range length), rovnajúce sa pruhu zodpovedajúcemu polo
meru individuálneho okrsku daného druhu (Pelikán et al.
1974). Na základe vypočítaných hodnôt denzity (D) a prie
mernej čerstvej hmotnosti jedincov (W) sa stanovili hodnoty
biomasy podľa vzorca: B = D. W; v g.ha-' (Dykyjová et al.
1989). Zo štruktúrnych znakov boli zisťované indexy diver
zity H' podľa Shannona & Weavera (1963) a ekvitability
podľa Sheldona (1969).

Charakteristika skúmaného územia
Predmetná lokalita leží v katastrálnom území obce

Šuja, asi 3 km južne od Rajca. PR Šujské rašelinisko ma

rozlohu viac ako 10 ha a rozprestiera sa na ľavom br hu pod
horskej riečky Rajčianka, vo výške cca 475 m n. m. Eutrofná
rašelinná pôdaje bohatá na organické látky a dobre zásobená
minerálnymi látkami, predovšetkým vápnikom. Dominujú
cimi spoločenstvami bol na väčšej časti skúmaného územia
biotop slatín s vysokým obsahom báz. Na stanovištiach s hlb
šie uloženou hladinou podzemnej vody dominujú trstinové
spoločenstvámokradí (phragmition). V bylinnej synúzii sla
tín sú zastúpené viaceré druhy ostríc, ako napr.: Carex daval
liana, Carex panicea, Carex fusca, Carex flava a i. Ďalej v
bylinnej synúzii boli zastúpené; Eriophorum latifolium,
Molinia coerulea, Cirsium rivulare, Potentilla erecta, Fili
pendula ulmaria, Galium uliginosum, Lotus corniculatus,
Lythrum salicaria, Mentha aaquatica, Schoenus ferru
gineus, Menyanthes trifoliata. Vo fytocenózach s dominan
ciou Phragmites australis boli v bylinnej ynúzii prítomné
druhy ako napr.: Crepis paludosa, Parnassia palustris, Epi
pacti vulgaris, PinguicuLa vulgaris a i. (Urbanová 1985).

Výsledky a diskusia
Vzorkovaním populácií drobných cicavcov bolo po

čas dvoch vegetačných období rokov 1998 a 1999 zazname
naných celkovo 105 jedincov z dvoch radova troch čeľadí.

Rad hmyzožravce (Insectivora) vo vzorke zastupoval piskor
obyčajný - Sorex araneus Linné 1758 a bielozúbka krpatá
Crocidura suaveolens (pallas, 1811), obidva druhy z čeľade

piskoťovité (Soricidae). Rad hlodavce (Rodentia) reprezen
tovalo 5 druhov z dvoch čeľadí. Z toho 4 druhy patrili do
č ľade škrečkovité (Cricetidae), a to konkr'tn : hrdziak les
ný - Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780); hryzec vod
ný - Arvicola terrestris (Linné, 1758); hrabáč podzemný
Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamys, 1836); hra
boš poľný - Mierotus arvalis (pallas, 1779). Ceľad'myšovité
(Muridae) bola vo vzorke zastúpená iba jedným druhom:
ryšavkoukrovinnou-Apodemus yLvaticu (Linné, 1758).

Na trofickej štruktúre spoločenstva drobných cicav
cov sa podieľali najmä berbivomé až omnivorné hlodavce
s podielom 67,6 %, na insektivorné formy pripadlo zvyšných
32,4 % z celkovej vzorky. Nižší podiel hmyzožravých foriem
k hlodavcom zistil v analyzovanom materiáli drobných ci
cavcov zo slatinného rašeliniska aj Kadlečík (1993). Ak však
hodnotíme podiely uvedených trofických skupín odchyte
ných drobných cicavcov oddelene pre jednotlivé sezóny,
odhalíme určité proporcionálne zmeny, prameniace z roz
dielnych demografických charakteristík zúčastnených dru
hov a druhovo špecifickej populačnej dynamiky. Poča

vegetačnej sezóny v roku 1998 bolo na Sujskom rašelinisku
zaznamenaných celkovo 45 jedincov, patriacich k siedmim
druhom (Tab. 1). Pomer hlodavcov k hmyzožravcom bol
takmer vyrovnaný. Takéto demografické pomery sú v pod
mienkach strednej Európy charakteristické pre populácie
drobných cicavcov v situácii, keď sa inak početnejšie popu
lácie drobných hlodavcov nachádzajú v latencii, resp. v zos
tupnej alebo vzostupnej fáze gradačnej amplitúdy. Preto sa
ich podiel v tejto fáze gradačného cyklu zreteľne znižuje a
podiel hmyzožravcov naopak zvyšuje. avyše výsledný
pomer do značnej miery závisí aj do bionómie jednotlivých
druhov drobných cicavcov. Gradačné cykly sa však objavujú
aj u niektorých hmyzožravcov, ako napríklad u piskora les
ného (Sorex araneus). V analogických biotopoch slatín s vy
sokým obsahom báz bola zistená štvorročná periodicita
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Tab. 1. Druhové zloženie, velKos!' vzorÁy (II), populačná hus/ola vex./ha (H)
a biomasa v g/ha (8) spoločenstievdrobných cicavcov slatiny s vysoÁým
obsahom báz (PR Sujské rašelinisko, 1998-99)

Rok výskumu 1998 1999
Druh n H B n H B
Apodemus sy/vaticus 1 0.7 9,5
Arvicola te"estr/s 1 1,8 38,9 1 1,8 108,0
C/ethrlonomys
glareolus 4 3.6 74,2 7 6,3 124.9
Crocidura suaveo/ens 1 1,8 8,6
Microtus arvalis 3 3,0 90,9 49 49.0 1200,5
Pitymys subterraneus 4 4,7 58,8 1 1,2 18,8
Sorex araneus 16 15.7 133.3 17 16.7 128.3
Počet jedincov 30 75
Počet druhov 7 5
Celková denzita (exJha) 31,2 74,9
Celková biomasa (g/ha) 414,3 1580,5
Index diverzity H' 2,082 0,660
Index ekvltability E 0,742 0,284

populačného cyklu (Hlôvka 2004). Práve vďaka zvýšenej po
pulačnej hustote tohoto taxónu výrazne vzrástol podiel hmy
zožravých foriem vo vzorke skúmaných drobných cicavcov
z vegetačnej sezóny roku 1998. Gradačný cyklus so štvor
ročnou periódou kulminácie denzity potvrdili aj výskumy
realizované Heikurom (1981). Zvýšenú abundanciu populá
cií piskora lesného na vlhkých mokrad ných biotopoch zistili
aj ini autori (Dudich & Štollmann 1979; Darola & Štollmann
1981).

K výraznej zmene vo vzájomnom pomere dvoch zá
kladných trofických kupín drobných cicavcov došlo v bio
topoch Šujského rašeliniska v priebehu roka 1999. Prejavila
a zreteľnou di proporciou pod ktorú a podpí ala najmä

kulminácia početnosti lokálnych populácií hraboša poľného

(Mierotus arvalis) . Všetky zaregistrované jedince tohto dru
hu patrili k dočasnej zložke mie tnej taxoc nózy drobných
cicavcov, ktor' smimigrovali z blízkych agrocenóz. Tak' to
imigrácie sú v gradujúcich populáciách hrabošov častým a
dnes už aj všeobecne známym biologickým javom, ktorého
hlavnou príčinou je prehustenie jedincov na malej ploche a
silnejúce negatívne vplyvy vnútrodruhovej kompetície
o priestor a zdroje. Iba malé percento skúmaných jedincov
hraboša poľného patrilo k stálej (sedentámej) zložke
lokálnej populácie sledovaného rašeliniska. Kratochvíl et al.
(1959) vo svojej rozsiahlej štúdii uvádza, že asi 4 % zo skú
maného súboru populácii hraboša preferuje a trvalejšie osí
dľuje aj biotopy mokraďového charakteru. Vo vzorke drob
ných cicavcov, získanej v roku 1999, bolo zastúpených iba
14 exemplárov hmyzožravcov, ktoré reprezentoval piskor
lesný (Sorex araneus), čo predstavovalo v celkovej vzorke
podiel 19,4 %. Hlodavce zastupovali v analyzovanej vzorke
3 druhy a vo vzorke tvorili podiel až 80,6 %. Okrem najpo
četnejšieho hraboša poľného boli v posudzovanej vzorke
zastúpené ešte ďarie dva druhy hrabošovitých hlodavcov;
hrdziak lesný (Clethrionomys glareolus) a hrabáč podzemný
(Microtus subterraneus), ktorých populačná hustota však
bola nižšia ako u premnoženého hraboša poľného (Tab. l).

aj vyššia populačná hodnota bola počas dvojročnej

periódy výskumu zi tená u hrabov a poľného (Mierotus arva
lis) v gradačnom roku 1999, kedy dosiahla hodnotu až
49 eX.lha. Vzhl'adom k faktu, že bol dominantným členom

spoločenstva mikromamálií, dosahoval aj najvyššiu bioma-

su, pred tavovanú hodnotou 1200,5 giba. V roku 1998 vob
dobí nizkej populačnej hustoty, bola u neho zaznamenaná
populačná hustota, zodpovedajúca iba 3 ex.lha. Druhú naj
vyššiu populačnú hustotu vykazoval v kúmanom spolo
čenstve drobných cicavcov insektivomý piskor lesný (Sorex
araneus) pričom v obidvoch sledovaných sezónach sa táto
držala na rovnakej úrovni (Tab. l). V roku 1998 sa jeho
populačnáhustota pohybovala na úrovni 15,7 ex.lha, v sezó
ne 1999 dosiahla hodnotu 16 7 ex.lha. Uvedené hodnoty po
pulačnej hu toty a príliV neodlišujú od hodnôt, ktoré udáva
vo svojej práci Pelikán (1975) pre populáciu piskora lesného
v trstinových spoločenstvách. Biomasa pozitívne koreluje

hmotno ťou kúmaných jedincov a závi í okrem amotnej
populačnej hustoty aj na vekovej a sexuálnej štruktúre skú
manej populácie, úživnosti biotopu a taktiež na období výs
kumu a preto vykazuje w'čité medziročné a medzi ezónne
odchýlky. Medzi druhy s menším zastúpením v spoločenstve

drobných cicavcov sa zaradil hrabáč podzemný (Microtus
subterraneus) s populačnou hustotou 4,7 ex.lha a biomasou
58,8 glha (rok 1998). Nižšie hodnoty boli u spomenutého
druhu zaznamenané v roku 1999. K vzácnym členom spolo
čenstiev drobných cicavcov patrili v období realizácie vý 
kumu dva druhy; ryšavka krovinná (Apodemus sylvaticu ) a
bielozúbka krpatá (Crocidura suaveolens). Výskyt hryzca
vodného (Arvicola terrestri ) v biotopoch slatinného rašeli
niskaje pravdepodobne častejší, avšak použitá metóda výs
kumu a veľkosť odchytávacieho zariadenia má silne selek
tívny účinok a nebodí sa na odchyt tohto hrabošovitého
hlodavca s väčšími telesnými rozmermi.

Veková a sexuálna štruktúra populácií
dominantných druhov

a podrobnejší rozbor vekovej a sexuálnej štruktúry
boli použité vzorky dvoch dominantných členov spoločen

stva drobných cicavcov a síce piskora lesného (n = 33) a
hraboša poľného (n = 52). Zatiaľ čo u prvého z nich bola po
pulačná hustota (denzita) v oboch rokoch viac menej identic
ká, u druhého bol zaznamenaný niekoľkoná obný nárast

denzity v dôsledku premnoženia v roku 1999.
Vo vzorke piskora lesného bolo pohlavie

spoľahlivo determinované u 33 jedincov. Z toh
to počtu bolo 18 jedincov samičieho pohlavia,
ostávajúcich 15 jedincov bolo samčieho pohla
via. Štatistické testovanie naznačeného rozdielu
v pomere pohlaví nepotvrdilo významnú od
chýlku od pomeru l : l (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
byť aj štatisticky významná (P < 0,0 l). Jedná sa
o bežný demografický jav, ktorý sa v našich
podmienkach uplatňuje v populáciách piskora
lesn'ho v mesiacoch jún a júl v reprodukčnom

období, kedy dorastajú jednotlivé kohorty
nižších vekových tried a postupne nahrádzajú
v populácii staršie vekové skupiny.

Vzorku hraboša poľného tvorilo 52 jedincov, ale len
u 49 z nich mohlo byť spoľahlivo určené pohlavie. Z tohto
počtu bolo 15 samíc a 34 samcov. Z uvedeného vyplýva zre
teľná prevaha jedincov samčieho pohlavia v sledovanej
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Tub. 2. Biometrické úrlaje dvoch dOlllin(llun)'ch členol' symízie
r/robll)"ch cicavcol' Sujskeho rašeliniska.

Vysvetlil'ky: //lusc. -samec.fem. -samica, II-rozsah I')íberu. LC-priememá dlika lela I' 1111I1.

LCd-priemerná d!=ka chl'Osla I' 11111I, LTP- priememá dlika zadného chodidla v mm

Druh I pohlavie n LC LCd LTP
Sorex araneus I mase. 15 57,2 42,6 12,6
Sorex araneus I fem. 18 59,5 42,8 12,8
Mierotus arvalis I mase. 34 93,2 34,6 15,9
Microtus arvalis I fem. 14 85,1 31,7 15,2

vzorke populácie hraboša pol'ného, pričom daný rozdiel je aj
štatisticky významný (P < 0,0 I). Prevahujedincov samčieho

pohlavia v populácii potvrdili na rozsiahlom študovanom
materiáli tohto druhu zo začiatku rozmnožovacieho obdobia
aj Kratochvíl et al. (1959). Do reprodukčného procesu sa
v gradačných rokoch zapájajú pohlavne dospievajúce
jedincc s nižšou priememou hmotnosťou, ako v rokoch
s nižšou početnosťou. Vyššie zastúpenie samcov v populácii
niektorí autori vysvetľujú zvýšenou postnatálnou
úmrtnosťou telesne menej vyspelých samíc (napr. Frank
1956). Ďalším možným vysvetlením zmeny pomeru pohlaví
v prospech samcov môže byť aj zvýšený podiel imigrujúcich
samcov na pokus-nej ploche, prenikajúcich sem z okolitých

agrobiocenóz, ako aj väčší akčný rádius pohlavne aktívnych
samcov v rozmnožovacej fáze životného cyklu. Nepriamo
tomu nasvedčuje i výrazne zvýšený podiel pohlavne aktív
nych samcov v skúmanej vzorke populácie hraboša poľného.

V rokoch 1998 a 1999 sa uskutočnil v biotopoch Šuj
ského rašeliniska na alúviu Rajčianky výskum spoločenstiev

mikromamálii. Taxocenózu drobných cicavcov tohto mokra
d'ového biotopu tvorilo 7 druhov. Dominantné zastúpenie
v nej mali v čase výskumu dva druhy, z ktorých najvyššiu
denzitu dosahoval hraboš poľný (MicrolUs arvalis) a piskor
lesný (Sorex uraneus). Óalšími členmi skúmanej synúzie bo
li druhy: bíclozúbka krpatá (Crociduru suuveolens), hryzec
vodný (Arvicofa /errestris), hrdziak lesný (Clethrionomys
glureol/ls), hrabáč podzemný (Micrallls sublerruneus) a
ryšavka krovinná (Apodemlls sylvulic/ls). Výsledky výs
kumu potvrdzujú význam tejto zachovalej mokraďovej loka
lity vo funkcii refúgia, ktoré prispieva k zvyšovaniu biodi
verzity a stability vlhkomilnej bioty v súčasnej, antropicky
ovplyvňovanej kultúrnej krajine.

Literatúra:
Bitl/šik, P & Bilušik. 1.. 1995: Prispel'ok k poznaniu SUl~'OI'COV(Vel'1ebm

ta) chránel1ého I/áleziska Sl/jské mŠelillisko. Ochml1a pl"Írody.
13:231-236.

Daro/a. 1. & Štol/mallll. A .. 1981. Prispel'ok k pozl/rJlliufaul/Y mikroma
málií Štá1l1ej prirodnej rezerl'ácie Ro::slllec. Pp. 10161040.111: Jal/ik,
M. & A. Š/oflmal/I/ (eds.). Rozsulec. OSl'etrl MariiII.

DI/dich. A. & Stof/manll. A.. 1979: Drobné zeml/e cicavce a ich eklOpam
zilY (Siphol1aplem) relik1l1eho luhu I' Lip/ove. VlaslivedllY zbornik
LipIOv. 5: 91 - 107.

DyJ.)'jOl'(í. D. el 0/.. 1989: Melody Sil/dia ekosyslémľt. Academia. Praha.
Ceskoslol'ensko.

Fmllk, S. H. 1956: Endril/for Mouse colllrol. Pesl ollfrol. 24: 4.
Heikura. K_, 1981: The fJOpUlalioll dynumics al1d Ihe i"jluenceofwinter 011

Ihe camIlIOlI shrew (Sorex aml/eus L.). In: Merrill (ed.). Abslrac/ of
papers. II/I. Cof/oquiltlll: IVil/teI' ecology ofslllalll//all1/1lals. POll'der

mill Nat. Res. Carnegie Mus.
Nm. Hisl.. Pel/sylwlI/ia /4-18.
Dcl. 1981.

H/óška. L.. 2004: Rozširellie. tlel/
zila a ekológia dmbwt'ch cicav
cai' (llIsecliI'Ora. Rodel/lia) so
zamenmim 11(1 mokrarl"oré bioto
py.99pp.
+ prilohy. (Rigorózl/rt próca.
depo/! iII: Pl'irodovedeckáfakul
ta Ulliver:zily Kom el/ského.
Kmedra zoológie, BrO/islam).

Karlleéik. 1.. 1993: Prispel'ok k
poznan i Itfauny stam I'COV (Vene
brata)dvoch chránenich územi
Velkej Fal/y. Ochralla prírody 2:
119-127.

Kratoch·il.J et al.. 1959: Hrabošpolllí (MicroiIts anJalis). Nakladalelstvi
CSA V, Pmha. 359pp.

Obuch. J. 1994: Príspevok k pOll1ernélll1l zastúpeniu lIIikroltlatllll1ólii
l' TI/rei. III: KadleCik. J. (ed). Turiec 1992. ZbomikOflbol"ll)'ch v)isle(l
kol' invell1arizačn)ích vyskulI1O\' l' povodi l"iekyTlll'iec (I XXVIIl. TOP
Turček 1992. SZOPK. Mar/in. pp. 187-192.

Pelikán. J. & Zejda, J., Ho/išová. v.. 1974: S/{Inding crop estill/ales of
smalllllaltllllals in moravian Foresis. Zoologické listy. 23(3): 197-216.

Pelikáll.J. 1975a: K ujednoceni m/chytové!1O hadróllI a linie pro zjišJ'o
vání populacni IlIIs/oty drobn)ích savCli I' lesich. Lynx (praha).
17:58-71.

Pelikán. 1.. 1975b: MalllmalsoJNesytflshpond /heir ecology and produc
tion. Pŕimdol'ér/ne práce ÚS/{lVI/ CSAV I' Bme, Acta Sco Nm. Bmo,
9: 1-45.

ShU/lIIo/l C. E. & Weave/: W. 1963: The /Ilmltemalical II/eol)' ofCOIllIllIl/li
calion. Unil'. oflllinois Press.

She/don. A. L.. 1969: Equitability i/ldices: depelldence 011 Ilte species
count. Ecology 50: 466-467.

Stanko, M. & Mošrl/lskY. L., 1995: Drobné zemné cicrtl'ce (Insec/ivora.
Rodel/fia) IÍzemia dolného lOku Ondlll'Y (Vi'chodoslo\'enská ni511(1).
Zborník V)"chodoslol'enského múzea 35: 77 - 88.

Suchánek. 1. & Suchánek. 0., 2000: Drobllé zemllé cic{/\'ce rašelinisk
lokaIiItl BOIyaSllInó voda. Zbol'nikOmvskéhomlÍzea, 17: 227-230.

Urbal/ová v.. 1985: R(tšelinisko Šuja. - Vlas/iver/I/Y Zbornik Powôa.
Manin, 15: 245-252.

AUTORI ČLÁNKOV

RNDr. Ladislav Hlôška, zoológa kuslód, pracuje v Považskom múzeu v ti/ilie.

MUDr. Karo/ Kríž, vyštudoval na Lekárskejfakulle vMartine, člen Slovenskej enlOlIlalogickej spoločnosti.

doc. RNDr. ŠtefulI Po/áčik, CSc, vyštudoval Prírodovedeckú/akultu UK II Bratislave, vs1Íčasnoslipôsobíako geograf

Puet/Dr. MiloslavSmatallu, CSc., absolvent Pedagogickejfakully v Nitre. pracuje vJazykovedllom úslave SAV v Bratislave.

14 SPRAVODAJCA MESTSKEHO MUZEA 2007



v , ,

LISAJOVITE MOTYLE (SPHINGIDAE Leach, 1829 = [LatreiIle, 1802])
RAJECKEJ DOLINY

Karol KRÍŽ

kuklia v riedkych zámotkoch pri povrchu zeme. Ich vel'kosť

býva rôzna. Niektoré majú výraznú pošvu "cuciaku" (napr. druh
Agrius convolvuli Linnaeus, 1758).

Vajíčka sú pomerne vel'ké, oválneho tvaru zvyčajne

bledo žlté, alebo s odtiei'tom do zelena.
Z územia Európy je známych asi 33 druhov. Na územi Sloven
skej republiky bolo popísaných v rámci tejto čel ade 20 druhov.
Niektoré sú vel mi hojné, iné pomerne zriedkavé, až enormne
vzácne. Ča l' druhov, ktoré sú hojné môžu niekedy spôsobiť

škody menšieho rozsahu. V Rajeckej doline sme zatial' zi tili 15
druhov z tejto čel'ade motýl'ov. Jedná sao na ledujúcez nich:

Jedná sa o známe a zberatel'sky obľúbené motýle,
ktorých je na svete popísaných v rámci celej čeľade vyše 1200
druhov. Táto čel'ad' zahrňuje vel'mi populárne motýle, ktoré sú
nom každého začínajúceho entomológa. Je to skupina mohut

ných a "hui'tatých" motýlov, ktoré patria k druhom stredne
veľkým, až väčším. Tieto motýle majú dUlé a pevné krídla,
vďaka čomu ú vel'mi dobrí letci. Dokážu prekonať na svojich
cestách i tisíce kilometrov. Preto niektoré druhy patria k tzv.
ťažným motýľom, alebo "migrantom".

Telo motýl'ov býva robu tné, torpédovitého tvaru.
Predné krídla bývajú mohutné, úzke a zvyčajne sú pri hrote
špicaté. Na prednom okraji sú s pevnými žilkami. Farba krídel
býva hlavne tmavšia iba u niektorých druhov môže maťbledšie
(zvyčajne hnedé) farbenie. Zadné krídla ktoré sú pomeme
malé oproti predným, mávajú obyčajne vel'mi pestrú a elegan
tnú kresbu. Niektoré druhy majú krídla až sklovito priesvitné.
V tropických oblastiach sa vyskytujú druhy ktoré majú velmi
dlhý cuciak a slúžia ako opel'ovače tropických, pralesných
rastlín s hlbokým kalichom.

Húsenice sú stredne vel'ké až väčšie. Bývajú vždy
holé, majú šestnásť nôh a na konci tela na poslednom článku

majú typický rožtek, ktorý je charakteristický pre túto skupinu.
Niektoré z týchto húsenÍC sú vel mi pestro, ba až kJikl avo sfar
bené. Húsenice sa živia rôznymi rastlinami

Kukly sú uložené vol ne v zemných komôrkach, ktoré
bývajú niekedy dosť hlboko v zemi. Inokedy sa ni ktoré druhy

I. Mimas tiliae Linnaeus, 1758
2. Smerinthus ocel/ata Linnaeus, 1758
3. LaothoepopuliLinnaeus, 1758
4. AgriusconvolvuliLinnaeus, 1758
5. Acherontia atropos Linnaeus, 1758

(lišaj smrt kový = rrutihlav)
6. Sphinx ligu tri Linnaeus, 1758
7. Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758
8. Hemarisfuciformis Linnaeus, 1758
9. Macroglossum stellatarum Linnaeus 1758

10. Pro erpillus proselpina Palia 1772
II. Daphnis nerii Linnaeus, 1758
12. Hyles euphorbiae Linnaeus, 1758
13. HylesgalliiRotemburg, 1775
14. Deilephila elpenor Linnaeus, 1758
15. Deilephila pOl'cel/us Linnaeus 1758

lišaj lipový
lišaj pávooký
lišaj topoľový
lišaj pupencový
lišaj smrtkový

lišaj orgovánový
lišaj borovicový
lišaj zemolezový
lišaj marinkový
lišaj pupalkový
li'aj oleandrový
lišaj mliečnikový
lišaj lipkavcový
lišaj vŕbkový
lišaj vrbicový

OKÁŇOVITÉMOTÝLE (SATURNlIDAE Walker, 1855) RAJECKEJ DOLINY

Karol KRíž

Okáňovité motýle, alebo "okáne" ú známa a značne
atraktívna i keď nepočetná čeľaď našich nočných motýl ov.
U tejto čel'ade zvyčajnesamčeky lietajú cez deň. Ojedinele sa
môžeme stretnúť cez deň i so samičkami ale tieto ú zvyčaj

ne aktívne až v noci. Niekedy môžeme prilákať v noci na
svetlo i samčeka.

Tieto motýle patria ku krásnym a bizarným druhom.
Vo svete je to dosť početná čeľaď a zatiaľ je celkove popísa
ných asi 1200 druhov. Z územ ia Európy je známych 9 druhov.
Na území Slovenskej republiky boli zatial' popí ané 4 druJ1Y
motýľov z tejto čeľade. Väčšina jedincov sa vo svete vysky
tuje v oblasti južnej ajuhovýchodnej Ázie, tropickej Afriky a
južnej Ameriky.

Jedná sa o stredne vel'ké až väčšie motýle s hrubším
a robustnejším chlpatým telom. Kresba hídel je zvyčajne

vždy vel'kýmj "okami" na hídlach, z čobo pochádza i názov
týchto motýl'ov. Oká bývajú často priesvitné v strednej ča ti,
takže vytvárajú isté "okienko". Samčeky sa vyznačujú vel'
kými hrebeňovitými tykadlami pričom u niektorých druhov
majú tieto hídla až vzhl'ad listu paprade. V týchto tykadlách
majú samčeky receptory ktorými sú chopní zachytiť

"feromóny" samičieki na viac kilometrov (udáva a ll, ba až
13 -14 kilometrov!). Ústne ústrojenstvo dospelých jedincov

je zakrpatené, a preto neprijímajú zvyčajne potravu. Ich život je
preto relatívne krátky, lebo žijú iba zo zásob, ktoré získali v štádiu
hú enice.

Hú enice týchto druhov sú obyčajne pestro sfarbené,
pomerne vel ké chlpaté a dost často majú na povrchu tela brada
vičky rôznej farby. Niektoré druhy z tejto čel'ade sa chovajú umele
pre vel'mi dobré a kvalitné hodvábne vlákno (podobne ako bod
vábnik - priadka morušová = Bombyx mori Linnaeus, 1758). Iné
druhy bývajú niekedy označované ako škodcovia niektorých
kultúrnych plodín.

Vo všeobecnosti je táto kupina motýľov dobre známa a
zberatel'sky vel'mi atraktívna. Niektoré druhy z tejto skupiny pa
tria medzi najväčšie motýle sveta - napr. Attacus atlas Linnaeus,
1758 a Attacus edwardsi patria tiež medzi nich. Zvyčajne sa Atta
cus atlas zvykne označovaťza druhého najväčšiehomotýľa sveta
po more Thysania agrippina Cramer 1776.

a území Rajeckej doliny smer zi tili na ledujúce dva druhy z tej
to čel'ade motýl'ov.

l. Saturniapavonia Lilmaeus 1758 okánik menší
2. Aglia tau Lillnaeus 1758 okánik bukový

Poznámka: Druh okánik bukový Aglia tau Linnaeus, 1758 a niekedy zara
ďuje do samostatnej čeľade motýľov, ktorá nemá zatiat' slovenslcý názov. Jej
latin ký názovje Syssphingidae Hampson, }892.



Lišajovité motýle (Sphingidae Leach, 1829 =[LatreiIle, 1802)) Rajeckej doliny.

Hylokus pinutri linna8US, 1158

Smerinthus ocelLlta llnI'lHUI, 1158

Hemaril tuclformis linnHus, 1758

Mimas tiliH Linnnus, 1758

ProseqWlUl prourpina PIllaI, 1m

Laothoe populi linnHU$, 1758

Dlphnil nerii linnHUS, 1158

Itbtroglollum st,llatarum lInIlIeus, 1158

Sphinx ligustri linnaeus. 1758

Hyles ;alli Rotemburg, 1ns

Acherontil .ttopos Unnaeus, 1158

Otilephill porcllluslinnaeus, 1758

HyleleuphorbiM lInnatul, 1758

Otilephill Ilpenor linIlItuS, 1158

Agrius convolvuli Unnaeus, 1758

Okáňovité motýle (Saturniidae Walker, 1855) Rajeckej doliny.

Aglia \au UnnMul, 1158 ~ Sat1lmi.l pnooni.llinnaeus, 1758 ď
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