
VŠEOBECNÁ EKOLÓGIA A EKOLÓGIA JEDINCA A POPULÁCIÍ 
 
 
Reprodukčné a biologické charakteristiky herpetofauny na urbánno-rurálnom 
gradiente 
školiteľ: doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.  
konzultanti: RNDr. Monika Balogová, PhD., Mgr. Peter Kaňuch, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Výsledky biologického štúdia aglomerácií miest v ostatnom období 
preukázali špecifiká v štruktúre diverzity, správaní a adaptáciách organizmov na 
urbánne prostredie. Tieto špecifiká sú v prípade obojživelníkov a plazov málo 
preskúmané a zároveň je fenoménu urbánnej fauny v podmienkach Slovenska 
venovaná malá pozornosť. Cieľom doktorandského štúdia je zhromažďovanie  a 
analýza informácií o Amphibia a Reptilia na príklade niektorých mestských aglomerácií 
Slovenska vrátane využitia verejne dostupných údajov (citizen science).  
 
 
Makroekológia netopierov na príklade východného Mediteránu a stredného 
Východu 
školiteľ: doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.  
konzultanti: doc. RNDr. Petr Benda, PhD., Mgr. Peter Kaňuch, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Východný Mediterán a Blízky Východ sú biogreograficky mimoriadne cenné 
územia s vysokou diverzitou, vrátane kryptickej; územie zahŕňa aj glaciálne refúgiá. 
V prípade netopierov došlo v týchto oblastiach k bezprecedentnému nárastu 
poznatkov o rozšírení a ekologických nárokoch jednotlivých druhov. Cieľom 
dizertačného štúdia je kompilácia získaných údajov a ich makroekologická analýza 
zameraná na priestorové aspekty vybraných znakov (echolokačné signály, habitat, 
geografická pozícia, morfologické aspekty) a ich prípadných spolupôsobení s cieľom 
pochopiť distribúciu druhov v širšom ekologickom kontexte. 
 
 
Spoločenstvá panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž mikroklimatických 
gradientov prostredia.  
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. 
konzultant: RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Diverzita a distribúcia pôdnej fauny v priestore je ovplyvňovaná priamo aj 
nepriamo zmenami klimatických faktorov prostredia. Vchodové časti jaskýň a priepastí 
predstavujú špecifické biotopy, kde sa na krátkej vzdialenosti mikroklimatické 
vlastnosti prostredia menia veľmi výrazne. Pozdĺž takýchto gradientov sú známe 
zmeny v štruktúre a diverzite rastlinných spoločenstiev, ale málo údajov je doložených 
o pôdnej faune. Biotopy vchodov jaskýň majú často výrazne odlišné mikroklimatické 
pomery v porovnaní so širším okolím. Predstavujú tak potenciálne refúgiá pre reliktné 
druhy, ktorým nevyhovuje prostredie okolia jaskýň. Práca je zameraná je analýzu 
zmien v abundancii, diverzite a druhovej štruktúre spoločenstiev modelovej skupiny 
pôdnych roztočov pozdĺž environmentálnych mikroklimatických gradientov vo 
vchodových častiach vybraných jaskýň na Slovensku.  
 
 



Skalné sutiny vo vulkanických pohoriach Slovenska ako možné refúgiá 
reliktných terestrických bezstavovcov 
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.  
konzultant: RNDr. Andrej Mock, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Sutiny predstavujú komplexné a členité biotopy, neobyčajne bohaté na 
úkryty a mikroklimaticky rôzne povrchové i podzemné mikrobiotopy s podmienkami 
konzervovanými v dlhej časovej škále. Rozsiahle suťoviská v karpatských 
vulkanických pohoriach sú dosiaľ len málo prebádané. Pritom tu nájdeme aj osobité 
formy sutín (napr. rozpadnuté lávové prúdy, soliflukčné sutiny). Téma práce je 
zameraná na detailné štúdium fauny (biodiverzity) a mikrodistribúcie bezstavovcov 
(najmä makrofauny článkonožcov), mikroklimatické pomery a potravné zdroje 
bezstavovcov v kamenných moriach v južnej časti Slanských vrchov a prierezové 
prieskumy fauny bezstavovcov vo vybraných vulkanických pohoriach Slovenska. 
 
 
Ekológia, taxonómia a molekulárna fylogenéza subteránnych chvostoskokov 
(Hexapoda, Collembola) Západných Karpát 
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.  
konzultant: RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Chvostoskoky (Collembola) patria medzi dominantné a najviac 
diverzifikované skupiny článkonožcov (Arthropoda) v subteránnom prostredí. Nedávne 
štúdie naznačujú, že krasové jaskyne Západných Karpát obývajú starobylé, pre-
kvartérne línie chvostoskokov. Cieľom bude objasnenie ekologických nárokov 
vybraných jaskynných druhov vzhľadom na faktory subteránneho prostredia. Tieto 
údaje budú doplnené ekofyziologickými charakteristikami najmä vo vzťahu k teplote 
prostredia. Ďalším krokom bude taxonomické odlíšenie týchto druhov založené na 
integrovanom štúdiu morfologických a molekulárnych znakov populácií z viacerých 
jaskýň. Molekulárne znaky poslúžia na rekonštrukciu fylogenézy týchto unikátnych línií 
a datovanie ich divergencie vo vzťahu k paleogeologickému vývoju územia.  
 
 
Diverzita panciernikov (Acarina, Oribatida) vybraného typu lesných alebo 
nelesných plošiek rôznej veľkosti v matrici intenzívne obhospodarovanej 
agrárnej krajiny 
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.  
konzultant: doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Intenzívne obhospodarovanie pôdy ovplyvňuje výskyt podnych 
bezstavovcov, ktoré v agrárnej krajine prežívajú v refúgiách vytváraných plôškami 
biotopov rôzneho typu  v podobe lesných fragmentov, medzí, remízok, lemov 
a podobne. Tieto fragmenty možu byť prekvapivo druhovo bohaté a možu potenciálne 
slúžiť ako zdroj pre rekolonizáciu degradovaných alebo novovytvorených území. 
Súčasne môžu vytvárať ako tzv. stepping-stones príležitosť pre osídľovanie novými 
druhmi, napríklad v dôsledku zmien druhových areálov spôsobených klimatickou 
zmenou. Téma práce je zameraná na zistenie a analýzu druhového bohatstva 
panciernikov  vo vybraných plôškach určitého typu a rôznej veľkosti aj vzájomnej 
vzdialenosti, prípadne vzdialenosti od zdrojových populácií v oblastiach s vyznamným 
podielom veľkoplošného intenzívneho poľnohospodárstva.   
 



Diverzita panciernikov (Acarina, Oribatida) na zelených plochách rôzneho typu 
v urbanizovanom prostredí 
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. 
konzultant: doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. 
forma štúdia: denná  
Anotácia: Zelené plochy (parky, záhrady, trávniky, mestské chránené územia, urban 
wilderness, ruderalizované plochy) môžu byť v mestskom prostredí refúgiom pre 
druhovo bohatú faunu pôdnych bezstavovcov a pre zachovanie pôdnej biodiverzity 
môžu mať veľký význam. Súčasne môžu tieto plochy v dôsledku špecifickej mestskej 
mikroklímy vytvárať náhradné podmienky pre špecializované (napr. xerotermné, 
stepné, halofilné apod.) druhy, ktoré vo voľnej krajine strácajú prirodzené habitaty. 
Téma práce je zameraná na zistenie a analýzu druhového bohatstva modelovej 
skupiny pôdnych bezstavovcov vo vybraných zelených plochách určitého typu (podľa 
výberu a možností zvolenej lokality) a rôznej veľkosti aj vzájomnej vzdialenosti 
v urbánnom prostredí, a prípadné stanovenie minimálnej veľkosti a stanovištných 
podmienok pre výskyt vybraných cennejších alebo špecializovaných druhov.   
 
 


