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 ROk 2011

Každý rok sa mi zápisník 
plní ornitologickými po-
zorovaniami, viac či me-
nej vzácnymi. A niektoré 

potom utkvejú v pamäti 
natoľko, že si podľa nich 

vybavujem jednotlivé roky. 

Rok 1993 – prvý nález hniezda kaní popolavých, 
1995 – hniezdo ležiaka úhorového pri Bratisla-
ve, 1998 – lietajúce mláďa myšiarky močiarnej, 
2004 – prvé hniezdo orlov kráľovských, 2007 
– sup bielohlavý pri Devínskej Novej Vsi. A hoci 
tento rok bol rovnako výnimočný na pozorovania 
a ornitologické zážitky, v pamäti ostane pre inú 
udalosť. 
Na jar, v apríli, nás opustila Lucka Bobáková. Mys-
lím, že každého z nás, ktorí sme mali možnosť 
stretnúť sa s ňou, si získala svojou priamosťou, 
úprimnosťou a srdečnosťou. Cieľavedomosťou. 
A životným optimizmom. Určite by sa dalo nájsť 
ešte veľa prívlastkov, ktoré by ju vystihovali, spo-
meniem už len jeden – nezabudnuteľná.
Na jeseň nás potom zastihla ďalšia smutná sprá-
va. Vo veku 84 rokov zomrel náš najstarší člen, 
Jozef Somogyi. Je len ťažko predstaviteľné, že už 
nepríde svojou charakteristickou drobnou a rých-
lou chôdzou do našej knižnice a neprekvapí nás 
spomienkou či naopak aktuálnym výnimočným 
pozorovaním, ktorých mal tak veľa. 
Je pre mňa nepochopiteľné, že svet pokračuje, že 
všetko ostáva rovnaké, aj napriek tomu, že dvaja 
takí výnimoční ľudia už nie sú medzi nami. 
Dovoľujem si vás požiadať, aby ste skôr, ako si 
prelistujete ďalšie stránky, venovali krátku spo-
mienku Lucke Bobákovej a Jožkovi Somogyimu. 

Michal Noga

Na úvod
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O chrana dravcov na Slovensku v spolupráci 
so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Vý-
chodoslovenskou energetikou, a.s. začali 

začiatkom roku 2011 realizovať projekt LIFE 09 
NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slo-
vensku. Projekt potrvá 48 mesiacov - do decembra 
2014. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné 
prostredie, známejšieho pod skratkou LIFE+, v rámci 
zložky LIFE+ Príroda a biodiverzita. Príspevok Európ-
skej únie je 783 948 EUR, čo predstavuje 75 % z cel-
kového rozpočtu projektu. Na financovaní projektu 

sa podieľajú aj príjemcovia projektu v celkovom ob-
jeme 261 317 EUR. 
Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany orla 
krikľavého na Slovensku prostredníctvom vytvorenia 
priaznivých podmienok pre stabilizáciu slovenskej 
populácie, ktorá je významnou súčasťou hniezdnej 
populácie Karpatského ekoregiónu a neoddeliteľnou 
súčasťou stredoeurópskej populácie tohto druhu. 
Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom reali-
zácie opatrení na zabezpečenie ochrany hniezdnych 
a potravných biotopov orla krikľavého, elimináciu 
lesohospodárských aktivít negatívne ovplyvňujúcich 

Európska komisia podporujE ochranu 
populáciE orla krikľavého  
(AquilA pomArinA) v slovEnskEj rEpublikE

Zuzana Guziová, Boris Maderič, Miroslav Dravecký

Čo je Program LIFE?

Program LIFE je finančný nástroj Európskej únie 
pre životné prostredie. Všeobecným cieľom progra-
mu je prispievať k vykonávaniu, aktualizácii a tvor-
be environmentálnej politiky a právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti životného prostredia vráta-
ne integrácie životného prostredia do iných politík, 
a tým aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Program 
podporuje projekty v členských štátoch únie s eu-
rópskou pridanou hodnotou.
LIFE sa začal v roku 1992 a do súčasnosti prebehli 
tri jeho fázy: LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999 
a LIFE III: 2000-2006. V tomto období bolo podpo-
rených 3104 projektov v celkovej výške približne  
2,2 miliárd €. Súčasná fáza programu sa nazýva 
LIFE+. Realizuje sa v období 2007-2013 s rozpočtom  
2 143 miliárd €. 
Program LIFE má tri zložky:
• LIFE+ príroda a biodiverzita,
•  LIFE+ environmentálna politika a riadenie  

v oblasti životného prostredia,
• LIFE+ informovanie a oznamovanie.

Čo je NATURA 2000?

Natura 2000 je ekologická sústava chránených 
území členských krajín Európskej únie. Táto sústa-
va chránených území má zabezpečiť ochranu naj-
vzácnejších a najviac ohrozených biotopov a druhov 
voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, 
vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie. 
Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000  
sú smernice Európskeho parlamentu a Rady, smer-
nica č. 2009/147/ES (v minulosti 79/409/EHS) 
o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) 
a smernica č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smer-
nica o biotopoch). Natura 2000 je tvorená osobitne 
chránenými územiami (v národnej legislative chrá-
nené vtáčie územia), ktoré sa vyhlasujú na ochranu 
vtákov a osobitnými územiami ochrany pre ochranu 
prírodných biotopov a druhov rastlín a živočíchov  
(v národnej legislatíve územia európskeho významu 
– pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené 
v príslušnej národnej kategórii chránených území).
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hniezdne prostredie orla krikľavého, zlepšenie pod-
mienok pre jeho hniezdenie, zníženie miery hlavných 
príčin vyrušovania a mortality a v neposlednom rade 
zvýšením personálnych a technických kapacít pre re-
alizáciu odborných ochranárskych aktivít. 
Projekt sa realizuje v ôsmich chránených vtáčích 
územiach (CHVÚ) na Slovensku: CHVÚ Horná Orava, 
CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Laborecká vrchovina, 
CHVÚ Volovské vrchy, CHVÚ Vihorlatské vrchy, CHVÚ 
Tatry, CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Slovenský kras.
V rámci projektu sa bude monitorovať cca 160 hniez-
dnych párov orla krikľavého, t.j. približne 20 % celko-
vej hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku 
s početnosťou 800 - 900 hniezdnych párov (Karaska 
& Danko et al. 2002). Na základe výsledkov štvor-
ročného monitoringu bude aktualizovaná početnosť 
a vyhodnotený trend slovenskej populácie orla krik-
ľavého a faktory, ktoré ho ovplyvňujú. To je dôležité 
pre následné formulovanie opatrení na ochranu orla 
krikľavého v budúcnosti. Veľmi významnou projekto-
vou aktivitou je vyhlasovanie ochranných zón okolo 
hniezd orla krikľavého: projekt má ambíciu zabezpe-
čiť týmto spôsobom ochranu hniezd všetkých párov 
sledovaných v projekte. V prípade, že príde k poško-
deniu alebo spadnutiu niektorého hniezda, bude 

zabezpečená inštalácia umelej hniezdnej podložky 
na tom istom hniezdnom strome alebo na vhodnom 
strome v hniezdnom teritóriu príslušného páru orlov. 
Projekt reaguje aj na závažný problém úhynov a zra-
není vtáctva následkom kolízií s konštrukciami 22 kV 
elektrických vedení. V rámci projektu budú na viac 
ako 1100 stĺpoch 22 kV elektrického vedenia nain-
štalované špeciálne „ekochráničky“, ktoré zabránia 
úhynom a zraneniam jedincov v dôsledku zásahov 
elektrickým prúdom. Týmto opatrením, ktoré pred-
stavuje príspevok Stredoslovenskej energetiky, a.s. 
a Východoslovenskej energetiky, a.s. k ochrane orla 
krikľavého na Slovensku, bude zabezpečená ekolo-
gizácia úsekov 22 kV elektrických vedení minimálne 
v dĺžke 80 km, situovaných v potravných teritóriách 
jednotlivých párov orlov krikľavých v CHVÚ Horná 
Orava a CHVÚ Laborecká vrchovina. 
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Foto: S. Harvančík

Osobitná skupina aktivít je zameraná na spracovanie 
odborných dokumentov, ktoré budú v budúcnosti vy-
užívané v ochranárskej praxi. Takto bude vypracova-
ný odborný podklad pre program záchrany orla krik-
ľavého, ako aj podklady pre spracovanie programov 
starostlivosti pre všetkých 8 chránených vtáčích úze-
mí zahrnutých do projektu. Nemenej dôležité bude 
úsilie o formulovanie a zaradenie vhodnej lesnícko-
environmentálnej schémy pre ochranu hniezdneho 
biotopu orla krikľavého do Programu rozvoja vidieka 
SR pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020.
Informácie o projekte budú verejnosti sprostredkova-
né prostredníctvom web stránky projektu, informač-
ných panelov a tlačených propagačných materiálov. 
Celkové výsledky projektu po jeho ukončení priblíži 
popularizujúca správa o projekte.

Literatúra:
Karaska D. & Danko Š. 2002: Orol krikľavý (Aquila 

pomarina), pp, 195-197. In: Danko Š., Darolová A. 
& Krištín A. (eds.), Rozšírenie vtákov na Sloven-
sku. Veda, Bratislava, 688 pp. 

consErvaTion of ThE populaTion  
of lEssEr spoTTEd EaglE  
in slovak rEpublic is supporTEd  
by ThE EuropEan commision

in the beginning of 2011,  raptor protection 
of Slovakia in partnership with two compa-
nies, Stredoslovenská energetika, a.s. and 
Východoslovenská energetika, a.s., have star-
ted implementing the project liFE09nAT/
SK/000396 „Conservation of Aquila pomari-
na in Slovakia“ . project will last 48 months 
– e.g. till  December 2014.
The main project objective is to enhance 
conservation of A. pomarina in Slovakia, as 
a significant part of a breeding population in 
the Carpathian Ecoregion, by establishing
favourable conditions for stabilising of the 
Slovak population as a part of the Central 
European population. This main objective 
should be fulfilled by the following partial  
objectives: ensuring conservation of breeding 
and feeding habitats, eli minating negative 
forestry activities, improving breeding conditi-
ons, reducing main causes of disturbance and 
mortality and increasing personnel and techni-
cal capacity to ensure appropriate protection.
This project is focused on habitat and species 
conservation measures in 8 SpAs, namely 
Horná orava, Slanské vrchy mts., laborecká 
vrchovina upland, Volovské vrchy mts., Vi-
horlatské vrchy mts., Tatry mts., nízke Tatry 
mts. and Slovenský kras Karst. The project 
will support direct conservation practices 
and management of 160 breeding pairs  
of A. pomarina in SpAs that represent 20 % 
of the whole breeding population in Slovakia.

Foto: B. maderič
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kráTky pohľad  
do živoTa na pasiEnku kuchyňa

Denisa Lőbbová, Tomáš Veselovský 

Populácia sysľa pasienkového (Spermophilus 
citellus) na lokalite Kuchyňa bola založená 
v rámci reštitučného programu LIFE „Ochra-

na sokola rároha v Karpatskej kotline“. V priebehu 
rokov 2004 – 2010 tu bolo vysadených 773 sysľov. 
Počas tohtoročnej letnej sezóny sme pomocou cap-
ture-mark-recapture metódy výskumu mali možnosť 
bližšie nahliadnuť do štruktúry kolónie a zohľadniť 
mieru jej životaschopnosti v danom ekosystéme. 
Kolónia sa v priebehu niekoľkých rokov rozčlenila 
na dve  priestorovo oddelené subpopulácie (Obr. 1). 
Subpopuláciu A tvorí aktuálne 51 jedincov. Stav re-
latívnej početnosti sa odvíja od počtu označených 
jedincov (38), ktoré boli v priebehu sezóny opätovne 
odchytávané a od odhadu počtu jedincov, ktoré ne-
boli chytené ani jedenkrát (Graf 1). 

Niektoré jedince nemuseli byť v priebehu sezóny vô-
bec odchytené napríklad v dôsledku individuálnej he-
terogenity, ktorá sa môže prejavovať rôznou mierou 
náklonnosti jedincov k návnadám v pasciach.  
Abundancia subpopulácie B nie je známa. Zistená 
bola prítomnosť juvenilných samíc (2) a adultného 
samca (1). Koncom sezóny bolo aktívnych iba 6 nôr. 
Ak predpokladáme, že subpopuláciu B tvorí iba malý 
počet jedincov, stav početnosti celej kolónie je v po-
rovnaní s veľkým množstvom reštituovaných jedin-
cov relatívne nízky.  

Obr. 1. Dve subpopulácie druhu Spermophilus citellus  na lokalite 
Kuchyňa v roku 2011. Body (oddelené pre jednotlivé subpopulá-
cie A a B) predstavujú nory využívané sysľom minimálne jedenkrát 
v priebehu letnej sezóny. 

Legenda
Subkolónia A: 

2,39 ha
nory (1. polovica júna)

Subkolónia B: 
5,2 ha

nory (celá sezóna)

0 50 100
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Veľkosť populácie je sama o sebe iba veľmi hrubým 
popisom populácie. Rast populácie nie je daný len 
jej abundanciou, ale tiež vnútornou štruktúrou, kto-
rá populačný rast bezprostredne ovplyvňuje (Graf 2; 
Tkadlec, 2008). 
Priemerný prírastok na jednu samicu v roku 2011 
boli 3 mláďatá. Na schopnosť populačného rastu ko-
lónie výrazne vplýva miera prežitia juvenilných samíc 
(Barrett, 2005). Pomer pohlavia juvenilných jedincov 
je naklonený v prospech samcov (3,17). V prípade 
sysľa  dochádza k vekovo-špecifickej mortalite. Ma-
tějů (2008) uvádza priemernú mortalitu adultných 
sysľov počas hibernácie 22,5%, pričom mortalita hi-
bernujúcich juvenilných jedincov je až 85,4%. 
Kľúčovým elementom prežitia a reproduktivity je 
telesná kondícia (Barrett, 2005). Syseľ ako sociál-
ne žijúci živočích vynakladá energiu na dosiahnutie 
interakcií medzi jedincami v kolónii, hľadanie vhod-
ných potravných zdrojov a kolektívnu ochranu proti 
predátorom. Energetická bilancia organizmu žijúce-
ho v prostredí so zhoršenými životnými podmienkami 
vedie v neprospech benefitu jedinca a môže znižovať 
úspešnosť prežitia populácie (Obr. 2). 

Lokalita s výskytom sysľa je okrajovou časťou 154 
ha rozsiahleho pasienku. Intenzita pastvy je preto 
nízka a výška trávneho porastu v letných mesiacoch 
dosahuje 20 až 70 cm (Obr. 3). Pre prežitie populácie 
je dôležitá kosba pasienku, alebo snaha zatraktívniť 
lokalitu pre dobytok formou nasolenej vegetácie. 
Tradičné hospodárenie je dôležitým predpokladom 
zachovania druhu na celom území Slovenska (Zalu-
bilová, Baláž, 2005). 

FRAGMENTáCIA POPULáCIE
Fragmentáciu, teda skutočnosť, že populácia sa 
skladá z viacerých (v našom prípade z dvoch) subpo-
pulácií mohlo zapríčiniť viacero aspektov. Je možné 
uvažovať o úniku jedincov z miesta vypúšťania bez-
prostredne po realizácii reštitúcie, alebo o neskor-
šom presune v dôsledku nedostatočnej starostlivosti 
o pasienok. Sysle, ktorým životné podmienky nevy-
hovovali si jednoducho začali hľadať vhodnejšie sta-
novište. 
Jednotlivé subpopulácie sú vzhľadom k malej veľ-
kosti omnoho zraniteľnejšie, než populácie tvoriace 
celok. V opačnom prípade, ak predpokladáme, že 

Graf 1. Odhad počtu neodchytených jedincov (13) je zobra-
zený bielym stĺpcom pod hodnotou 0

Graf 2. Pohlavná a veková štruktúra subpopulácie A v roku 
2011

Obr. 2. Malý syseľ vo vysokej tráve  
Foto: fotopasca ScoutGuard 550V

Obr. 3. Vysoký trávny porast predstavuje pre sysľa sťažené 
životné podmienky  Foto: Lőbbová, august 2011
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medzi subpopuláciami A a B dochádza k presunu 
jedincov, môže fragmentácia výrazne znížiť zraniteľ-
nosť subpopulácií po zlepšení manažmentu lúk (Be-
gon, Harper, Townsend, 1997).

MONITORING  DRAVCOV 
Výskyt potenciálnych vtáčích predátorov  sysľa bol 
monitorovaný vizuálne, kontinuálne od apríla do sep-
tembra (celkom 19 dní). 
Špeciálna adaptácia sysľa maximalizovať šancu úni-
ku pred predátorom pomocou zvukových výstražných 
signálov v kolónii si od dravcov vyžaduje osobitnú 
stratégiu lovu. Pozorované boli prekvapivé prílety 
jastraba lesného (Accipiter gentilis) spoza krovinnej 
vegetácie a nízke, rýchle kĺzanie nad lúkou s opaku-
júcimi sa pokusmi o útok na korisť. Mladý jedinec 
orla kráľovského (Aquila heliaca) aplikoval naopak 
vysoké prelety s aktívnym vizuálnym vyhľadávaním 
koristi. Tab. 1. zahŕňa podrobnosti o prítomnosti spo-
mínaných druhov. 
Lov bol vo všetkých pozorovaných prípadoch ne-
úspešný. Prítomnosť sokola rároha (Falco cherrug) 
nebola zaznamenaná. 

Druh Dátum
Čas  

príletu

Doba  
prítomnosti 
na lokalite

Acipiter gentilis

18. 4. 12:15 10 min.

16:30 5 min. 

19. 4. 11:35 3 min. 

Aquila heliaca (juv)
30. 5. 10:20 10 min.

5. 6. 09:20 1 min. 

Tab. 1. Podrobnosti o výskyte dvoch druhov dravcov 
na lokalite Kuchyňa v roku 2011

Všetky odchytené jedince sysľa boli označené ušný-
mi štítkami* a niekoľkým mláďatám sme na temene 
hlavy farbili srsť. Účelom bolo odhaliť identitu ulove-
ných jedincov na hniezde sokola rároha. Kamerový 
systém inštalovaný na hniezde takéto pozorovania 
nepotvrdil (J. Chavko in verb.). Prítomnosť alebo ab-
sencia sysľa v potrave sokola rároha by mohla v bu-
dúcnosti  potvrdiť kontrola hniezdnej podložky alebo 
analýza vývržkov.  

Poďakovanie za spoluprácu v teréne patrí všetkým 
odborným i laickým asistentom. Výskum bol čiastoč-
ne podporený v rámci Malého členského projektu 
RPS (Syseľ pasienkový v sieti potravného reťazca 
a úspešnosť reštitúcie druhu na lokalite Kuchyňa). 
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logie - jedinci, populace a společenstva, Vydava-
telství Univerzity Palackého, 949 s.

Matějů, J., 2008: Ecology and space use in a relict 
population of the European Ground Squirrel 
(Spermophilus citellus) at the north-western 
edge of its distribution range, in: Lynx (Praha), s. 
263 - 276.

Tkadlec, E., 2008: Populační ekologie. Struktura, 
růst a dynamika populací. Univerzita Palackého 
v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 400 s.   Za-
lubilová, L., Baláž, I., 2005: Tradičné hospodáre-
nie ako predpoklad zachovania sysľa pasienkové-
ho alebo zaujímavý osud druhu, v ktorého pozadí 
vždy stál človek, s. 171 – 174. In: Baláž I. (ed.): 
Zborník z konferencie „Teória a prax krajinno-e-
kologického plánovania“, FPV UKF, Nitra, 175 s. 

shorT insighT inTo lifE  
in ThE kuchyňa pasTurE

During the summer season of 2011, monito-
ring of restituted population of the European 
ground squirrel  (Spermophilus citellus) was 
conducted with the support of the Small mem-
ber project „European ground squirrel within 
a food chain and the successfulness of the 
species restitution at the Kuchyňa site“. With 
the help of the capture-mark-recapture rese-
arch method the sex and age structure, rela-
tive number and the estimation of the survival 
ability in the ecosystem were described.  The 
results show the need of the management im-
provement of the pasture, because this very 
factor influences directly benefit of individuals 
and the growth of the population. of the poten-
tial predators of the European ground squirrel 
Goshawk (Accipiter gentilis) and imperial Eag-
le (Aquila heliaca) were observed on the loca-
lity. The presence of the Saker Falcon (Falco 
cherrug) was not observed.

*  pozn.: používanie ušných štítkov za účelom identifikácie jedincov nie je do budúcnosti vhodnou metódou na značenie sysľov 
v dôsledku krátkodobej trvácnosti (štítky držia na ušných boltcoch podľa skúsenosti nanajvýš 3 mesiace)
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hniEzdEniE výrika lEsného  
(oTus scops) v chvÚ sEnianskE rybníky

Samuel Pačenovský, Peter Chrašč

Výrik lesný obýva na Slovensku teplé, nízko po-
ložené oblasti – nížiny, kotliny a ich lemujúce 
pahorkatiny s mozaikovitou štruktúrou krajiny 

a s hojným výskytom veľkých druhov chrobákov, rov-
nokrídlovcov a nočných motýľov. Biotop tvoria okra-
je riedkych lesov, lemované extenzívne obrábanými 
poľnohospodárskymi plochami, staré sady, 
parky, vinice, pasienky so solitérnymi 
stromami (Danko a kol., 2002).  Na 
východnom Slovensku bolo doteraz 
zistené hniezdenie v kvadrátoch 
7696 - Východoslovenská rovina, 
južné predhorie kopca Tarbuc-
ka pri Veľkom Kamenci, 7496 
– solitérne vŕby pozdĺž kanálov 
a Ondavy juhovýchodne od Tre-
bišova, na Východoslovenskej 
pahorkatine, tu najčastejšie 
v kvadráte 7299 – najmä v okolí 
obcí Petrovce, Koromľa a Porúbka 
až po predhorie Vihorlatských vrchov, 
kde v jednom roku môže hniezdiť až 5 pá-
rov. Predpokladané hniezdenie bolo zistené aj 
inde, napr. v južnej časti Košickej kotliny pri Vyšnom 
Lánci v kvadrátoch 7492, 7592, či v Slovenskom kra-
se na planinách Dolný vrch a na Plešivskej planine 
(Danko a kol., 2002). V rokoch 2002 – 2010 bolo 
zistené teritoriálne správanie aj z iných lokalít, napr. 
Girbeš pri Košiciach, alebo alúvium  Latorice, resp. 
lúky pri obci Zemplín (Pačenovský, nepubl.). 
V širšom okolí Senného doteraz tento druh sovy ne-
bol zistený (Danko in verb.), druh sa nespomína ani 
v publikácii o vtáctve Senného (Danko 2008).

V posledných dvoch desaťročiach prešla lúčna kra-
jina v súčasnom CHVÚ Senianske rybníky dosť vý-
raznými zmenami. Vplyvom vytrácajúceho sa pastev-
ného manažmentu, aj zníženého záujmu o kosenie 
lúk došlo k postupnému zarastaniu niektorých lúk 
a vytvorili sa tu pomerne rozsiahle krovinaté poras-

ty, miestami aj riedke porasty vŕb, z ktorých 
niektoré rastú v strede lúčnej krajiny 

ako solitéry. Prvý zo série výskytov 
výrika (teritoriálny hlas samca) 

v tomto type biotopu zistil M. 
Demko 21. mája V od Blatných 
Revíšť mimo CHVÚ, v k. ú. Veľké 
Revištia. Druhý z autorov zistil 
počas nočného monitoringu 
vtáctva v roku 2010 tok výri-
kov lesných vo východnej časti 

CHVÚ Senianske rybníky, v k. ú. 
obce Blatná Polianka. Dňa 25. 

mája, o 23.50 počul 2 teritoriál-
ne sa ozývajúce samce na lúkach JZ 

od obce, pričom jeden z nich bol pres-
ne lokalizovaný. Na tejto lokalite bol zistený 

hlasový prejav samca výrika aj 28. júna 2010, čo už 
naznačovalo možnosť hniezdenia. Samec reagoval 
na nahrávku o 23.00 tichým pískaním. Lokalitu sme 
preto navštívili opakovane niekoľkokrát a snažili 
sme sa zistiť čo najvyššiu preukaznosť hniezdenia. 
8. júla samec výrika reagoval na nahrávku tichými te-
ritoriálnymi hlasmi a zachytili sme aj odlišné tichšie 
pískanie – zrejme hlas samice, ktorý prichádzal z ko-
runy mohutnej, košatej solitérnej vŕby. Pri prieskume 
tejto vŕby - predpokladaného hniezdneho stromu 13. 

lúky porastené vŕbami vo V časti CHVÚ Senianske rybníky 
Foto: S. pačenovský
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júla autori článku zistili tiché žobravé hlasy mladých 
výrikov, ktoré sa ozývali z vnútra tejto vŕby vo výške 
3,5-5 m o 20:45 h a o 21:50 h a zaznamenali dva prí-
lety adulta, pravdepodobne s potravou pre mláďatá. 
Vŕba má viacero vhodných dutín a vo vrchnej časti je 
nedostupná bútľavina po hrubšom konári. Výrik urči-
te nehniezdil v nižšie položených a prístupných du-
tinách, ktoré sme prezreli s negatívnym výsledkom. 
Hniezdisko navštívili S. Pačenovský a M. Demko aj 
15. júla, kedy boli zaznamenané 3 prílety adulta 
k hniezdnemu stromu medzi 21:45 a 22:30 h. Ďalšie 
podrobnosti hniezdenia, ako počet mláďat, či termín 
opustenia dutiny sa nám nepodarilo zistiť. Zaujíma-
vosťou tohto hniezdenia výrikov je aj skutočnosť, že 
hniezdna lokalita bola v dôsledku mimoriadne boha-
tých zrážok od konca mája súvisle zaliata plytkou vo-
dou, ktorá opadla až v druhej polovici júna.
Prítomnosť výrikov bola zistená v CHVÚ Senianske 
rybníky aj v roku 2011. Zaznamenali sme výskyty na 
troch rozličných lokalitách. J. Uhrín počul pískanie 
samca 17. mája po zotmení priamo v obci Senné, 
v záhrade kaštieľa a P. Chrašč 20. mája o 2:10 h zo 
skupiny solitérnych vŕb na lúke pri Blatných Reviš-
tiach. V ďalšom období monitoring nepotvrdil stabil-
nejší výskyt výrika na týchto lokalitách, preto pred-
pokladáme, že šlo o migráciu.
Jediné dlhodobo obhajované teritórium sa v tomto 
roku nachádzalo opäť na lúkach pri Blatnej Polian-
ke. Druhý z autorov tu 21. mája o 2.00 zaznamenal 
tok samca zo solitérnych vŕb na lúke. Výrik tu bol po-
tvrdený aj 6. a 21. júna. V oboch prípadoch o 23:00 
okamžite reagoval na nahrávku. Táto lokalita je 
vzdialená od hniezdnej lokality z roku 2010 (kto-
rá v roku 2011 nebola obsadená) vzdušnou čiarou  
1 km. Celá oblasť, v rámci ktorej bol výrik zazname-
návaný má tvar trojuholníka s dĺžkou strán 500 m. Je 
to asi 15 solitérnych vŕb na lúke, ohraničených zo se-
verozápadu starším, vyšším, ale riedkym topoľovým 
stromoradím a od východu brehovým porastom Okny, 

tvoreným taktiež prevažne topoľmi. Hniezdo sme ne-
hľadali, ale na základe stabilne obsadeného teritória 
predpokladáme hniezdenie výrika lesného v CHVÚ 
Senianske rybníky aj v roku 2011.
Zaujímavý a veľmi neskorý údaj o výskyte výrika za-
znamenal M. Demko 4. októbra 2011, kedy sa ozýval 
jeden jedinec vo večerných hodinách niekoľkokrát 
z lesíka severne od NPR Senné-rybníky. 

LITERATÚRA:
Danko, Š. a kol., 2002: Rozšírenie vtákov na Sloven-

sku. VEDA, Bratislava, 686 s.
Danko, Š., 2008: Vtáctvo „Senného“ v minulosti a dnes. 

SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 135 s.

brEEding of ThE scops owl (oTus 
scops) in “sEnianskE rybníky” spa

The first breeding and first occurrence ever of 
the Scops owl (otus scops) in the „Senianske 
rybníky“ SpA (East Slovakia, East-Slovakian 
lowlands) is described. in 2010 the owls 
were breeding in a hollow willow located 
on grassland with scattered willows nearby 
„Blatná polianka“ village in eastern part of 
the SpA. The breeding site was flooded with 
shallow water from the end of may till half of 
June. in 2010 the territorial calls of the Scops 
owls could be noticed from 2 sites and from 
another one further, just close to SpA border. 
in 2011 the species was detected again on  
3 different sites in the SpA. The records from 
2 sites proved to be only temporary migra-
tion occurrence and only one territory nearby 
„Blatná polianka“ village was occupied during 
the breeding season. The breeding attempt of 
the owls was supposed there.  

Hniezdny biotop výrika, Blatná Polianka, 2010 
Foto: S. Pačenovský

Biotop výrika pri Okne v r. 2011  
Foto: P. Chrašč
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V rokoch 2010 – 2011 sme vykonali 16 návštev
(10 vo večerných hodinách a 6 v skorých ran-
ných hodinách) v  Gaderskej a Blatnickej doli-

ne v pohorí Veľká Fatra, jedna návšteva v roku 2011 
bola smerovaná do oblasti Veľkej Smrekovice v po-
horí Veľká Fatra. 
Metódou záznamov (registrácií) teritoriálnych hlasov 
samcov (a výnimočne aj samíc) bola z časti podchy-
tená distribúcia a denzita niektorých lesných druhov 
sov. Najpočetnejší druh kuvičok vrabčí (Glaucidium 
passerinum) vykazoval 18 teritórií. U druhov Strix 
aluco bolo zistených 16 teritórií, Aegolius funereus  
11 teritórií, Strix uralensis 4 teritóriá a bolo zistené 
aj 1 teritórium výra skalného (Bubo bubo). Približná 
lokalizácia všetkých zistených teritoriálne sa ozýva-
júcich jedincov bola zanesená do digitálnej mapy.

Tieto výsledky však treba hodnotiť opatrne, jedná sa 
iba o minimálnu zistenú početnosť populácie u kaž-
dého druhu, zaznamenanú danou metodikou pri uve-
denom počte návštev. Skutočná početnosť u týchto 
druhov sov bude oveľa vyššia, čo ukáže ďalší mini-
málne dvojročný výskum v tomto pohorí v oblasti Ga-
derskej a Blatnickej doliny.
Na záver môžeme vysloviť určité konštatovania. 
Vyššie hustoty, ktoré sa javia u prvých troch druhov 
sov odrážajú zachovalý stav habitatov v národnom 
parku Veľká Fatra. Nachádzajú tu optimum pre ži-
votaschopnosť svojej populácie, čím sa rozširuje ich 
základná ekologická nika (podmienky prostredia). 
Tento stav je spôsobený mimo iné aj tým, že Gader-
ská a Blatnická dolina sú tvorené rozoklaným, skal-
natým reliéfom so strmými svahmi, kde je minimálna, 
respektíve žiadna ťažba dreva a veľká časť nami ma-
povaného územia národného parku je v najvyššom 
stupni ochrany, čím sú zachované (nedotknuté) celé 
komplexy vhodných hniezdnych a potravných habita-
tov pre lesné druhy sov a biodiverzitu všeobecne. 

Mapovanie sov, Kráľova studňa 
Foto: P. Šípoš

Pôtik kapcavý privábený na 2 m pri chate Hubná 
Foto: J. Žiak

mapovaniE sov (sTrigiformEs)  
v pohorí vEľká faTra  
v rokoch 2010 – 2011

Karol Šotnár, Samuel Pačenovský
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Biotop kuvička vrabčieho nad Gaderskou dolinou 
Foto: K. Šotnár

Ubytovanie v chate pod Ostrou 
Foto: K. Šotnár

Na spolupráci v teréne sa podieľali Obuch J., Žiak 
J., Šípoš P., Oravec A., Remeník Ľ., Demovič B. ml., 
Šmelcer M., za čo im srdečne ďakujeme a taktiež bol 
tento projekt z časti podporený Malým členským pro-
jektom RPS.

owl survEy (sTrigiformEs)  
in ThE “vEľká faTra” mTs.  
in 2010-2011.

in total 16 visits (10 at dusk and after sun-
set, 6 at dawn and before) aimed to localize 
the owl territories were conduced in areas of 
„Gaderská“ and „Blatnická“ valleys in „Veľ-
ká Fatra“ national park in 2010 and 2011. 
The forest overgrowth consists mostly of 
beech, sycamore and fir. most of the forests 
are strict nature reserves without any forest 
management; therefore most of them are in 
very good stage. The steep and rugged terrain 
consists of forested, rocky slopes. The most 
common owl species turned to be the pygmy 
owl (18 occupied territories located so far), 
followed by the Tawny owl (16 territories), 
Tengmalm`s owl (11 territories) and the ural 
owl (4 territories) and 1 territory of the Eag-
le owl. quite a high number of occupied owl 
territories indicates a good condition of the 
habitats.

Foto: S. pačenovský
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TElEmETria myšiarok ušaTých  
na hornEj niTrE

Filip Tulis, Roman Slobodnik, Dalibor Kaplan, Karol Šotnár

V novembri 2010 sme začali s telemetrickým sledo-
vaním myšiarok ušatých na Hornej Nitre. Za našu 
domovskú základňu sme si vybrali lokalitu Kúpele 

– Bojnice. Práve tu myšiarky každoročne zimujú a  v poč-
te niekoľkých párov na jar aj hniezdia. Asi každý, kto po-
zoroval myšiarky pri večernom rozlete si položil otázku: 
„Kam letíš?“. Aj nás táto otázka iniciovala k výskumu, 
ktorého cieľom bolo zistenie domovského okrsku (home 
rangu) zimujúcich, ale aj hniezdiacich myšiarok ušatých. 
Doteraz  sme takto sledovali 3 jedince myšiarky ušatej. 
Každého odchyteného jedinca sme označili chvostovou 
vysielačkou typu „PiP 353“ (Biotrack Ltd., UK). Vysielač-
ky sú prichytené na prostredné dve chvostové perá. Ich 
hmotnosť je 4,5 g, čo plne rešpektuje hmotnosť myšiarok 
tak, aby nedošlo k žiadnemu obmedzeniu sledovaných je-
dincov. Životnosť vysielačky je 5,5 mesiaca. Počas výme-
ny peria sa myšiarka súčasne zbaví aj vysielačky.   

1. SLEDOVANý JEDINEC MENOM „CHARLIE“ 

Samec bol odchytený 20.11.2010 v priebehu večerného 
rozletu. Na druhý deň bol pozorovaný v kŕdli 6 zimujúcich 
myšiarok ušatých na smreku v areáli Bojnických kúpeľov. 
Tak ako uvádza odborná literatúra, dopriali sme nášmu 
Charliemu 4 dni na aklimatizáciu a potom to všetko zača-
lo! Sami sme nevedeli čo nás čaká. Prvá noc 26.11.2010: 
asi 20 minút po rozlete sme Charlieho našli vo vzdialenosti 
4 km od denného zhromaždiska v blízkosti Košských mok-
radí, no následne sme stratili signál. Prebrázdili sme 60 
km, no Charlieho nebolo. O 22:08 – našli sme ho! Približne 
1,5 km od poslednej lokalizácie, uprostred agrocenóz, na 
opačnej strane mokradí. Kde bol dovtedy netušíme, asi daň 
za neskúsenosť. No odvtedy sme ho sprevádzali na kaž-
dom jeho kroku a plný nadšenia sme zaznamenávali každý 
údaj. Takto sme ho o 6:10 odprevadili späť domov na den-
né zhromaždisko do kúpeľov. Ešte podrobnejšie by sa dala 
opísať každá noc no ďalej udávame už len stručný prehľad. 
Veľkosť jeho domovského okrsku bola 758 ha (Mapa 1.). 
Za spomenutie stojí, že niekoľkokrát sme ho zaznamenali 
v priebehu dňa oddychovať mimo ostatných členov zimujú-
cej populácie. V noci 7.12 2010 nám o 19:10 zmizol z lovis-
ka. O 23:00 bol nečakane nájdený späť na mieste svojho 
denného zhromaždiska. V priebehu obdobia sledovania od 
18. 12.2010 na niekoľko dní zmizol. Prebrázdili sme celý 
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okres, no neúspešne. Dňa 30.12.2010 sa opäť objavil 
a oddychoval s ostatnými myšiarkami v Bojnických kú-
peľoch. S výnimkou jednej noci, vždy počas telemetro-
vania preferoval tú istú lokalitu, vzdialenú 4,8 km od 
denného zhromaždiska.

2. SLEDOVANý JEDINEC MENOM „ROMANA“ 

Samica odchytená 1.4.2011 priamo v kúpeľnom 
areáli. Dňa 11.4.2011 bola dohľadaná ako sedí na 
hniezde, na bočnej vetve borovice. Dňa 7.5.2011 
sme však vplyvom silných vetrov našli hniezdo pad-
nuté aj so zničenou násadou. Na našu radosť však 
myšiarka ostala verná lokalite. Jej aktivita bola na-
sledovný mesiac minimálna, iba vždy po súmraku 
na cca 2-3 minúty opustila pôvodné miesto a hneď 
sa vrátila naspäť. Pravdepodobne opäť hniezdila, 
no hniezdo sme v hustom poraste vysokých boro-

víc nenašli. Od 13.7.2011 sa jej lokomócia rapídne 
zväčšila, prestala sa zdržovať na pôvodnom mieste 
a my sme smutne konštatovali že hniezdenie nebolo 
úspešné. O skutočných dôvodoch môžeme len pole-
mizovať. Jej výsledný domovský okrsok bol 150 ha 
(Mapa 2).

3. SLEDOVANý JEDINEC MENOM „MAREK“ 

Jedinec bol odchytený 6.11.2010 v areáli Bojnických 
kúpeľov. Na druhý deň však nebol nájdený spolu 
s ostatnými myšiarkami v kúpeľoch. Signál, aj keď 
slabý, sme zachytili. Ten nás zaviedol na nové zimo-
visko, uprostred lesa, vzdialeného 1,5 km od miesta 
odchytu v kúpeľoch. Tu oddychovalo 6 myšiarok uša-
tých, medzi nimi aj náš novo označený „Marek“. Vý-
sledky z jeho telemetrie zatiaľ pre menšie množstvo 
údajov neuvádzame.        
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Na záver by sme chceli upozorniť, že prezentované 
údaje nie sú kompletné a rovnako neboli štatisticky 
spracované. Vyhodnotenie domovských okrskov sme 
realizovali Metódou konvexných polygónov (95% 
MCP) a Metódou jadrového odhadu hustoty (KDE). 
Radi by sme sa srdečne poďakovali Ochrane dravcov 
na Slovensku za zapožičanie jedného prijímača, Doc. 
Davidovi za finančnú podporu, ďalej Perte Sidorovej, 
Adriánovi Palikovi, Jaroslavovi Likavčanovi, Imrichovi 
Jakabovi,  Ivanovi Balážovi a všetkým ostatným. 

Výskum bol realizovaný v rámci projektu KEGA  
č. 012UKF-4/2011:, Teriológia efektívne a zaujímavo 
– TEREZA.

TElEmETry of ThE long-EarEd owls 
in “horná niTra” rEgion

Three specimen of Asio otus were tracked 
using VHF telemetry since november 2010. 
in winter 2010-2011, the home range of the 
male extended over an area of 758 ha. Du-
ring the breeding period in 2011, the female 
was followed in her home range of 150 ha. 
Telemetry data on the second male were not 
sufficient for evaluation. 

Pripevnená vysielačka 
Foto: F. Tulis

Označený Charlie oddychujúci na dennom zhromaždisku 
Foto: K. Šotnár
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Niekedy uprostred leta nám prišlo prostredníc-
tvom webovej siete „asio-otus-network“ po-
zvanie na medzinárodnú konferenciu venova-

nú myšiarke ušatej. V akejsi Kikinde. Po chvíľkovom 
pouvažovaní som túto ponuku odmietol. O pár dní na 
to som si prečítal osobné pozvanie hlavného organi-
zátora podujatia, Milana Ružića, ornitológa zo srb-
skej ornitologickej spoločnosti Serbian Owl Conser-
vation Centre. To ma prinútilo zamyslieť sa nad tým, 
či by som predsa len... ale nie, doma ostanem. Ná-
sledne prišlo pozvanie od Davida Johnsona, riaditeľa 
Global Owl Project, ktorý bol  zároveň druhým hlav-
ným organizátorom podujatia. Hm. A keď som zistil, 
že mestečko Kikinda nie je v juhovýchodnej ázií, ale 
v Srbsku a že Srbsko nie je v rovníkovej Afrike, ale 
len 400 kilometrov od kancelárie RPS, začal som 
zháňať spolucestujúcich. Našiel som ich šiestich – 
tu sú, zoradení takmer abecedne: Berthová Lenka 
zo SAV, Dobrý Martin z RPS, Tulis Filip z UKF v Nitre, 
Obuch Ján z Botanickej záhrady v Blatnici a napokon  
Lőbbová Denisa a Veselovský Tomáš – študenti 
z UKF v Nitre a zároveň členovia MVO Poznaj a chráň.

Cesta na juh, za slnkom, myšiarkami a konferenciou 
nám ubehla veľmi rýchlo, na poludnie sme si už po-
dávali ruky a zoznamovali sa s ostatnými ornitológ-
mi, ktorým učarovala myšiarka ušatá. Do Kikindy ich 
prišlo viac ako 50 z pätnástich krajín. A prečo prá-
ve srbská Kikinda? Toto mestečko bolo donedávna 
známe len ako nálezisko fosílií mamuta (videli sme 
ju v múzeu, je to mamutica a volá sa Kika), no v po-
sledných rokoch je známe ako najväčšie zimovisko 
myšiarok ušatých. Zimuje tu neuveriteľných 650 (!!!) 
exemplárov. A najmä preto sa stala Kikinda miestom 
konania prvej monotématickej konferencie. Naše po-
čiatočné rozpaky veľmi rýchlo pominuli a nastala po-
hoda. Presne podľa želania Milana Ružića, hlavného 
organizátora: „Žiaden stres, len relax, užívajte si to“. 
A my sme si to užívali.  
Na konferencií sa prezentovali výstupy z monitoringu 
zimovísk myšiarok ušatých (8 prezentácií), pozornosť 
sa venovala i hniezdnej biológii (7 prednášok), migrá cií  
(2 prednášky), odchytom a značeniu myšiarok, lite-
ratúre, využití zimoviska myšiarok pri rozvoji turizmu 
a skvelým oživením bola prezentácia o zobrazovaní 

kikinda - hlavné mEsTo sov 

Michal Noga
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myšiarky ušatej na poštových známkach. Naše prí-
spevky sa obmedzili na štyri postery, dva sa týkali 
potravnej ekológie druhu, jeden rozletovej aktivite 
a posledný zhŕňala výsledky 13 ročného monitoringu 
zimovísk na juhozápadnom Slovensku. Veľká pozor-
nosť sa venovala pracovnému workshopu, ktorého 
cieľom bolo stanoviť jednotnú metodiku pre vyhľadá-
vanie, sčítanie a dlhodobý monitoring zimujúcich sov. 
Milan Ružić sa každý večer postaral o kultúrny 
program, ktorý ani raz nebol „povinnou jazdou“.  
Páčila sa nám návšteva expozície výtvarných prác, 
ktorých hlavnou témou boli sovy, druhý večer sme 
navštívili múzeum spomínanej mamutice Kiky, tretí 
večer sme si vypočuli folklórny súbor a posledný ve-
čer patril koncertu v hoteli, v ktorom sme boli uby-
tovaní. Kedysi sa volal PAPPARAZZO, teraz je jeho 
názov iný – SOVA. V jeho jedálnom lístku by ste našli 
viacero špecialít a ak by ste mali záujem, prinesú 
vám i špeciálnu prísadu na pizzu - „soví vrat“. Moji 
kolegovia neodolali a objednali si ju.
Myšiarka sa stala neoddeliteľnou súčasťou Kikindy 
a samozrejme, nevyhýbali sme sa ani stretnutiam  

s touto operenou kráskou. Ono sa to ani nedalo – na 
námestí ich cez deň odpočívalo viac ako 250 exemplá-
rov. Ak by som mal stručne zhrnúť dojmy – cítili sme sa 
tam skvele. Spoznali sme ľudí, pre ktorých je fenomén 
zimných zhromaždísk myšiarok ušatých rovnako zau-
jímavý a inšpirujúci ako pre nás, nadviazali sme nové 
priateľstvá a zrodili sa nové plány do budúcej práce.  
Potvrdilo sa nám, že to, čo tu u nás na Slovensku robí-
me, má zmysel.

???? 
????

V dňoch 1. – 5.11.2011 sme sa zúčastnili 
international Conference on the Survey, mo-
nitoring and Conservation of the long-eared 
owl, ktorú organizovalo Serbian owl Conser-
vation Centre v spolupráci s The Global owl 
project.  

Hotel SOVA – naše prechodné bydlisko 
Foto: M. Noga

Milan Ružić, David Johnson, Marko Šćiban – hlavný organi-
zátori konferencie s myšiarkou ušatou 
Foto: Katarina Paunović

Účastníci konferencie Foto: Katarina Paunovic
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Májovo-júnovú expedíciu do juhovýchodného 
Kazachstanu som organizoval najmä za 
účelom fotografovania niekoľkých druhov 

spevavcov, ktoré sa na Slovensku vzácne vyskytli, 
ale v Kazachstane bežne hniezdia. Potrebujem ich 
totiž do pripravovanej knižky o spevavcoch Sloven-
ska, ak sa raz podarí nájsť na jej vydanie potrebnú 
sumu financií. No v kútiku srdca som dúfal, že sa mi 
tu podarí odfotografovať aj niektoré dravce – najmä 
orla stepného a kaňu stepnú, ktoré by sa hodili do 
druhého, prepracovaného vydania knižky o dravcoch. 
Našu skupinu okrem mňa tvorili ešte Dušan Keres-
túr, Jaro Kizek, Peťo Oboňa a náš skvelý sprievodca 
Kosťa (Konstantin) Vsevolodov.

PREKVAPENIE PRI KONŠENGILE
V polopúštnej oblasti neďaleko dedinky Konšengil 
sme pri napájadle pod maskovačkou čakali na ste-
piare a iné vtáky, ktoré si sem prichádzali uhasiť 
smäd a kvôli kúpelu. Najprv sme však museli odo-
hnať stádo kráv, aby sme si mohli postaviť úkryt. Ob-
čas nás obklúčilo stádo koní alebo dromedárov (tiav), 
najvzrušujúcejšie chvíle sme však prežívali, keď sa 
od Kazacha - pastiera na koni, ktorý bol od nás ešte 

zo pästo metrov, rútil priamo na nás obrovský smäd-
ný pastiersky pes. Dychtivo hltal vodu a nedôverčivo 
nazeral smerom k našej maskovačke. Pri predstave, 
že nás zaregistruje a zaútočí, by sa mi od strachu 
„kdesi“nezmestil ani zastrúhaný vlas... Sotva by ho 
Kazach z takej diaľky dokázal ovládať, ak by si vôbec 
všimol, čo sa deje. No našťastie nikdy k útoku nedo-
šlo. Pri napájadle sa vystriedalo pomerne veľa druhov 
vtákov - stepiare čiernobruché (Pterocles orien talis) 
i bielobruché (Pterocles alchata), vzácne aj labkáň 
stepný (Syrrhaptes paradoxus), nedôverčivé krkavce 
púštne (Corvus ruficollis),  škovránky krátkoprsté 
(Calandrella brachydactyla), škovrany dvojškvrnové 
(Melanocorypha bimaculata), strnádky ryšavohlavé 
(Emberiza bruniceps), nechýbali ani vrabce domové 
a lastovičky, ktoré hniezdili v studni rovno za naši-
mi chrbtami v podzemí. Práve som ostril na stepia-
re čiernobruché, keď sa zrazu zvláštne našuchorili 
a skôr, ako som stihol stlačiť spúšť aparátu, splaše-
ne vzlietli. V tom momente sa mi však v hľadáčiku 
zjavil tmavý štíhly dravec a to som už stlačil sério-
vé snímanie. Až keď o pár sekúnd vzlietol, uvedomil 
som si, že som celkom náhodne nafotil tmavú fázu 
orla malého. Okamžite som ho spoznal podľa bielych 

za dravcami do kazachsTanu

Stanislav Harvančík
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škvŕn na ramenách, ktoré mu svietili ako smerovky 
po stranách auta. Bol som svedkom neúspešného 
útoku orla malého na stepiare.

HAJE ČIERNOSLUCHé
Pri Konšengile, avšak pri inom napájadle, sme sa po 
prvýkrát stretli aj s hajami čiernosluchými (Milvus li-
neatus). Dospelé vtáky sa veľmi podobajú našej haji 
tmavej, no majú na spodu krídel svetlejšie fľaky. Mla-
dé vtáky majú výrazný tmavý pás tiahnuci sa cez oči 
až na sluchy a svetlé škvrny v krídlach ešte výraznej-
šie. Neskôr sme sa s týmto druhom stretávali pomer-
ne často, a pri okraji dedinky Topar sme na topole 
našli dokonca aj obsadené hniezdo, kde pravdepo-
dobne kŕmili mláďatá. Pri Topare sme mali šťastie aj 
na jastraba šikru (Accipiter badius), keď sa nám po-
darilo nafotiť priamo z auta sediaceho samčeka na 
stĺpe plota vedľa cesty. Tu bolo zastúpenie dravcov 
na malom priestore naozaj pestré, tiež z auta sme tu 
nafotili sokola lastovičiara.

MyŠIAKy HRDZAVé
Medzi najčastejšie pozorované dravce počas celej 
exkurzie boli myšiaky hrdzavé. Prvého sme zbadali 
sedieť v šírej stepi, len čo sme sa vydali od jazera 
Sorbulak k Balchašskému jazeru. Potom sme našli 
hniezdo s jediným maličkým mláďaťom v kameňolo-
me za Balchašom, ďalšie hniezdo s dvomi mláďata-
mi na nízkom strome hneď vedľa cesty. Najzaujíma-
vejšie však bolo obrovské hniezdo na nízkom kríčku 
v polopúštnej oblasti za Balchašským jazerom. 
Dospelý vták sedel na hniezde, ale keď sme sa blí-
žili k nemu autom, vzlietol na ešte pomerne veľkú 
vzdialenosť. Myslel som si, že sme ho vyplašili. No on 
asi po dvadsiatich metroch priamočiareho letu sko-
čil na zem, vyletel s ulovenou jaštericou a vrátil sa 
na hniezdo so štyrmi mláďatami. To sme boli už na 
dostrel 600-ky s 1,4x konvertorom a hoci pri silnom 

popoludňajšom vlnení vzduchu, niektoré fotky vyšli 
celkom dobre. Bolo to tuším po prvýkrát v živote, 
kedy sa mi podarilo dravca na hniezde nafotiť z auta. 
Neďaleko jazera Balchaš sme sa stretli aj s našim 
miláčikom – orlom kráľovským. Udivovalo ma, že 
sa vyskytuje v oblasti, kde nebolo jediného stromu. 
Z údivu do ešte väčšieho prekvapenia ma dostala 
neskoršia informácia od zoológa Fjodora Karpova, 
ktorý nám oznámil, že orly kráľovské tam hniezdia 
na ľudských stavbách. Ako tak sledujem „synantro-
pizáciu“ orlov kráľovských na Slovensku – že by sme 
sa niečoho podobného dožili  o pár rokov aj u nás?:)

OROL STEPNý
S orlom stepným sme sa tiež stretli po prvýkrát 
v stepiach niekoľko desiatok kilometrov od jazera 
Balchaš. Sedel na halde kamenia vo večernom pro-
tisvetle, a keď sme sa k nemu snažili dostať „od 
svetla“, vzlietol. No mal som aspoň aké-také prvé 
letovky. Neskôr, keď sme sa blížili k známemu kaňo-
nu Charyn, nadletel nám jeden nádherný exemplár 
rovno nad auto a s týmito letovkami som už celkom 
spokojný. O pár kilometrov ďalej sme zbadali sedieť 
orla stepného na vrchole skalnatého, asi 40 – 50 
metrov vysokého kopca. Vzlietol však skôr, ako sme 
prišli na dostrel 600-ky. Po asi dvojhodinovej exkur-
zii v nádherných scenériách kaňonu, kde sme stále 
márne hladali moje vysnívané skaliare pestré, sme 
sa vracali tou istou cestou späť. Orol opäť sedel na 
tom istom mieste a dokonca nás pustil na vzdiale-
nosť, z ktorej sa dalo fotografovať. Keď vzlietol, vtedy 
ma napadlo, že by tam predsa mohol mať hniezdo, čo 
vzbudilo pochybnosti, ba dokonca i posmešky o mo-
jej dravčiarskej povesti u mojich kolegov. Nasledoval 
rýchly výstup na plytký kopec a krásne prekvapenie – 
v hniezdnej kotlinke sa k sebe túlili dve mláďatá. Bol 
to nádherný pohľad a pocit, byť tak blízko dovtedy 
nám tak vzdialeného druhu dravca. Len som ľutoval, 

Pri hniezde myšiaka hrdzavéhoStrnádky ryšavohlavé
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že sme nemali toľko času, aby som mohol hniezdo 
sledovať cez teleobjektív z krytu, ktorý by tu išiel veľ-
mi dobre umiestniť.

V KOLóNII SUPOV
Na trase našej cesty sme mali aj kolóniu supov, 
v krásnom prostredí skalných útesov v kaňone rieky. 
Spoločne tu hniezdili dva druhy – sup tmavohnedý 
(Aegypius monachus) a sup snežný (himalájsky) (Gyps 
himalayensis). Mali sme možnosť vidieť nielen ich 
hniezda s mláďatami, ale nafotiť aj letovky. Niekedy 
nadleteli tak blízko, že sa nezmestili do hladáčika. 
Opäť som ľutoval, že sme nemali čas zdržať sa tu nie-
koľko dní a nafotiť ich trochu detailnejšie. Neskôr, 
keď sme v horách nad Almatou v nadmorskej výške 
okolo 3500 metrov hladali čavky žltozobé, prepásol 
som bradáňa žltohlavého. Neodolal som kráse hor-
ských kvetov a teleobjektív som na chvíľu zamenil za 
krátky objektív. Práve v najlepšom ktosi upozornil na 
akéhosi dravca nad našimi hlavami. Podľa charakte-
ristickej siluety som hneď v ňom spoznal bradáňa, 
ale než som dobehol k autu pre teleobjektív, už som 
stihol zachytiť len odlietajúcu siluetu.

POSLEDNý DEň PRI JAZERE SORBULAK
Našu exkurziu sme končili tam, kde sme začínali – 
pri jazere Sorbulak len asi 50 km od Almaty. Upútala 
nás tam kolónia asi 30 párov kraklí belasých v hli-
nitých stenách a tak sme si na ich fotografovanie 
vyčlenili jeden celý deň v závere nášho pobytu v Ka-
zachstane. Na lokalitu sme prišli popoludní, aby sme 
tu prenocovali a od včasného rána mohli fotografo-
vať. Len čo sme vystúpili z auta, upútal nás kŕdel 
havranov, prenasledujúci nejakého dravca. Okamži-
te som v ňom spoznal orla malého – tentoraz svet-
lú fázu. Len škoda, že v silnom vlnení prehriateho 
vzduchu fotografie nevyšli najlepšie. Ale je na nich 
aspoň porovnateľná veľkosť orla s havranom. Počas 
pobytu v Kazachstane (19.5 – 7.6. 2011) sme videli 
aj niekoľko ďalších druhov dravcov – orla skalného, 
sokola myšiara, sokola bielopazúravého, sokola hr-
dzavohlavého (Falco pelegrinoides), sokola rároha, 
kaňu popolavú i močiarnu. No kaňu stepnú, o ktorú 
som mal mimoriadny záujem, sme ani nezhliadli. Tá 
hniezdi v severnom až severovýchodnom Kazachsta-
ne. A to je hlavný dôvod, prečo sa tam chceme na 
budúci rok vrátiť.

Ďalšie fotografie autora k článku nájdete na zadnej 
strane obálky.

birds of kazakhsTan

The ornithological excursion to SE Kazachtan 
was undertaken between 19th may - 7th June 
2011 by S. Harvančík, D. Kerestúr, J. Kizek, p. 
oboňa and the guide K. Vsevolodov. our aim 
was to photograph the passerines, as well 
as raptors (especially Circus macrourus and 
Aquila nipalensis) for the upcoming publica-
tion. We visited steppes and semi desert are-
as from Almaty city till area around the lake 
Balkhash, several localities in Delta of ili ri-
ver (including spectacular Charyn canyon), 
the Sorbulak lake and foothills of Himalaya 
till 3500 m a.s.l. We managed to photograph 
following raptor species: Aquila nipalensis, 
milvus lineatus, Gyps himalayensis, Aegypius 
monachus, Accipiter badius, Falco subbuteo, 
Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Gypa-
etus barbatus and Aquila heliaca. We could 
observe also Falco pelegrinoides, F. cherrug,  
F. tinnunculus, F. naumanni, Aquila chrysae-
tos, Circus pygargus and C. aeruginosus. in to-
tal we noticed 196 bird species. unfortunate-
ly we had no luck to see Circus macrourus as 
it breeds in northern and north-eastern part 
of Kazakhstan which we plan to visit in 2012.

Myšiak hrdzavý
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Eurapmon –   
European raptor monitoring

Miroslav Dravecký, Zuzana Guziová

EURAPMON je pracovný názov pre 
projekt Monitoringu dravcov v Eu-
rópe, odvodený od prvých písmen 
slov European Raptor Monitoring. 
Tento projekt je obsahom sieťové-
ho programu - Research Networ-
king Programme Európskej nadá-
cie pre vedu - European Science 
Foundation (ESF) pod náz vom 
– Research and Monitoring 
for and with Raptors in Europe  
(EURAPMON). Doba trvania pro-
jektu je máj 2010 – máj 2015.

Zakladajúci workshop EURAP-
MON-u sa konal v októbri 2010 
na Sicílii. Zúčastnilo sa na ňom 
viac ako 50 odborníkov z rôznych 
vedeckých pracovísk, vládnych 
inštitúcií a ochranárskych orga-
nizácií z 25 krajín Európy od At-
lantického oceánu až po Ural, 
od Stredozemného mora až po 
polárny kruh. Táto účasť odráža 
oblasť záujmu EUROPMON-u, kto-
rou je kontinent Európy, vrátane 
Grónska, Ruska po Ural, Kaukazu 
a celého Turecka. Slovensko na 

zakladajúcom stretnutí EURAP-
MON-u nemalo zástupcu.

KTO MôŽE PARTICIPOVAť  
NA EURAPMON-e ?

EURAPMON – je otvorený 
všet kým záujemcom. Účast-
níci môžu byť hlavne z krajín, 
ktoré majú členstvo v ESF, 
z ďalších Európskych krajín 
a z kľúčových medzinárodných 
organizácií ako sú UNEP/
CMS, BirdLife International, 
MEROS a Raptor Research  
Foundation. EURAPMON tak to 
zahŕňa špecialistov ornitoló-
gov, ekológov, ochranárov, eko-
toxikológov, atď.

AKé SÚ OČAKáVANé  
VýSTUPy Z EURAPMON-U ?

  vytvorenie Európskej siete 
pre monitoring dravcov so 
zapojením všetkých skupín 
odborníkov, ktorí sa zaobera-
jú monitoringom a ochranou 
dravcov 

Európska nadácia pre vedu 
(European Science Foundation  
– ESF, www.esf.org) je nezá-
vislá organizácia, ktorá bola 
založená v roku 1974 s cieľom 
podporovať medzinárodnú spo-
luprácu vo vedeckom výskume 
v Európskom priestore. Za-
čiatkom roku 2012 mala 72 
členských organizácií vrátane 
vedeckých grantových agen-
túr, výskumných inštitúcií, 
akadémií vied a vedeckých 
spoločností. Za riadnych čle-
nov ESF zo Slovenskej repub-
liky boli prijaté Slovenská 
akadémia vied a Agentúra na 
podporu výskumu a vývoja. 
ESF prostredníctvom svojich 
programov vytvára podmien-
ky pre spoluprácu riešiteľov 
podporovaných jednotlivými 
členskými organizáciami. ESF 
nie je a priori grantová agentú-
ra. Slovenská APVV vyhlasuje 
výzvy na zapojenie sa do týchto 
európskych aktivít.

Príspevky

Účastníci pracovného stretnutia EURAPMON, 9. – 10. 2. 2012, Murcia, Španielsko. 
Foto: E. M. López
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  vypracovanie komplexného prehľadu existujúcich 
programov monitoringu dravcov v Európe, zahŕňajú-
com druhy, geografické oblasti monitoringu, trvanie 
programov, ekologické parametre, metódy, zdroje, 
kontaminanty, atď.
  zhodnotenie potrieb kľúčových užívateľov, vrátane 

typu dát, analýz, periodicity dát, efektívneho formá-
tu dát, realizačných mechanizmov
  dosiahnutie zhody účastníkov na stanovení priorít, 

vrátane prioritných druhov pre monitoring, priorit-
ných geografických oblastí, parametrov pre moni-
toring, prioritných  kontaminantov na sledovanie, 
štandardizovania metodík, harmonizácie
  zverejnenie najlepších postupov (Best Practice) na 

webe, vrátane terénnej práce, zberu vzoriek na ana-
lýzy, prípravy vzoriek, analýz, spracovania dát, kalib-
rácie, atď.
  funkčná webová stránka poskytujúca analytické 

výstupy pre užívateľov a on-line databáza:
 a)  monitorovacích programov a aktivít, 
 b)  analyzovaných dát populačných stavov a trendov 

dravcov, 
 c)  kontaminantov a iných vplyvov
  pokračovanie aktivít a siete po ukončení ESF pro-

jektu

AKé SÚ OČAKáVANé VýHODy TEJTO SPOLUPRáCE 
V EURóPSKOM REGIóNE ?

1)  Vytvorenie funkčnej siete o monitoringu dravcov 
v Európe a prepojenie do medzinárodných sietí

2)  Európsky konsenzus na prioritách v monitoringu 
dravcov

3)  Rozšírenie najlepších postupov pre monitoring 
drav cov

4)   webová databáza interoperabilných dát o trendoch 
dravcov v Európe a civilizačnom tlaku na dravce 
v Európe.

Pracovný workshop EURAPMON-u zameraný na in-
formovanie o prebiehajúcich monitorovacích progra-
moch dravcov v jednotlivých krajinách Európy, o vy-
tvorení mechanizmu siete organizácií, národných 
koordinátoroch ako zástupcoch krajín a spôsobe 
vytvorenia databázy, sa konal 9. – 10.februára 2012 
V Španielsku. Hostiteľom workshopu bola Fakulta  
Veterinárneho lekárstva, Univerzita v Murcii. Worksho-
pu sa zúčastnilo približne 50 účastníkov z viac ako  
30 krajín Európy. Zo Slovenska sa na workshope  
zúčastnila Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), za-
stúpená M. Draveckým. 

Každá z krajín prostredníctvom národného koordináto-
ra má v polovici roku 2012 pripraviť čo najkompletnej-
ší prehľad o existujúcich programoch monitorovania 
druhov dravcov a sov v zmysle jednotného usmernenia 
(dotazníka) a postupne poskytovať tieto informácie do 
jednotnej Európskej databázy, ktorá bude tieto infor-
mácie postupne zverejňovať na web stránke EURAP-
MON-u www.eurapmon.net. Prvé štruktúry web strán-
ky už boli vytvorené koncom februára 2012. Prehľady 
monitorovacích programov v jednotlivých krajinách 
majú byť zverejnené koncom septembra 2012. 
Myšlienka spojiť všetky skupiny v Európe, ktoré sa 
zaoberajú monitoringom dravcov a sov, na spoločnú 
platformu a vytvoriť databázu ľahko dostupnú pre kaž-
dú osobu, ktorá sa zaujíma o dravce nielen vo vlastnej 
krajine ale v rámci Európy, mať možnosť ľahkého kon-
taktu so špecialistami na určité druhy, získať prístup 
k metodikám, získať možnosť spolupráce a výmeny 
poznatkov, ako aj realizovať krátkodobé stáže medzi 
zainteresovanými skupinami, je veľmi cenným kro-
kom v oblasti dravčiarskej odbornej verejnosti. Uvidí-
me ako sa podarí naplniť ciele tohto programu.

Eurapmon –  European raptor 
monitoring

raptors have considerable indicator value. 
However, this value is not sufficiently used in 
conservation practice. raptor monitoring ac-
ross Europe remains patchy. There is an urgent 
need to reinforce existing national and sub-na-
tional initiatives and improve coordination at 
pan-European scale. research and monitoring 
for and with raptors in Europe, EurApmon, 
is a research networking programme of  the 
European Science Foundation (ESF) that runs 
for 5 years from may 2010 and responds to 
aforementioned challenges. The ESF is in de-
pendent organisation established in Strasbo-
urg in 1974. in early 2012 it has 72 member 
organisations (mos), including research fun-
ding organisations, research performing orga-
nisations, academies and learned societies, 
in 30 countries. The aim of EurApmon is to 
strengthen the contribution of research and 
monitoring for and with raptors in Europe to 
delivery biodiversity, environmental and hu-
man health benefits, including maintenance 
and recovery of raptor populations and their 
habitats, and reduced chemicals threats to 
ecosystem and human health. The EurAp-
mon network is opened to interested partici-
pants from Europe.

Príspevky
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Spomienka  
na milovníka prírody a vtákov,  
MUDr. Jozefa Somogyiho, CSc. 

22. septembra 2011 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili za účasti rodiny 
a úzkeho kruhu najbližších priateľov a známych s mnohostranne vzdelaným, bez-
prostredným, veselým a priateľským človekom, Jožkom Somogyim, ktorého celoživot-
ným koníčkom bola ornitológia a zvlášť dravé vtáky. 
Narodil sa 29. 11. 1929 v Bratislave, kde aj vyštudoval Lekársku fakultu Univerzi-
ty Komenského. Neskôr pracoval na Histologicko-embryologickom ústave Lekárskej 
fakulty. Dizertačnú prácu obhájil v roku 1964. Od roku 1961 pracoval na Ústave ex-
perimentálnej medicíny SAV a Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV, kde sa 
zaoberal štúdiom vplyvov rôznych fyzikálnych faktorov na štruktúru mozgovej kôry. 
V roku 1971 sa na Ústave experimentálnej onkológie SAV začal zaoberať onkoepide-
miológiou. Neskôr sa zapojil do vytvorenia Národného onkologického registra Sloven-
ska. Bol všeobecne uznávaným odborníkom pre morfologickú klasifikáciu nádorov, 
poskytoval konzultácie domácim i zahraničným záujemcom. Publikoval množstvo od-
borných vedeckých prác, bol spoluautorom vysokoškolských učebníc a onkologického 
atlasu. O svoje odborné znalosti sa delil aj na desiatkach domácich a zahraničných 
konferencií. 
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Od roku 1946 bol členom Československej ornitologickej spoločnosti, od roku 1988 
členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti, kde pôsobil v rokoch 1988-1992 aj ako 
člen výboru. Bol iniciátorom vzniku Faunistickej komisie SOS, od jej vzniku bol aj členom 
Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku, členom Poradného zboru pre Šúr pri Slo-
venskej agentúre životného prostredia a spolupracovníkom Skupiny pre ochranu dravcov 
a sov. Za svoju činnosť v ornitologickej oblasti mu bola udelená strieborná a zlatá me-
daila Oskara Ferianca. Ornitologické príspevky začal publikovať už ako 23-ročný, v roku 
1946.
K prírode mal Jožko mimoriadne vrúcny vzťah, no jeho najväčšou láskou boli dravé vtáky. 
Zaoberal sa nimi od mladosti. Pri každej príležitosti za nimi chodil, pozoroval ich, všímal 
si detaily ich správania a veľmi veľa o nich čítal v odbornej literatúre. Zaujímal sa nielen 
o etologické prejavy, ale aj o medzidruhové interakcie, študoval rozdiely v morfológii jed-
notlivých skupín a fylogenetické vzťahy dravcov. Keď narazil na nový zdroj informácii, po 
večeroch sa hneď do nových poznatkov pohrúžil. Pri svojej vynikajúcej pamäti bol okam-
žitým zdrojom podrobných odborných poznatkov. Jeho prehľad bol naozaj obdivuhodný.
Bol vynikajúcim pozorovateľom. Na penzii mal viac času a vďaka svojej trpezlivosti získal 
mnohé veľmi zaujímavé pozorovania, napríklad o výskyte hadiara, orla malého, zimnom 
výskyte kuvika vrabčieho, potáplice bielozobej. 
Posledných 20 rokov, kedy sme sa často stretávali, využil každú možnú príležitosť dostať 
sa na mnohé lokality, hlavne západného Slovenska. Ale vzhľadom na svoje bydlisko si 
veľmi obľúbil Devínsku Kobylu, kam chodieval hlavne cez týždeň, keď boli vtáky menej 
rušené ľuďmi. Sledoval tam mnohé roky hniezda myšiakov, včelárov, krahulcov. Každo-
ročne chodil pozerať, koľko mláďat vyviedol výr. Miloval aj okolie Moravy. Rád chodil na 
Syslovské polia, kde každoročne kontroloval stav vylietaných sokolov červenonohých. 
Popri Dunaji v Bratislave poznal mnohé hniezda lastovičiarov a tešil sa každému ich 
pozorovaniu. Najradšej sa však kochal eleganciou a schopnosťami sokola sťahovavého 
a sokola rároha. 
Všetky pozorovania robil veľmi citlivo, zo značnej vzdialenosti od hniezd, lebo neznášal 
narušovanie prirodzeného prostredia zvierat. V každom čase si vedel nájsť čosi zaují-
mavé, ale miloval hlavne obdobie migrácie, keď je možné takmer každého vtáka vidieť 
hocikde. Často sa posadil na miesto s dobrým výhľadom a pozoroval, čo sa deje okolo 
neho. Jeho výrok: „Keď vták chce, aby bol videný, nech príde ku mne“, vystihoval jeho 
ohľaduplnosť k vtákom. 
Jožko udržiaval kontakty aj so zahraničnými ornitológmi, najmä s pracovníkmi múzea 
v neďalekej Viedni. Vždy nám odtiaľ sprostredkoval najnovšie informácie. 
Jožko mal aj vynikajúci vzťah k ľuďom. Bol bezprostredný, nevyvyšoval sa nad nikoho, 
nevnucoval sa. Mal veľký zmysel pre humor, mnohé jeho výroky si často opakujeme so 
smiechom aj dnes. 
Do svojich 81 rokov Jožko neustále chodil takmer denne po prírode a za vtákmi. Jeho 
intelekt bol pritom stále na neuveriteľne vysokej úrovni. Až posledný rok mu rôzne zdra-
votné problémy obmedzili možnosť chodiť do prírody. Prasknutá mozgová cieva postupne 
ukončila Jožkov bohatý život. S veľkým perom bradáňa, ktoré mu doniesol Jožo Chavko 
ako svoj posledný dar na rakvu do krematória, symbolicky odletel Jožko Somogyi od nás 
i zo života zviazaného s dravcami. Spomínať naňho budeme často; s veľkou úctou, láskou 
a obdivom.
       

Alžbeta Darolová
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Za Luckou...

Vo štvrtok v noci, 14.4.2011 po boji s ťažkou chorobou vo veku 33 rokov od nás  
navždy odišla naša nenahraditeľná priateľka Lucka Bobáková.  
Lucka Bobáková, neúnavná bojovníčka za ochranu prírody, či už ako pracovníčka 
profesionálnej ochrany prírody, alebo aktívna členka viacerých mimovládnych orga-
nizácií, autorka mnohých významných národných aj medzinárodných projektov vždy 
zameraných na ochranu prírody prehrala svoj posledný boj.
Jej obrovské srdce, ľudskosť, zmysel pre spravodlivosť, nezlomnosť, nekonečný  
optimizmus, úsmev a ochota vždy pomôcť v dobrej veci, nech nám zostanú príkladom 
a odkazom jej výnimočnej osobnosti.

Nech jej orlie pierka, pri ochrane ktorých sa tiež s láskou podieľala, pomáhajú letieť 
k nebesiam.

Lucka, veľmi nám tu chýbaš a zostaneš navždy v našich srdciach...

Za priateľov skaláčiarov

Jano Korňan a Meďo Macek



Jastrab šikra 
Foto: S. Harvančík

Sokol lastovičiar 
Foto: S. Harvančík

Haja čiernosluchá 
Foto: S. Harvančík

Stepiar bielobruchý 
Foto: S. Harvančík

orol malý (tmavá forma) 
Foto: S. Harvančík

Sup snežný 
Foto: S. Harvančík
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orol stepný 
Foto: S. Harvančík


