
Netechnické shrnutí projektu pokusů 
 

Název projektu pokusů:  
Populační struktura vybraných druhů rejskovitých (Soricidae) na území Střední 

Evropy. 
 
Cíle projektu pokusů, přepokládaná újma a přínosy: 

Cílem studie je získání nových poznatků o fylogeografii areálu rejska horského (Sorex 
alpinus) na území Evropy. A dále prozkoumání a doplnění stávajících vědomostí o populační 
struktuře dvou zástupců rodu Neomys, rejsce vodního (Neomys fodiens) a rejsce černého 
(Neomys anomalus). 

Odchyt jedinců bude prováděn za pomoci dřevěných živochytných pastí zn. Chmela, 
které budou kladeny podél vhodných vodotečí, případně i stojatých vod. Pasti budou 
pokládány v liniích po 20 - 50 kusech, podle situace v terénu. Jako návnada se použije játrová 
paštika. Pasti budou exponovány od cca 18 do 24 hodin a poté sebrány. Kontroly pastí budou 
prováděny každé 2 hodiny, drobní savci, kteří nejsou předmětem našeho výzkumu, budou 
okamžitě vypouštěni z pastí na místě odchycení. Od každého jedince bude odebrán tkáňový 
vzorek (špička ocasu) a zvíře bude následně vypuštěno v místě odchycení. Bude použita 
genetická analýza mitochondriálních a jaderných markerů. 

Projekt se zaměřuje na výzkum populační struktury a genetického složení vybraných 
zástupců naší fauny. Vzhledem k poměrně neprobádané populační genetice, biologii 
a ekologii těchto druhů, lze na výsledky tohoto projektu navázat dalšími výzkumnými 
projekty.  Rejsek horský patří podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. 
mezi silně ohrožené druhy. Takže získané informace o populační struktuře a genetickém 
složení jednotlivých populací by se v budoucnosti uplatnily v ochraně tohoto ohroženého 
druhu na našem území. 
 
Počty a druhy pokusných zvířat, která mají být použita:  
Celkový odhadovaný počet odchycených jedinců, potřebných pro tuto studii, se pohybuje 
okolo 150 zvířat každého druhu z vybraných lokalit ČR. V případě chráněného rejska 
horského je v každém NP nebo CHKO povolen určitý počet jedinců, který může být 
maximálně odchycen.  
 
Dodržení požadavku na uplatňování 3R: 

Dodržování předpisů o ochraně zvířat bude kontrolováno osobou kvalifikovanou dle § 
17 zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění a budou respektována základní etická hlediska 
práce s laboratorními a pokusnými zvířaty.  

Pro odchyty v terénu byla získána výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny na odchyt jedinců rejska horského (Sorex alpinus), na vybraných lokalitách 
v NP Krkonoše, NP Šumava, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a Žďárské vrchy.  

Tkáňové vzorky potřebné pro tuto studii se dají získat jen odebráním z odchycených 
volně žijících zvířat.  
 


