
Sysle pre krajinu,

krajina pre sysle



Úvod
Syseľ je druh otvorenej stepnej a poľno-
hospodárskej krajiny. Pre svoj život potre-
buje pestrú a zdravú krajinu, poskytujúcu 
priestor pre divoko rastúce rastliny a voľne 
žijúce živočíchy. Kým naši dedovia a babič-
ky si takúto rozmanitú krajinu a s ňou aj 
obdobie „zlatej éry sysľov“ ešte pamätajú, 
naše deti už sysľa nepoznajú. Približne 
40 rokov (ani nie dĺžka života jedného člo-
veka) stačilo na to, aby sa z bežného druhu 
stal druh na pokraji vyhynutia. Žiadne zá-
kony samé o sebe a ani hŕstka nadšencov 
nezachráni sysľa. Je potrebné, aby sme 
ho chceli zachrániť my všetci a niečo pre 
to prakticky urobili. Keď budeme k okoli-
tému prírodnému prostrediu ľahostajní, 
syseľ sa z nášho okolia vytratí spolu s ďal-
šími divožijúcimi druhmi.

1
Ako rozpoznať sysľa
Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je teplomilný stepný hlodavec žijúci v kolóniách. 
Jedinec sysľa dosahuje dĺžku 20 – 22 cm a váži 200 – 400 g. Výrazným znakom hlodavcov 
sú predné zuby, ktoré si živočích neustále obrusuje o rôzne predmety. Syseľ má veľmi dlhé 
pazúriky, ktoré slúžia na vyhrabávanie podzemných brlohov. Farba srsti je piesková. Syseľ 
má veľmi dobrý zrak. Veľkými tmavými očami mandľovitého tvaru sysle pozorujú okolie, 
pričom stačí, že len trochu vyčnievajú z vchodu nory. 

Syseľ je aktívny počas dňa – obozretne pobehuje v okolí nory, prijíma potravu, kontaktuje 
sa s ostatnými jedincami... No neustále sleduje okolie. Keď panáčkuje, nie je možné si ho 
s ničím pomýliť. 
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Zo života sysľa
V teplých slnečných dňoch vychádzajú dospelé jedince z nôr približne hodinu 
po východe slnka. Väčšinu jedincov možno vidieť na povrchu v doobedných 
a poobedných hodinách. Záleží však na počasí a teplote, keď je príliš horúco 
alebo, naopak, oblačno a dážď, aktivita sysľov poklesne. Po daždi sa sysle 
objavujú, až keď tráva uschla a pôda vsiakla prebytočnú vlahu. 

Sysle žijú v skupinách, komunikujú navzájom pomocou pachových značiek 
a hlasových prejavov. V kolónii má každý jedinec svoje teritórium, v rámci 
ktorého má niekoľko nôr. 

Sociálny život v kolónii má pre sysľa veľké výhody. Jedince sa navzájom 
chránia pred predátormi. Keď zaregistrujú nebezpečenstvo, panáčkujú 
a prenikavým hvizdom zvýšia ostražitosť celej kolónie.

Každý dospelý jedinec obýva vlastný podzemný systém s niekoľkými vstup-
nými šikmými a zvislými chodbami. Podzemné systémy sa nachádzajú v hĺb-
kach od 30 do 80 cm, výnimočne viac ako 1 m. V tráve sú medzi dierami 
vychodené cestičky. 

Zimu sysle prečkajú v nore v hlbokom zimnom spánku, kedy sa im zníži te-
lesná teplota až k bodu mrazu, spomalí sa im tep a dýchanie. Sysle sa môžu 
dožiť až 6 rokov.

Syslí trus je malý valček s dĺžkou približne 1 cm a asi tretino-
vou šírkou. Čerstvý trus má čiernozelenú až čiernu farbu, na 
jednom konci je zakončený tupo (oblúkom), na druhom konci 
je zašpicatený. Má charakteristický pižmový zápach a obvykle 
sa nachádza na vyšliapaných miestach neďaleko ústia nory.

Potrava sysľov je veľmi pestrá. Hlavnú zložku tvoria rastli-
ny – korene, listy, kvety i semená. Obľúbená potrava sysľov 
obsahuje ďatelinové a lucernové výhonky, lúčne byliny, 
semená tráv, mliečne a zrelé obilné zrno a obľúbené 
kvety či listy púpavy lekárskej. Významný podiel syslej 
potravy tvorí tiež živočíšna zložka, najmä pri samiciach. 
Predstavujú ju prevažne chrobáky, kobylky, lúčne koníky 
a mravce. Pochutnajú si aj na mladých jaštericiach či 
drobných hlodavcoch, napr. na hrabošovi poľnom.

Sysle si na zimu nenosia potravu do nôr, ale vytvárajú si 
zásoby v podobe podkožného tuku. Preto v lete konzu-
mujú najmä semená tráv a rôzne plody, teda energeticky 
výdatnú potravu, aby sa dokázali vykŕmiť pred zimným 
spánkom (hibernáciou).

Nory môžu byť ako na voľných priestranstvách, tak i v tesnej 
blízkosti stromov, trčiacich skál, stĺpikov, múrikov či budov. 
Šikmé chodby syseľ vyhrabáva zvrchu a pri hrabaní tak vytvára 
nános zeminy, tzv. výhrabok. 

Vchody do nôr sú pomerne veľké: priemer otvoru je 5 – 7 cm. 

Zvislé chodby sysle vyhrabávajú zospodu smerom kolmo nahor. 
Okolo otvoru do zvislej chodby preto nie je žiadny výhrabok. 
Obzvlášť čerstvá chodba vyzerá ako diera po vybratom stĺpiku 
od plotu. Častým používaním sa vchod postupne rozvoľňuje 
a rozširuje.
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Biológia sysľa a životný cyklus

Obdobie párenia nastáva hneď po prebudení zo zim-
ného spánku v marci až apríli. Samice sa potrebujú 
čo najrýchlejšie vykŕmiť, aby mali dostatok energie 
na graviditu a výchovu mláďat. Sysle sa rozmnožujú 
len jedenkrát do roka. Doba gravidity je 25 – 28 dní.

Samice vrhli 3 – 8 holých a slepých mláďat v brlohoch 
so suchou výstelkou. Pravidelne ich dojčia a starajú 
sa o ich bezpečie. Do 19. dňa života sa telo mladého 
jedinca pokryje srsťou. Po štyroch týždňoch mláďatá 
prechádzajú z mliečnej výživy na rastlinnú a začínajú 
sa objavovať na povrchu. Samce sa vôbec nepodie-
ľajú na starostlivosti o mláďatá.

Mláďatá skúmajú okolie materských nôr, súrodenci 
zostávajú pospolu. Objavujú pestré potravové zdroje 
a učia sa chrániť pred predátormi. Postupne sa osa-
mostatňujú, podnikajú výlety na väčšie vzdialenosti 
a budujú vlastné nory. Sysle pohlavne dospievajú až 
po prvom prezimovaní.

Na okolitých lúkach a pasienkoch s vhodným hospo-
dárením vznikajú nové menšie, tzv. satelitné kolónie. 
Od hlavnej kolónie môžu byť vzdialené od pár de-
siatok metrov až po niekoľko kilometrov.

Sysle sa intenzívne kŕmia rastlinnou aj živočíšnou 
potravou, aby získali dostatočné množstvo tuko-
vých zásob na zimovanie. Hmotnosť podkožného 
tuku na začiatku hibernácie predstavuje až tretinu  
váhy tela. 

V zimnom období syseľ spí zimným spánkom. Sysle 
hibernujú jednotlivo vo svojich podzemných norách. 
Dospelé zvieratá začínajú hibernovať už v auguste, 
mladé jedince asi o mesiac neskôr. V závislosti od 
počasia môžeme pozorovať aktívne sysle v niekto-
rých lokalitách aj v októbri.
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Rozšírenie a vývoj populácií
Syseľ pasienkový je ohrozeným a chráneným druhom, ktorý 
sa okrem územia Európy nevyskytuje inde na svete. Jeho po-
pulácie sú dnes roztrieštené a čelia dramatickým poklesom 
početnosti v celom areáli výskytu druhu. 

Ako stepný druh bol syseľ na území Českej a Slovenskej 
republiky v poľnohospodárskej krajine hojný. V 50. rokoch 
bol dokonca považovaný za významného poľného škodcu a bol cielene likvidovaný. 
K obrovskému poklesu populácie a vymiznutiu sysľa z našich krajín však došlo najmä 
z dôvodu straty vhodného prostredia a nadmerného používania chemických látok. Dnešné 
intenzívne poľnohospodárstvo neposkytuje prostredie pre sysle. Sceľovaním pozemkov 
zmizla pestrosť prostredia, pestrosť plodín, zarástli trávnaté medze či boli rozorané, zanikli 
drobné stráne a poľné cesty, v krajine chýbajú na nízko kosené plôšky či pastviny.

Súčasný stav rozšírenia sysľa na Slovensku i v Českej republike má ostrovčekovitý charakter 
a v dôsledku fragmentácie prostredia sú jednotlivé populácie izolované. Malé izolované 
populácie sú potom citlivé na náhodné faktory prostredia, nevyhovujúce počasie a zmeny 
obhospodarovania. Dochádza k príbuzenskému kríženiu a poklesu genetickej diverzity. 

Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako 20 000 jedincov v 42 populáciách. Jednotlivé 
populácie tvorí jedna, prípadne aj viacero kolónií, medzi ktorými dochádza k výmene 
jedincov. Kolónií je približne 70. Každoročne však tieto počty klesajú. 

V Českej republike bol v roku 2019 výskyt sysľa potvrdený na 39 lokalitách. Celkový 
počet lokalít je ostatných desať rokov stabilný, niektoré však pribúdajú a iné zanikajú. 
Početnosť sa odhaduje na 7 500 jedincov, pričom posledných 10 rokov mierne stúpa 
(Matějů a Matoušová 2019). 

Legenda:

      Súčasný výskyt sysľa pasienkového (2019)

  Výskyt sysľa pasienkového v 50. rokoch 20. storočia

Zdroj: © AOPK ČR 2019, Živá planina & Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie 2019, Grulich 1960

Zdroj: IUCN

Prostredie
Syseľ pasienkový je typickým 
druhom suchej a teplej, bez-
lesnej a kultúrnej krajiny nížin 
a pahorkatín. Uprednostňuje 
lúky s nízkym trávnym poras-
tom. Žije aj na pasienkoch, vo 
viniciach, v sadoch, na záhu-
mienkoch, trávnatých častiach 
letísk, v kempoch a na golfo-
vých ihriskách. V minulosti 
boli pre sysle dôležité poľné 
cesty, trávnaté stráne a medze. 
Tie však už z našej krajiny vy-
mizli. Sysľom vyhovujú miesta  
s relatívne nízkou hladinou 
podzemnej vody, kde ich ne-
ohrozuje zatopenie nôr.
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Úloha sysľa v ekosystéme 
Syseľ je nepochybne významnou súčasťou stepných trávnych ekosystémov a zároveň 
tzv. dáždnikovým druhom*. Jeho prítomnosť v prírode je nesmierne dôležitá. Neustálym 
hrabaním prevzdušňuje pôdu, čím vytvára vhodné podmienky pre rast rôznych druhov 
rastlín a pre vsakovanie vody z prívalových dažďov. Vďaka zadržiavaniu zrážkovej vody 
sú „syslie“ lúky stále zelené, aj keď okolité už dávno vyschli a zožltli. 

Syseľ je dôležitý zdroj potravy. Z dravcov ho lovia hlavne jastrab veľký, orol skalný, orol 
kráľovský, sokol rároh, z cicavčích predátorov mačka divá, líška, jazvec, tchor stepný, tchor 
tmavý, lasica a hranostaj. Príležitostne ho lovia aj myšiak lesný, sokol myšiar, občas dokonca 
sova dlhochvostá. V lokalitách s vyššou hustotou kolónie (napr. Biele vody, Muráň) možno 
pozorovať predáciu krkavcami. Predátory redukujú kolóniu o choré a slabé jedince a tým 
udržiavajú dobrý zdravotný stav celej populácie. 

Prítomnosť sysľa výrazne znižuje tlak dravcov a šeliem na zvieratá v domácich chovoch. 

V minulosti sa syseľ intenzívne likvidoval, lebo sa považoval za poľného škodcu. Dnes ho 
niektorí farmári cielene vypúšťajú na svojich pozemkoch. Na lúky a pasienky s výskytom 
sysľa sa viaže celé spektrum rastlín a živočíchov.

* Ochrana takéhoto druhu vytvára „ochranný dáždnik“ pre celé spoločenstvo rastlín a živočí-
chov, ktoré sa chráni spolu s ním.

Syseľ je tiež dôležitý napríklad 
pre tri druhy skarabeusovi-
tých chrobákov – dva lajnia-
ky Ontophagus semicornis (1) 
a Ontophagus vitulus (2) a laj-
niačika obyčajného Aphodius 
citellorum (3). Syslí trus slúži 
ich larvám ako potrava. 

Sokol rároh

Orol skalný

Jastrab veľký Krkavec čierny

Orol kráľovský

Tchor tmavý

Jazvec lesný Mačka divá

Lasica myšožravá

Tchor stepný

Líška hrdzavá

1 2

3
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Podpora
Vlastníci alebo užívatelia vybraných 
trvalých trávnych porastov s výsky-
tom sysľa pasienkového majú mož-
nosť získať podporu cez agroenvi-
ronmentálno-klimatické opatrenia 
Programu rozvoja vidieka. 

Cieľom podpory je realizovať poľno-
hospodárske aktivity v presne stano-
vených lokalitách trávnych porastov 
umožňujúce záchranu populácie 
sysľa pasienkového a zachovanie jeho 
biotopov na Slovensku. Stanovené 
obhospodarovanie trávnych poras-
tov predstavuje pravidelná kosba 
lúk a dostatočné spásanie pasienkov 
hospodárskymi zvieratami, vylúčenie 
chemických látok, obmedzenie hno-
jenia organickými hnojivami a vylúče-
nie akýkoľvek úprav terénu. Plnenie 
týchto nadštandardných podmienok 
je v súlade s ekologickými nárokmi 
sysľa pasienkového. 

Legislatívny status
Syseľ pasienkový je na Slovensku chránený podľa plat-
nej legislatívy* a jeho spoločenská hodnota stúpla na 
690 € za jedinca. 

Syseľ je uvedený v Prílohe II a IV smernice Rady Európy 
92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín a vyžaduje teda vyhlásenie 
výnimočných oblastí ochrany a ich prísnu ochranu. 
Status druhu je podľa uvedenej smernice nepriaznivý. 

Syseľ je taktiež zaradený do Prílohy II Bernského doho-
voru (Dohovor o ochrane voľne žijúcich organizmov 
a prírodných stanovíšť). V Červenom zozname Slovenska 
(Žiak, Urban, 2001) je hodnotený ako ohrozený druh 
a v Červenom zozname IUCN ako zraniteľný druh. Na-
riadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, 
ktorým sa vykonávajú ustanovenia CITES, je syseľ chrá-
nený pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného 
získavania na obchodné účely.

* Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

Inšpirácia z ČR
V Českej republike môžu vinári a sadári 
získať a využívať známky „Sysli na vinici“ 
či „Sysli v sadu“, pokiaľ hospodária tak, že 
vytvárajú vhodné prostredie pre sysle. Cie-
ľom známok je marketingovo podporiť poľ-
nohospodárov, ktorí sa do ochrany sysľov 
zapoja a splnia základné podmienky na 
udelenie známky: nepoužívanie rodenticí-
dov, zatrávňovanie plôch pre výskyt sysľa. 

Aktívna podpora 
sysľa pasienkového 
v Českej republike 
je koordinovaná 
Záchranným 
programom. 
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Vytváranie koridorov 
prepájajúcich kolónie
Veľkým problémom súčasných kolónií sysľov je ich 
vzájomná izolovanosť. Prepojenie kolónií tvorbou ko-
ridorov a drobných plôšok vhodného prostredia tam, 
kde je to aspoň trochu možné, je prioritnou úlohou 
v ochrane druhu. Vhodným dlhodobým riešením je 
zakladanie trvalých trávnych porastov, rýchlejšie či 
dočasné riešenie je pestovanie vhodných poľných 
plodín, najmä lucerny a iných krmovín.

Prikrmovanie
Kolónie sysľov môžeme dočasne podporiť prikrmo-
vaním. Vhodnou doplnkovou potravou je slnečnica 
v biokvalite, sezónne ovocie či zelenina z miestnych 
zdrojov. Potravu prisypávame k jednotlivým norám, 
a to buď pravidelne po celé aktívne obdobie, alebo 
sa sústreďujeme na obdobie starostlivosti o mláďatá 
(máj – jún), najmä ak dôjde k niekoľkodennému zhor-
šeniu počasia a dažďu. Záujemcom o prikrmovanie 
odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí túto 
činnosť vhodne usmernia.

Správny manažment pre sysľa
Celým radom nižšie uvedených opatrení pomôžete nielen sysľom, ale aj ďalším obyvate-
ľom lúk a polí, najmä stepným druhom flóry a fauny, ktoré majú podobné životné nároky 
ako syseľ. Prítomnosť sysľa zároveň podporí výskyt ďalších druhov, napr. stepných druhov 
rastlín, ktoré vyžadujú narušovanie porastu, predátorov, pre ktorých je syseľ hlavnou 
zložkou potravy či už spomínaných lajniakov, ktoré potrebujú ich trus. 

Rodenticídy
Pesticídy priamo likvidujú potravovú ponuku sysľov, pričom nepoznáme ich vedľajšie 
účinky na necieľové druhy. Najväčší problém pre sysle predstavujú rodenticídy, prípravky 
cielené priamo na hlodavce. Obmedzovanie používania týchto prípravkov je pre návrat 
sysľov kľúčové.

Údržba trávnych porastov
Trávy a byliny sú základným zdrojom potravy sysľov. Veľmi dôležitá je však výška trávneho 
porastu, a to z dôvodu rizika predácie. Sysle potrebujú vidieť do okolia, aby sa včas stihli 
ukryť pred predátormi. Jedným z vhodných spôsobov údržby trávneho porastu je pastva. 
Pasené plochy vynikajú pestrosťou druhov rastlín, ako aj ich výškou a rôznou hustotou. 
Vznikajú tiež obnažené plochy, na ktorých býva porast redší a pôda obnažená, miestami 
s výskytom vyšších trsov tráv či bodliakov, ktoré poskytujú semená. Extenzívnym kosením 
trávnych porastov (či už ručne alebo strojovo) sa taktiež vytvára prostredie, kde môžu sysle 
žiť. Vhodná intenzita kosenia závisí od množstva zrážok, ale aj od úrodnosti danej pôdy, pri-
čom vo všeobecnosti by kosený trávny porast nemal byť vyšší ako 20 cm. Mozaikovitá kos-
ba, kde zostávajú plôšky s vyšším porastom, je žiaduca kvôli nevyhnutným zdrojom potravy. 

Tam, kde je krajina veľmi pestrá, kde sa často striedajú rôzne plodiny a porasty, sysľom 
nevadí vyššia tráva ani obnažená oraná pôda.

Odstraňovanie krovín
Kroviny, najmä husté zapojené porasty alebo dlhé pásy predstavujú pre sysle problém. 
Vytvárajú neprehľadné prostredie a úkrytové možnosti pre predátorov. Dlhý pás hustých 
krovín môže pre sysľa fungovať aj ako bariéra pre migráciu v krajine. V lokalitách s výskytom 
sysľa je preto nevyhnutná redukcia, resp. výrazné preriedenie krovín. 

Výsadba stromov
Syseľ je síce stepný druh, ale ovocné stromy preňho často predstavujú vhodný doplnkový 
zdroj potravy. Opadané čerešne, ale aj marhule, orechy, moruše, skoro zrejúce jablká či 
hrušky sú veľmi výživné a pomáhajú sysľom vytvoriť si tukové zásoby dôležité na hiberná-
ciu. Výsadba jednotlivých stromov v nelesnej krajine a vytváranie riedkych stromoradí je 
vhodný spôsob ako pomôcť sysľom. Na južnej Morave sa sysle vyskytujú v marhuľových 
sadoch, ak sa trávny porast udržiava v potrebnej výške.

Vkladanie políčok
Krmoviny ako lucerna, hrášok či obilniny sú významný energetický zdroj potravy, ktorý 
sysle rady vyhľadávajú. Drobné políčka vklinené do inak jednotvárneho prostredia im 
pomôžu vytvoriť si tukové zásoby.

Mačky a psy
Psy a najmä mačky dokážu loviť sysle a v prípade ma-
lých izolovaných kolónií môže i jedna šikovná mačka 
spôsobiť kolaps celej kolónie. Obmedzenie voľného 
pohybu psov a mačiek pri malých kolóniách môže 
byť veľmi dôležité pre ich záchranu a ďalší vývoj. 
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… som zistil výskyt sysľa?
Budeme veľmi radi, keď nám výskyt sysľa nahlásite. Monitoring 
kolónií sysľov sa uskutočňuje obmedzene, preto je možné, že 
menšie kolónie unikajú pozornosti odborníkov alebo ide o úplne 
nový výskyt. 

… som našiel mŕtveho sysľa?
Aj v prípade nálezu uhynutého jedinca budeme veľmi radi za 
nahlásenie výskytu. Ideálna je aj fotodokumentácia a ak je to 
možné aj odber kadáveru z miesta nálezu (v tom prípade nám 
zavolajte, aby sme sa operatívne dohodli na presnom postupe). 

… som našiel podozrivú dieru 
a chcel by som vedieť, od koho je?
Noru a jej okolie odfoťte. K nore položte nejaký predmet, napr. 
kľúč, zápalky, ktoré poslúžia ako meradlo, a skúste sa popozerať, 
či v jej blízkosti nájdete trus alebo nejaké zvyšky potravy. Pošlite 
nám fotografiu aj s miestom nálezu. Určenie nory z fotografie nie 
je jednoduché, ale určite sa o to pokúsime. 

… má sused na svojom pozemku sysľa 
a ja ho chcem tiež?
Vytvorte sysľom vhodný priestor a ony časom prídu samy. Je 
dôležité, aby mali výhľad do diaľky, teda čo najmenej krov a treba 
pásť či kosiť trávne porasty, aby boli nízke. Sysle tiež potrebujú 
mať čo jesť – základ je pestrá ponuka lúčnych bylín. Ale aj poľ-
nohospodárske plodiny, ako sú krmoviny, obilniny, ovocie (aj 
padajúce zo stromov) či zelenina ich dokážu prilákať. 

… mi syseľ zjedol hrášok?
Ak sú škody akceptovateľné, nechajte sysle nakŕmiť sa a buďte 
pyšní na to, čo u vás na pozemku žije. Ak však škody presahu-
jú mieru, ktorú znesiete, možnosťou je záhon oplotiť králičím 
pletivom.

… som zistil, že kolónia sysľa je ohrozená?
Upovedomte vlastníka/užívateľa o výskyte sysľa pasienkového 
v jeho lokalite (najlepšie písomne). Skontaktujte sa s najbližším 
orgánom ochrany prírody (www.sopsr.sk) a upozornite ho na 
lokalitu sysľa a nebezpečenstvo, ktoré jej hrozí. Dajte nám o celej 
situácii vedieť a navrhneme ďalší postup. 

Čo robiť, keď…
… chcem niečo postaviť na pozemku, kde sú sysle?
Stavbou na ploche, kde sa vyskytuje syseľ, môžete ohroziť nielen samotné jedince, ale 
zároveň poškodíte ich nory a zasahujete do ich biotopu, čo je zakázané podľa zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. Aby ste mohli stavbu uskutočniť, treba požiadať o výnimku z tohto 
zákazu v rámci stavebného konania. Takúto situáciu treba riešiť a konzultovať s orgá-
nom ochrany prírody hneď od začiatku investičného zámeru. Určite je lepšie vopred sa 
dohodnúť na podmienkach stavby, ako zbytočne usmrtiť tieto vzácne živočíchy, či zničiť 
ich domov a následne platiť pokutu. 
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Kontakty, 

Slovensko
Ervín Hapl, Živá planina, +421 911 273 711

Monika Chrenková, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, +421 2 455 240 19

Česká republika
Kateřina Poledníková, ALKA Wildlife, o.p.s., +420 606 598 903

Jitka Matoušová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, +420 283 069 250 

Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary, +420 730 553 884

Ďalšie zdroje informácií
www.syslinavinici.cz – webové stránky o sysľovi a ochranných známkach „Sysli na vinici“ 
a „Sysli v sadu“.

www.zachranneprogramy.cz – o realizácii záchranného programu, za ktorý zodpovedá 
AOPK ČR, sa môžete dočítať viac na týchto webových stránkach.

www.zivaplanina.sk – webová stránka občianskeho združenia Živá planina, ktoré sa stará 
o dve lokality s výskytom sysľa na území NP Muránska planina. Na stránke sa dočítate 
množstvo zaujímavých aktualít o aktivitách smerujúcich k ochrane sysľa a iných druhov 
živočíchov.

www.daphne.sk/sysel – na tejto adrese získate podrobné informácie o monitoringu 
a podpore populácií sysľa pasienkového v štyroch lokalitách západného Slovenska.

na ktoré sa môžete obrátiť s otázkami, pripomienkami, 
či kde môžete nahlásiť výskyt sysľa
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