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Syseľ obýva aktívne pasienky a pravidelne kosené lúky. Najmä kvôli predátorom mu vyhovujú prehľadné
plochy s nízkym riedkym porastom. V mnohých oblastiach sysle prežívajú len na letiskách, keďže
sú to jediné dlhodobo udržiavané plochy v krajine. V okolitých krajinách sa vyskytujú aj v sadoch,
vinohradoch a na golfových ihriskách. Ako potrava sysľom slúžia predovšetkým rastliny – ich zelené časti,
semienka i rôzne plody, ale nepohrdnú ani hmyzom alebo mladými hrabošmi. Vplyvom intenzívneho
poľnohospodárstva spojeného s cielenou likvidáciou všetkých hlodavcov došlo u nás takmer k likvidácii
celej populácie sysľov. Je pravda, že sysle dokážu zozbierať úrodu hrášku z malého záhona skôr než jeho
majiteľ, ale na pasienku, v marhuľovom sade či vo vinici škodu rozhodne nenarobia.
Syseľ obyčajný je stredne veľký hlodavec. Váži 200 až 300 g a meria okolo 20 cm, srsť má béžovú, niekedy
od slniečka zlatú až striebornú. Sysle sú aktívne cez deň, zhruba od deviatej ráno do šiestej večer za
pekného počasia. Vtedy ich môžete pozorovať, ako pobehujú v tráve či postávajú na zadných labkách.
V období od mája do júna začínajú z nôr vyliezať mláďatá. Môže ich byť až 13 v jednom vrhu, sú veľmi
čulé a pre pozorovateľa zábavné. Naopak, na jeseň a v zime sysle neuvidíte, spia zimným spánkom.

SYSEĽ JE JEDNÝM Z NAJOHROZENEJŠÍCH CICAVCOV EURÓPY. PÔVODNE BEŽNÝ DRUH
POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY BOL HUBENÝ AKO ŠKODCA, DNES JE CHRÁNENÝM DRUHOM.
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Rozpoznať sysliu noru nie je
jednoduché. Vchod môže byt
šikmý alebo kolmý k povrchu zeme.
Nory môžu byť ako na voľných
priestranstvách, tak i v tesnej
blízkosti stromov, stĺpikov či budov.
Nory sú pomerne veľké: priemer
otvoru je približne 6 cm.

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

1 cm

VIDELI STE SYSĽA? NAŠLI STE NORU, KTORÁ MÔŽE PATRIŤ SYSĽOM? DAJTE NÁM PROSÍM VEDIEŤ! MOŽNO EŠTE O ICH VÝSKYTE NEVIEME.
Mapovanie prebieha v rámci projektu „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“, akronym: SYKR,
ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-CZ, podporovaného z príspevku
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
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