POMOZTE NÁM JEJ ZACHRÁNIT!

SYSEL
OBECNÝ
www.syslinavinici.cz

Sysel obývá pravidelně kosené nebo spásané travnaté plochy. Zejména kvůli predátorům mu vyhovují
přehledné plochy s nízkým řídkým porostem. Potkat byste ho mohli ve vinici, v sadu, na pastvinách
a v přirozené stepi. „Moderní“ sysli mají rádi travnatá letiště a golfová hřiště. Za potravu syslům slouží
především rostliny – zelené části, semínka i různé plody, ale nepohrdnou ani hmyzem nebo mladými
hraboši. Vlivem intenzivního zemědělství spojeného s cíleným hubením všech hlodavců došlo u nás skoro
k vyhlazení celé populace syslů. Je pravda, že sysli dokáží sklidit úrodu hrášku z malého záhonu dřív
než majitel, ale v meruňkovém sadu, ve vinici či na pastvině škodu rozhodně nenatropí.
Sysel obecný je středně velký hlodavec. Váží 200 až 300 g, a měří okolo 20 cm, srst má béžovou, někdy
zlatou od sluníčka až stříbrnou. Sysli jsou aktivní ve dne, zhruba od devíti ráno do šesti večer za pěkného
počasí, a tehdy je můžete pozorovat, jak pobíhají či panáčkují na zadních. V období od května do června
začínají vylézat z nor mláďata, může jich být až 13 v jednom vrhu, jsou velmi čilá a pro pozorovatele
zábavná. Naopak na podzim a v zimě sysly neuvidíte, spí zimním spánkem.

SYSEL JE JEDNÍM Z NEJOHROŽENĚJŠÍCH SAVCŮ EVROPY. DŘÍVE BĚŽNÝ DRUH ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY
BYL HUBEN JAKO ŠKŮDCE, DNES JE CHRÁNĚNÝM DRUHEM V KATEGORII KRITICKY OHROŽENÝ.
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Poznat syslí noru není jednoduché.
Vchod může být jak šikmý,
tak i kolmý k povrchu země.
Nory mohou být jak na volných
prostranstvích, tak i u pat stromů
či budov. Nory jsou poměrně
velké: průměr otvoru cca 6 cm.

Syslí trus je malý váleček o délce
cca 1 cm a třetinové tloušťce, čerstvý
má černo zelenou až černou barvu, na
jednom konci zakončen tupě, na druhém
dlouze zašpičatělý. Má charakteristický
pižmový zápach a většinou se nachází na
vyšlapaných místech nedaleko ústí nory.

1 cm

VIDĚLI JSTE SYSLA? NAŠLI JSTE PODEZŘELOU NORU? DEJTE NÁM, PROSÍM, VĚDĚT!
Mapování probíhá v rámci projektu Sysli pro krajinu, krajina pro sysly.
Financováno z ERDF / státního rozpočtu. Vychází také s podporou
Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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