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Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014  
a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je 
výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze jej v žádném případě 
považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Sysel obecný je menší společensky žijící hlodavec z příbuzenstva veverek. 
Váží nejčastěji 200 až 300 g a měří okolo 20 cm. Sysel obvykle obývá 
pravidelně kosené nebo spásané travnaté plochy, kde si buduje systém nor. 
V norách se neukrývá pouze v noci, ale zimním spánkem zde přečkává celý 
podzim a zimu. Za potravu syslům slouží především rostliny, ale nepohrdnou 
ani hmyzem nebo mladými hraboši. 

Až do 60. let minulého století byl sysel běžnou součástí zemědělské krajiny 
nejen u nás, ale ve většině střední a jihovýchodní Evropy. Od té doby však 
jeho početnost mnohonásobně poklesla a vyskytuje se jen velmi vzácně, 
dokonce je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Proto 
je v současnosti sysel chráněným druhem v kategorii kriticky ohrožený. 
Zakázáno je sysly zabíjet, chytat nebo ničit jejich nory. 

Vinice jižní Moravy mají velký význam pro záchranu ohroženého sysla 
v  České republice. Prostředí vinic, sadů a záhumenek syslům vyhovuje  
a dává jim dostatečný prostor pro život. Navíc soužití syslů s člověkem zde 
není nijak problematické. Je pravda, že sysli dokážou sklidit úrodu hrášku 
z malého záhonu dřív než majitel, ale v meruňkovém sadu či v travnatých 
pásech ve vinohradě škodu rozhodně nenatropí.

POMOZTE NÁM V NAŠEM ÚSILÍ PŘI OCHRANĚ SYSLA OBECNÉHO NA VINICÍCH!
Máte ve svém vinohradu sysly? Zmiňoval se Vám soused, že je někde 
zahlédl?  Dejte nám, prosím, vědět!  Třeba o jejich výskytu zatím nevíme.

Zvažte zatravnění alespoň každého druhého pásu ve vinici, ochráníte půdu 
před erozí a zároveň vytvoříte příhodné prostředí pro sysly.

Máte ve svém vinohradu sysly? Buďte na ně pyšní – jde o opravdovou 
vzácnost. Abyste se mohli pochlubit svým hostům a zákazníkům, připravili 
jsme pro Vás speciální propagační etikety na lahve, „Sysli na vinici“. 
Kontaktujte nás, rádi Vám etikety poskytneme.

Poznat syslí noru není jednoduché.  
Vchod může být jak šikmý tak i kolmý  
k povrchu země s průměrem 5 až 6 cm. 
Nory mohou být nejen na volných  
pro stranstvích, ale i u pat stromů  
či budov.

Syslí trus je malý váleček o délce do 1 cm 
a přibližně 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.

www.syslinavinici.cz
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