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Šakal zlatý sa v Európe udomácňuje 
čoraz ďalej od oblastí, kde sme ho 
tradične zaraďovali. Je alebo nie je 
inváznym druhom?

ZLATÝ 
VEK 
ŠAKALA
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atrí k najrozšírenejším zá-
stupcom rodu Canis a zo 
všetkých troch druhov 
šakalov sa vyskytuje naj-
severnejšie. Šakal zlatý 

(Canis aureus Linnaeus, 1758) je stredne 
veľký predátor. Môže žiť v pestrej šká-
le prostredí, od polopúští a trávnatých 
spoločenstiev cez lesy až po agrocenózy 
a suburbánne biotopy s rozličnou ponu-
kou potravy. Živí sa cicavcami, vtákmi 
a ich vajcami, rybami, hmyzom, plazmi 
i rastlinami.

U NÁS DOMA
V uplynulej dekáde sa aj na Slovensku 
výrazne zvýšil počet šakalov zlatých 
a takisto ich priestorová distribúcia. 
Stále však máme veľké medzery v infor-
máciách o rozšírení a početnosti druhu 
v jednotlivých regiónoch. Ani nie je vždy 
jednoznačné, či ide o migrujúce jedince 
alebo o stabilnú populáciu. Šírenie šakala 
nemožno porovnávať napríklad s postup-
ným zväčšovaním areálu veľkých šeliem, 
v ktorých prípade ide o návrat do lokalít 
pôvodného výskytu. Preto sa polemizuje, 
či je šakal inváznym (niekedy sa používa 
nie celkom korektný termín invazívny), 
respektíve potenciálne inváznym dru-
hom, alebo nie.

INVÁZNY ČI NEPÔVODNÝ?
Napríklad profesor Ciberej v článku Afric-
ký mor ošípaných (PaR 11/2019) ho pova-
žuje za invázny druh u nás. No je niekoľko 
definícií biologických invázií a inváznych 
druhov. Väčšinou sa tento termín vzťahu-
je na nepôvodné druhy, ktoré boli na dané 
územie introdukované (umelo človekom 
vysadené mimo prirodzeného areálu), pri-
čom majú potenciál sa rýchlo šíriť a ne-
gatívne ovplyvňovať populácie pôvodných 
druhov a pôvodné biotopy. Iné zaraďujú 
do tejto kategórie aj nepôvodné druhy, 
ktoré sa spontánne rozšírili z iných štá-
tov. Invázne druhy spôsobujú ekologické 
a ekonomické škody, prípadne ohrozujú 
zdravie človeka. Preto bol šakal zlatý na-
príklad vo všetkých pobaltských štátoch 
zaradený medzi nepôvodné, potenciálne 
invázne druhy (napríklad Stratfort 2015). 
Hoci odborníci tvrdili, že pravdepodobne 
ide o prirodzenú expanziu druhu, vlá-
dy pobaltských štátov predpokladali, že 
šlo o ich introdukciu (vysadenie ľuďmi) 
(Trouw bors et al. 2015). Výsledky genetic-
kých analýz napokon potvrdili, že šakaly 
v pobaltských štátoch pochádzajú z Kau-
kazu (vzorky z Estónska), respek-
tíve zo šakalov, ktoré sa šíria z ju-
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hovýchodnej Európy (litovské vzorky). To 
nepodporuje verziu, že šakaly do Pobaltia 
introdukovali ľudia. Okrem toho nedávne 
záznamy o výskyte šakalov zo Slovenska, 
z Ukrajiny, Bieloruska a zo severozápad-
ného a východného Poľska naznačujú, že 
populácia šakala sa šíri z Kaukazu a ju-
hovýchodnej Európy na sever (Roženko 
& Volokh 2010; Rutkowski et al. 2015). 
Podľa dohovoru o biologickej diverzite 
(ang. Convention on Biological Diversity, 
CBD) invázne nepôvodné druhy musia 
spĺňať aspoň tri základné kritériá: mali by 
byť nepôvodné – zavedené ľuďmi, mali by 
ohrozovať biologickú rozmanitosť v miest-
nom meradle a mal by ich charakterizovať 
rýchly rast populácie.

Hoci došlo k exponenciálnemu zvý-
šeniu početnosti šakala (napríklad v Ma-
ďarsku), ostatné dve kritériá neboli spl-
nené (Krofel et al. 2017). Tento druh sa 
do európskych štátov rozširuje spontán-
ne, preto sa naň nevzťahujú medzinárod-
né záväzky regulácie inváznych druhov.

ČIASTOČNE CHRÁNENÝ
Šakal však nie je ani prísne chráneným 
druhom. V Dohovore o ochrane európ-
skych voľne žijúcich organizmov a prí-
rodných biotopov (Bernský dohovor) je 
zaradený v prílohe III, medzi druhy, pri 
ktorých majú európske štáty dbať, aby ich 
populácia nebola ohrozená, ale je možný 
lov alebo iné využívanie. V smernici Rady 
92/43 EHS o ochrane biotopov, voľne ži-
júcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
(smernica o biotopoch) je zaradený v prí-
lohe V. Tá členským štátom ukladá, že by 
prípadný lov (ktorý smernica nevylučuje) 
mal byť realizovaný len do tej miery, aby 
nezhoršoval priaznivý stav druhu z hľa-
diska ochrany. A to aj v prípadoch, že sa 
šelma šíri do oblastí, kde sa historicky ne-
vyskytovala. V Dohovore o medzinárod-
nom obchode s ohrozenými druhmi voľ-
ne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) je 
šakal zaradený v prílohe III. Tá umožňuje 
obchod s kožušinou exemplárov, ak neo-
hrozí ich prežitie, ale nepovoľuje obchod 
so živými zvieratami. Šakal je celoročne 
chránený len v niektorých európskych 
štátoch, napríklad v Albánsku, Nemec-
ku, Taliansku, Macedónsku, Poľsku či vo 
Švajčiarsku. V iných, vrátane Slovenska, 
sa loví, pričom čas lovu je rôzny (Krofel 
et al. 2017).

VAJATÁME A ČAS BEŽÍ
Migrácie šakala na veľké vzdialenosti 
a rýchle kolonizovanie strednej Euró-
py a pobaltských štátov sú dôvodom 
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PRÁVNY STATUS ŠAKALA ZLATÉHO U NÁS A V OKOLITÝCH ŠTÁTOCH

ŠTÁT OCHRANA

Slovensko lov povolený od 1. 8. do konca februára

Česká republika nechránený, nelovený

Maďarsko celoročne lovený

Poľsko lov povolený od 1. 8. do konca februára

Rakúsko rôzne predpisy v každej spolkovej krajine

Ukrajina celoročne lovený

Slovinsko celoročne chránený

Zdroj: Jozef Bučko, NLC Zvolen
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na medzinárodnú koordináciu jeho ma-
nažmentu na národných úrovniach. Aj 
preto, že je dosť rozdielny (Trouwbors 
et al. 2015; Krofel et al. 2017). Napríklad 

vypracovaním a zavedením podobných 
stratégií a dokumentov, ako to bolo v prí-
pade veľkých šeliem. Na Slovensku treba 
(nielen z tohto dôvodu) čo najskôr vypra-

covať, schváliť a realizovať manažmen-
tový plán (program starostlivosti) pre 
šakala zlatého vrátane zavedenia jeho ce-
loplošného systematického monitoringu, 
čo sme navrhli už v roku 2017 (Urban et 
al. 2017). Tento návrh, žiaľ, ostal bez re-
akcie zo strany orgánov ochrany prírody 
a krajiny i poľovníckych inštitúcií.

Pritom navrhovanie rozličných rie-
šení, od intenzívneho lovu až 
po úplnú ochranu druhu, je bez 

Potrebujeme program starostlivosti 
aj pre šakala zlatého.

poľovnícka prax

Najlacnejšie MMS fotopasce na trhu!  
Možnosť odosielania MMS,  e-mailu alebo 
videa. Ovládanie fotopasce cez mobil. 
Ponúkame predaj a nastavovanie fotopascí.  
Predaj doplnkového tovaru. 

Ponúkam predaj a servis fotopascí značky 
SUNTEK, taktiež predaj náhradných dielov 
a príslušenstva

KONTAKT: 0907 481 449
email: obchod@fotopascesuntek.sk

www.fotopascesuntek.sk

Možnosť odosielania MMS,  e-mailu alebo 
videa. Ovládanie fotopasce cez mobil. 
Ponúkame predaj a nastavovanie fotopascí.  

Ponúkam predaj a servis fotopascí značky 
SUNTEK, taktiež predaj náhradných dielov 

email: obchod@fotopascesuntek.sk
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Zážitok so šakalmi zostane poľovníkovi v pamäti 
a tento príbeh bude isto reprodukovaný 
na nejednej poľovníckej chate.

PREKVAPENIE 
V DEVIČANOCH

áno, ešte za tmy, sedel Li-
bor Chmelničný z PZ Be-
rianka Devičany na posede 
Hlboký jarok pri Strelnici. 

Bolo sychravé októbrové počasie, pada-
la hmla, a zver nevychádzala. Po hodine 
sa rozhodol, že pôjde domov. Ako zišiel 
z posedu, zbadal v diaľke srnu, ktorá sa 
krokom približovala k posedu. Schovaný 
v mladine čakal. Odrazu zaregistruje, ako 

sa po lúke pomalým klusom približuje 
aj zviera podobné líške. Cez ďalekohľad 
identifikoval šakala. Práve pred dvoma 
mesiacmi náhodou o ňom čítal v časo-
pise. Okamžite sa mu vynorili v pamä-
ti fotografie v článku. Bol si úplne istý, 

že má pred sebou tohto u nás nie ešte 
bežného predátora. Keď sa šakal priblížil 
na 60 metrov, Libor zamieril, zatajil dych 
a vystrelil. Šakal zostal „v ohni“. Vtom 
lovec zbadal ďalšieho šakala. Po hlučnom 
výstrele vyrazil z kriakov na pole. Tu asi 
po 150 metroch zastal a bolo evidentné, 
že je dezorientovaný. Libor prebil zbraň, 
namieril naň a vystrelil druhýkrát. No 
tento šakal vyskočil a ušiel do agátové-

ho porastu. Lovec ani priamo na mieste 
nástrelu nenašiel známky zásahu. Vybral 
sa k prvému šakalovi, ktorý ležal na poli. 
Po príchode k nemu zistil, že ho zasia-
hol na „komoru“. Okamžite mu na ľavú 
zadnú nohu založil značku a podľa po-
ľovníckych tradícií vzdal poctu. Kožušinu 
a lebku dal vypracovať profesionálnemu 
preparátorovi. Išlo predsa o raritnú trofej!

Správa o ulovení šakala v našom revíri 
sa rýchlo dostala do uší takmer všetkým 
členom združenia. My ostatní sme šaka-
la naživo nevideli. Lebku si však mohol 
pozrieť v nasledujúcom roku každý náv-
števník chovateľskej prehliadky v Levi-
ciach. Nezabudnuteľné zážitky zostanú 
poľovníkovi v pamäti celý život a urči-
te aj tento príbeh bude reprodukovaný 
na nejednej poľovníckej chate či stretnutí 
s priateľmi. Najkrajšie na ňom je, že je 
pravdivý. Lovu zdar! 

JÁN KRIŽAN

poľovnícka prax

R
aktuálnych informácií zo seriózneho vý-
skumu a monitoringu a bez vzájomnej 
komunikácie všetkých zainteresovaných-
len vajataním, ktoré situáciu nevyrieši. 
A čas beží…

PRÁVNY STATUS
Šakal zlatý je v prílohe platného zákona 
o poľovníctve zaradený medzi veľké šel-
my. Má stanovený čas lovu a v prípade 
jeho ulovenia je strelec povinný, tak ako 
v prípade ulovenia iných veľkých šeliem, 
predložiť lebku na chovateľskú prehliad-
ku. Obvinenie zo spáchania trestného 
činu pytliactva hrozí poľovníkovi pri 
ulovení šakala bez povolenia na lov, pri 
jeho love v noci a neoznačení úlovku kon-
trolnou značkou. Riziku obvinenia z pyt-
liactva je poľovník vystavený v súvislosti 
s možnou zámenou šakala s líškou a jeho 
neúmyselným ulovením v čase ochrany, 
to znamená od začiatku marca do konca 
júla. Aj preto je dôležité rozpoznať hlavné 
vonkajšie znaky šakala, najmä tie, ktorý-
mi sa líši od líšky, vlka alebo psa. 

LOV V SEZÓNE 2018/2019

OPK Počet Body CIC

Košice-okolie 2 24,70; 24,32

Trebišov 5 25,17; 25,42; 24,52; 
24,43; 23,90

Prešov 2 25,60; 25,40
Trenčín 1 24,00
Veľký Krtíš 1 úhyn

Michalovce 19
8 zlatých, 5 strieborných 
2 bronzové 
4 nebodovali

Dunajská Streda 3 24,16; 25,73  
jedného nebodovali

Rimavská Sobota 1 nebodovali

Zdroj: OPK, ktoré reagovali na výzvu PaR a evidujú úlovky.
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